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TO BYŁ FAJNIE SPĘDZONY CZAS
Przez dwa tygodnie ferii zimowych domy kultury Pabianickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej były organizatorem półkolonii dla dzieci w wieku 6-12 lat. Od
poniedziałku do piątku ponad setka z nich miała okazję spędzić w interesujący
sposób czas wolny od zajęć szkolnych. Wrażeń było mnóstwo.
- Zamiarem organizatorów było zapewnienie dzieciom wielu atrakcji, tak aby
nie było czasu na nudę. Uśmiech i radość każdego dziecka biorącego udział w
półkoloniach jest naszym priorytetem, dlatego staramy się, by czas spędzony
w domach kultury był wyjątkowy - mówi Monika Jarończyk, kierownik Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej.
I tak też było. Każdego dnia od godz. 9.00 na dzieciaki czekały nie lada atrakcje. Wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem. To były dwa tygodnie
bardzo twórczego i „pracowitego” odpoczynku.
Ferie rozpoczęło spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, którzy z myślą o najmłodszych przeprowadzili interaktywną
prelekcję „Bezpieczne ferie”. Dzieci zapoznały się z obowiązującymi przepisami poruszania się po drodze, a także zachowania bezpieczeństwa w domu
i w sieci internetowej. Uczestnicy półkolonii obejrzeli filmy w kinie „Tomi”
oraz rozśpiewaną i roztańczoną sztukę wystawianą przez łódzki teatr „Picollo”. Odwiedzili interesujące miejsca: w planetarium poznali wygląd zimowego
nieba oraz obejrzeli film o pierwszych teleskopowych obserwacjach nieboskłonu, odbyli „niebezpieczną” podróż do Łęczycy na spotkanie z diabłem Borutą,
w Muzeum Miasta Pabianic obejrzeli interaktywną wystawę pt. „Witamy w
nanoświecie”. W krainie nauki i zabawy „Ceramilandia” poznali proces wy-

twarzania wyrobów ceramicznych oraz spędziły czas w największym całorocznym w Polsce parku rozrywki. Do Muzeum Fabryki w Łodzi pojechali, by poznać proces powstawania tkanin i uczestniczyć w warsztatach, podczas których
własnoręcznie wykonali kawałek tkaniny. Natomiast wycieczka do skansenu w
Nagawkach oprócz strony dydaktycznej była lekcją wypiekania i dekorowania
pierników.
Dobrą zabawę urozmaiciła również niezwykle oczekiwana gra strategiczna
„Laser Game” oraz sportowe zmagania na ściance wspinaczkowej. Humory dopisywały również podczas rywalizacji w kręgielni w „Sukcesji” oraz „Manufakturze”, a także podczas wodnego szaleństwa na basenie w Tuszynie. Pełne
emocji były również chwile rozrywki w sali zabaw „Agatka”.
Jak przystało na placówki kulturalne nie zabrakło również zajęć artystycznych.
Dzieci śpiewały, tańczyły i malowały. A wszystko oczywiście w pełnej dobrego
humoru atmosferze.
- Nasze zajęcia cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem, a uczestnicy półkolonii i ich rodzice obdarzają nas wielkim zaufaniem, co nas bardzo cieszy, a
jednocześnie jest to dla nas dodatkowy czynnik motywujący do jeszcze lepszego
i bardziej atrakcyjnego przygotowywania programów na kolejne półkolonie mówi Karolina Zasada, kierownik Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej.
Po zimowej przerwie w domach kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z harmonogramem odbywają się zaplanowane zajęcia i imprezy.
Zarówno ci młodsi, jak i nieco starsi uczestnicy zajęć spotykają się w swoich
grupach, by uczyć się, bawić i realizować swoje pasje.

Oto kilka najciekawszych wydarzeń...
Dla babci i dziadka
We wszystkich domach kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej bardzo
uroczyście przebiegały obchody z okazji Dnia Babci i Dziadka. Pierwsze takie spotkanie było w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej. Tutaj babcie i dziadkowie zostali zaproszeni 30 stycznia. Dla nich specjalny program przygotowały dzieci
z Przedszkola Miejskiego nr 2. W Osiedlowym Domu Kultury przy ul Łaskiej Dzień
Babci i Dziadka obchodzony był 1 lutego. Wtedy do Klubu Seniora „Brzoza” zawitały dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 14, które swoim występem umiliły popołudniowy czas. O babciach i dziadkach nie zapomniały również przedszkolaki z PM
nr 4, które 2 lutego wystąpiły w Domu Kultury „Barak” w pełnym wzruszeń programie. Pod czujnym okiem wychowawczyń Moniki Szreiter i Elżbiety Felcenloben
dzieci zaśpiewały piosenki i wyrecytowały piękne wiersze o najukochańszych babciach i dziadkach. Każdy z występów dostarczył wielu emocji. Zaproszeni goście
nie kryli łez wzruszenia. Nie zabrakło również dużo śmiechu i gorących braw. To
wyjątkowe święto przypomniało, jak ważną rolę pełnią w naszym życiu dziadkowie.

2 lutego - Zimowy koncert
Soliści ze Spółdzielczego Domu Kultury z ul. Orlej oraz solistka z Domu Kultury z ul. Grota Roweckiego wystąpili w Zimowym Koncercie w „Baraku”. Wokalne
umiejętności zaprezentowali: Krystyna Duliba, Jadwiga Bajer, Elżbieta Matusiak,
Jan Bartnicki, Franciszek Walczak oraz Małgorzata Poczta. W ich wykonaniu goście usłyszeli niezapomniane utwory: „Ze starej płyty”, „Dziękuję ci moje serce”,
„Milion białych róż”, „Jadę z Cyganami”, „Tobie tylko Tobie” i inne równie znane
przeboje. Wydarzeniem koncertu był debiut Franciszka Walczaka, który za wykonanie piosenki „Żółte kalendarze” został nagrodzony ogromnymi brawami.

3 lutego - Karnawał dla najmłodszych
W Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej karnawał świętowały dzieci z
Przedszkola Miejskiego nr 2. Wesoła, pełna magicznych strojów zabawa odbyła się
przy udziale wspaniałego wodzireja. Zaproszony klaun zapewnił dzieciom wiele
atrakcji. Zarówno wspólne tańce, jak i konkursy spowodowały, że nikt się nie nudził.

6 lutego - „Miodowe” spotkanie
Na zaproszenie Klubu Seniora w Spółdzielczym Domu Kultury odbyło się spotkanie z miłośnikiem pszczół Dariuszem Serafińskim. Jako właściciel pasieki w
Lipce doskonale wie, jak duże wartości odżywcze dla naszego organizmu ma miód.
W swoim wystąpieniu uświadomił również zebranym, jak ogromną rolę odgrywają
w ekosystemie pszczoły i zachęcił do spożywania tego wyjątkowego daru natury.

7 lutego - Podróż w kosmos
W holu Osiedlowego Domu Kultury otwarta została wystawa przygotowana
przez prężnie działającą Grupę Filatelistyczną. Poświęcona w pełni bardzo interesującej i wciąż nie do końca poznanej tematyce kosmosu odkryła kolejne nieznane. Na znaczkach oglądać możemy m.in. rakiety, astronautów, planety i statki
kosmiczne. Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem i potrwa przynajmniej
do końca marca.
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15 lutego - Piękna bajka

13 lutego - Walentynki
To była wyjątkowa zabawa walentynkowa. W pełnej bajkowej scenerii sali Osiedlowego Domu Kultury walentynki świętowały dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 14. Do placówki zawitali m.in. kowboje z Dzikiego Zachodu, Spidermani,
piękne Pocahontas, księżniczki z różnych bajek, strażacy i Indianie. O doskonały
humor na parkiecie zadbał niezastąpiony DJ Piotr.

Na zaproszenie Klubu Seniora „Brzoza” do Osiedlowego Domu Kultury wraz z
opiekunami zawitali wychowankowie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej z ul. Cichej. Młodzi artyści przedstawili bajkę pt. „Piękna i Bestia”. To było
wyjątkowe wydarzenie, czego dowodem była wypełniona po brzegi sala. Widowisko oczarowało wspaniałą scenografią i fantastycznymi strojami. Nie zabrakło
również nastrojowych piosenek wykonanych przez samych artystów. Brawom nie
było końca. Spotkanie z pewnością na długo pozostanie w pamięci.

Harmonogram imprez i zajęć MARZEC 2017
Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48
8 marca, godz. 16.00 - Dzień Kobiet w Klubie Seniora „Brzoza”
15 marca, godz. 16.00 - „Bezpieczeństwo nasza sprawa” - spotkanie z
funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji
22 marca, godz. 16.00 - Recital solisty P. Seweryna Wartalskiego
29 marca, godz. 16.00 - „Masaże
sposobem na relaks” - spotkanie z rehabilitantem
Poniedziałki
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów - godz. 9.00
„Historia na wesoło” - pomoc w nauce

historii (szkoła podstawowa) - godz. 15.00
Warsztaty rękodzielnicze - godz. 16.00
„W świecie wyobraźni” - godz. 17.00
Gimnastyka i aerobik - godz. 17.00
Zajęcia radiotechniczne (II i IV poniedziałek miesiąca) - godz. 17.00
Wtorki
Joga - godz. 11.00
Tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych - 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

Grupa fotograficzna ODK - godz.
17.00
Środy
Tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych - godz. 14.00
„Historia na wesoło” - pomoc w nauce historii (szkoła podstawowa) - godz.
15.00
Spotkanie Klub Seniora „Brzoza” godz. 16.00
Gimnastyka i aerobik - godz. 17.30
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
Sekcja turystyki i kultury - godz.
16.00
„W świecie wyobraźni” - godz. 17.00
Piątki
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów - godz. 9.00
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
6 marca - Akademia z okazji Dnia
Kobiet
Poniedziałki
Spotkania w Klubie Seniora „Złota
Jesień” - godz. 14.00
Sekcja nauki gry na instrumentach godz. 16.00
Wtorki
Spotkania Klubu Puszystych „To się
uda” - godz. 17.00

Środy
Spotkania Towarzystwa Śpiewaczego
„Dzwon” - godz. 15.30
Czwartki
Spotkania Towarzystwa Śpiewaczego
„Dzwon” - godz. 14.00
Zajęcia fitness
Poniedziałek
Wzmacnianie

mięśni

posturalnych

godz. 17.00
Gimnastyka odchudzająca
- godz. 18.00
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
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

Dom Kultury „Barak”- ul. Grota Roweckiego 18A
2 marca, godz. 16.00 - OPIS - „Przemoc wobec osób starszych”
9 marca, godz. 16.00 - Uroczyste
spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Klubie Seniora „Jarzębina”
16 marca, godz. 16.00 - Wieczór poezji Janiny Koniecznej
23 marca, godz. 16.00 - Dzień Wiosny - występ zespołu „Jarzębinki”
30 marca, godz. 16.00 - Prelekcja
Kazimierza Bartczaka
Poniedziałki
Terapia logopedyczna dla dzieci godz. 13.00
Zajęcia 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
Zumba dla pań - godz. 17.30
Gimnastyka oddechowo-relaksacyjna
dla pań - godz. 18.30
Wtorki
Terapia logopedyczna dla dzieci godz. 8.30
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum 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
Zumba 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. godz. 16.30
Nauka gry na instrumentach (dzieci
i młodzież z sekcji muzycznej) - godz.
17.00
Próba sekcji wokalnej młodzieżowej 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 oddechowo-relaksacyjna dla pań - 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

