Lublin, dnia 29.01.2018 r.

Dom Kultury „Kalinowszczyzna” RSM „Motor
ul. Tumidajskiego 2, 20-247 Lublin
tel. 81 747 21 82
e- mail: domkultury@autograf.pl
www.domkultury.lublin.pl

Sprawozdanie z działalności Domu Kultury „Kalinowszczyzna”
RSM „Motor” w 2017 roku
W roku kulturalnym 2017 działania Domu Kultury „Kalinowszczyzna” miały na celu
zachęcenie

uczestników

we

wszystkich

grupach

wiekowych

do

zaangażowania

w życie kulturalne dzielnicy oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Podstawowym
zadaniem Domu Kultury było upowszechnianie wielu różnorodnych form aktywności
i twórczości kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, animacja i integracja
mieszkańców dzielnicy oraz stworzenie oferty zajęć i wydarzeń kulturalnych, które
w kreatywny sposób pozwolą na zagospodarowanie i wypełnienie czasu wolnego
społeczności lokalnej.
W 2017 roku działalność Domu Kultury „Kalinowszczyzna” obejmowała organizację
stałych i cyklicznych form działalności oraz otwartych wydarzeń kulturalnych.
W ramach stałych form działalności zorganizowano następujące zajęcia:
- Zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki dla przedszkolaków (3 grupy),
- Plastyka dla dzieci i młodzieży (3 grupy),
- Bezpłatne warsztaty rękodzielnicze i plastyczne dla dorosłych,
- Balet dla dzieci w wieku 3-10 lat (5 grup),
- Zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci 6-11 lat (2 grupy),
- Koło szachowe dla dzieci w wieku 7-13 lat (2 grupy),
- Nauka gry na gitarze dla dzieci i młodzieży (2 grupy),
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- Warsztaty cyrkowe dla dzieci,
- Zajęcia Zumba fitness® dla dorosłych (2 grupy) i Zumba Kids dla dzieci,
- Gimnastyka dla seniorów (3 grupy),
- Zajęcia kulturalne w ramach akcji „Lato w mieście 2017” i „Zima w mieście 2017”,
skierowane do dzieci w wieku szkolnym, prowadzone w okresie ferii zimowych i wakacji
od poniedziałku do piątku w godz. 9:30 – 15:30. W ramach zajęć organizowane są wyjścia
do kin, teatrów, muzeów, centrów zabaw, wycieczki autokarowe propagujące zabytki i region
Lubelszczyzny, a także warsztaty artystyczne i zajęcia świetlicowe.
W minionym roku kulturalnym zrealizowaliśmy również następujące otwarte imprezy
oraz wydarzenia kulturalne i artystyczne:
-

Karnawałowy bal przebierańców dla dzieci i rodziców,

-

Koncert "Audycja Muzyczna" w wykonaniu uczniów klasy śpiewu prof. Huberta Świecy
ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie,

-

Spektakl pt. „Damy i Huzary” w wykonaniu Amatorskiego Teatru Towarzyskiego,

-

Rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka, zrealizowany na terenie osiedla „Niepodległości”,

-

Impreza "Zakończenie lata" organizowana we współpracy z Radą Dzielnicy
Kalinowszczyzna. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano blok bezpłatnych warsztatów
animacyjnych dla rodziców z dziećmi, warsztaty z robotyki dla dzieci i młodzieży oraz
zabawę dla dzieci i rodziców. Wydarzenie "Zakończenie lata" zostało zrealizowane przy
wsparciu finansowym Miasta Lublin z budżetu Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna,

-

Spotkanie ze Św. Mikołajem dla dzieci,

-

Lubelski Turniej Szachowy, organizowany co roku we współpracy z Lubelskim
Związkiem Szachowym,

-

Wystawy i wernisaże amatorskiej i profesjonalnej twórczości plastycznej, m.in. malarstwa
p. Urszuli Pakuły, Moniki Tomczak, Haliny Omiotek, Krystyny Staś.
Dodatkowo co miesiąc organizowane były powarsztatowe wystawy prac malarskich
i rękodzieła autorstwa dorosłych i dzieci z grup plastycznych działających w Domu
Kultury „Kalinowszczyzna”.

-

Dom Kultury udostępniał przestrzeń na potrzeby zebrań osiedlowych, dzielnicowych,
prelekcje, spotkania grup o wspólnych zainteresowaniach, a także współpracował z Radą
Dzielnicy Kalinowszczyzna oraz lokalnymi szkołami, przedszkolami i innymi
placówkami kultury.
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Wszystkie proponowane przez Dom Kultury formy działalności cieszyły się dużym
zainteresowaniem

zarówno

mieszkańców

osiedli

RSM

„Motor”,

całej

dzielnicy

Kalinowszczyzna, jak i innych dzielnic Lublina.
W roku 2018 Dom Kultury „Kalinowszczyzna” planuje kontynuację dotychczasowych
form działalności, a także realizację nowych przedsięwzięć i projektów kulturalnych
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