„Działać i tworzyć”
Operacja współfinansowana ze środków Gminy Pruchnik
Kwota dofinansowania; 9 999,87.
Zrealizowano w 2013r.
Zakupiono 7 szt. statuetek „Słonecznik”- zasłużony dla Ziemi Pruchnickiej, które
zostały wręczone na tegorocznych Sochaczkach.
Otrzymali je: J.E. Ks. Biskup Edward Białogłowski,
Ks. Józef Misztal proboszcz parafii w Rozborzu Długim, Jerzy Lizak,
Zofia Rolewska, Aleksander Szczepanik, Krzysztof Skotnicki, Józef Szkoła.
Zorganizowano warsztaty filmowe, z których skorzystało 12 osób
rozpoczynających swoją przygodę z filmem. Realizacja warsztatów odbyła się
według zaplanowanego harmonogramu, w sumie odbyło się 7 spotkań wraz z
projekcją filmu stworzonego podczas warsztatów. W okresie wakacji
prowadzone były warsztaty techniczne, spotkania reżyserskie dla dorosłych,
wspólne seanse filmowe oraz warsztaty dla dzieci przybliżające technikę animacji
poklatkowej. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie warsztatów zmontowała film
dokumentujący pracę uczestników warsztatów (wydano 20 szt płyt DVD
dokumentujących warsztaty filmowe). Zajęcia prowadziła osoba z doświadczeniem
zawodowym.
Przeprowadzono konkurs ortograficznego Mistrz Ortografii Gminy Pruchnik.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 4 czerwca.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-III gimnazjów z terenu gminy
Pruchnik. Laureaci (8 osób) zostali wyróżnieni statuetkami „Mistrz ortografii gminy
Pruchnik” oraz nagrodzeni książkami. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy.
Podczas imprezy plenerowej Jarmarku Sztuki Ludowej „Pruchnickie Sochaczki”,
która odbyła się 18 sierpnia zorganizowano spotkania z twórcami ludowymi z
dziedzin „Ginące zawody”.
Pokazy i warsztaty technik rzemieślniczych oraz prezentacje prac twórców były
dostępne i bezpłatnie dla wszystkich uczestników imprezy. Publiczność miała
możliwość zapoznania się z metodami powstawania wyrobu, poprzez czynne
uczestnictwo w procesie twórczym. Kosztem niezbędnym do realizacji działania było
wynagrodzenie i wyżywienie dla twórców za przeprowadzenie warsztatów i pokazów
pracy rzemieślniczej; rzeźbiarstwa, łyżkarstwa, prezentacja rzeźb w drewnie i korze,
prezentacja wyrobów przedmiotów gospodarczych z drewna.
Przeprowadzono 12 godz. innowacyjnych warsztatów Scrapbookingu i
Cardmakingu. Zatrudniono osobę odpowiedzialną za prowadzenie warsztatów – w
ramach prowadzenia instruktor zakupił odpowiednie materiały do przeprowadzenia
warsztatów, dyplomy dla uczestników oraz indywidualny zestaw do tworzenia kartek.
Po zakończeniu warsztatów odbyło się otwarcie wystawy prac uczestników.
Wystawę zorganizowano podczas tegorocznych „Pruchnickich Sochaczek”, oraz w
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku. W zajęciach uczestniczyło 21
osób w wieku szkolnym.

Ogłoszono i przeprowadzono konkurs wiedzy w oparciu o publikację „Wielcy
Polacy z Kresów południowo-wschodnich,”. Konkurs przeznaczony był uczniów klas
I-III gimnazjów z terenu gminy Pruchnik. Laureaci (9 osób) zostali nagrodzeni
książkami „Wielcy Polacy z Kresów”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy.

