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Marzec to miesiąc zmian pogodo-

wych. Czujemy się wtedy zmęczeni, 

rozdrażnieni, a co gorsza nic nam się 

nie chce. Ujmując to jednym wyraże-

niem „przesilenie wiosenne”.  

 

J 
est wiele możliwości odsunięcia 

apatii i zmęczenia, a tym sa-

mym poprawienie sobie humo-

ru. Z pewnością do jednej z nich może-

my zaliczyć rozwój życia kulturalnego.  

Wolsztyński Dom Kultury pragnie 

wyjść naprzeciw Państwa  oczekiwa-

niom  i spro-

stać najbar-

dziej wymaga-

jącym amato-

rom jak muzyki 

tak i dobrego 

kina. Już   

1 marca w Sali 

widowiskowej 

będzie można 

zanurzyć się w 

pięknie  poezji 

śpiewanej w 

w y k o n a n i u 

kołobrzeskiej 

formacji CISZA JAK TA (cena biletu  

20 zł). Muzycy zadebiutują w Wolszty-

nie utworami z nowej płyty „Góry, Po-

ezja, Muzyka”.  

N 
ie zabraknie także dobrego 

kina. 11 marca zapraszamy 

na trzy seanse filmowe. 

Pierwszy  film już od godziny 9.00, a 

będzie to Hobbit, czyli kolejna filmowa 

adaptacja książki J. R. R. Tolkiena (cena 

biletu 15 zł: czas trwania seansu  

169 min.). W godzinach 12.30 i  19.30 

polski film  „Tajemnica Westerplatte”.  

Realizacja wysokobudżetowego pro-

jektu przyniesie widzowi niejedną 

przyjemność z oglądania filmu, zwłasz-

cza, że obsada aktorska to śmietanka 

polskiej kine-

m a t o g r a f i i . 

Cena biletu to 

12 zł, nato-

miast czas 

wyświetlania 

filmu 118 mi-

nut. Jednak 

to jeszcze nie 

koniec kino-

wych atrakcji, 

ponieważ o 

g o d z i n i e 

17.30 fani 

polskiej ko-

medii zobaczą Wojciecha Mecwaldow-

skiego w roli Tomka, który wygrywa 

wycieczkę do Egiptu. Taki  wyjazd nie 

przynosi nic dobrego, ale o tym można 

się dowiedzieć już 11 marca (cena bile-

tu 12 zł, czas wyświetlania filmu 82 

minuty). 

O 
prócz muzyki i nowości ki-

nowych mamy również 

przygotowane dla dzieci 

konkursy plastyczne. Do 8 marca moż-

na składać karty zgłoszeniowe na wy-

konanie marzanny. Konkurs przezna-

czony jest dla klas szkół podstawo-

wych i przedszkoli z gminy Wolsztyn.  

Rozstrzygnięcie odbędzie się 21 marca 

na Rynku w Wolsztynie, gdzie tym sa-

mym rozpoczniemy świętowanie 

pierwszego dnia wiosny. Tego dnia, jak 

co roku, po wytypowaniu zwycięzców 

udamy się nad jezioro w celu pożegna-

nia Pani Zimy.   

Jeszcze do 22 marca można dostarczyć 

prace na konkursu plastyczny 

„Nadjeżdża parowóz”. Oprócz tego, 

również w tym dniu przedszkolaki ma-

ją ostatnią możliwość zgłoszenia się do 

konkursu dla rozśpiewanych malu-

chów, czyli „Moja ulubiona piosenka”.  

W 
ydawałoby się, że to 

już wszystko co dla 

Państwa przygotowa-

liśmy. Nic bardziej mylnego, ponieważ 

gorąco zapraszamy szachistów do  

udziały w Turnieju Szachowym o Pu-

char Burmistrza Wolsztyna. Zawody 

odbędą się 22 marca o godzinie 15.00. 

Zaś 23 marca od 10.00 do 17.00 Mini 

Targi Książek dla dzień, Zabawek i Gier 

Familijnych! To pierwsze takie wyda-

rzenie na ziemiach wolsztyńskich. Wię-

cej o tym  przeczytacie na stronie 12. 

 

 

8 marca - ostateczny termin dostar-

czania kart zgłoszeniowych do prze-

g l ą d y  p r a c  p l a s ty c z n y c h 

„Marzanna”, 

11 marca - kino w WDK, 

21 marca - powitanie Pani Wiosny, 

22 marca - ostateczny termin do-

starczania kart na „Moje ulubione 

piosenki”, 

22 marca - ostateczny termin do-

starczania prac plastycznych 

„Nadjeżdża parowóz”, 

22 marca - Turniej szachowy o Pu-

char Burmistrza Wolsztyna, 

23 marca - Mini Targi Książki dla 

dzieci, Zabawek i Gier Familijnych, 

26 marca - Moje ulubione piosenki, 

29 marca - Podsumowanie konkur-

su „Nadjeżdża parowóz”. 

 

 

 

 Już niebawem URWIS TV wyemituje 30 odcinek  

programu, który z założenia miał mieć charakter informa-

cyjno - edukacyjno - rozrywkowy. Czy spełniliśmy oczeki-

wania młodych widzów? Nie nam to oceniać, a  Urwisom z 

Wolsztyna i okolic. 

 Internetowa Telewizja Dziecięca powstała z myślą 

nie tylko o dzieciach. Kto z rodziców jest w stanie z pełnym 

przekonaniem powiedzieć co wydarzyło się u jego dziecka 

w szkole lub przedszkolu? Zapewne znajdzie się grupa tro-

skliwych mam i tatusiów, którzy żyją życiem dziecka. Jed-

nak nie oszukujmy się. Codzienność wymaga zaangażowa-

nia zawodowego, aby stworzyć dziecku minimum bezpie-

czeństwa materialnego. To powoduje, że rodzicom brakuje 

czasu na cieszenie się sukcesami dziecka. Dlatego też po-

wstał URWIS TV !  

 Do tej pory udało nam się odwiedzić wszystkie pla-

cówki oświatowe w Wolsztynie oraz większość szkół i 

przedszkoli naszej gminy. Stworzyliśmy kilka reportaży 

edukacyjnych.  Nauczyliśmy sporą ilość dzieci prowadzenia 

programów telewizyjnych, a od października 2012 roku 

powstał sekcja reporterska. Jeśli coś się działo w Waszej 

szkole lub przedszkolu to wystarczył telefon, a pojawiliśmy 

się, aby zrelacjonować ważne wydarzenie z życia dzieci. 

Cieszymy się, że w dalszym ciągu jesteśmy z Wami.  Wier-

nym widzom dziękujemy, a tym którzy jeszcze nie poznali 

URWIS TV zapraszamy na www.urwistv.pl.  

 W 30 odcinku będą wieści z przedszkoli, szkół oraz z 

miejsca przyjaznego dzieciom. Będzie konkurs, w którym 

wygraną jest nauka wspinaczki na ścianie wspinaczkowej! 

            Zapraszamy do URWIS TV! 

WDK 


