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To już trzecia edycja Poranków ze sztuką, przezna-

czonych dla młodych artystów. W tym roku Wolsz-

tyński Dom Kultury, który jest organizatorem tego 

przedsięwzięcia, postanowił zmienić tematykę 

spotkań. W zeszłych latach temat działań opierał 

się na życiu i twórczości Marcina Rożka. Tym ra-

zem będzie coś z natury,  recyklingu, ale nie za-

braknie przy tym dobrej zabawy! 

Wszyscy Ci, którzy pojawią się w dniu rozpoczęcia 

Poranków (1 lipca) w WDK dowiedzą się o szcze-

gółach spotkań. Póki co możemy zdradzić, że dzie-

ci i młodzież, które wyrażą chęć uczestnictwa wy-

konają m. in. statuetki z gipsu przypominające 

ludzką sylwetkę; w ramach zajęć z recyklingu zro-

bią „butelkowe ptaki”; wazon z naturalną mozaiką,  

a także wyruszą na wycieczkę w poszukiwaniu na-

turalnych skarbów, z których wykonają nie lada 

oryginalne przedmioty codziennego użytku. 

„Poranki ze sztuką” przeznaczone są dla dzieci (od 

8 lat) i młodzieży. Są to spotkania plastyczne mają-

ce na celu rozwijać wyobraźnię i umiejętności ma-

nualne. Zajęcia odbywać się będą w dni powsze-

dnie od 1 - 11 lipca, w godzinach od 11.00 do  

13.00. Koszt uczestnictwa we wszystkich zajęciach 

to 30 zł od osoby. 

W dniach  4—6 lipca, Wolsztyń-

skie Towarzystwo Motocyklowe 

wraz z Wolsztyńskim Domem 

Kultury organizują 40-lecie  

I Międzynarodowego Zlotu Har-

ley Davidson w Wolsztynie.  

W tegorocznej imprezie mogą 

uczestniczyć wszyscy Ci motocy-

kliści, którzy brali udział  

w pierwszym zlocie z 1973 roku, 

a także właściciele motocykli 

Harley Davidson, Indiana oraz 

Sokół.  

Impreza rozpoczyna się w czwar-

tek (4 lipca) kiedy to motocykliści 

przyjeżdżają na pole namiotowe 

w Karpicku. W piątek o godzinie 

9.00 nastąpi wyjazd na Między-

rzecki Rejon Umocnień. Po po-

wrocie do Wolsztyna (około 

godz. 12.00) na motocyklistów 

czekają kolejne atrakcje, a mia-

nowicie przejazd pociągiem retro 

trasą Wolsztyn-Zbąszyń-

Wolsztyn. Wieczorem już nie 

tylko motocykliści, ale także 

mieszkańcy Wolsztyna i okolic 

będą mogli wysłuchać koncertu 

zespołu rock’n’rollowego  

„4 Szmery”.  

Kolejny dzień to również szereg 

niespodzianek, zwłaszcza dla 

mieszkańców, ponieważ zaraz 

po powrocie uczestników zlotu  

z Obry (wyjazd z Karpicka  

o godz. 9.00), czyli  około godzi-

ny 12.00 przejedzie uroczysta 

parada. Motocykliści dojadą na 

Rynek Miejski, a tam rozpoczną 

się konkursy. Jednym z nich bę-

dzie konkurs elegancji, czyli   

dostosowanie ubioru motocykli-

sty do motocykla. Wieczorem 

kolejny koncert, tym razem cze-

skiego zespołu Zizi Top. 

Organizatorzy serdecznie zapra-

szają do uczestnictwa w zlocie. 

4 sierpnia w Skansenie w Wolsztynie odbędzie się 

25 Jarmark Miodowy organizowany przez Rejono-

wy Związek Pszczelarzy w Lesznie, Koło Pszczelarzy 

w Wolsztynie oraz Wolsztyński Dom Kultury. Im-

preza rozpoczyna się potrwa od 10.00 do godziny 

18.00. 

Jarmark rozpocznie się mszą polową, która będzie 

miała miejsce w Skansenie o godzinie 10.30. 

Zaraz po mszy, czyli o 11.30 nastanie oficjalne 

otwarcie.  

W trakcie jarmarku będzie można dokonać 

zakupu produktów pszczelarskich, a także wy-

robów rękodzieła ludowego i artystycznego. 

Nie zabraknie atrakcji w postaci konkursów 

wiedzy o świecie pszczół oraz wyrobu mio-

dów. Dla dzieci przewidziano konkursy z na-

grodami oraz całodniowe zabawy na świeżym 

powietrzu. Podczas jarmarku zostanie również 

rozstrzygnięty konkurs plastyczny „W pasie-

ce”. 

Oprócz rozrywki organizatorzy postarali się o dawkę 

edukacji w postaci pokazów i wystaw. Będzie można 

uczestniczyć w lekcji wyrobu miodu oraz zobaczyć 

jak się wykonuje świeczki z pszczelego wosku. 

Serdecznie zapraszamy na 25 Jarmark Miodowy! 


