Ferie z Wiejskim Domem Kultury w Pisarzowicach!
Oj działo się... działo! W tym roku przygotowaliśmy różnorodną ofertę dla dzieci chcących
aktywnie spędzić zimową przerwę w nauce!
W pierwszym tygodniu w naszej placówce odbyły się „Ferie strzeleckie”, w drugim cykl
różnorakich warsztatów, które przeprowadziliśmy pod hasłem „Kulturalne ferie”, jak co roku
zawitały do nas Zimowe Warsztaty Teatralne a wszystko zwieńczyły Rodzinne Warsztaty
Artystyczne.
„Ferie strzeleckie” to nasza nowa propozycja, łącząca edukację z aktywnym spędzaniem
czasu, która bardzo szybko zdobyła sobie stałą liczbę fanów.
Zajęcia trwały od 29 stycznia do 2 lutego br. (w godzinach od 9:00 do 13:00) , miały na celu
popularyzacje sportu strzeleckiego, pogłębienie wiedzy w tym temacie, kształtowanie postaw
sportowej rywalizacji oraz oczywiście zabawę!
Patronat nad „Feriami strzeleckimi” objął Klub Strzelecki "SKAUT" w Bielsku-Białej,
a przeprowadzili je Tomasz Kucharski (mistrz i kilkukrotny vice mistrz Polski w konkurencjach
dynamicznych oraz Wojciech Ziemliński (ratownik pierwszej pomocy przedmedycznej, posiadający
uprawnienia prowadzącego strzelanie Ligi Obrony Kraju). Warto wspomnieć, że obaj panowie są
mieszkańcami Pisarzowic. W trakcie zajęć uczestnicy poznali zasady celnego strzelania,
uczestniczyli w pokazach sprzętu strzeleckiego, brali udział w zawodach strzeleckich, przeszli kurs
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach zajęć zorganizowano quiz z nagrodami, w
którym pytano o zasady bezpieczeństwa, sprawdzano wiedzę z zakresu sportów strzeleckich oraz
wspomnianych wcześniej zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zasób przyswojonej
wiedzy był imponujący.
W ramach programu młodzi adepci strzelectwa sportowego zapoznali się ze specyfiką torów IPSC,
po czym przyszedł czas na najbardziej wyczekiwane ćwiczenia praktyczne oraz zawody IPSC z
nagrodami!
Ostatni dzień był podsumowaniem zdobytej wiedzy i umiejętności. Rozpoczął się przypomnieniem
zasad bezpieczeństwa, ćwiczeniami „na sucho” i wreszcie... wyjazdem na strzelnicę GUN CLUB w
Bielsku-Białej. Tam pod bacznym okiem instruktorów odbył się trening oraz zawody strzeleckie w
konkurencji pistolet sportowy. Wręczono nagrody i dyplomy, a uczestnicy „Ferii strzeleckich”
podsumowali je stwierdzeniem best ferie ever!
Po takim stwierdzeniu organizatorzy postanowili powtórzyć edycję w formie wakacyjnej.
W drugim tygodniu przyszedł czas na „Kulturalne ferie”, czyli wspomniany wcześniej cykl
warsztatów, prowadzonych od 5 do 9 lutego br. (w godzinach od 9:00 do 13:00) w naszym domu
kultury. Warsztaty odbywały się pod hasłem „kulturalnie znaczy fajnie”.
W ramach spotkań dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych na, których pracowały
indywidualnie i grupowo, tworzyły na małym i dużym formacie. Tak powstał między innymi
„fantastyczny kalendarz”, który rozpoczyna się od lutego br. , a kończy na styczniu 2019 roku (tak
by był aktualny i odmierzał czas do kolejnych ferii). Codziennie dzieci brały udział w zawodach
sprawnościowych, które dostarczały dużo uśmiechu, radości i hałasu (przyjemnego dla uszu) czyli
żywiołowego dopingu! Warsztaty reporterskie miały swój finał ma spotkaniu ze strażakiem.
Dzieci odwiedził Tadeusz Łaś, prezes OSP w Pisarzowicach. Gość odpowiedział na wszystkie
wcześniej przygotowane przez dzieci pytania, następnie opowiedział o specyfice pracy strażaka.
Niespodzianką była możliwość przymierzenia munduru, w którym strażacy jadą do pożaru oraz
zapoznanie się z zawartością torby ratowniczej zabieranej przez strażaków na akcję. Oczywiście dla
naszego gości dzieci przygotowały prezenty w postaci rysunków, a po ich wręczeniu wszyscy
poszli obejrzeć wozy strażackie oraz ich wyposażenie do sąsiadującego z domem kultury budynku
OSP w Pisarzowicach. Jednak strażak to nie jedyny gość „Kulturalnych ferii”. Pojawili się również
policjanci.
Starszy aspirant Maciej Matusiak wraz z młodszym aspirantem Arturem Prochownikiem

opowiedzieli dzieciom o swojej pracy, przypomnieli zasady bezpieczeństwa dotyczące drogi do
szkoły i zabawy na podwórku. Atrakcją była musztra przeprowadzona przez policjantów, w trakcie
której okazało się, że „w prawo zwrot” nie dla wszystkich znaczy to samo i może spowodować
duże zamieszanie. Po jednoznacznym określeniu kierunku i zakończeniu musztry dzieci obejrzały
samochód policyjny. W trakcie naszych ferii przyszedł czas na „tłusty czwartek”, pączków
oczywiście nie zabrakło. Dzieci dowiedziały się jak w/w tradycja wpisała się w kalendarz, a zaraz
potem przygotowały ciasto, wykroiły, upiekły i udekorowały smaczne ciasteczka! Ostatni dzień
wypełniły warsztaty teatralne, które odbyły się wcześniej, ale na prośbę dzieci zostały powtórzone.
Na scenie naszego domu kultury powstała błyskawiczna inscenizacja baśni o królewnie Śnieżce.
Intensywne dwa tygodnie pracy przyniosły wiele radości. Dzieci zadeklarowały swoje uczestnictwo
w kolejnych edycjach „Kulturalnych ferii”, co cieszy nas niezmiernie!
Tradycją stały się „zimowe warsztaty teatralne”, które co roku organizujemy dla członków
Teatrzyku Dziecięcego „Debiucik”. Grupa co roku przygotowuje nowy spektakl, którego premiera
ma miejsce w trakcie Festiwalu Kultury Wszelakiej. Tym razem przeniesiemy się w morskie
otchłanie, w których … rozegra się nowa przygoda. Jaka? Aby się dowiedzieć, trzeba koniecznie
zobaczyć spektakl. Ferie to doskonała okazja do twórczej, wzmożonej pracy nad spektaklem
połączonej z zabawą, to możliwość spotkań z koleżankami i kolegami z grupy.
Podsumowaniem zajęć, organizowanych przez Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach w
okresie ferii zimowych, były Rodzinne Warsztaty Artystyczne.
W czasie pilotażowych zajęć dzieci wraz ze swoimi opiekunami tworzyły pracę pt. "Ja i mój świat".
Warsztaty będą odbywać się cyklicznie w soboty, dwa razy w miesiącu. Celem warsztatów jest
wspólne, kreatywne spędzanie czasu dzieci wraz z rodzicami, dziadkami lub starszym
rodzeństwem. Pierwsze zajęcia dostarczyły mnóstwo radości, oraz pozwoliły twórczo i rodzinnie
spędzić czas. Dziękuję wszystkim uczestnikom za przybycie i wykonanie pięknych prac!
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