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Miniony  weekend  upłynął  pod  dawką  emocji  zapewnionych  w  ramach  warsztatów
Programu Aktywności Lokalnej Projektu systemowego „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie”. 

W sobotę  odbyły  się  kolejne  warsztaty  z  tworzenia  gier  karcianych,  w ramach  których
uczestnicy zapoznali  się  z tematyką  grafiki  i  rysownictwa.  Podczas  tych  zajęć odbyła  się sesja
zdjęciowa. Zrobione fotografie zostaną wykorzystane jako tło kart do gry. Uczestnicy mieli wiele
zabawy i radości podczas przebierania się w stroje i odgrywania różnych postaci, takich jak m.in.:
rycerza, karczmarza, strzygi, uprowadzonego. 

W  niedzielę  dużą  dawkę  energii  zapewniono  podczas  przedostatnich  warsztatów
tanecznych. Tym razem był to taniec współczesny prowadzony przez Pawła Malickiego – tancerza
Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, pedagoga, choreografa, autora spektakli i nauczyciela tańca
współczesnego w szkole baletowej.
Tak jak poprzednio warsztaty odbyły się w dwóch grupach wiekowych: I grupa – 7 – 12 lat, II
grupa – powyżej 13 roku życia.
Każda grupa rozpoczęła zajęcia od rozgrzewki. W grupie młodszej zajęcia miały inną formę niż  
w  starszej  grupie.  Dzieci  uczyły  się  ćwiczeń  na  zmianę  kierunków  i  łapania  się  
w przestrzeni, dopiero później zapoznały się z techniką tańca współczesnego. Starsza grupa, od razu
po rozgrzewce, uczyła się układów choreograficznych przygotowanych przez tancerza. Śmiałkowie,
za na mową prowadzącego, zainspirowali swoje układy taneczne.
Warsztaty taneczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W grupie dzieci wzięło udział około
30 osób, natomiast w starszej – 17 osób.

Wszystkie warsztaty odbywają się przy współpracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gostyniu z Gostyńskim  Ośrodkiem Kultury „Hutnik”.
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