20 lat Osiedlowego Klubu Kultury S³oneczko

Refleksje z czasu, który min¹³
S³oñce w herbie, to pomys³ grupy dzieci z osiedla Sandomierskie (wówczas Nowy
Folwark), które uczestniczy³y w zajêciach klubowych latem 1985 r. Brakowa³o jeszcze
wyposa¿enia, (zakup ka¿dego sprzêtu wymaga³ wielu zabiegów formalnych, nieznanych
obecnie), a kadrê stanowi³a jedna osoba. Ale byli ju¿ uczestnicy, (dzi doros³e osoby),
którzy uznali to miejsce za przyjazne sobie.
Mimo wielu innych pomys³ów, nazwa
klubu S³oneczko okaza³a siê najbardziej
prosta i zosta³a zaakceptowana przez
wszystkich.
Perspektywa dwudziestu lat, daje obraz
zmian spo³ecznych i kulturowych nastêpuj¹cych po sobie w obrêbie spo³ecznoci osiedla. Od pocz¹tku istnienia klubu

Dziewi¹te urodziny klubu S³oneczko

Tegoroczny festyn osiedlowy

najwa¿niejsi byli ludzie i realizowane przez
nich dzia³ania w ró¿nych dziedzinach plastyki, muzyki, tañca, jêzyków obcych.
W pierwszym dziesiêcioleciu w klubie
królowa³y przede wszystkim dzieci i m³odzie¿, bo w osiedlu mieszka³o wiele m³odych ma³¿eñstw. Zajêcia cykliczne, akcyjne (nieobozowa akcja zimowa i letnia) oraz

imprezy odbywa³y siê przede wszystkim
dla dzieci i m³odzie¿y.
Z kilkuosobowej grupki powsta³ klub
tañca towarzyskiego, w którym w latach
1989 - 1996 rednio rocznie tañczy³a blisko setka dzieci i m³odzie¿y. Uczestniczyli
w ogólnopolskich turniejach tañca, zdobywali klasy taneczne. W latach 90. organizowalimy obozy taneczne w kraju i zagranic¹. W czasie konkursów rodziny wiernie kibicowa³y swoim pociechom.
Klub jest baz¹ dla naszych podopiecznych. W godzinach porannych i w czasie
niepogody jestemy w budynku. W ka¿dym innym przypadku, zajêcia organizowane s¹ w plenerze. Trudno zliczyæ iloæ
przebytych kilometrów na trasach wycieczkowych, pieszych i autokarowych, poznanych miast i zabytków kultury. Liczbê seansów filmowych, rozgrywek sportowych,
terenowych, zabaw i ró¿nych konkursów.
Przez lata zmienia³y siê dzieci, ale równie¿ mo¿liwoci wykorzystania czasu odpoczynku. Przyby³o wiele atrakcyjnych
miejsc przyjaznych dzieciom np. place zabaw, kryta p³ywalnia Per³a, orodek jazdy konnej MAAG...
Mnóstwo dzieci nauczy³o siê p³ywaæ, po
raz pierwszy jedzi³o konno, czy te¿... autobusem miejskim.
Równolegle odbywa³o siê wiele innych
zajêæ i imprez. St¹d wieloletnia ju¿ tradycja koncertów wi¹tecznych: w okresie
Bo¿ego Narodzenia, Wielkanocy i na zakoñczenie roku kulturalnego. S¹ to prezentacje, w których uczestnicz¹ wszystkie dzieci i m³odzie¿: tañcz¹ca, muzykuj¹ca a przede wszystkim dzieci z klubu ma³ego dziecka.
Dzieci w wieku przedszkolnym, które u
nas poznawa³y wiat kolorów, kszta³tów,
dwiêków, ¿ywego s³owa prowadzone
przez p. Bo¿enê Paw³owsk¹ i Ewê Urbañsk¹. Ich prezentacje grupowe i solowe, (w
ostatnich latach z mikrofonem) budzi³y
najwiêcej emocji i nadal s¹ najwiêkszym
hitem.
Od kilkunastu lat prowadzone s¹ zajêcia
gimnastyczne dla doros³ych. Te zajêcia,
jak mówi¹ uczestnicy, to nie tylko ruch,
zgrabna sylwetka, nowe znajomoci, to
oderwanie siê od codziennoci.
Od 20 lat w klubie odbywaj¹ siê cyklicznie prezentacje plastyczne, indywidualne
i zbiorowe, minimum 8 rocznie. Zaczê³o siê
od wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Artystów Plastyków Amatorów, obecnie wiêtokrzyskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków Nieprofesjonalnych.
Mo¿liwoæ poznania, obserwacji talentu
i rozwoju wielu osób jest fascynuj¹ca. To
czas, kiedy uczymy siê nawzajem odkrywaæ piêkno otaczaj¹cego wiata i pokazySTRONA 15

