
                      
 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

 
Uliczny Festiwal Twórczości „Kolorowa ulica”  
w ramach projektu pn. „Dla Seniora i Juniora” 

 
22 września 2013 r. na terenie rekreacyjnym przy Sokolni w Buczkowicach odbył się Uliczny Festiwal 

Twórczości „Kolorowa ulica” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach w ramach 
projektu pn. „Dla Seniora i Juniora”, w którym udział wzięło ok. 150 osób. W ramach festiwalu odbył się 
plenerowy spektakl Teatru Nikoli z Krakowa pt. „Maruczella” i pokaz ognia pt. „Rock Stars” w wykonaniu 
Teatru Ognia Azislight oraz pokaz taneczny ZUMBY. Ponadto dzieci, młodzież i osoby dorosłe wzięły udział  
w animacjach z kredą demonstrując swoje artystyczne zdolności. 

Celem festiwalu było przygotowanie uczestników do roli świadomego odbiorcy, ale także inspiracja do 
podejmowania działań twórczych i kształcenia przez całe życie. Działania te promowały ekspresję kulturalną, 
niezbędną do rozwijania twórczych umiejętności, które mogą być wykorzystane w wielu sytuacjach życiowych 
i zawodowych. Pozytywna postawa wobec tej kompetencji związana jest również z kreatywnością oraz chęcią 
pielęgnowania zdolności estetycznych poprzez wyrażanie siebie środkami artystycznymi i udziałem w życiu 
kulturalnym.  

Działania edukacyjne i animatorskie podejmowane są w celu zwiększenia aktywności mieszkańców 
wiejskiej gminy Buczkowice w zakresie kształcenia przez całe życie.  

W festiwalu udział wzięli mieszkańcy gminy Buczkowice, w tym uczestnicy projektu „Dla Seniora  
i Juniora”, pracownicy GOK oraz przedstawiciele władz gminy: Roman Migdał – radny powiatowy, Roman 
Wrona – radny z terenu gminy Buczkowice, Henryk Knapek – sołtys Buczkowic, a także Jadwiga Kozłowska – 
dyrektorka przedszkola w Rybarzowicach oraz Zbigniew Wrona – prezes OSP Buczkowice.  

Organizatorzy przygotowali wiele miłych atrakcji, dzięki którym festiwal upłynął w miłej atmosferze. 
Podczas festiwalu można było zobaczyć wystawę prac ceramicznych, skosztować potraw regionalnych 
przygotowanych przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Buczkowicach (tj. ciasto drożdżowe z owocami  
i serem, chleb ze smalcem i ogórkiem, kawa, herbata itp.).  
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Projekt pn. „Dla Seniora i Juniora” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie 9.5 POKL. 


