
 

Inwestujmy w nasze dzieci i młodzież  

 

Kochani Rodzice,  

Kochana Młodzieży i Dzieci 

Chciałabym zaproponować ofertę artystyczną Domu 
Kultury w Wojsławicach.  

Bardzo zależy mi na tym, by spotkała się z Waszą 
aprobatą  i zainteresowaniem. 

Przygotowaliśmy zajęcia taneczne, plastyczne, 
muzyczne i sportowe.  

Zajęcia taneczne to taniec towarzyski i ludowy - folklor.  

Obie formy tańca są atrakcyjne, dają możliwość rozwoju, dobrej zabawy, spotkań w gronie 
rówieśników, fajną integrację oraz nowe wyzwania.  

Zarówno jeden jak i drugi mają zwolenników i tych co mówią to nie dla mnie…. A to nieprawda. 
Gdy zapytacie tancerzy jakie były ich początki to usłyszycie np. „nie będę tańczyć  
z dziewczyną”, „taniec ludowy jest nudny i stary.” To najczęściej wypowiadane opinie. Nic 
bardziej mylnego. Dzieci i młodzież, którzy zaczynali lekcje np. w Chełmie, szybko zmieniali 
zdanie. Oczekiwane efekty zajęć zobaczycie w formie pokazu tanecznego na spotkaniu 
organizacyjnym.  

Co więcej zajęcia artystyczne to wspólne wyjazdy na turnieje, przeglądy, podróże na festiwale, 
wspólne emocje i kibicowanie, czasami ciężkie treningi i zabawne sytuacje połączone z dobrą 
zabawą.  

Specjalnie dla Was zaprosiłam do współpracy trenerów, którzy mają doświadczenie, sukcesy  
i sami są przykładem pasji i ciężkiej pracy. Tak wybrani trenerzy sprawiają, że nie musicie 
jeździć do Chełma, Lublina czy Zamościa. Będziecie  mieć ich na miejscu, w Wojsławicach.  

W informacji są umieszczone biografie trenerów, warto się z nimi zapoznać.  

Warto sięgać po coś więcej, szkolić się, mieć ambicje i pasje. To otwiera nas na ludzi, na świat 
a przed Wami całe życie.  I tu prośba do Rodziców, od Was zależy bardzo dużo. Z reguły  to Wy 
kierujecie „losem” swoich dzieci, zaszczepiacie w nich pasje, dzięki Wam mogą odkrywać 
talenty, o których mogą nie wiedzieć.  

Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Ziemi Wojsławickiej to dobro, o które powinniśmy dbać, by 
pozostawić po sobie to wszystko co warto ocalić od zapomnienia. Jego utworzenie wynika  
z potrzeby przekazania dzieciom i młodzieży wartości jakie niesie ze sobą folklor, obrzędowość 
i tradycje naszej ziemi. Dzieci będą brać udział w czymś ważnym, co jest niepowtarzalne  
i barwne. Chcemy stworzyć więzi z kulturą regionalną, nauką i poznawaniem prostych 
elementów tańca ludowego, osłuchaniem z niektórymi piosenkami śpiewanymi językiem 
gwarowym oraz zainteresować  wybranymi zwyczajami, które odchodzą już w niepamięć. 



Dzieci czerpią wiele radości z zajęć tanecznych. Atrakcyjne może stać się dla nich także to, że 
mogą występować w strojach ludowych. Przełamują tym samym stereotypową opinię, że 
tańce ludowe są nudne i staromodne.  

W perspektywie jest także utworzenie grupy dorosłej, do której już dziś zapraszam Rodziców.  

Klub Tańca Towarzyskiego to w pierwszej fazie „Pierwszy Krok”. Na początek pójdą w ruch 
proste tańce, takie jak polka, cha-cha, walczyk.  

Oprócz zajęć tanecznych warte zainteresowania są pozostałe zajęcia.  Mówi się, że tworzenie 
daje dzieciom moc. Każdy człowiek ma potrzebę wyrażania siebie. Gdy widzi efekt swoich 
działań, czuje radość i satysfakcję, wzrasta jego poczucie wartości. Rysunki dzieci 
przedstawiają to, co dla nich ważne i bliskie – co je cieszy, co przeżyły lub odkryły.  

Natomiast poprzez taniec i sport mogą stworzyć swój własny świat, przebywać w świecie 
swoich myśli, przeżyć i emocji.  

Dodatkowo to okazja do wyciszenia i relaksu, tak potrzebnych dziś też najmłodszym, bo żyjemy 
w świecie wielu bodźców. Dzieci uczą się wytrwałości i cierpliwości. Nie raz trzeba poczekać 
na efekt. Gdy coś źle wychodzi nie należy się poddawać.  

O spotkaniu organizacyjnym wkrótce poinformuję. 

 

Małgorzata Paździor-Król 

Dyrektor  

Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach  


