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Przypominamy Państwu, że  zbliża się dzień (12.10.2012 r.— piątek), w którym to na deskach sce-

ny Wolsztyńskiego Domu Kultury wystąpi plejada gwiazd świata teatru i telewizji. Zainteresowa-

nie spektaklem jest tak duże, że Wolsztyński Dom Kultury postanowił zamówić dla Państwa jesz-

cze jeden spektakl. Oprócz  sztuki,  która była planowana na godzinę 20.00 artyści zaprezentują się 

dodatkowo o 17.00.  Bilety  jeszcze w sprzedaży, ale prosimy się spieszyć bo lada dzień może ich zabraknąć. Sprzedaż wejściówek odbywa się  

w biurze organizacyjnym Wolsztyńskiego Domu Kultury. Cena biletu to 75 zł. Gorąco zapraszamy!  

17 września w Wolsztyńskim Domu Kultury odbyły się zapisy do zespo-

łu młodych reporterów. Zgłosiło się 9 osób w wieku 10-13 lat.  

Jeszcze są wolne miejsca, dlatego serdecznie zapraszamy dzieci w wie-

ku od 10 do 15 roku życia. Jeśli ktoś czuje w sobie żyłkę reportera  

telewizyjnego lub chciałby chwycić kamerę i stać się operatorem  

w Internetowej Telewizji Dziecięcej URWIS TV to ma ogromna szansę!  

W środę 3 października 2012 w sali Bez Atu Wolsztyńskiego Domu Kul-

tury o godzinie 17.00 odbędą się pierwsze zajęcia zapoznawcze. Jeszcze 

tego dnia jest możliwość zapisania się do elitarnej i jedynej takiej grupy 

reporterskiej! Tym czasem zachęcamy wszystkich nauczycieli, rodzi-

ców, a także dzieci do powiadamiania nas o wszelkich wydarzeniach 

związanych z życiem dzieci. Jeśli w szkole lub najbliższej okolicy będzie 

organizowana ciekawa akcja i chcecie żeby inni zobaczyli ją w URWIS 

TV to zadzwońcie do Wolsztyńskiego Domu Kultury pod numer (68) 

384 27 61 lub napiszcie do nas na maila: urwistv@gmail.com!  

Do zobaczenia Urwisy na www.urwistv.pl! 

Od października w Wolsztyńskim Domu Kultury ruszają zajęcia sekcji i kół zaintereso-

wań. W tym roku, jak i w latach poprzednich nie gaśnie zamiłowanie zajęciami tańca. 

Ponad, połowa podopiecznych zapisała się na zajęcia ruchowe związane właśnie z tań-

cem. Na szczęście oferta jest tak bogata, że dzieci mogą również odnaleźć się w takich 

dziedzinach jak: śpiew, rzeźba, plastyka, rękodzieło artystyczne, szachy czy też węd-

karstwo i modelarstwo.  Od zeszłego roku na scenie domu kultury możemy podziwiać 

amatorski Teatr Fokus, który działa jako sekcja Wolsztyńskiego Domu Kultury 

(instruktor Adam Żuczkowski). Sekcja jest  głównie dedykowana starszym mieszkańcom, aczkolwiek młodzież jest 

równie mile widziana. Za nami pierwsza premiera. Grupa odegrała sztukę Sławomira Mrożka „Na pełnym mo-

rzu”. Aktualnie w przygotowaniu jest „Rewizor” autorstwa Nikołaja Gogola. Jeśli ktoś z Państwa  

odczuwa potrzebę spróbowania swoich sił jako aktor, a przy tym chce miło spędzić czas podczas prób i wystę-

pów to zapraszamy na salę widowiskową w każdy piątek o godzinie 19.  Dla miłośników literatury i osób przygo-

towujących się do matury Wolsztyński Dom Kultury planuje uruchomić sekcję literacką. Osoby, które chciałyby 

uczestniczyć w spotkaniach proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 68 384 27 61 bądź odwiedzić WDK 

w celu zasięgnięcia informacji. Nowości nie ominą też najmłodszych, ponieważ URWIS TV zachęca do zapisów do 

nowopowstałej sekcji reporterskiej (więcej na www.urwistv.pl). Do tej chwili na zajęcia zapisało się 350 dzieci. 

Lista nie jest jeszcze zamknięta także serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty Wolsztyńskiego Domu Kultu-

ry już dziś. W kolejnych wydaniach informatora postaramy się Państwu przybliżyć każdą z sekcji i kół zaintereso-

wać działających w Wolsztyńskim Domu Kultury. 

Więcej informacji już wkrótce na stronie www.domkulturywolsztyn.pl  


