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Oto kilka najciekawszych wydarzeń...

WAKACYJNY CZAS

24 maja - Kochamy je najbardziej

W Klubie Seniora „Brzoza” działającym w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. 
Łaskiej odbyły się obchody Dnia Matki. Zespół wokalny „Pod brzozami” przy-
gotował niezwykle wzruszający montaż słowno-muzyczny. Wśród zaproszonych 
gości byli m.in. starosta Krzysztof Habura, Katarzyna Cegiełka, kierownik Cen-
trum Seniora, przedstawiciele Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w osobach 
Ewy Kędzierskiej i Edwarda Rogalewicza oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
Klubów Seniora Domów Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Już od kilku dni zarówno starsi, jak i młodsi uczniowie cieszą się z długo 
wyczekiwanych wakacji. Po wielomiesięcznym trudzie nauki mają wolne od 
szkolnych zajęć i przygotowują się do wakacyjnego wypoczynku. Jedni już 
spakowali plecaki, by spędzić wakacje z dala od domu, inni natomiast czekają 
na pełną niespodzianek i atrakcji „Akcję lato” przygotowaną przez domy kul-
tury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Corocznie z tej formy wypoczynku korzystają setki dzieci spędzające wa-
kacje w mieście. Organizatorzy półkolonii z domów kultury Spółdzielni za-
dbali o to, by nikt się nie nudził. Dlatego już 3 lipca dzieci rozpoczną wa-
kacyjną przygodę z placówkami Spółdzielni. Z uwagi na bardzo dużą ilość 

chętnych, półkolonie zostały podzielone na cztery turnusy. Uczestnicy każdego 
z nich mogą liczyć na wiele interesujących wydarzeń, które przypadną do gu-
stu zarówno tym młodszym, jak i nieco starszym dzieciom. 

- Przygotowania do wakacji rozpoczęliśmy już dwa miesiące temu. Harmono-
gram  dopięty jest na ostatni guzik. Teraz czekamy tylko na to, by za kilka dni 
rozpocząć pełną zabawy i relaksu wakacyjną podróż - mówi Karolina Zasada, 
kierownik Osiedlowego Domu Kultury z ul. Łaskiej.

Jesteśmy przekonani, że uczestnicy półkolonii w pełni wykorzystają ten czas, 
by z zapałem rozpocząć kolejny rok szkolny.

Wesołych i pełnych słońca wakacji!!!

23 maja - Pasja do fotografii

W Galerii Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej została otwarta wystawa 
fotograficzna Pawła Bednarka. Autor prac pochwalił się znaczną częścią swoich 
zbiorów. Zdjęcia wprowadziły oglądających w niesamowicie tajemniczy świat owa-
dów. Pan Paweł z Osiedlowym Domem Kultury związany jest od lat. To tutaj stawiał 
swoje pierwsze kroki w dziedzinie fotografii. Pasją do zdjęć zaraził go wujo, który 
założył i prowadził pierwszą grupę fotograficzną w tej placówce. Wystawę moż-
na jeszcze oglądać do końca czerwca. W tym samym czasie Grupa Filatelistyczna 
działająca w Osiedlowym Domu Kultury zaprezentowała nową ekspozycję pt. „W 
królestwie owadów”, tematycznie nawiązującą do wystawy w Galerii.

28 maja - Teatralne spotkanie

W ramach klubowego święta teatru uczestnicy zajęć w Spółdzielczym Domu 
Kultury przy ul. Orlej wybrali się do Teatru Nowego w Łodzi. W niedzielne po-
południe obejrzeli spektakl pt. „Kokolobolo, czyli opowieść o przypadkach Śle-
pego Maksa i Szai Magnata”. W spektaklu odtworzono wielokulturową atmosferę 
Łodzi sprzed II wojny światowej. Opowieść została wzbogacona oryginalnymi 
piosenkami, odwołującymi się do folkloru wielonarodowych łódzkich przedmieść 
i podwórek. Przedstawienie połączyło w sobie elementy szlachetnej rozrywki i 
rozprawy z historią, a także poważnej dysputy i poetyckiej zadumy. Nie zbrakło 
również dramatyzmu, nostalgii i humoru.

29 maja - Dzieci dzieciom

Na ten dzień nasi milusińscy czekają cały rok. Chodzi mianowicie o Dzień 
Dziecka, którego uroczyste obchody odbyły się w Klubie Seniora „Złota jesień”. Z 
niezwykle barwnym przedstawieniem wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego 
nr 2. Przepiękne stroje towarzyszyły wspaniałym recytacjom i tańcom. Na zakoń-
czenie programu wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki.

25 maja - Najmłodsi dla mam

Dla klubowiczów oraz licznie zgromadzonych rodzin w Spółdzielczym Domu 
Kultury przy ul. Orlej wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 oraz zespół 
wokalny „Pod brzozami”. A wszystko z okazji Dnia Matki. Atmosfera występu 
była niezwykle podniosła. Zarówno występom przedszkolaków, jak i zespołu wo-
kalnego z Osiedlowego Domu Kultury towarzyszyło wzruszenie i ogromny aplauz 
ze strony widowni. Nad występami czuwał Marek Koszada, od lat zaprzyjaźniony 
z Domami Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
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8 czerwca - Muzycznie w „Baraku”31 maja - Niezwykły recital

Na scenie Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej ze swoim pierwszym re-
citalem wystąpiła Gabriela Gruszka. Do Klubu Seniora „Brzoza” należy od 2016 
roku i od tego momentu występuje na scenie jako solistka. W swoim repertuarze 
ma wiele piosenek znanych i lubianych artystów. Podczas recitalu można było 
usłyszeć kilka z nich: „Gabriela”, „Chcę wyjechać na wieś”, „Volare”, „Julia i 
ja”, „Diana”, „Na moście w Avignon” i inne. Do swojego występu pani Gabry-
sia zaprosiła Ryszarda Grzelczaka, z którym wykonała utwór „Gaj”. Natomiast w 
duecie z Sewerynem Wartalskim zaśpiewała piosenkę „Poczkaj, poczkaj”. Obaj 
panowie są solistami z Klubu Seniora „Brzoza”. Widownia wypełniona była po 
brzegi. Wśród zaproszonych gości znalazła się rodzina artystki, przyjaciele, zna-
jomi. Bisom nie było końca.

1 czerwca - Piosenki dla mam

Z okazji tego wyjątkowego święta Dom Kultury „Barak” gościł zespół wokal-
ny „Pod Brzozami”. Soliści, którzy na co dzień śpiewają w Osiedlowym Domu 
Kultury przy ul. Łaskiej, wystąpili z koncertem z okazji Dnia Matki. Utwory 
o matce poruszyły niejedno serce licznie zgromadzonych widzów, których za-
chwyciły utwory: „Moja mama”, „Piosenka dla mamy”, „Matczyne ręce” oraz 
wiele innych znanych nam piosenek. W solowych utworach wystąpili znani 
wszystkim Sławomir Wartalski, Gabriela Gruszka i Ryszard Grzelczak. Oprócz 
występów wokalnych w programie znalazły się również wiersze o matkach. Re-
cytowały je Janina Mielczarek, Maryla Kubś oraz Krystyna Grala. Paniom udało 
się podkreślić uroczysty charakter spotkania, wywołując jednocześnie uśmiech i 
łzy wzruszenia.

9 czerwca - Pożegnanie „starszaków”

Zaprzyjaźnione ze Spółdzielczym Domem Kultury Przedszkole Miejskie nr 2 
pożegnało najstarsze grupy przedszkolaków, które zakończyły przedszkolną edu-
kację. Na wyjątkowej pełnej wspomnień i podziękowań imprezie nie zabrakło łez 
wzruszenia. Sala domu kultury pękała w szwach, goszcząc rodziców, dziadków i 
bliskich przedszkolaków. 

W Domu Kultury przy ul. Grota Ro-
weckiego wystąpił zespół młodzieżowy 
„Od A do Z” oraz wokalny zespół „Ja-
rzębinki” w koncercie pt. „The Best of 
Jarzębinki”. Przy bardzo popularnych 
i dobrze znanych utworach wszyscy 
świetnie się bawili. Największych emo-
cji dostarczyły utwory „Jesteśmy na 
wczasach”, „Już kuracja się skończy-
ła” oraz „Było mi źle”. Zespół „Od A 
do Z” przygotował niezwykle ambitny 
program. Pod okiem instruktora Marka 
Koszady Amelia Kaczyk i Zosia Góra 
zaśpiewały utwór Ani Dąbrowskiej 
„Dreszcze”, Zespołu Red Lips „To, co 
nam było” oraz angielską wersję utwo-
ru ABBY „I have a dream”. Jednak 
największą niespodzianką dnia był ju-
bileusz 90. urodzin wieloletniej człon-
kini Klubu Seniora - Eugenii Piech. Ju-
bilatka częstowała lampką szampana, a 
seniorzy odśpiewali uroczyste „Sto lat” 
i gratulowali dobrego zdrowia.

7 czerwca - Bliżej sztuki

W Klubie Seniora „Brzoza” Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej miało 
miejsce wydarzenie z cyklu „Spotkanie ze sztuką”.  Wyświetlony został film doku-
mentalny o holokauście pabianickich Żydów, którego autorem jest dobrze wszyst-
kim znany lokalny reżyser Zbigniew Gajzler. Film „Sarid” spotkał się z dużym 
zainteresowaniem. Z uwagi na tematykę wywołał wiele emocji powodujących łzy. 
Była to prawdziwa lekcja historii.


