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Sprawozdanie z działalności Domu Kultury „Kalinowszczyzna” 

RSM „Motor” w 2018 roku

Podstawowym zadaniem Domu Kultury "Kalinowszczyzna" w roku kulturalnym 2018

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.  Działania  Domu

Kultury „Kalinowszczyzna” miały na celu  zachęcenie uczestników we wszystkich grupach

wiekowych do zaangażowania w życie kulturalne dzielnicy oraz aktywnego spędzania czasu

wolnego.

W 2018 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 (3 grupy),

Strona 1 z 3



- Warsztaty cyrkowe dla dzieci,

- Zajęcia Zumba fitness® dla dorosłych (2 grupy),

- Gimnastyka dla seniorów (4 grupy),

- Kurs tańca towarzyskiego dla seniorów,

-  Zajęcia  kulturalne  w  ramach  akcji  „Lato  w  mieście  2018”  i  „Zima  w mieście  2018”,

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,  różnorodne  warsztaty  artystyczne  (taneczne,

plastyczne,  muzyczne,  teatralne)  oraz  zajęcia  świetlicowe.  W  wakacje  w  ramach  zajęć

organizowane są również wycieczki autokarowe propagujące zabytki i region Lubelszczyzny.

W minionym roku kulturalnym zrealizowaliśmy również następujące imprezy otwarte

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, 

- Koncert pt. "Wiosenny wieczór z muzyką", w programie którego znalazły się romanse

rosyjskie,  utwory  musicalowe  i  pieśni  w  wykonaniu  p.  Grażyny  Laskowskiej  

i Volodymira Umanskyiego.

- Spektakl  liryczno-satyryczny  pt.  „Ewa,  Wenus  i  Tuńcia”  w wykonaniu  Amatorskiego

Teatru Towarzyskiego, organizowany przy współpracy z Sekcją Pracy Socjalnej Nr 16,

Filia Nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie,

- Rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka, zrealizowany na terenie osiedla „40-lecia” RSM

"Motor",

- Ogólnomiejski  Turniej  Szachowy  (etap  rozgrywek  w  dzielnicy  Kalinowszczyzna),

organizowany we współpracy z Lubelskim Klub Szachowym,

- Blok  bezpłatnych  warsztatów  artystycznych  (florystycznych  i  rękodzielniczych)  

dla  dorosłych,  zorganizowany  przy  współpracy  ze  studentami  Wydziału  Pedagogiki  

i Psychologii UMCS w Lublinie na kierunku Animacja Kultury w ramach "Dni Animacji

Kultury 2018",

- Koncert muzyki filmowej pt. "Będzie filmowo" w wykonaniu duetu gitarowego "Cuatro

Manos",

- Spotkanie ze Św. Mikołajem dla dzieci,
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- Projekt  edukacyjny o tematyce  ekologicznej  pt.  "Segreguj  na  serio"  realizowany przy

współpracy z Polskim Towarzystwem Mieszkaniowym Lublin. W programie znalazły się

bezpłatne warsztaty ekologiczne dla dzieci oraz prelekcja i spotkanie informacyjne dla

dorosłych,  które  miały  przybliżyć  uczestnikom  nowe  zasady  selektywnej  zbiórki

odpadów,

- Wystawy i wernisaże amatorskiej i profesjonalnej twórczości plastycznej, m.in. malarstwa

p. Zofii Skiby, Haliny Omiotek, Elżbiety Osypiuk i Krystyny Staś. 

Dodatkowo zorganizowano powarsztatowe wystawy prac autorstwa dzieci i młodzieży  

z kół plastycznych działających w Domu Kultury „Kalinowszczyzna”.

- Dom  Kultury  udostępniał  przestrzeń  także  na  potrzeby  zebrań  osiedlowych,

dzielnicowych,  prelekcje,  spotkania  grup  o  wspólnych  zainteresowaniach,  a  także

współpracował z innymi placówkami kultury.

Wszystkie  proponowane  przez  Dom  Kultury  formy  działalności  cieszyły  się  dużym

zainteresowaniem  zarówno  mieszkańców  osiedli  RSM  „Motor”,  całej  dzielnicy

Kalinowszczyzna, jak i innych bardziej odległych dzielnic Lublina. 

W miarę możliwości finansowych, w roku 2019 Dom Kultury „Kalinowszczyzna” planuje

kontynuację dotychczasowych form działalności, a także realizację nowych przedsięwzięć  

i projektów kulturalnych oraz poszerzenie oferty o nowe zajęcia i grupy zainteresowań.

Dyrektor Domu Kultury „Kalinowszczyzna”

    Joanna Rulikowska
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