


 Żyć aktywnie i
 twórczo

  Przełamanie  stereotypu „baby ze wsi”, stworzenie paniom 
mieszkającym w małych miejscowościach warunków rozwoju pasji i 
zainteresowań, promocja wizerunku nowoczesnej, kreatywnej, 
zaangażowanej kobiety wiejskiej - to cele projektu realizowanego 
w gminie Tarnów Opolski . Gminny Ośrodek Kultury wraz z  liami w 
7 sołectwach zorganizował  warsztaty edukacyjno – artystyczne 
w ramach projektu „Kobieta Aktywna i Twórcza”. Od listopada 2013w ramach projektu „Kobieta Aktywna i Twórcza”. Od listopada 2013
 do kwietnia 2014, aż  90 pań uczestniczyło w 9 cyklach warsztatów
w każdej placówce. Nabywały nową lub pogłębiały posiadaną 
wiedzę w dziedzinie rękodzielnictwa, kreowania własnego wizerunku
kształtowania przestrzeni wokół siebie, dbania o własne zdrowie 
i kondycję. Na zajęciach z  orystyki uczestniczki poznały zasady
 wykonania kompozycji roślinnych. Pod okiem doświadczonej 
 orystyki przygotowały bukiety i kompozycje wykorzystując  orystyki przygotowały bukiety i kompozycje wykorzystując 
   naturalne materiały.

Warsztaty z decoupage’u zaowocowały powstaniem nieba-
nalnych przedmiotów codziennego użytku i opakowań.

 Pod okiem krawcowej panie zgłębiały tajniki obsługi nowoczesnych 
maszyn do szycia, poznały zasady obmierzania sylwetki, sporządzania 
wykrojów, projektowania. Wykonały drobne przedmioty użytkowe 
z materiału o dużych walorach ozdobnych. Podczas ekowarsztatów 
damska kreatywność znalazła szerokie pole do popisu. Wykorzystywano
 stare i zniszczone rzeczy, różnorodne materiały z recyklingu, opakowania
 i stłuczkę ceramiczną, by tworzyć nowe, piękne ozdoby i praktyczne,  i stłuczkę ceramiczną, by tworzyć nowe, piękne ozdoby i praktyczne, 
ułatwiające pracę drobiazgi. Bibułkarstwo i tworzenie ozdób z siana 
– podczas tych warsztatów rękodzielniczych  kobiety mogły nauczyć się 
jak pomysłowo, przy nieznacznych nakładach  nansowych upiększyć 
           mieszkanie czy  balkon.

Tworzenie biżuterii i przedmiotów z  lcu - na tych zajęciach poznały teorię i opanowały praktyczne 
umiejętności  lcowania na sucho. Każda miała możliwość wykonania indywidualnej biżuterii i przedmio-
-tów galanteriyjnych.Jak zadbać o sprawność i kondycję, prawidłowo chodzić z kijkami podczas nordic
 walkingu, na co zwracać uwagę podczas codziennych ćwiczeń – tego uczono na zajęciach ruchowych.
Jak zadbać o stan skóry, jak właściwie dobierać kosmetyki do swojego typu urody, rodzaju aktywności 
i wieku dowiedziały się panie od doświadczonej wizażystki. Pod fachowym okiem uczyły się  wykonania 
makijażu codziennego i wieczorowego. Dzieła z warsztatów zostały wyeksponowane we wszystkich
placówkach. Po zakończeniu zajęć w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowano ciekawie 
zaaranżowaną wystawę prezentującą materialne efekty projektu. 
Realizacja operacji przyczyniła się do  odkrycia wielu ukrytych dotąd kobiecych talentów. Uczestniczki 
zajęć w trakcie wspólnego działania zżyły się ze sobą, odkryły radość tworzenia, zaktywizowały się. 

Wyłoniła się grupa szczególnie 
aktywnych pań zainteresowanych 
dalszym rozwijaniem swych 
umiejętności i chętnych do dzielenia się
 z innymi własnym doświadczeniem. 
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zaangażowanej kobiety wiejskiej - to cele projektu realizowanego 
w gminie Tarnów Opolski . Gminny Ośrodek Kultury wraz z  liami w 
7 sołectwach zorganizował  warsztaty edukacyjno – artystyczne 
w ramach projektu „Kobieta Aktywna i Twórcza”. Od listopada 2013
w ramach projektu „Kobieta Aktywna i Twórcza”. Od listopada 2013
 do kwietnia 2014, aż  90 pań uczestniczyło w 9 cyklach warsztatów
w każdej placówce. Nabywały nową lub pogłębiały posiadaną 
wiedzę w dziedzinie rękodzielnictwa, kreowania własnego wizerunku
kształtowania przestrzeni wokół siebie, dbania o własne zdrowie 
i kondycję. Na zajęciach z  orystyki uczestniczki poznały zasady
 wykonania kompozycji roślinnych. Pod okiem doświadczonej 
 orystyki przygotowały bukiety i kompozycje wykorzystując 
 orystyki przygotowały bukiety i kompozycje wykorzystując 
   naturalne materiały.
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arsztaty z decoupage’u zaowocowały powstaniem nieba-

nalnych przedmiotów codziennego użytku i opakowań.
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z materiału o dużych walorach ozdobnych. Podczas ekowarsztatów 
damska kreatywność znalazła szerokie pole do popisu. W

ykorzystywano
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O   J Jak zadbać o stan skóry, jak właściwie dobierać kosmetyki do swojego typu urody, rodzaju aktywności 
i wieku dowiedziały się panie od doświadczonej wizażystki. Pod fachowym okiem uczyły się  wykonania 
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Realizacja operacji przyczyniła się do  odkrycia wielu ukrytych dotąd kobiecych talentów. Uczestniczki 
zajęć w trakcie wspólnego działania zżyły się ze sobą, odkryły radość tworzenia, zaktywizowały się. 

W
yłoniła się grupa szczególnie 

aktywnych pań zainteresowanych 
dalszym rozwijaniem swych 
umiejętności i chętnych do dzielenia się
 z innymi własnym doświadczeniem. 

 Żyć aktyw
nie i

 tw
órczo

  Przełamanie  stereotypu „baby ze wsi”, stworzenie paniom 
mieszkającym w małych miejscowościach warunków rozwoju pasji i 
zainteresowań, promocja wizerunku nowoczesnej, kreatywnej, 
zaangażowanej kobiety wiejskiej - to cele projektu realizowanego 
w gminie Tarnów Opolski . Gminny Ośrodek Kultury wraz z  liami w 
7 sołectwach zorganizował  warsztaty edukacyjno – artystyczne 
w ramach projektu „Kobieta Aktywna i Twórcza”. Od listopada 2013
w ramach projektu „Kobieta Aktywna i Twórcza”. Od listopada 2013
 do kwietnia 2014, aż  90 pań uczestniczyło w 9 cyklach warsztatów
w każdej placówce. Nabywały nową lub pogłębiały posiadaną 
wiedzę w dziedzinie rękodzielnictwa, kreowania własnego wizerunku
kształtowania przestrzeni wokół siebie, dbania o własne zdrowie 
i kondycję. Na zajęciach z  orystyki uczestniczki poznały zasady
 wykonania kompozycji roślinnych. Pod okiem doświadczonej 
 orystyki przygotowały bukiety i kompozycje wykorzystując 
 orystyki przygotowały bukiety i kompozycje wykorzystując 
   naturalne materiały.

W
arsztaty z decoupage’u zaowocowały powstaniem nieba-

nalnych przedmiotów codziennego użytku i opakowań.
 Pod okiem krawcowej panie zgłębiały tajniki obsługi nowoczesnych 
maszyn do szycia, poznały zasady obmierzania sylwetki, sporządzania 
wykrojów, projektowania. W

ykonały drobne przedmioty użytkowe 
z materiału o dużych walorach ozdobnych. Podczas ekowarsztatów 
damska kreatywność znalazła szerokie pole do popisu. W

ykorzystywano
 stare i zniszczone rzeczy, różnorodne materiały z recyklingu, opakowania
 i stłuczkę ceramiczną, by tworzyć nowe, piękne ozdoby i praktyczne, 
 i stłuczkę ceramiczną, by tworzyć nowe, piękne ozdoby i praktyczne, 
ułatwiające pracę drobiazgi. Bibułkarstwo i tworzenie ozdób z siana 
– podczas tych warsztatów rękodzielniczych  kobiety mogły nauczyć się 
jak pomysłowo, przy nieznacznych nakładach  nansowych upiększyć 
           mieszkanie czy  balkon.

Tworzenie biżuterii i przedmiotów z  lcu - na tych zajęciach poznały teorię i opanowały praktyczne 
umiejętności  lcowania na sucho. Każda miała możliwość wykonania indywidualnej biżuterii i przedmio-
-tów galanteriyjnych.Jak zadbać o sprawność i kondycję, prawidłowo chodzić z kijkami podczas nordic
 walkingu, na co zwracać uwagę podczas codziennych ćwiczeń – tego uczono na zajęciach ruchowych.

O   J Jak zadbać o stan skóry, jak właściwie dobierać kosmetyki do swojego typu urody, rodzaju aktywności 
i wieku dowiedziały się panie od doświadczonej wizażystki. Pod fachowym okiem uczyły się  wykonania 
makijażu codziennego i wieczorowego. Dzieła z warsztatów zostały wyeksponowane we wszystkich
placówkach. Po zakończeniu zajęć w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowano ciekawie 
zaaranżowaną wystawę prezentującą materialne efekty projektu. 
Realizacja operacji przyczyniła się do  odkrycia wielu ukrytych dotąd kobiecych talentów. Uczestniczki 
zajęć w trakcie wspólnego działania zżyły się ze sobą, odkryły radość tworzenia, zaktywizowały się. 

W
yłoniła się grupa szczególnie 

aktywnych pań zainteresowanych 
dalszym rozwijaniem swych 
umiejętności i chętnych do dzielenia się
 z innymi własnym doświadczeniem. 



GMINNY OŚRODEK KULTURY
46-050 TARNÓW OPOLSKI
ul. OSIEDLE ZAKŁADOWE 7
gok_top@o2.pl 774644781

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie .

Wydatek współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
4. 1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  PROW 2007- 2013 dla małych projektów.
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