
Z przypadkowego spotkania, 

które miało miejsce w Poznaniu 

w okresie wiosennym, między 

prof. dr Leonem Zaborowskim,  

a dyrektorem WDK Jarosławem 

Świrszczem zrodził się nietypowy 

pomysł. 

- Pan profesor nie musiał mnie 

długo przekonywać do tego 

przedsięwzięcia. Pomysł ze spo-

tkaniami z muzy-

ką cerkiewną 

bardzo mi się 

spodobał. Mamy 

już Festiwal Mu-

zyki Organowej i 

Kameralnej to 

dlaczego by nie 

udostępnić mie-

szkańcom ziemi 

w o l s z t y ń s k i e j 

piękna muzyki 

cerkiewnej? – 

mówi Jarosław 

Świrszcz. Między-

narodowe Spo-

tkania z Muzyką Cerkiewną odby-

wały się w dniach 22-25 sierpnia 

w 6 miastach przy udziale organi-

zacyjnym Wolsztyńskiego Domu 

Kultury, Chóru Kameralne-

go :Capella Musicae Antiquae 

Orientalis” i Starostwa Powiato-

wego w Grodzisku Wlkp. W pią-

tek 24 sierpnia, mieszkańcy ziemi 

wolsztyńskiej mieli okazję uczest-

niczyć w koncercie, który odbył 

s ię w kościele farny  

w Wolsztynie. Ci, którzy nie mieli 

możliwości przybyć na występ  

będą mieli okazję posmakować 

muzyki cerkiewnej dopiero za 2 

lata. Zainteresowanych tegorocz-

nym koncertem zapraszamy na 

stronę domkulturywolsztyn.pl, 

gdzie został umieszczony frag-

ment piątkowego koncertu. 

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie — lipiec-sierpień 2013       str. 11 

Więcej informacji na www.wolsztyn.pl oraz www.domkulturywolsztyn.pl 

Pielęgnacja polskiej tradycji i oby-

czajów  to z pewnością niełatwa 

praca. Jednak jak widać po sukce-

sach Zespołu Pieśni i Tańca Kębło-

wo, praca warta zachodu.  

W dniach 5-6 lipca, zespół pod 

kierunkiem p. Sylwii Kotlarskiej 

oraz pod bacznym okiem p. Dariu-

sza Wnuka (instruktor tańca) i p. 

Krzysztofa Olszewskiego (instru-

ktor kapeli), otrzymał w Zduńskiej 

Woli pierwszą nagrodę w II kate-

gorii wiekowej (12-15 lat) na IV 

Międzynarodowym Przeglądzie 

„Folklor Świata”. Grupa zaprezen-

towała suitę tj. cykliczną formę 

muzyczną, tańców zachodniej 

Wielkopolski. Warto podkreślić, że 

oprócz tancerzy, wyróżnienie z rąk 

marszałka województwa łódzkiego 

i starosty zduńskowolskiego otrzy-

mała kapela. Nagroda została 

przyznana za akompaniament to-

warzyszący zespołowi podczas 

tańców. Na tej przygodzie ZPiT nie 

poprzestał, ponieważ członkowie 

zespołu mieli także okazję spędzić 

niesamowite chwile w Macedonii. 

Otrzymali oni bowiem zaproszenie 

do Ochrid (Ohrid), miasta położo-

nego w południowo-zachodniej 

Macedonii, gdzie w dniach 10-14 

sierpnia odbył się International 

Folklore Festival "MACEDONIAN 

SUN”. 
33 osobowa grupa z Kębłowa mia-

ła okazję zaprezentować się po-

śród zespołów z Turcji, Serbii, Ma-

cedonii, Bułgarii, Rumunii czy 

Chorwacji. Poza występami, mło-

dzież, bo zakres wieku grupy wy-

jazdowej to 16-19 lat, mogła zoba-

czyć Balaton na Węgrzech, czy też 

macedońskie zamki i monastery 

(nazwa klasztorów w kościołach 

wschodnich). Tego typu wyjazdy 

obfitują w nowe znajomości i dzię-

ki temu zespół już został zaproszo-

ny na przyszłoroczny festiwal folk-

lorystyczny do Rumunii. 

Póki co przed tancerzami i muzy-

kami kolejne wyzwanie i to już  

w październiku. Formacja  

w dniach 3-6 października wyrusza 

w podróż do Węgier. Tam odbędą 

się Dożynki Winne, gdzie z pewno-

ścią mieszkańcy ziemi wolsztyń-

skiej godnie zaprezentują folklor 

Wielkopolski. 

W dniach 22.07. - 1.08.2013 r., Wolsztyński Dom Kultury wraz 

z Parafią pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie zorga-

nizowali Półkolonie Parafialne dla 200 dzieci. 

 W czasie Półkolonii Parafialnych dzieci miały zagospodaro-

wany czas od 9 - 15. Pierwszy dzień dzieci spędziły w Skanse-

nie, gdzie zostały podzielone na grupy, korzystały z różnych 

atrakcji oraz uczestniczyły w akcji „Weź paragon” organizowa-

nej przez Urząd Skarbowy w Wolsztynie. Następnego dnia,  

w Parku Miejskim, odbył się chrzest półkolonisty. W środę 

dzieci bawiły się w Krainie Bogillu w Wiosce. Wioska Piracka 

w Kościanie była atrakcją na kolejny dzień. Niesamowita przy-

goda czekała na półkolonistów w poznańskim ZOO na Malcie, 

gdzie dzieci oprócz oglądania zwierząt, miały również możli-

wość jechania kolejką. Drugi tydzień przyniósł dzieciom także 

sporo atrakcji, ponieważ  odbyła się spartakiada, dzieci spę-

dziły dzień w Fala Park w Wolsztynie oraz wyjechały do Zau-

rolandii w Rogowie.  

Pożegnanie, a tym samym zakończenie tegorocznej edycji 

odbyło się w Parku Miejskim. Dzieci otrzymały dyplomy, słod-

kie upominki oraz zostały wręczone podziękowania wszyst-

kim opiekunom, wolontariuszom i sponsorom, dzięki którym 

półkolonie mogły się odbyć. 

 Zorganizowane już po raz ósmy Półkolonie Parafialne po-

zwoliły na uatrakcyjnienie dzieciom czasu wolnego, co zdecy-

dowanie było widać po ich uśmiechach. W imieniu wszystkich 

kolonistów, Wolsztyński Dom Kultury serdecznie dziękuje za 

dofinansowanie Pókolonii Parafialnych, licząc także na pomoc 

w przyszłych latach. 

Wolsztyński Dom 

Kultury informuje, 

że posiada na 

sprzedaż okna pla-

stikowe PCV o róż-

nych wymiarach. 

Interesanci prosze-

ni są o kontakt  

z biurem organiza-

c y j n y m  W D K  

w godz. od 7.00 do 

15.00 


