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WAKACJE DOBIEGAJĄ KOŃCA
Dla dzieciaków był to przede wszystkim czas odpoczynku od szkoły, ale również czas radości i zabawy. Niestety to, co dobre szybko się kończy i zostają
tylko wspomnienia. A tych dzieciom, które spędziły wakacje z domami kultury
Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nie zabraknie. Organizatorzy zadbali
o to, by każdy dzień był niezwykle interesujący. Wycieczki, gry, zabawy, spotkania dostarczyły wielu fascynujących wrażeń.
- Na pewno atrakcje zapewnione przez domy kultury Spółdzielni pozwoliły
dzieciom spędzić niezapomniane chwile w ciekawych miejscach, uzupełnić
swoją wiedzę, rozwinąć pasje i zainteresowania, poznać nowych kolegów
i koleżanki oraz miło spędzić czas. Miejmy nadzieję, że zdobyta wiedza i

umiejętności zostaną nie raz wykorzystane w przyszłości - mówi Monika Jarończyk, kierownik Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej.
Lada chwila rozpocznie się kolejny rok szkolny. Po zakończeniu wakacji działalność kulturalno-oświatową znów rozpoczną: Spółdzielczy Dom
Kultury przy ul. Orlej, Dom Kultury „Barak” przy ul. Grota Roweckiego
i Osiedlowy Dom Kultury przy ul. Łaskiej. Od września w harmonogramie zajęć pojawią się te najbardziej popularne, które cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród najmłodszych, jak i nieco starszych osób
odwiedzających domy kultury Spółdzielni. Na pewno każdy znajdzie coś
ciekawego dla siebie.

Oto kilka najciekawszych wydarzeń...
17 lipca - Kule w grze
Oprócz wyjazdów na basen i do sal zabaw półkoloniści ze Spółdzielczego Domu
Kultury przy ul. Orlej mogli również sprawdzić swoją sprawność fizyczną w łódzkiej Manufakturze. Kręgielnia Grakula to największe profesjonalne centrum rozrywki w Łodzi, w którym dzieci miło spędziły czas oraz przeżyły niezapomniane
chwile. Rywalizacja przysporzyła wielu emocji. Zabawy było co niemiara, a humory wszystkim dopisywały.

19 lipca - W krainie ceramiki
Do Lutomierska do krainy nauki, zabawy i rozrywki wybrały się dzieci spędzające wakacje z Osiedlowym Domem Kultury przy ul. Łaskiej. Podczas całodniowego pobytu w Ceramilandii poznały cykl produkcji przedmiotów codziennego
użytku z gliny oraz proces powstawania naczyń i figurek ozdobnych. Po lekcji
mistrza rękodzielnictwa dzieci miały możliwość pomalowania przedmiotów i zabrania ich do domu. Pobyt w Ceramilandii zakończył się doskonałą zabawą na
placu zabaw.

21 lipca - Podróż w kosmos
Dzieci spędzające część wakacji z Domem Kultury „Barak” pojechały do Łodzi do nowoczesnego planetarium EC1. Pokaz pn. „Gwiazdozbiory letniego nieba” wzbudził ogromne zainteresowanie i ciekawość. Podczas prezentacji dzieci
poznały gwiazdozbiory widoczne podczas astronomicznego lata: Orzeł, Łabędź,
Lutnia, Wężownik, Tarcza, Skorpion czy Waga. Oprócz obiektów widocznych
gołym okiem obejrzały również mgławice, gromady gwiazd, galaktyki i wiele innych. Rozgwieżdżone niebo wszystkim bardzo się podobało.

2 sierpnia - W towarzystwie przyrody

Dzieci z Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej jeden dzień wakacyjnego wypoczynku spędziły w arboretum w Rogowie. Wycieczka do jednego z
największych tego typu ogrodów w Polsce ucieszyła szczególnie te dzieci, które najchętniej spędzają czas na świeżym powietrzu. A tych podczas tej wyprawy
nie brakowało. Uwagę wszystkich zwróciły najbogatsze i najciekawsze kolekcje
drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas spaceru półkoloniści
odwiedzili również położone na terenie ogrodu alpinarium, gdzie obejrzeli prawie
900 gatunków i odmian roślin pochodzących z gór całego świata.

4 sierpnia - Wśród zwierząt
20 lipca - Wycieczka do Napoleonowa
Opiekunowie półkolonii w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej zorganizowali dla dzieci ciekawą wycieczkę do „Napoleońskiej Zagrody”. Podczas wizyty w ogrodzie dzieci zwiedziły stajnie i wysłuchały prelekcji o koniach. Największą atrakcją była przejażdżka konnym tramwajem i ognisko. Każdy z uczestników
pod okiem czujnego instruktora mógł pogłaskać konie. Czas upłynął tam bardzo
szybko, aż żal było to magiczne miejsce opuszczać.

Półkoloniści z Domu Kultury ,,Barak” z ul. Grota Roweckiego odwiedzili niezwykły świat zwierząt w Borysewie. Safarii - Zoo to wyjątkowa aranżacja przestrzeni, niezapomniane atrakcje i bliskość natury. Niemalże 90 gatunków zwierząt
na powierzchni 26 hektarów zrobiło na dzieciach ogromne wrażenie. Największą
gratką były białe tygrysy i lwy, ale także pokaz karmienia zwierząt. Relaks w zoo
uprzyjemnił przejazd kolejką w pięknej scenerii doliny Neru.
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9 sierpnia - Spotkanie z garncarzem
Salę Domu Kultury „Barak” przy ul. G. Roweckiego w pracownię garncarską zamienił
niezwykły gość. Pan garncarz opowiedział dzieciom o glinie jako podstawowym surowcu
wykorzystywanym dawniej w garncarstwie i rzeźbiarstwie. Każde dziecko mogło usiąść
przy kole garncarskim i ulepić własnoręcznie miseczkę, garnuszek lub dzbanek. Dzieci z
zapałem podjęły się zadania i były zachwycone efektem końcowym. Twórcza praca przyniosła wiele radości. Swoje wyroby po wysuszeniu każdy mógł zabrać do domu.

10 sierpnia - Lekcja historii
Ciekawostką, a zarazem żywą lekcją historii był wyjazd dzieci ze Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej do Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi. To obecnie najdłużej funkcjonujące muzeum historyczne w mieście.
Spotkanie z Grupą rekonstrukcyjną przybliżyło uczestnikom zarys działalności
Zakonu Krzyżackiego. Duże zainteresowanie dzieci wzbudziły stroje Zakonu.
Odważniejsi mogli wziąć do ręki broń, którą się wówczas posługiwali żołnierze.

Harmonogram imprez i zajęć WRZESIEŃ 2017
Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48
13.09, godz. 16.00 - „Wspomnienia powakacyjne” - spotkanie w
Klubie Seniora „Brzoza”
19.09, godz. 16.30 - Spotkanie dla
osób doznających przemocy domowej i rodziców mających trudności
wychowawcze (Punkt konsultacyjno-informacyjny)
20.09, godz. 16.00 - Recital solisty Ryszarda Grzelczaka
27.09, godz. 16.00 - Wieczorek taneczny w Klubie Seniora „Brzoza”
28.09, godz. 16.00 - Spotkanie
Grupy Strzeleckiej w Klubie Sportów Ogólnowojskowych „WALTER”
Poniższe zajęcia rozpoczną się
od 11.09.2017r.

Poniedziałek:
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów godz. 9.00
„Historia na wesoło” - pomoc w nauce
historii (szkoła podstawowa) godz. 15.00
„W świecie wyobraźni” godz. 16. 45
Gimnastyka i aerobik godz. 17.00
Zajęcia radiotechniczne (II i IV poniedziałek miesiąca) godz. 17.00
Wtorek:
Yoga 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
Środa:
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów godz. 9.00
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

Czwartek:
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
Piątek:
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
Zajęcia fitness rozpoczną się od
11.09.2017r.
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
Aerobik godz. 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
Aerobik godz. 18.00

Dom Kultury „Barak”- ul. Grota Roweckiego 18A
7.09. godz. 16.00 - Spotkanie w Klubie Seniora „Jarzębina”
11.09. godz. 18.00 - Rozpoczęcie zajęć gimnastycznych
20.09. godz. 16.30 - Spotkanie organizacyjne i nabór nowych aktorów do
Teatrzyku Młodego Aktora
28.09. godz. 16.00 - Występ solistów
„Pożegnanie lata”
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-in-

formacyjnym 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
Zajęcia decupage w Klubie Technik
Zdobniczych - godz. 17.00
Spotkania sekcji tenisa stołowego godz. 16.00

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 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 na zdrowy kręgosłup
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
Spotkania sekcji tenisa stołowego godz. 14.00

