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Oto kilka najciekawszych wydarzeń...

WAKACJI CIĄG DALSZY

6 lipca

Zajęcia manualne i ruchowe

W Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej odbyły się niezwykle cieka-
we warsztaty manualne. Dzieci miały okazję zapoznać się z różnymi sposobami i 
technikami wykonywania kwiatów - od prostych do trudniejszych, wymagających 
większego wkładu pracy i wprawy. Przy niewielkiej pomocy opiekunów powstały 
przepiękne kwiaty z sizalu. Dzieci były dumne ze swoich prac. Każdy mógł zabrać 
swoje dzieło do domu. Zajęcia zostały podzielone na grupy. Podczas, gdy jedni wy-
konywali kwiaty, inni ruszali się w rytm zumby. Kilka dni później w warsztatach 
tych również wzięły udział dzieci ze Spółdzielczego Domu Kultury z ulicy Orlej.

Mimo że połowa wakacji już za nami, Akcja Lato 2017 w pełni. Stupro-
centowa frekwencja na półkoloniach we wszystkich domach kultury Pabia-
nickiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokazuje, jak dużą popularnością cieszy 
się ta forma wypoczynku. Dzieci, które spędzają wakacje zorganizowane 
przez Spółdzielnię, nie narzekają na nudę. Codziennie czas wypełniają im 
ciekawe wycieczki, spotkania oraz interesujące gry i zabawy. 

W sierpniu na uczestników półkolonii również czekają atrakcje, m.in. wy-

jazdy do Zoo Safarii w Borysewie, parku linowego w Arturówku, parku mi-
niatur w Krajnie, Ogrodu Zmysłów w Poddębicach, Egurrola Dance Studio 
w Łodzi, muzeum, a także wiele dni, w których będzie królowała aktywność 
fizyczna.

Wszystkim dzieciom życzymy dużo słońca i niezapomnianych waka-
cyjnych wrażeń.

4 lipca - Ścianka zmagań

Pod czujnym okiem kadry wykwalifikowanych instruktorów dzieci z Domu 
Kultury „Barak” wspinały się na ściance w Centrum Wspinaczkowym „Stratos-
fera” w łódzkiej Manufakturze. Pomimo iż dla wielu ścianka była wyzwaniem, to 
jednak wszyscy wykazali się dużą odwagą. Szczyt dużej ścianki zdobyły dziew-
czynki: Malina Giertner, Lena Maląg, Roksana Rymanis i Wiktoria Sycan. Wśród 
chłopców najlepsi byli: Mieszko Tyluś, Michał Furmański i Olek Paruszewski. 
Wysiłek został doceniony przez kolegów gromkimi brawami.

5 lipca - Przede wszystkim bezpieczeństwo

Dom Kultury „Barak” przy ul. Grota Roweckiego odwiedzili policjanci i straż-
nicy miejscy z naszego miasta. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały prelekcji do-
tyczącej bezpiecznego zachowania podczas wakacji. Funkcjonariusze dużą uwagę 
poświęcili zasadom bezpiecznego korzystania z kąpielisk oraz poruszania się po 
ulicach. Pojawił się również temat mówiący o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą 
niewłaściwe korzystanie z internetu. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w spo-
tkaniu, zadając wiele pytań. Podobne spotkanie odbyło się również z uczestnikami 
półkolonii w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej.

7 lipca 

Spacer po prehistorycznych ścieżkach

To była prawdziwa podróż w czasie. Podczas wycieczki do Dino Parku w Ko-
łacinku dzieci spędzające wakacje z Domem Kultury „Barak” miały możliwość 
przeniesienia się do czasów prehistorycznych. Epoka, w której żyły dinozaury, 
bardzo zaciekawiła dzieci. Pomimo iż wiele z nich dużo wiedziało już o tych stwo-
rzeniach, to jednak z zaciekawieniem wysłuchały opowieści przewodnika o histo-
rii sprzed milionów lat.

W okolicach Tomaszowa Mazowieckiego

Niezwykłą atrakcją dla dzieci spędzających wakacje ze Spółdzielczym Domem 
Kultury przy ul. Orlej był wyjazd do Skansenu Rzeki Pilicy, Grot Nagórzyckich i 
Rezerwatu Przyrody „Niebieskie Źródła”. Podczas wycieczki dzieci poznały hi-
storię powstania grot, zwiedziły kopalnie piasku kwarcowego, zobaczyły wiele 
obiektów i eksponatów związanych z dorzeczem Pilicy, m.in. drewniany wodny 
młyn, unikatowo ozdobiony budynek poczekalni kolejowej i militaria wojenne 
wyłowione z rzeki. Program dnia zakończył spacer po rezerwacie przyrody, pod-
czas którego dzieci podziwiały spękane wapienie jurajskie, z których wytryska 
woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę.
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14 lipca 

Wizyta w Nieborowie

Pierwszy turnus półkolonii dzieci z Osiedlowego Domu Kultury z ul. Łaskiej 
zakończyła wycieczka do stajni „U Kowala” w Nieborowie. Dzieci miały możli-
wość czyszczenia i karmienia koni. Nagrodą za ich pracę była przejażdżka konna 
pod czujnym okiem wykwalifikowanego instruktora. Wycieczkę urozmaicił rów-
nież przejazd bryczką, strzelanie z łuku i ognisko z kiełbaskami.

Na wyspie soli

Do groty solnej w Pabianicach wybrały się dzieci z Osiedlowego Domu Kultury 
przy ul. Łaskiej. W unikalnym mikroklimacie przy dźwiękach relaksacyjnej mu-
zyki miło spędziły czas. Wsłuchując się w szum morza, bez wyjeżdżania z miasta 
skorzystały z nadmorskiego klimatu. W grocie znajduje się również piaskownica z 
podświetlonym zamkiem i zabawki, które okazały się dodatkową atrakcją. 

10 lipca - Bajkowy świat

W bajkową podróż wybrały się dzieci ze Spółdzielczego Domu Kultury przy 
ul. Orlej. W Muzeum Bajki „Se-Ma-For” w Łodzi obejrzały oryginalną wystawę, 
na której spotkały bohaterów popularnych dobranocek i filmów animowanych. 
Na bajkowym szlaku powitały znajomych: Misia Uszatka, misia Coralgola oraz 
pingwina Pika-Poka. Najmłodsi z radością uściskali ulubionego Parauszka i Przy-
jaciół z Naszego Lasu. Pod opieką przewodników dzieci spędziły niezapomniane 
chwile w świecie animacji.

12 lipca - Wycieczka do zoo

Półkoloniści z Domu Kultury „Barak” odwiedzili łódzkie zoo. Spacerując alej-
kami ogrodu, podziwiali zwierzęta z różnych stron świata. Największą uwagę 
wśród dzieci wzbudziły małpy, żyrafy i tajemnicze rysie. Ciekawostką były rów-
nież niebieskie i żółte żaby oraz pająki. Dużą radość sprawiło najmłodszym kar-
mienie królików.

Gra w golfa

Uczestnicy półkolonii w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej bardzo 
miło spędzili czas na pabianickim polu golfowym „Arkadia”. Pokazowa lekcja 
gry w golfa, w której wzięli udział, bardzo się spodobała. Dzieci ujęła również 
wyjątkowa przestrzeń pola golfowego. Pagórki i doliny, malownicze zakątki oraz 
kamienne mostki tworzą bajkowy mikrokosmos. Z dużym zaciekawieniem półko-
loniści obserwowali kolorowe pawie i dzikie kaczki.

6 i 13 lipca - Wodne szaleństwo
Wycieczki na basen to nieodzowna 

część półkolonii każdego z domów 
kultury Spółdzielni. Dzieci z „Baraku” 
czekały na te wyjazdy z niecierpliwo-
ścią. W tym roku pojechały na basen do 
Tuszyna i do Wodnego Raju do Łodzi. 
Szaleństwom w wodzie nie było końca. 
W kolejnych dniach z wodnych atrakcji 
korzystały również dzieci z Osiedlowe-
go Domu Kultury przy ul. Łaskiej oraz 
Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. 
Orlej. Każda z grup bawiła się świetnie. 
Bogato wyposażone obiekty zagwaran-
towały wiele pozytywnych emocji.


