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W MAGICZNY CZAS
Święta tuż-tuż. Otuleni świątecznym nastrojem przygotowujemy się do nich
z ogromnym zaangażowaniem. Choinka, wigilijne potrawy, kolędy i wymarzone prezenty. Na ten wyjątkowy moment czekamy cały rok. Dlatego, gdy już jest
tak blisko, jesteśmy bardziej radośni i serdeczni niż zwykle.
Tak miła i uroczysta świąteczna atmosfera panowała również w domach kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Grudzień obfitował w wigilijne
spotkania, kolędowanie i wspomnienia mijającego roku.

Przed nami kolejny rok. Dlatego zarówno tym młodszym, jak i starszym
uczestnikom zajęć, oprócz najserdeczniejszych życzeń świątecznych, składamy
również życzenia noworoczne, życząc samych wyjątkowych chwil w Nowym
2018 Roku.
Dzieciom przypominamy również o zbliżających się feriach zimowych. Tradycyjnie, jak co roku, w domach kultury Spółdzielni odbędzie się „Akcja zima”,
podczas której nie zabraknie dobrej zabawy i atrakcji.

Oto kilka najciekawszych wydarzeń...
16 listopada - Dla miłośników fotografii
W Galerii Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej została otwarta wystawa
fotografii Krzysztofa Korczaka. Pabianiczanin swoją pasję do fotografii rozwija
od kilku lat, co widać na zdjęciach. W jego działaniach wspiera go rodzina i przyjaciele, którzy licznie przybyli na wystawę. Wystawę można oglądać do końca
grudnia.

22 i 29 listopada - Andrzejkowe zabawy
Koniec listopada tradycyjnie upłynął pod znakiem wróżb. Lanie wosku przez
dziurkę od klucza, wróżenie z fusów i układanie butów to część tradycji, o jakiej
nie zapomniały dzieci z Domu Kultury „Barak” przy ul. Grota Roweckiego. Z zaciekawieniem wróżyły i sprawdzały, co może je spotkać w przyszłości. Atmosfera
andrzejek udzieliła się również seniorom, którzy dzień później zorganizowali w
„Baraku” zabawę. Liczne grono seniorów bawiło się przy dźwiękach ulubionych
utworów. „Andrzejkowy” wieczorek tanecznie spędzili także Seniorzy z Klubu
„Brzoza”. Po raz kolejny pokazali, że wspólna zabawa jest świetną formą mile
spędzonego czasu.

29 listopada - Bezpieczny Senior
23 listopada - „Katarzynki”
W wyjątkowy sposób uczciły popularne imieniny uczestniczki zajęć fitness w
Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej. Panie zorganizowały zabawę taneczną połączoną z konkursami. Jednym z nich był wybór własnoręcznie przygotowanej sałatki. Drugi konkurs polegał na ułożeniu puzzli, trzeci natomiast na jak
najszybszym zjedzeniu kefiru. Panie bawiły się znakomicie. Było dużo śmiechu i
szalonej zabawy.

Pod takim hasłem odbyło się w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej
spotkanie poświęcone bezpieczeństwie. W ramach współpracy Klub Seniora
„Brzoza” gościł przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej
w Pabianicach. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na wiele zagrożeń i niebezpieczeństw, jakie czyhają na osoby starsze. Spotkanie zakończyła dyskusja na temat
dość istotnego problemu, jakim jest przemoc w rodzinie.

7 grudnia - Recital
W Domu Kultury „Barak” odbył się recital Gabrieli Gruszki. Do występu znaną
już nam solistkę przygotował instruktor Marek Koszada. W jej wykonaniu usłyszeliśmy utwory: „Gabriela”, „Mexicana”, „Come prima”, „Ze mną bądź”, „Comment ca va” i „Świat bez miłości”. W duecie z Ryszardem Grzelczakiem zaśpiewała utwory: „Pokonaj mnie w ten piękny dzień” i „Żeby się ludzie kochali”. Na
bis wysłuchaliśmy utwór „Babę zesłał Bóg”. Występom towarzyszyły gromkie
brawa, a cała sala śpiewała znane przeboje.

37
14 grudnia - Wigilijne spotkania
Z okazji świąt Bożego Narodzenia odbyło się uroczyste spotkanie w Domu
Kultury „Barak”. Zespół „Jarzębinki” pod kierunkiem Marka Koszady wykonał
kolędy: „Wśród nocnej ciszy”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”. Usłyszeliśmy także solistów w nowych kolędach i pastorałkach. Małgorzata Poczta zaśpiewała „Wielkie oczekiwanie”, Jadwiga Supczyńska „Bracia
patrzcie jeno” i Elżbieta Borkiewicz „Nie było miejsca dla ciebie”. Wśród zaproszonych gości był również prezes Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który
złożył wszystkim świąteczno-noworoczne życzenia. Spotkania wigilijne odbyły
się również w pozostałych domach kultury Spółdzielni. Wszędzie panowała niezwykle podniosła atmosfera.

Harmonogram imprez i zajęć STYCZEŃ 2018
Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48
Poniedziałki
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów godz. 8.30
„Historia na wesoło” pomoc w nauce historii (szkoła podstawowa) godz. 15.00
Gimnastyka i aerobik godz. 15.00
Zajęcia radiotechniczne (II i IV poniedziałek miesiąca) godz. 17.00
Wtorki
Joga godz. 11.30
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów godz. 14.00
Klub podróżnika godz. 15.00
Zajęcia muzyczne - nauka gry na instrumentach godz. 15.30
Koło filatelistów, numizmatyków i kolekcjonerów godz. 16.00
Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób doznających przemocy domowej
i rodziców mających trudności wychowawcze godz. 16.30
Grupa fotograficzna ODK godz. 17.00
Środy
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów godz. 8.30

Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów godz. 14.00
„Historia na wesoło” - pomoc w nauce historii
(szkoła podstawowa) godz. 15.00
Spotkanie Klubu Seniora „Brzoza” godz. 16.00
Gimnastyka i aerobik godz. 18.00
Czwartki
Próba zespołu wokalnego „Pod Brzozami” godz. 10.00
Próba śpiewu - soliści godz. 12.00
Tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych godz. 14.00
Pracownia malarstwa i rysunku godz. 15.30
Piątki
Joga godz. 10.00
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów godz. 10.30
Próba śpiewu - soliści godz. 12.00
Klub podróżnika godz. 15.00
Wystawy fotograficzne w Galerii ODK godz. 16.00

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45
Poniedziałki
Wzmacnianie mięśni posturalnych godz. 17.00
Gimnastyka odchudzająca godz. 18.00
Wtorki
Uda, biodra, pośladki godz. 10.00
Callanetics godz. 11.00
Gimnastyka usprawniająca godz. 16.00
Aerobik godz. 17.00
Aerobik godz. 18.00

Środy
Ćwiczenia oddechowe godz. 16.00
Callanetics godz. 17.00
Uda, biodra, pośladki godz. 18.15
Czwartki
Ćwiczenia oddechowe godz. 9.45
Wzmacnianie mięśni posturalnych godz. 11.00
Aerobik godz. 17.00
Aerobik godz. 18.00

Dom Kultury „Barak”- ul. Grota Roweckiego 18A
4.01., godz. 16.30 - Powitanie Nowego Roku w Klubie Seniora „Jarzębina”
11.01., godz. 16.00 - Koncert zimowy
18.01., godz. 16.00 - Przedstawienie dla Babci i Dziadka w wykonaniu dzieci
z Przedszkola Miejskiego nr 4
25.01., godz. 16.30 - Zabawa karnawałowa w Klubie Seniora „Jarzębina”
Poniedziałki
Terapia logopedyczna dla dzieci godz. 13.00
Zajęcia plastyczne w „Pracowni Rysunku i Malarstwa” dla dzieci
w wieku 6–12 lat godz. 16.00
Porady w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób doznających
przemocy w rodzinie godz. 16.30
Gimnastyka oddechowo-relaksacyjna dla pań godz. 18.00
Wtorki
Terapia logopedyczna dla dzieci godz. 8.30
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych w nauce j. polskiego godz. 13.30
Zajęcia manualne na „Warsztatach Działań Twórczych” dla dzieci
w wieku 6-12 lat godz. 16.00
Spotkania sekcji tenisa stołowego godz. 16.00
Zajęcia decoupage w Klubie Technik Zdobniczych godz. 17.00

Gimnastyka na zdrowy kręgosłup dla pań godz. 18.00
Środy
Próby zespołu wokalnego „Jarzębinki” i solistów godz. 10.00
Zajęcia teatralne w „Teatrzyku Młodego Aktora” dla dzieci
w wieku 7-12 lat godz. 16.30
Nauka gry na instrumentach (dzieci i młodzież z sekcji muzycznej) godz. 17.00
Próby sekcji muzycznej godz. 18.30
Czwartki
Terapia logopedyczna dla dzieci godz. 8.30
Spotkania dzieci z sekcji muzycznej godz. 14.30
Spotkania Klubu Seniora „Jarzębina” godz. 16.00
Porady w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób doznających
przemocy w rodzinie godz. 16.30
Gimnastyka - aerobik godz. 18.00
Piątki
Konsultacje logopedyczne dla dzieci godz. 10.00
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych w nauce j. polskiego godz. 13.00
Spotkanie sekcji tenisa stołowego godz. 14.00

