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Oto kilka najciekawszych wydarzeń...

LATO CORAZ BLIŻEJ

4 maja - Obchody Konstytucji 3 Maja

Zespół wokalny „Jarzębinki” pod kierunkiem Marka Koszady wystąpił w Domu 
Kultury „Barak”. Z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przed-
stawił program patriotyczny. W wykonaniu zespołu usłyszeliśmy znane pieśni: 
„Witaj majowa jutrzenko”, która rozbrzmiewała w niejednym mieście Polski, oraz 
„Marsz Polonia” czy „Ułani, ułani malowane dzieci”. Uroczystość zakończyła się 
uroczystym odśpiewaniem „Roty” przez wszystkich uczestników spotkania.

Przed naszymi milusińskimi ostatni przed wakacjami miesiąc nauki. Mimo 
iż największą uwagę skupiają na tym, by zakończyć rok szkolny największymi 
sukcesami, to myślą już o zbliżającym się odpoczynku. Część naszych pociech 
spędzi wakacje w mieście. Ale to nie powód do smutku, ponieważ o waka-
cyjnych atrakcjach dla tych dzieci nie zapomniały domy kultury Pabianickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

- Program półkolonii mamy już przygotowany. Teraz organizujemy zaplanowa-

ne wycieczki. Staramy się, by dzieci nie nudziły się ani chwili. Dlatego co roku udo-
skonalamy program i wprowadzamy do niego nowe zabawy oraz odwiedzamy intere-
sujące miejsca - mówi Anna Beze-Łodyga, kierownik Domu Kultury „Barak”.

Tegoroczna „Akcja lato” potrwa od 3 lipca do 25 sierpnia. W zajęciach wezmą 
udział setki uczestników. Wszystkie domy kultury mają równie ambitny program 
zajęć. Stawiają na wycieczki krajoznawcze, gry, zabawy i aktywność sportową. 
Z zapisami trzeba się spieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.

28 kwietnia - Dla miłośników strzelectwa

W Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej powstała nowa sekcja. Zainte-
resowani strzelaniem spotykają się w Klubie Strzeleckim raz w miesiącu. Każdy 
uczestnik może sprawdzić swoją celność i oddać 26 strzałów z broni pneuma-
tycznej. Nad bezpieczeństwem strzelających czuwa wykwalifikowany instruktor. 
Nowe zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem. Liczba chętnych wciąż 
wzrasta. Dlatego organizatorzy planują zwiększenie ilości spotkań.

11 maja - Koncert w „Baraku”

Dom Kultury „Barak” z ul. Grota Roweckiego gościł uczniów Państwowej Szko-
ły Muzycznej I i II stopnia z Pabianic. Koncert prowadziła oraz akompaniowała 
młodzieży Małgorzata Kunce. Zebrani podziwiali utwory m.in. Mozarta, Schuma-
na, Straussa, wykonane na trąbce, fortepianie, fagocie, skrzypcach i klarnecie. Po 
podniosłej części koncertu odbyła się część rozrywkowa. Uczniowie zaprezentowali 
utwór „Only you”, piosenkę kowbojską „Red River”, melodie z „Ojca chrzestnego” 
oraz z filmu „Misja”. Młodzież zachwyciła oryginalnymi wykonaniami. 

11 maja - Spotkanie z piosenką

Soliści z „Baraku” wzięli udział w przeglądzie piosenki „Popołudnie z nostal-
gią”. Wydarzenie odbyło się w Domu Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Swoim talentem zaskoczyła wszystkich Małgorzata Poczta, która zaśpie-
wała „Młodym być i więcej nic” i „Nie zakocham się” oraz Jadwiga Supczyńska 
w utworach „Orkiestry dęte” i „Przeżyłam z tobą tyle lat”. Najlepszym zostały 
przyznane wyróżnienia. Takiego zaszczytu dostąpiła Małgorzata Poczta, która 
śpiewa w „Baraku” od wielu lat.

10 maja - Z modą „za pan brat”

Klub Seniora „Brzoza” z Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej zapre-
zentował po raz pierwszy w swojej historii pokaz mody wśród seniorów. Spo-
tkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Wszyscy stanęli na wysokości 
zadania. W role modeli wcielili się: Janina Mielczarek, Halina Kubsik, Danuta 
Przepiórkowska, Jadwiga Frymus, Wiesława Molenda, Maria Kubiś-Hoffman, 
Danuta Ożóg i Leonard Barys. Pokaz mody urozmaiciły występy solistów: Ga-
brieli Gruszki, Seweryna Wartalskiego i Ryszarda Grzelczaka.
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14 maja - Sukcesy solistów

Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45

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

Harmonogram imprez i zajęć CZERWIEC 2017

1 czerwca, godz. 16.00 - Obchody 
Dnia Matki - występ zespołu „Brzoza”

7 czerwca, godz. 16.30 - Dzień 
Dziecka - zabawa dla dzieci uczest-
niczących w zajęciach w Domu Kul-
tury „Barak”

8 czerwca, godz. 16.00 - Koncert 
zespołu młodzieżowego „Od A do 
Z” oraz koncert „The Best of Jarzę-
binki”

12 czerwca, godz. 16.00 - Spo-
tkanie kończące prace w pierwszym 
półroczu w Pracowni Malarstwa i 
Rysunku

13 czerwca, godz. 16.00 - Spo-
tkanie kończące prace w pierw-
szym półroczu Warsztatów Zajęć 
Twórczych

14 czerwca, godz. 16.30 - Spotka-
nie kończące w pierwszym półroczu 
zajęcia Teatrzyku Młodego Aktora

5 czerwca,  godz. 14.00 - W Klubie 
Seniora odbędzie się loteria fantowa 

12 czerwca, godz. 14.00  - W Klu-
bie Seniora odbędzie się konkurs 
poświęcony historii Pabianic okresu 
międzywojennego 1918-1939 

Poniedziałki
Spotkania w Klubie Seniora „Złota 

Jesień”, godz. 14.00
Sekcja nauki gry na instrumentach                       

godz. 16.00

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

Działań Twórczych” dla dzieci w wie-
ku 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 „Jarzębin-

ki” i solistów, godz. 10.00
Zajęcia teatralne w „Teatrzyku Mło-

dego Aktora” dla dzieci w wieku 7-12 
lat, godz. 16.30

Nauka gry na instrumentach (dzieci i 
młodzież z sekcji muzycznej), godz. 17.00

Próba sekcji wokalnej młodzieżo-
wej, godz. 18.30

Czwartki
Terapia logopedyczna dla dzieci, 

7 czerwca, godz. 16.00 - Spotka-
nie ze sztuką: film w reż. Zbigniewa 
Gajzlera

14 czerwca, godz. 16.00 - Wie-
czorek taneczny w Klubie Seniora 
„Brzoza”

22 czerwca, godz. 16.30 - Spotka-
nie w Klubie Strzeleckim

Poniedziałki
Tenis stołowy dla dorosłych i se-

niorów, godz.  9.00
„Historia na wesoło” - pomoc w 

nauce historii (szkoła podstawowa), 
godz. 15.00

Warsztaty rękodzielnicze, godz. 16.00

Środy
Tenis stołowy dla młodzieży i doro-

słych, 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 Brzo-

zami”, godz. 10.00
Próba śpiewu - soliści, godz. 12.00
Tenis stołowy dla młodzieży i doro-

słych, godz. 14.00

„W świecie wyobraźni”, godz. 17.00
Gimnastyka i aerobik, godz. 17.00
Zajęcia radiotechniczne (II i IV po-

niedziałek miesiąca), godz. 17.00

Wtorki
Joga, godz. 11.00
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
Grupa fotograficzna ODK, godz. 

17.00

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 se-

niorów, godz.  9.00
Próba śpiewu - soliści, godz. 12.00
Klub podróżnika, godz. 15.00
Wystawy fotograficzne w Galerii 

ODK, godz. 16.00

Wtorki
Spotkania Klubu Puszystych „To się 

uda”, godz. 17.00

Środy
Spotkania Towarzystwa Śpiewacze-

go „Dzwon”, godz. 15.30

Czwartki
Spotkania Towarzystwa Śpiewacze-

go „Dzwon”, godz. 14.00

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

Poniedziałki
Terapia logopedyczna dla dzieci, 

godz. 13.00
Zajęcia w „Pracowni Rysunku i Ma-

larstwa” 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

Zumba dla pań, godz. 17.30
Gimnastyka oddechowo-relaksacyj-

na dla pań, godz. 18.30

Wtorki
Terapia logopedyczna dla dzieci, 

godz.  8.30
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawo-

wych i gimnazjum w nauce j. polskie-
go, godz.  3.30

Zajęcia manualne na „Warsztatach 

godz.  8.30
Spotkania dzieci z sekcji muzycz-

nej, godz. 14.30
Spotkania Klubu Seniora „Jarzębi-

na”, godz. 16.00
Porady w punkcie konsultacyjno-

-informacyjnym dla osób doznają-
cych przemocy w rodzinie, godz. 
16.30

Gimnastyka oddechowo-relaksa-
cyjna dla pań, godz. 18.00

Piątki
Konsultacje logopedyczne dla 

dzieci, godz. 10.00
Pomoc dla dzieci ze szkół podsta-

wowych w nauce j. polskiego, godz. 
13.00

Spotkanie sekcji tenisa stołowego, 
godz. 14.00

15 maja - Historia w filmie

W Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej odbyła się prezentacja filmu 
Zbigniewa Gajzlera pt. „Sarid”. Reżyser przedstawił historię pabianiczan naro-
dowości żydowskiej. Wszyscy oglądali film z wielkim zainteresowaniem, szcze-
gólnie rdzenni pabianiczanie. Dla wielu z nich zdjęcia przedstawiające historię 
sprzed wielu lat były wspomnieniem z dzieciństwa.

17 maja - Seniorzy w podróży

Korzystając z pięknej pogody, członkowie Klub Seniora „Brzoza” odwiedzili 
kilka ciekawych miejsc. Wybrali się na całodniową wycieczkę do Tomaszowa 
Mazowieckiego, Spały i Inowłodza. Zwiedzili skansen rzeki Pilicy, kompleks 
bunkrów poniemieckich w Konewce, zamek w Inowłodzu oraz Niebieskie Źródła 
w Tomaszowie Mazowieckim. Wszystkim bardzo się podobało. Oprócz sprzyja-
jącej aury uczestnikom dopisywał dobry humor.

Zespoły senioralne z domów kultury 
Pabianickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej wzięły udział w XVIII Przeglądzie 
Twórczości Seniorów w Sieradzkim 
Centrum Kultury. Spółdzielczy Dom 
Kultury z ul. Orlej reprezentowali Ja-
dwiga Bajer i Jan Bartnicki oraz zespół 
wokalny „Złota Jesień”, który wywal-
czył trzecie miejsce. Sukcesem może 
pochwalić się również zespół wokalny 
„Jarzębinki” oraz soliści z Domu Kul-
tury „Barak”. Po raz drugi wyróżnie-
nie otrzymała Małgorzata Poczta od lat 
związana z „Barakiem”.


