Co mo¿na robiæ w tym czasie, kiedy za
oknem mróz i pada nieg? Mo¿na siedzieæ
przed ekranem telewizora lub komputera,
albo... Zajêcia w klubie, to alternatywa na
inne spêdzanie czasu, a tak¿e poznanie nowych kole¿anek i kolegów. Poznanie siê w
ró¿nych zabawach, konkursach (muzycznych, plastycznych, tanecznych, teatralnych, sprawnociowych...) to najlepszy
sposób na zawi¹zanie nowych znajomoci. Wspólne wyprawy w plener na kuligi, pieczenie kie³basek na ognisku, na
basen, do teatru, na seans filmowy, dawa³y mo¿liwoæ aktywnego i urozmaiconego spêdzania czasu. Klub zapewnia³ nie
tylko zajêcia programowe, ale tak¿e opiekê, poniewa¿ uczestnicy przebywali minimum 6 godzin dziennie na zajêciach.
Dlatego ju¿ szósty rok prowadzimy razem z IV Komisariatem Policji w Kielcach
warsztaty prewencyjne, które maj¹ m³odym ludziom uwiadomiæ ró¿ne niebezpieczeñstwa. Staramy siê tak¿e pokazywaæ jak sobie poradziæ w trudnych sytuacjach.
My, doroli, obserwowalimy dzieci
w ró¿nych sytuacjach, ale najbardziej cieszy³o nas, kiedy dzieci próbowa³y swoich
si³ w nowych dla siebie formach i kiedy
pracowa³y zespo³owo w ró¿nych sytuacjach m.in. budowanie fortecy ze niegu,
uk³adanie bajek, tekstów piosenek. Bardzo mi³o by³o widzieæ, ¿e trudno im siê rozstaæ ka¿dego dnia, a¿ do koñca ferii. Staralimy siê doceniæ to wszystko, przyzna-

j¹c szczególne wyró¿nienia w postaci dyplomów, drobnych upominków i s³odyczy.
Tymczasem 2 marca odby³ siê kolejny
wernisa¿. Swoje malarstwo na wystawie
pt. Moje lady prezentowa³ Józef Ziomek. Jeszcze za oknem zima w pe³ni, a na
obrazach ró¿ne pory roku i miejsca utrwalone przez autora. Nastrojowe pejza¿e, architektura, martwa natura, kwiaty, to ulubione tematy Jego prac. Autor, to nie tylko malarz, ale tak¿e spo³ecznik anga¿uj¹cy
siê czynnie w pracê na rzecz stowarzyszeñ

plastycznych. Od 1997 r. jest cz³onkiem
Zarz¹du Stowarzyszenia Artystów Plastyków wiêtokrzyskich. Gociom wernisa¿u da³ siê poznaæ równie¿ jako interesuj¹cy rozmówca, mi³onik historii regionu,
o którym opowiada³ bardzo ciekawie. Piêknym dope³nieniem tego wieczoru by³ koncert w wykonaniu uczniów Pañstwowej
Szko³y Muzycznej II st. im. L. Ró¿yckiego
w Kielcach.
EL¯BIETA SORBIAN
kierownik Klubu S³oneczko

Weso³a zima z Polonezem
Mrona, nie¿na i s³oneczna pogoda
towarzyszy³a organizowanej przez klub
Polonez w dniach od 13-24 lutego akcji
zimowej dla dzieci. Skorzysta³o z niej 34
uczestników w tym bezp³atnie szecioro
z Rodzinnego Domu Dziecka.
Bylimy na dwóch wycieczkach w w.
Katarzynie i Nowej S³upi z przejciem na
w. Krzy¿. Na trasie nieg skrzypia³ pod
nogami, a wokó³ drzewa i krzewy otulone
by³y niegiem - dla nas nie by³a to Droga
Królewska lecz baniowa. Nacieszylimy nasze oczy piêknem zimy w lesie.
Wszystkie dzieci od siedmiolatków po
czternastolatków dzielnie pokona³y trasê.
To nie wszystkie zimowe atrakcje, w których uczestniczylimy - by³y zawody saneczkowe i dwa kuligi w Dyminach.
W Kinopleksie obejrzelimy Opowieci
z Narni i Nianiê. Basen Per³a goci³ dwukrotnie dzieci z klubu i jak zwykle by³o
weso³o. Uczylimy siê strzelaæ z ³uku w
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