WAKACJE Z GOK-IEM
MALOWANE LATO

Malowane Lato to projekt zorganizowany w GOK-u we współpracy z Mazowieckim
Instytutem Kultury. Tym razem motywem przewodnim była historia naszej okolicy.
Zaczęliśmy więc od spotkania z panią Karoliną Gańko, autorką książki "Dzieje Gminy
Dębe Wielkie od czasów prehistorycznych do 1831 roku". Pani Karolina opowiedziała nam o
historii naszej okolicy: o dębowej puszczy, o ludziach, których nazwiska znamy z nazw
dębskich ulic, o pięknych dworkach i ciężkich czasach bitew i zaborów.
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Następnie odbyły się warsztaty z pisania scenariuszy filmowych. Pani Agata Hąsia
wprowadziła nas w świat tworzenia własnych opowieści. Ta wiedza przydała nam się w
kolejnym tygodniu na warsztatach z animacji poklatkowej. W końcu aby powstał film,
najpierw musi powstać jego scenariusz.
W kolejnych dniach nasze prace plastyczne przedstawiające Bitwę pod Dębem
Wielkim stawały się coraz bardziej realistyczne. Rysowaliśmy siebie nawzajem w bitewnych
pozach, a następnie na podstawie tych szkiców tworzyliśmy postacie walczących w bitwie.
W ostatnim dniu warsztatów plastycznych kończyliśmy prace plastyczne
przedstawiające Bitwę pod Dębem Wielkim. W międzyczasie, zastanawialiśmy się jak
mogłyby wyglądać krasnoludki zamieszkujące stare dęby, które rosną w naszej gminie.
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Kolejny tydzień warsztatów to przygoda z animacją poklatkową, w której świat
wprowadzał nas pan Szymon Adamski w asyście pana Mateusza Kmiecia. Uczyliśmy się jak
wyczerpująca może być praca rysownika i jak dużo czasu musi on poświęcić na to, by
stworzyć krótką sekwencję filmu animowanego.
W środę wysłuchaliśmy ciekawej opowieści o przygodzie Frycka, który część wakacji
spędził u Dziadka w Dębem Wielkim. Następnie zabraliśmy się do pracy nad naszym
kolejnym projektem animacyjnym. Lepiliśmy bohaterów opowieści z plasteliny,
udoskonalaliśmy swój scenariusz do naszej produkcji, a w czwartek pracowaliśmy wspólnie z
Panami Szymonem i Mateuszem nad nagraniem.
Ostatni dzień warsztatów MALOWANEGO LATA był czasem zarówno ciężkiej
pracy, jak i dobrej zabawy. Ten dzień z jednej strony napawał smutkiem, że to już koniec, z
drugiej natomiast była radość z oglądania wspólnie wykonanych animacji oraz duma z
wystawy naszych dzieł plastycznych na sztalugach. Cieszyliśmy się, że podczas premiery
naszego filmu mogli nam towarzyszyć Rodzice i Dziadkowie.
Zapraszamy do zapoznania się z relacjami fotograficznymi na nasz blog jak również
na stronę Mazowieckiego Instytutu Kultury, gdzie można obejrzeć zdjęcia z trzeciego dnia
Malowanego Lata w Dębem Wielkim. Odwiedził nas wtedy pan Andrzej Kocuba i
fotografował nasze zmagania z rysowaniem postaci do Bitwy pod Dębem Wielkim.
WAKACJE Z KULTURĄ

Kolejną wakacyjną atrakcją dla najmłodszych mieszkańców były zajęcia odbywające się w
ramach Projektu „Wakacje z Dębską Kulturą”. Podczas zajęć uczestnikom towarzyszyło pięć
przewodnich tematów.
Pierwszy z nich to podwodny świat. W ramach tego działu powstały ośmiorniczki z
kubeczków, słoiczki z kolorowym piaskiem oraz ogromne obrazy dna morskiego malowane
farbami.
Część być eko objęła tworzenie własnego papieru czerpanego oraz podróż po okolicy wraz z
poznawaniem i zbieraniem roślin, z których po powrocie powstały wyklejane ludziki.
Temat bezpiecznych wakacji pojawił się podczas wizyty w Ochotniczej Straży Pożarnej w
Dębem Wielkim. Strażacy przybliżyli tajniki swojej pracy, a największe zainteresowanie
wzbudził strażak na czterech łapach – pies Cwaniak.
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Podróże palcem po mapie zaprowadziły uczestników do wielu krain, zarówno tych
współczesnych jak i historycznych. A ostatni punkt planu, czyli sport to zdrowia podstawa
realizowany był niemal codziennie. W ruchu były piłki, hula-hopy, ręce i nogi.
Dodatkowo podczas Wakacji z Dębską Kulturą pojawiły się zagadki na spostrzegawczość,
zabawy drewnianymi klockami, masą solną i cieczą nienewtonowską, warsztaty ceramiczne
oraz wiele innych.
W programie był nawet mały bal z okazji urodzin jednego z uczestników. Nie było więc ani
chwili na nudę, a każdy znalazł coś interesującego dla siebie.
COOLTURALNY TRAWNIK Z KINEM PLENEROWYM W WAKACYJNE PIĄTKI

W tym roku Kino Plenerowe nastawione było na kino familijne i zostało rozbudowane o
warsztaty tematyczne przed projekcją. Pierwszy seans „Kumple z Dżungli” odbył się przy
okazji DębeNOCki, Kolejny seans „SUPER SPARK” z warsztatami galaktycznymi, z powodu niepogody odbył się w Sali Multimedialnej OSP, natomiast festiwal kolorów został przeniesiony na inny termin. Trzecia kinoteka nawiązywała do irlandzkich klimatów, w ramach
warsztatów odbyła się nauka tańca irlandzkiego oraz warsztat rękodzieła – tkanie oraz zdobienie mieczy. Wyświetlono „Ryśka Lwie Serce”. Kolejna piątkowa kinoteka nawiązywała
do snów i marzeń – na warsztatach każdy uczestnik mógł zamknąć w słoiczku swój ulubiony
drobiazg lub zrobić las, by później obejrzeć „Bardzo Fajnego Giganta”. Frekwencja ponad
100 osób. Ostatni seans to „Balerina” oraz zajęcia ze wstążkami oraz warsztat konstruktorski.
COOLturalny trawnik uznajemy za udany – w sumie frekwencja wyniosła ponad 500 osób.,
dwukrotnie zabrakło nam leżaków i musieliśmy posiłkować się krzesełkami z Dziupli. Bo
Dębe jest Wielkie !!!
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"WAKACYJNE ŚRODY DLA NIEJ - ODKRYJ SWOJE PIĘKNO"

Po sukcesie "Weekendu na obcasach" wróciliśmy z nowym projektem, w ramach którego na
przełomie lipca i sierpnia w trzy środy odbywały się ciekawe warsztaty m.in. warsztaty
zdrowia i urody z Magdą Adamiec, warsztaty aktywnej pielęgnacji prowadzone przez Personalnego Doradcę Kosmetycznego Mary Kay oraz zajęcia „Salsa lady styling” z instruktorem
Michałem Galickim. Był to z jednej strony wspaniały czas wiedzy i wymiany doświadczeń, z
drugiej przyjemny czas integracji naszych dębskich mieszkanek. Kolejny projekt jeszcze tej
jesieni, na który już w tym momencie serdecznie zapraszamy, szczegóły podamy w krótce.

