Zimowa obfitoæ w klubach KSM

Karnawa³ w S³oneczku

Pocz¹tek roku up³yn¹³ pod znakiem karnawa³u. Na dworze mróz i nieg, a rodku
sceneria pe³na kolorów i wiate³ w nastroju zabawy. Na 6 imprezach karnawa³owych
królowa³a muzyka taneczna, zabawy i konkursy niezale¿nie od wieku uczestników. Bawi³y
siê dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalici i seniorzy.

Karnawa³, to okres bali przebrañców. To
bardzo piêkna tradycja, któr¹ staramy siê
równie¿ podtrzymywaæ. Dlatego do³¹czy³ymy do grona przebierañców. Okazuje
siê, ¿e zw³aszcza najm³odsi lubi¹ tak¹ formê zabawy, kiedy zamieniaj¹ siê w zupe³nie inne postaci. Gor¹co polecamy to tak¿e wszystkim doros³ym. Tradycyjnie w
S³oneczku odby³ siê bal dzieci pracowników KSM.
Na naszych balach mo¿na by³o zaprezentowaæ ca³¹ gamê bardzo ró¿nych umiejêtnoci: ruchowych, wokalnych, sprawnociowych, a przede wszystkim dobrego
humoru.
W klimat karnawa³u znakomicie wpisa³a
siê wystawa haftu Krzy¿yki, pêtelki, a¿ury Danuty Heliñskiej. Wernisa¿ odby³ siê
19 stycznia. Otwarciu wystawy towarzyszy³ koncert w wykonaniu uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II st. w Kielcach. Autorka zaprezentowa³a prace wykonane w ró¿nych technikach - od obrazów wykonanych haftem krzy¿ykowym,
po gobeliny oraz przedmioty u¿ytkowe i
ozdoby wykonane szyde³kiem. Bogactwo
technik, ró¿norodnoæ wzorów i perfekcyjne wykonanie, podnosz¹ wystawê do
rangi mistrzowskiej sztuki, a nie tylko rêkodzie³a.
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Tym bardziej, ¿e potrzebne do tego zdolnosci kszta³towane s¹ przez lata i stanowi¹ ju¿ gin¹c¹ formê umiejêtnoci.
Zupe³nie inny w klimacie by³ wieczór
poezji 2 lutego, czyli kolejne spotkanie z
cyklu W krêgu poetów zatytu³owane
Wyciszenie. To by³o szczególne spotkanie. Katastrofa budowlana, która wyda-

rzy³a siê kilka dni wczeniej na l¹sku odcisnê³a siê na utworach wielu autorów.
Prezentacjom autorskim towarzyszy³
piêkny koncert w wykonaniu uczniów
Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II st. w
Kielcach z udzia³em dyrektora szko³y Artura Jaronia, który akompaniowa³ swoim
wychowankom.
Wyj¹tkowo piêkna ale bardzo mrona
zima sprawi³a, ¿e z opónieniem odby³ siê
Koncert Dla Babci i Dziadka w wykonaniu dzieci z Klubu Ma³ego Dziecka i Zespo³u Tañca Wspó³czesnego Impresja.
Dopiero 7 lutego odby³y prezentacje wokalno-taneczne, ¿yczenia i piêkne laurki
wykonane przez wnuczêta trafi³y do zaproszonych Babæ i Dziadków.
Buskie Samorz¹dowe Centrum Kultury
w Busku Zdrój zaprosi³o do prezentacji
tkaniny artystycznej Mariê Sajdak, która
od kilku lat prowadzi warsztaty tkackie w
naszym klubie. Gospodarze przygotowali
starann¹ ekspozycjê prac, a tak¿e sprawili
autorce oraz wszystkim gociom wernisa¿u niespodziankê. Gociem specjalnym na
otwarciu wystawy 9 lutego by³ Prymas
Polski kardyna³ Józef Glemp, który w tym
czasie odpoczywa³ w Busku Zdroju. Pani
Maria Sajdak mia³a okazjê osobicie zaprezentowaæ swoje prace, a gobelin pt.
Chrystus w koronie cierniowej podarowa³a Prymasowi.
Czas mija nieub³aganie i zaczê³y siê ferie,
czyli nasze codzienne spotkania z grup¹
dzieci, które ten czas spêdza³y w miecie.

