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Jak co roku Wolsztyński Dom Kultury przygotował
dla mieszkańców gminy szereg propozycji spędzenia
czasu wolnego poza domem. Podczas tegorocznych
ferii, które przypadały na drugą połowę stycznia,
oferta kulturalna obejmowała zajęcia taneczne,
dziennikarskie, gry na gitarze, a także plastyczne
i rzeźbiarskie. Każdego dnia spotkania rozpoczynały
się od godziny 10.00 i trwały nawet do godziny
20.00.
W pierwszym tygodniu dzieci, które marzyły o własnej kukiełce mogły uczestniczyć w warsztatach robienia lalek teatralnych. Wykonanie takiej lalki okazało się bardzo łatwe i przyjemne. Dzieci już podczas pracy nad kukiełkami nadawały im imiona co
było pierwszym etapem animacji, czyli ożywiania
postaci. Gotowe prace zostały zabrane do domu,
gdzie z pewnością posłużyły jako postacie dziecięcych sztuk scenicznych.
Pozostając jeszcze w temacie działań manualnych
warto było odwiedzić pracownię plastyczną, w której każdy zainteresowany wykonał maskę karnawałową z gipsu, zaś w pracowni rzeźbiarskiej trwały
gorące prace nad małymi rzeźbami.
Dla tych, którzy czas wolny spędzają w ruchu i przy
muzyce Wolsztyński Dom Kultury zorganizował
warsztaty taneczne. W dniach 14, 16, 18 stycznia
w Wolsztynie gościł instruktor tańca towarzyskiego
ze szkoły „Bingo” z Zielonej Góry. Podczas spotkań,
także adresowanych do osób dorosłych można było
zapoznać się z różnymi tańcami towarzyskimi. Przewodnim tematem był taniec latynoamerykański
salsa. Wyraźne zainteresowanie tego rodzaju edu-
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kacją taneczną dla dorosłych
spowodowało, że w planach
jest zorganizowanie cyklicznych działań mających na
celu naukę tańca towarzyskiego.
Dla małych wielbicieli literatury instruktorzy z domu kultury czytali bajki poznańskiego wydawnictwa Zakamarki.
Tutaj pojawiły się między innymi takie pozycje książkowe
jak: „Tajemnica diamentów”,
„Jak tata pokazał mi wszechświat” czy też słynna powieść
Astrid Lindgren „Ucieczka
Pippi”. Czytaniu towarzyszyło
wyświetlanie ilustracji książkowych, zaś każda zakończobyło wspólne zagranie klasycznego 12 taktowego
na historia doczekała się pięknych rysunków w wybluesa.
konaniu młodych uczestników spotkań.
Mimo, że mury Wolsztyńskiego Domu Kultury odW ramach propagowania i udostępniania kultury
wiedziło mniej zainteresowanych niż w zeszłym roteatralnej na deskach sceny sali widowiskowej
ku, jednak nie umniejszyło to jakości zajęć. Już nieWDK oraz sali w Kębłowie dzieci wraz z rodzicami
bawem nowe propozycje dla mieszkańców Wolsztymieli okazję obejrzeć spektakl „Zima u Kubusia Puna i okolic na spędzanie wolnych chwil. Wszelkie
szatka”. Wstęp na spektakl był darmowy.
informacje o działaniach Wolsztyńskiego Domu KulPrzy planowaniu zajęć nie zapomniano o instrumen- tury mogą Państwo pozyskać na stronie internetotalistach. Dla każdego dostępne były zajęcia gry na wej www.domkulturywolsztyn.pl lub na facebooku.
keyboardzie, a nie lada chrapką okazały się warszta- Serdecznie zapraszamy !
ty gitarowe prowadzone przez Witka Żuromskiego .
Tekst: WDK
W trakcie zajęć amatorzy gry na gitarze poznali skale bluesowe, pentatonikę, a uwieńczeniem spotkań

