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Uczestnicy letnich półkolonii organizowanych w Domach Kultury Pabianic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie mogą uwierzyć, że minęła już prawie poło-
wa wakacji. To dlatego, że czas spędzony na zabawach, wyjazdach, grach i im-
prezach płynie tak szybko. Zwłaszcza, gdy silnych emocji i ciekawych wrażeń 
nie brakuje. Kopalnie soli, zamek z diabelskim gościem, sale zabaw, baseny i 
kina, fabryka bawełny - to tylko kilka miejsc, które do tej pory odwiedzili ko-
loniści. Sierpień również będzie wypełniony po brzegi przygodami, dlatego na 
razie nikt jeszcze nie myśli o szkole!

Zabawa i nauka

Akcja LATO 2016 w pełni. Niemal stuprocentowa frekwencja na półkoloniach 
we wszystkich Domach Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej poka-
zuje, jak bardzo wśród najmłodszych popularny jest ten rodzaju wypoczynku. 
Zajęcia dedykowane są tym dzieciom, które na czas wakacji pozostają w domach.

- Pragniemy zaoferować możliwość uczestnictwa w ciekawych, rozwijających 
młode umysły i wyobraźnię zajęciach. Ćwiczenia manualno-plastyczne mają 
na celu rozwijanie kreatywnego myślenia. Spotkania z wolontariuszami PCK, 
funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji czy Straży Pożarnej uczą dba-
łości o bezpieczeństwo własne i innych. Z kolei wycieczki krajoznawcze posze-
rzają wiedzę z zakresu kulturoznawstwa - opowiada Karolina Zasada, kierow-
nik Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej.

Dzieci z półkolonii w Osiedlowym Domu Kultury odwiedziły m.in. Muzeum 
Fabryki w Manufakturze w Łodzi, basen oraz kino Tomi. 

Wszystkie dzieci pod czujnym okiem opiekunów aktywnie i miło spędzają czas. 
- Podczas dwóch pierwszych tygodni wakacji licznie gromadziliśmy się na 

zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Byliśmy w łódzkiej kręgielni „Grakula”, 

sali zabaw dla dzieci „Urwisowo” w Ksawerowie i na basenie „Oceanik” w 
Tuszynie. Uczestniczyliśmy w treningu strzeleckim w klubie „Walter” oraz grach 
i zabawach sprawnościowych w parku jordanowskim. Ogromną popularnością 
cieszył się seans filmowy w kinie „Tomi” oraz spektakl teatralny w wykonaniu 
aktorów z łódzkiego Teatru „Arlekin”. Niezmiernie interesujące i wymagające 
precyzji były również zajęcia artystyczne ze sznurka sizalowego. Efektem końco-
wym były wykonane własnoręcznie przez dzieci wesołe marchewki - mówi Danu-
ta Urban ze Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej.

Czas wypełniony po brzegi

Sierpień w Domach Kultury na pewno nie będzie mniej ciekawy.
- W najbliższym czasie będziemy na strzelnicy laserowej w Łodzi, jedziemy do 

parku linowego, do nowego planetarium na pokaz „Dwa szkiełka”. W planach 
mamy też kręgle, ściankę wspinaczkową, a także wizytę we Florentynowie, gdzie 
znajduje się słynna Kraina Skrzatów. Podczas każdego turnusu odwiedzamy ba-
sen i kino - wymienia Anna Beze-Łodyga, kierownik Domu Kultury Barak. 

Dzieci ze Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej spotkają się z policjan-
tami, którzy będą opowiadać o bezpieczeństwie na wakacjach. Wszyscy czekają 
też na wycieczki na basen i do kina. Uczestnicy kolonii w Osiedlowym Domu 
Kultury przy Łaskiej wyjadą do Kołacinka, gdzie spotkają się oko w oko z di-
nozaurami w Dinoparku. Przewodnik oprowadzi ich po niezwykłym miejscu i 
opowie historię wielkich gadów. Każdy będzie miał też okazję odkopać własny 
szkielet dinozaura. Z kolei w muzeum w Nieborowie odwiedzą prawdziwą aka-
demię pana Kleksa oraz zwiedzą przepiękny park z XIX wieku. 

Zabaw i atrakcji, jak widać, nie zabraknie. I tylko szkoda, że we wrześniu trze-
ba wrócić do szkoły…

Oto kilka najciekawszych wydarzeń...

LATO, LATO WSZĘDZIE…

5 lipca - Szalona zabawa w Agatce

Półkoloniści z Domu Kultury Barak wyjechali do Łodzi do sali zabaw „Agatka”. 
Dzieci spożytkowały tam nadmiar energii i emocji. Zjeżdżalnie i basen z piłeczkami 
były najbardziej obleganymi miejscami. Dużym zainteresowaniem cieszył się też 
trzypiętrowy labirynt, a także ścianka wspinaczkowa. Szalone zabawy trwały przez 
kilka godzin. Salę „Agatka” w kolejnych dniach odwiedziły też dzieciaki z Osiedlo-
wego Domu Kultury przy ul. Łaskiej i Spółdzielczego Domu Kultury przy Orlej. 

6 lipca - Spotkanie z policją i strażą miejską

Uczestników kolonii w Domu Kultury ,,Barak” odwiedzili strażnicy miejscy i 
pabianiccy policjanci. Dzieci obejrzały film mówiący o zagrożeniach w interne-
cie. Policjantka Aleksandra Białkowska przestrzegała przed informacjami, którymi 
dzielimy się w sieci z nieznajomymi, a które pozwalają nas zidentyfikować, przez 
co mogą przysporzyć nam i naszym bliskim wielu kłopotów. Pojawił się też temat 
bezpiecznego korzystania z kąpielisk oraz bezpiecznego poruszania się po drogach. 
Wiele osób wypoczywających nad wodą lubi do niej skakać, ale funkcjonariusze tłu-
maczyli, jak bardzo jest to niebezpieczne. Strażnicy miejscy Paweł Zysk i Beata Do-
lewka pokazywali z kolei, jak powinniśmy zachowywać się w kontaktach z psami.

7 lipca - Wycieczka do kopalni soli

Dzieci z kolonii zorganizowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury mieli wyjąt-
kową okazję zobaczyć z bliska kopalnię soli w Kłodawie. Zwiedzanie rozpoczęli 
od prelekcji na temat historii powstania złóż w tym miejscu. Dowiedzieli się też, 
do czego przez wieki stosowana była sól. Kolejnym punktem wycieczki był zjazd 
windą na poziom 600 metrów pod powierzchnię ziemi i przejście wyrobiskami 
korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. Kingi, opiekunki górników solnych. 
Pod ziemią można było przyjrzeć się wyeksploatowanym komorom solnym i ma-
szynom używanym w górnictwie tego typu. Zjazd windą z prędkością 6 metrów 
na sekundę pozostawił niezapomniane wrażenia. 
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8 lipca - Wodne atrakcje

Wycieczki na basen to nieodzowna część półkolonii w Domu Kultury ,,Barak”. 
W tym roku dzieci pojechały na basen do Tuszyna. Bogato wyposażony obiekt 
gwarantował wiele pozytywnych emocji. Wszyscy mają jednak nadzieję, że po-
goda wreszcie dopisze, a w przyszłych turnusach uczestnicy będą się bawić na 
basenach otwartych w Zduńskiej Woli i Łodzi.

13 lipca - Spotkanie z diabłem Borutą

Półkoloniści z Domu Kultury ,,Barak” zwiedzali muzeum na zamku w Łęczy-
cy. Średniowieczny zamek razem z wieżą i obronnymi murami robiły ogromne 
wrażenie. Legenda diabła Boruty mieszkającego w tych murach zafascynowała 
dzieci. Z wielkim zaciekawieniem oglądały rzeźby przedstawiające różne wciele-
nia diabła i wysłuchały związanych z nim opowieści.  Na zakończenie wycieczki 
zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Mój ulubiony diabeł Boruta”. 

11 lipca - Dni sportu i piknik rodzinny

Uczestnicy półkolonii w Spółdzielczym Domu Kultury w czasie dnia sportu na 
Lewitynie rozegrali mecz w piłkę nożną. Chętni sprawdzili także swoją kondycję 
fizyczną, bawiąc się na placu zabaw. Tego samego dnia kolonistom udało się także 
wziąć udział w „Owocowo-warzywnym pikniku rodzinnym” w ramach europej-
skiego programu „Warzywa i owoce w szkole”. Podczas pikniku dzieci otrzymały 
darmowy owocowo-warzywny poczęstunek. Uczestniczyli w grach zespołowych, 
konkurencjach sportowych i konkursach  z nagrodami. Doskonale bawili się też na 
dmuchanych zjeżdżalniach.

15 lipca - Zabawa z Przyjacielem

Opiekunowie półkolonii w Domu Kultury ,,Barak” zorganizowali dla dzieci 
spotkanie z pedagogami i psychologiem z Ośrodka Profilaktyki i Integracji Spo-
łecznej. Warsztaty pod tytułem „Zabawa z przyjacielem” prowadzone przez spe-
cjalistów: Annę Kawecką, Annę Skurnicę i Agatę Kasprzak, na podstawie bajki 
„Mały Książę” dotyczyły budowania pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej. 
Były to zajęcia integrujące grupę. Uczestnicy półkolonii mieli możliwość lepiej 
się poznać i dowiedzieć o sobie nowych rzeczy. Dzieci rysowały swojego przyja-
ciela i wyliczały cechy jakie powinien posiadać idealny przyjaciel.

13 lipca - Podróż do fabryki bawełny 

Uczestnicy półkolonii z Osiedlowego Domu Kultury ,,Barak” zwiedzili Muzeum 
Fabryki w Manufakturze w Łodzi. Poznali tam historię zakładów Poznańskiego. 
Podziwiali także, jak wygląda cała droga przetwarzania bawełny - od zerwania 
owocu aż do tkania bawełnianych materiałów. Podczas warsztatów słuchali stu-
kotu pracujących krosien, dotykali bawełny na każdym etapie jej produkcji oraz 
samodzielnie tworzyli wzór tkaniny. 

15 lipca - Niewychowany Czerwony Kapturek

Do Osiedlowego Domu Kultury zawitał Teatr ARLEKIN ze spektaklem „Nie-
wychowany Czerwony Kapturek”. To zaskakujące przedstawienie pozwala spoj-
rzeć na znaną wszystkim historię z zupełnie nowej strony… Bajka z morałem 
miała na celu uświadomić dzieciom, czym jest niewłaściwe zachowanie i jakie są 
tego konsekwencje.  

18 lipca - Fantastyczne budowle z Lego

Nie lada atrakcją dla wszystkich półkolonistów z Spółdzielczego Domu Kultury 
był wyjazd do akademii budowania z klocków Lego w Aleksandrowie Łódzkim. 
Każdy uczestnik zajęć miał do wyboru mnóstwo elementów z popularnych kloc-
ków. Zadanie było jedno: stworzyć jak najbardziej fascynującą budowlę. Dziecia-
ki prześcigały się w pomysłach, a efekty ich prac zapierały dech w piersiach. 

20 lipca - Plecak pełen przygód

Dzieci z półkolonii w Spółdzielczym Domu Kultury odwiedziły Muzeum Ki-
nematografii, gdzie wzięły udział w programie „Plecak pełen przygód”. Szukały 
ukrytych skarbów, pakowały Reksiowi plecak na wakacje, szukały atrakcji zwią-
zanych z bajkami i filmami polskimi. Oprócz ciekawych zabaw można się też było 
sporo nauczyć. 


