
NOWE ŻYCIE PABIANIC 26.09.2017 r.12 

Oto kilka najciekawszych wydarzeń...

PRZYWITALIŚMY NOWY ROK SZKOLNY
Wakacje w domach kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przebie-

gły niezwykle interesująco. Po ogromnej dawce pozytywnych emocji dzieci wró-
ciły nie tylko do szkoły, ale również rozpoczęły zajęcia w sekcjach, które działają 
w domach kultury Spółdzielni. Ich tematyka jest różnorodna - można tu poznać 
m.in. fotografię, nauczyć się gry na instrumentach, pograć w tenisa stołowego 
czy wziąć udział w zajęciach manualno-plastycznych. Ponownie wystartował te-
atrzyk młodego aktora, warsztaty działań twórczych i klub podróżnika. 

Domy kultury nie zapomniały również o nieco starszych osobach odwiedza-

jących placówki. Po wakacyjnej przerwie spotkali się członkowie klubów: „Ja-
rzębina”, „Brzoza” i „Złota Jesień”. Natomiast dla miłośników sportu rozpoczęły 
się zajęcia fitness i joga.

Kolejny sezon w domach kultury Spółdzielni z pewnością nie będzie nudny. 
To miejsca, gdzie możemy rozwijać swoje pasje, wyobraźnie, odkrywać talenty, 
ale przede wszystkim czerpać radość z tworzenia, działania i spotkania z innymi, 
którym nasze pasje są bliskie. To tutaj bez względu na wiek, poziom uzdolnienia 
i zaawansowania każdy może znaleźć coś dla siebie.

7 września - Koncertowo w Pabianicach

W Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej w ramach IV Pabianickiej 
Senioriady odbył się przegląd twórczości zespołów senioralnych. Z tej okazji 
lokalne zespoły przygotowały krótkie, ale bardzo ciekawe programy muzycz-
ne. Swoimi występami zaszczyciły zespoły: „Pod brzozami” z Osiedlowego 
Domu Kultury przy Łaskiej, „Jarzębinki” z Domu Kultury „Barak” przy Gro-
ta Roweckiego, „Złota Jesień” ze Spółdzielczego Domu Kultury przy Orlej, 
„Stefanów” z Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach oraz zespół wokalny z 
Centrum Seniora w Pabianicach. Nie zabrakło kolorowych strojów, wesołych 
melodii oraz uśmiechów na twarzach rozbawionych gości. Wszyscy bawili się 
znakomicie, a zgromadzona publiczność nie szczędziła braw. To coroczna im-
preza, która cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród seniorów. Jej 
celem jest przede wszystkim dobra zabawa, ale również zachęcenie starszych 
osób do aktywnego życia i poszerzania wiedzy. W tym roku gwiazdą IV Se-
nioriady był Don Vasyl. 

9 września - Sukcesy seniorów

To było wyjątkowe wydarzenie dla zespołów senioralnych oraz solistów z 
domów kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Głownie wzięli udział w X Artystycznych Spotkaniach Senio-
rów „Czar jesieni”. W sali widowiskowej oraz w ogrodzie ośrodka z dumą 
i pasją prezentowali przygotowane na tę okoliczność utwory. „Jarzębinki” z 
Domu Kultury „Barak” zaśpiewały „Chciało się Zosi jagódek” oraz „Chodziła 
po polu”, a solistka Jadwiga Supczyńska wykonała utwór „Orkiestry dęte”. 
W wykonaniu „Złotej Jesieni” ze Spółdzielczego Domu Kultury z ul. Orlej 
usłyszeliśmy „W wojsku nie jest źle”, „Nie żałujcie serca dziewczyny”, a so-
listka Krystyna Duliba zaśpiewała „Miłość do końca świata”. Zespół wokalny 
„Pod Brzozami” z Osiedlowego Domu Kultury przy Łaskiej zaśpiewał pio-
senki „W zielonym gaju” i „Emerytura”, a duet Gabriela Gruszka i Ryszard 
Grzelczak „Żeby się ludzie kochali”. Starania i talent pabianickich seniorów 
zostały docenione przez jury konkursowe. Statuetką i dyplomem zostały wy-
różnione „Jarzębinki” i „Złota Jesień”. Wśród solistów trzecie miejsce wy-
śpiewała Krystyna Duliba. W duetach najlepsi okazali się Gabriela Gruszka 
i Ryszard Grzelak, którzy zajęli II miejsce. W kategorii poezji wyróżniona 
została Zofia Walczak, natomiast najlepszym pabianickim gawędziarzem zo-
stała Maria Kubiś-Hoffman. Zwycięstwa artystów to zasługa Marka Koszady, 
pod kierunkiem którego zespoły i soliści przygotowywały się do występów. 
Wszyscy uczestnicy X Spotkań Artystycznych w Głownie wrócili pełni rado-
ści i zadowolenia. 
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Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45

Dom Kultury „Barak”- ul. Grota Roweckiego 18A

Harmonogram imprez i zajęć PAŹDZIERNIK 2017

5.10., godz. 16.00 - Spotkanie z po-
licją z cyklu „Bezpieczny Senior” w 
Klubie Seniora „Jarzębina”

12.10., godz. 16.00 - Zagadki mu-
zyczne - quiz

19.10., godz. 16.00 - Uroczystość z 
okazji Dnia Seniora

26.10., godz. 16.00 - Zabawa ta-
neczna w Klubie Seniora „Jarzębina”

Poniedziałki
Terapia logopedyczna dla dzieci - 

godz. 13.00
Zajęcia plastyczne w „Pracowni Ry-

sunku i Malarstwa” dla dzieci  w wieku 
6 - 12 lat - godz. 16.00 

Porady w punkcie konsultacyjno-in-

2.10., godz. 14.00 - występy soli-
stów ze „Złotej Jesieni” - chętnych 
widzów serdecznie zapraszamy

9.10., godz. 14.00 - spotkanie z prze-
wodniczącym Rady Miasta Andrzejem 
Żeligowskim dla wszystkich zaintere-
sowanych 

16.10,. godz. 14.00 - omówienie 
działalności Rady Seniorów, pre-

Wtorek
Uda, biodra, pośladki godz. 10.00
Callanetics godz. 11.00
Gimnastyka usprawniająca godz. 16:00 
Aerobik godz. 17.00, 18.00

Środa
Ćwiczenia oddechowe godz. 16.00
Callanetics 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 Młode-

go 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 wokalnej młodzieżowej - 
godz. 18.30 

Czwartki
Terapia logopedyczna dla dzieci - 

godz. 8.30 

3.10., godz. 16.30 - Spotkanie dla 
osób doznających przemocy domo-
wej i rodziców mających trudności 
wychowawcze (Punkt konsultacyjno-
-informacyjny)

4.10., godz. 16.00 - Obchody 35-le-
cia Zespołu Wokalnego „Pod Brzo-
zami” - spotkanie w Klubie Seniora 
„Brzoza”

4.10., godz. 16.00 - „Osiedlowy 
Dyskusyjny Klub” - spotkanie człon-
ków

10.10., godz. 16.30 - Spotkanie dla 
osób doznających przemocy domowej 
i rodziców mających trudności wy-
chowawcze (Punkt konsultacyjno-in-
formacyjny)

11.10., godz. 16.00 - „Wspomnie-
nia o Janie Pawle II” - pokaz multi-
medialny

17.10., godz. 16.30 - Spotkanie 
dla osób doznających przemocy 
domowej i rodziców mających 
trudności wychowawcze (Punkt 
konsultacyjno-informacyjny)

Zajęcia radiotechniczne  (II i IV po-
niedziałek miesiąca) godz. 17.00

Wtorki
Joga godz. 11.30
Tenis stołowy dla młodzieży i doro-

słych godz. 14.00
Klub podróżnika  godz. 15.00
Zajęcia muzyczne - nauka gry na in-

strumentach  godz. 15.30
Koło filatelistów, numizmatyków i 

kolekcjonerów  godz. 16.00
Punkt konsultacyjno-informacyjny 

dla osób doznających przemocy do-
mowej i rodziców mających trudności 
wychowawcze  godz. 16.30

Grupa fotograficzna ODK godz. 
17.00

Środy
Tenis stołowy dla dorosłych i senio-

rów godz.  8.30
Tenis stołowy dla dorosłych i senio-

rów  godz. 14.30
„Historia na wesoło” - pomoc w nauce 

18.10., godz. 16.00 - „Dzień Seniora” 
- uroczyste spotkanie w Klubie Seniora 
„Brzoza”

24.10., godz. 16.30 - Spotkanie dla 
osób doznających przemocy domowej 
i rodziców mających trudności wycho-
wawcze (Punkt konsultacyjno-informa-
cyjny)

24.10., godz. 17.00 - Wystawa fotogra-
ficzna

25.10., godz. 16.00 - „Muzyczne 
wspominki” - pokaz multimedialny

31.10., godz. 16.30 - Spotkanie dla osób 
doznających przemocy domowej i rodzi-
ców mających trudności wychowawcze 
(Punkt konsultacyjno-informacyjny)

Poniedziałki
Tenis stołowy dla dorosłych i senio-

rów godz.  8.30
„Historia na wesoło” - pomoc w na-

uce historii (szkoła podstawowa)  godz. 
15.00

„W świecie wyobraźni” godz. 17.00
Gimnastyka i aerobik  godz. 17.00

historii (szkoła podstawowa) godz. 
15.00

Spotkanie Klub Seniora „Brzoza” 
godz. 16.00

Osiedlowy Dyskusyjny Klub - każda 
pierwsza środa miesiąca 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 do-

rosłych godz. 14.00
Pracownia malarstwa i rysunku 

godz. 15.30

Piątki
Joga godz.  9.00
Tenis stołowy dla dorosłych i se-

niorów godz. 10.30
Próba śpiewu - soliści godz. 12.00
Klub podróżnika godz. 15.00
Wystawy fotograficzne w Galerii 

ODK godz. 16.00

legent będzie Grażyna Nowak - dla 
członków klubu i zainteresowanych 
tym tematem

Poniedziałek
Wzmacnianie mięśni posturalnych          

godz. 17.00
Gimnastyka odchudzająca godz. 

18.00

Uda, biodra, pośladki godz. 18.15

Czwartek
Ćwiczenia oddechowe godz.  9.45 
Wzmacnianie mięśni posturalnych 

godz. 11.00
Gimnastyka rewitalizująca godz. 

16:00
Aerobik godz. 17.00, 18.00

formacyjnym dla osób doznających prze-
mocy 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 podstawo-

wych w nauce j. polskiego -  godz. 13.30 
Zajęcia manualne na „Warsztatach 

Działań Twórczych” dla dzieci  w wieku 
6 - 12 lat - godz. 16.00 

Zajęcia decupage w Klubie Technik 
Zdobniczych - godz. 17.00 

Spotkania sekcji tenisa stołowego - 
godz. 16.00

Spotkania dzieci z sekcji muzycznej 
- godz. 14.30 

Spotkania Klubu Seniora „Jarzębi-
na” - godz. 16.00 

Porady w punkcie konsultacyjno-
-informacyjnym dla osób doznających 
przemocy w rodzinie - godz. 16.30 

Gimnastyka na zdrowy kręgosłup 
dla pań - godz. 18.00 

Piątki
Konsultacje logopedyczne dla dzie-

ci - godz. 10.00 
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawo-

wych w nauce  j. polskiego - godz. 13.00 
Spotkania sekcji tenisa stołowego -  

godz. 14.00

14 września
 - Wspomnienie lata

Wspomnieniami rozpoczęli nowy rok kulturalno-oświato-
wy członkowie Klubu Seniora „Jarzębina” działającego przy 
Domu Kultury „Barak”. Pierwsze spotkanie po wakacyjnej 
przerwie poświęcili wymianie letnich doświadczeń. Seniorzy 
opowiadali o czasie spędzonym podczas wakacji. Jedni wy-
poczywali nad morzem, a inni w górach. Natomiast ci, którzy 
postanowili jeszcze bardziej zadbać o swoje zdrowie, wybrali 
się do sanatorium. Jednogłośnie wszyscy przyznali, że stęsk-
nili się za znajomymi z „Baraku”, z którymi uczestniczą w 
zajęciach.


