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W KOLORACH JESIENI
Mimo że za oknami na dobre zagościła jesień i pogoda nie zawsze dopisuje, to
dla osób odwiedzających domy kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie
stanowi to przeszkody, by licznie i z uśmiechem na twarzy brać udział w zajęciach.
Wszystkie punkty harmonogramów cieszą się dużym zainteresowaniem.
Bez względu, czy świeci słońce, czy pada deszcz zarówno młodsi, jak i
nieco starsi przychodzą, by w ulubiony sposób spędzić wolny czas. Wykła-

dy, zabawy, wycieczki, gry, gimnastyka, zajęcia dydaktyczne i śpiew od lat
gromadzą setki osób.
- Cieszymy się, że spotykają się u nas prawdziwi pasjonaci tylu dziedzin
kultury i chętnie spędzają z nami czas. Z radością patrzymy, jak nawiązują się
znajomości i przyjaźnie. Niektóre z nich trwają już po kilkanaście lat - mówi
Anna Beze-Łodyga, kierownik Domu Kultury „Barak”.

Oto kilka najciekawszych wydarzeń...
18 września - W towarzystwie książki
W Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej odbył się konkurs czytelniczy. Członkowie Klubu Seniora „Złota Jesień” prezentowali książki, które
ich zdaniem zasługują na szczególną uwagę publiczności senioralnej. Seniorzy
wykazali się dużym zaangażowaniem. Wszyscy niezwykle ciekawie i interesująco zachęcali do przeczytania swojej ulubionej pozycji. Poziom prezentacji
był bardzo wyrównany, dlatego każdy z uczestników został nagrodzony. Konkurs okazał się świetną okazją do promowania czytelnictwa.
20 i 28 września - Występy na bis
W Klubie Seniora „Brzoza” w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej
wystąpił solista Ryszard Grzelak. Przez ponad półtorej godziny śpiewał piosenki przygotowane specjalnie na tę okazję przez instruktora Marka Koszadę.
Wśród utworów m.in. „To była ta dziewczyna”, „Ty jesteś moim szczęściem”,
„Co mówi wiatr”, „California Blue”. Gościnnie w duecie zaśpiewali również
Gabriela Gruszka i Seweryn Wartalski. Występ bardzo się podobał. Dowodem
na to były niegasnące oklaski. Licznie
przybyła publiczność pozwoliła soliście zejść ze sceny dopiero po odśpiewaniu kilku bisów. Swoim występem
Ryszard Grzelak zaszczycił również
Dom Kultury „Barak” przy ul. Grota
Roweckiego. Wykonał utwory: „Oddalenie”, „Gdzie ty jesteś, Cyganeczko”,
„Co mówi wiatr” oraz „Pocieszankę”.
Publiczności szczególnie podobały się
piosenki „Blondyneczka” i „California blue”, za które otrzymał gromkie
brawa. Wraz z całą salą zaśpiewał „Ja
bez ciebie żyć nie mogę” oraz „Zielone
wzgórza nad Soliną”. Na bis wykonał
utwór „Comment ca va”. W niejednym
oku zakręciły się łzy. To zasługa wyjątkowego wykonania utworów i pięknej
barwy głosu solisty.

2 października - Solo i w duecie
Na scenie Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej wystąpili soliści z Klubu Seniora „Złota Jesień”. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaśpiewali
znane i lubiane piosenki. W wykonaniu Jadwigi Bajer usłyszeliśmy „Ten piękny
sen” i „Żegnaj moja miłości”. Krystyna Duliba zaśpiewała „Ta najważniejsza
chwila” i „La Paloma”. Koncert swoimi występami ubarwili również panowie.
Mirosław Madaj wykonał „Żono moja” i „Duchy”, Jan Bartnicki „Ze starej
płyty” i „Dziękuję ci serce moje”, natomiast Franciszek Walczak „Dziewczyno
wina” i „Daj mi tę noc”. Oprócz solistów na scenie wystąpiły również duety.
Tu prym wiodła Jadwiga Bajer, śpiewając kolejno z Franciszkiem Walczakiem
utwór „Ci Sara” i z Janem Bartnickim „Maleńkie serca dwa”. Melodyjne piosenki sprawiły, że widownia rozśpiewała się razem z wykonawcami.

4 października - Wyjątkowy jubileusz
35-lecie swojego istnienia obchodził zespół wokalny „Pod Brzozami”. Ten
wyjątkowy jubileusz odbył się w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prezydent Pabianic Grzegorz
Mackiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Żeligowski oraz prezes Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wacław Przybylski. Zespół pod
czujnym okiem instruktora Marka Koszady wykonał wiele pięknych utworów
przygotowanych specjalnie na tę okoliczność. Występ zakończyły życzenia i
gratulacje składane przez gości.
11 października - Piękne wspomnienia
W Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej odbyło się wzruszające spotkanie poświęcone Wielkiemu Polakowi - Janowi Pawłowi II. Dla członków
Klubu Seniora „Brzoza” program „Karol, papież jakiego nie znacie” przygotowali pracownicy domu kultury. Pomimo iż napisano już wiele książek i
biografii na temat tego Wielkiego Polaka, to nieustannie wspomnienia o Nim
budzą wielkie emocje. I tak też było tego dnia. Klubowicze licznie przybyli
do domu kultury, by znów spotkać się z papieżem. Dla wszystkich było to
wyjątkowe przeżycie.
12 października - „Wielka gra”
Niesamowite emocje towarzyszyły uczestnikom biorącym udział w „Wielkiej Grze” zorganizowanej w Domu Kultury „Barak” przy ul. Grota Roweckiego. Trzy drużyny zmagały się z pytaniami przygotowanymi przez instruktora
Marka Koszadę. Oprócz zagadek muzycznych, historycznych i politycznych
nie zabrakło również pytań sprawdzających wiedzę o naszym mieście. Publiczność z dużym zaangażowaniem dopingowała swoich faworytów. W przerwach
rozbrzmiewała znana wszystkim melodia z popularnego niegdyś programu
„Wielka gra”, a kapitanowie drużyn losowali kolejne pytania. Po zaciętej walce wygrała drużyna Leokadii Felcenloben, tuż przed zespołem Teresy Pawlik.
Trzecie miejsce zdobyła drużyna Wandy Bal.
19 października - Dzień Seniora
Uroczyście świętowali swój dzień seniorzy w Domu Kultury „Barak”. Wystąpił zespół „Jarzębinki” z programem „Wspomnienie z wakacji”. W solowym występie usłyszeliśmy Małgorzatę Pocztę w utworach „Tę piosenkę ci
gram” i „Jarzębinki i już” oraz Jadwigę Supczyńską, która zaśpiewała utwór
„Marina, Marina”. Niespodzianką dla gości był występ pt. „Karate w pigułce” zachęcający seniorów do ruchu i nietypowego spędzania wolnego czasu.
Zaproszeni goście dopisali, a serdecznych życzeń zdrowia, szczęścia, pogody
ducha oraz spełnienia marzeń nie brakowało.
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Harmonogram imprez i zajęć LISTOPAD 2017
Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48
7.11., godz. 16.30 - Spotkanie
dla osób doznających przemocy
domowej i rodziców mających
trudności wychowawcze (Punkt
konsultacyjno-informacyjny)
8.11., godz. 16.00 - Obchody
Święta Niepodległości - spotkanie
w Klubie Seniora „Brzoza”
14.11., godz. 16.30 - Spotkanie
dla osób doznających przemocy
domowej i rodziców mających
trudności wychowawcze (Punkt
konsultacyjno-informacyjny)
15.11., godz. 16.00 - Loteria fantowa w klubie Seniora „Brzoza”
16.11., godz. 17.00 - Wystawa
fotograficzna w Galerii ODK
21.11., godz. 16.30 - Spotkanie
dla osób doznających przemocy
domowej i rodziców mających
trudności wychowawcze (Punkt

konsultacyjno-informacyjny)
22.11., godz. 16.00 - „Andrzejki” wieczorek taneczny w Klubie Seniora
28.11., godz. 16.30 - Spotkanie dla
osób doznających przemocy domowej i rodziców mających trudności
wychowawcze (Punkt konsultacyjno-informacyjny)
29.11., godz. 16.00 - Spotkanie z funkcjonariuszami KPP w Klubie Seniora
Poniedziałki
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów - godz. 8.30
„Historia na wesoło” pomoc w nauce historii (szkoła
podstawowa - godz. 15.00
„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. 11.30
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
Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób doznających przemocy domowej i rodziców mających
trudności wychowawcze - godz.
16.30
Grupa fotograficzna ODK - godz.
17.00

godz. 16.00
Osiedlowy Dyskusyjny Klub
- każda pierwsza środa miesiąca godz. 16.00
Gimnastyka i aerobik - godz.
18.00

Środy
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów - godz. 8.30
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów - godz. 14.00
„Historia na wesoło” - pomoc w
nauce historii (szkoła podstawowa) godz. 15.00
Spotkanie Klub Seniora „Brzoza”-

Piątki
Joga - godz. 9.00
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów - godz. 10.30
Próba śpiewu - soliści - godz.
12.00
Klub podróżnika - godz. 15.00
Wystawy fotograficzne w Galerii
ODK - godz. 16.00

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

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45
13.11., godz. 16.00 - patriotyczny występ zespołu wokalnego Klubu Seniora z okazji Narodowego
Święta Niepodległości - spotkanie
otwarte.
17.11., godz. 10.45 – ćwiczenia
w wodzie na basenie „Oceanik” w
Tuszynie.
18.11., godz. 16.00 - zabawa
andrzejkowa organizowana przez
Klub Seniora „Złota Jesień” (informacje i zapisy - Zarząd Klubu)
19.11., godz. 14.20 - wyjazd do

Teatru Nowego w Łodzi na spektakl
„Przyjazne Dusze” (informacje i zapisy w pokoju instruktorskim).
Spotkania w Klubie Seniora „Złota
Jesień” - poniedziałki, godz. 14.00

Sekcja nauki gry na instrumentach
- poniedziałki od godz. 17.00
Zajęcia fitness

Zespół Wokalny „Złota Jesień”, próby
solistów - poniedziałki, godz. 16.00;
próby zespołu - wtorki, godz. 10.00

Poniedziałek
Wzmacnianie mięśni posturalnych
- godz. 17.00
Gimnastyka odchudzająca - godz.
18.00

Spotkania Klubu Puszystych „To
się uda” - wtorki, godz. 17.00
Spotkania Towarzystwa Śpiewaczego „Dzwon” - wtorki, godz.
15.30 i czwartki, godz. 14.00

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
Aerobik - godz. 17.00, 18.00

Dom Kultury „Barak”- ul. Grota Roweckiego 18A
9.11., godz. 16.00 - Występ zespołu „Jarzębinki” z okazji Święta
Niepodległości
16.11., godz. 16.00 - Spotkanie z
pszczelarzem z pasieki w Lipce
23.11., godz. 16.00 - Spotkanie z
dr Anną Szcześniak-Rydz
30.11., godz. 16.00 - Zabawa andrzejkowa w Klubie Seniora „Jarzębina”
Poniedziałki

formacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie - godz. 16.30

Zajęcia decoupage w Klubie Technik Zdobniczych - godz. 17.00

Spotkania dzieci z sekcji muzycznej - godz. 14.30

gimnastyka oddechowo-relaksacyjna
dla pań - godz. 18.00

Gimnastyka na zdrowy kręgosłup
dla pań - godz. 18.00

Spotkania Klubu Seniora „Jarzębina”- godz. 16.00

Wtorki
Terapia logopedyczna dla dzieci godz. 8.30
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych w nauce j. polskiego - godz.
13.30

Terapia logopedyczna dla dzieci godz. 13.00

Spotkanie Klubu Młodego Szachisty - dla dzieci 7-12 lat - godz. 15.00

Zajęcia plastyczne w „Pracowni Rysunku i Malarstwa” dla dzieci w wieku
6 - 12 lat - godz. 16.00

Zajęcia manualne na „Warsztatach
Działań Twórczych” dla dzieci w
wieku 6-12 lat - godz. 16.00
Spotkania sekcji tenisa stołowego godz. 16.00

Porady w punkcie konsultacyjno-in-

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
Próba sekcji muzycznej - godz.
18.30
Czwartki
Terapia logopedyczna dla dzieci godz. 8.30

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

