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Oto kilka najciekawszych wydarzeń...

ŚWIĄTECZNY CZAS
Za kilka dni na niebie zaświeci ta najważniejsza w roku gwiazdka. 

Napełnieni świąteczną magią zasiądziemy z naszymi bliskimi przy wigi-
lijnym stole. Jak co roku czekamy na ten moment z utęsknieniem.

Ale nim się to stanie, dzielimy się opłatkiem podczas bożonarodzenio-
wych spotkań z naszymi kolegami, współpracownikami, z osobami, z 
którymi spędziliśmy mijający rok. To ci, którzy są dla nas ważni.

Nie tylko wigilijne, ale i również mikołajkowe uroczystości odbyły 
się w domach kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Kolędy, 
pastorałki, życzenia i prezenty towarzyszyły wszystkim, którzy celebro-
wali przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. 

21 listopada - Szczęśliwe losy

W Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej odbyła się loteria fantowa. 
To za sprawą kreatywnych seniorów, którzy zgromadzili znaczne grono spół-
dzielców lubiących wspólną zabawę. Emocji było co niemiara. Każdy miał 
możliwość wyciągnięcia szczęśliwego losu, który uprawniał do odebrania wy-
granej. Dla szczęśliwców, do których uśmiechnął się los, zostały przygotowa-
ne fanty. Wśród nich znalazły się: kosmetyki, ozdoby choinkowe, słodycze, 
zestawy kaw i herbat oraz szampany. Oprócz wygranych uczestnicy loterii 
zabrali do domu dobry humor.

5, 6 grudnia - Mikołaj w roli głównej

W świąteczny nastrój Osiedlowy Dom Kultury przy ul. Łaskiej wprowadzili 
soliści, którzy podczas mikołajkowego spotkania wykonali wiele lubianych 
utworów. Oprócz tych świątecznych zaśpiewali m.in. „Nigdy nie widzisz mo-
ich łez”, „Czy zostaniesz moją żoną”, „Arrivederci, moja dziewczyno”, „Ty 
jesteś szczęściem mym”, „Julia i ja”, „Daj mi miłość”, „Czarne oczy”, „Taka 
nasza miłość” oraz „Za co cię kocham”. Oryginalne interpretacje znanych 
przebojów wykonali: Ryszard Grzelczak, Gabriela Gruszka, Alicja Wibig oraz 
gość specjalny z Klubu Seniora „Jarzębina” - Elżbieta Borkiewicz. Artystów 
i gości odwiedził Mikołaj i obdarował słodyczami. Nie zapomniał również o 
najmłodszych, których osobiście nagrodził za wzorowe zachowanie. Mikołaj-
ki świętowali również seniorzy z Domu Kultury „Barak”. Wspólny czas spę-
dzili w towarzystwie Marka Koszady, który opowiedział historię św. Mikołaja. 
Niespodzianką wieczoru była wizyta Mikołaja z workiem pełnym prezentów. 
Każdy otrzymał drobny podarunek i mógł uwiecznić tę chwilę na wspólnej 
fotografii. Wieczór uświetnił minikoncert pana Marka oraz jego występ z prze-
wodniczącą Klubu Seniora „Jarzębina” Małgorzatą Koszadą, z którą wykonał 
znaną i lubianą świąteczną piosenkę „Merry Christmas everyone”.

12, 13 grudnia - Święta czas zacząć

Bożonarodzeniowe spotkania odbyły się w domach kultury Pabianickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Przy pięknie nakrytych stołach oprócz seniorów 
zasiedli zaproszeni goście, m.in.: przedstawiciele Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i zaprzyjaźnionych domów kultury, przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego i Starostwa w Pabianicach, przedstawiciel Centrum Seniora, a 
także proboszczowie parafii św. Maksymiliana i Trójcy Przenajświętszej. Za-
równo w Domu Kultury „Barak” oraz w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. 
Łaskiej wigilijną atmosferę wzbogaciły występy zespołów wokalnych. „Ja-
rzębinki” oraz „Pod Brzozami” pod kierunkiem Marka Koszady wykonały 
najpiękniejsze polskie kolędy: „Wśród nocnej ciszy”, „Do szopy, hej paste-
rze”, „Gdy się Chrystus rodzi”, a także „Dzisiaj w Betlejem”. Uroczystości 
wzbogaciły również solowe interpretacje znanych solistek. Małgorzata Poczta 
zaśpiewała „Cichą noc”, Elżbieta Borkiewicz „Gdy śliczna panna”, a Elżbieta 
Laskowska „Jezus malusieńki”. Wspólne świętowanie zakończyły życzenia 
oraz połamanie się opłatkiem.

22 listopada - Solo i w duecie

Licznie zebrana publiczność podziwiała solistów ze Spółdzielczego Domu 
Kultury przy ul. Orlej, którzy gościnnie wystąpili w Domu Kultury „Barak” 
przy ul. Grota Roweckiego. Solowe występy rozpoczęła Elżbieta Matusiak, 
która wykonała „Tylko tobie” i „Dwa słowa miłości”. Jan Bartnicki zaśpiewał 
utwór „Ze starej płyty” oraz „Czy ty wiesz, moja mała”. Brawami na stojąco 
publiczność nagrodziła Jadwigę Bajer za „Noc w Monte Carlo” oraz „To, co 
dał nam świat”. W repertuarze Zofii Walczak znalazły się „Mała błękitna chu-
steczka” i „Kiedy będziesz zakochany”. Zgromadzeni goście podziwiali rów-
nież występ Krystyny Duliby, Mirosława Madaja oraz duetów: Jadwigę Bajer 
i Jana Bartnickiego, którzy zaśpiewali „Bez Ciebie świat”, natomiast Krystyna 
Duliba i Mirosław Madaj - „Galapagos”.

29 listopada - Andrzejkowa zabawa

Niezwykle wesoła atmosfera panowała podczas wieczorku tanecznego w 
Domu Kultury „Barak”. Jak co roku Klub Seniora „Jarzębina” zorganizował 
zabawę andrzejkową, podczas której rytmy ulubionych melodii porywały 
wszystkich do tańca. Seniorzy do późnych godzin wieczornych bawili się 
przy dźwiękach światowych przebojów. Po raz kolejny pokazali, że na dobrą 
zabawę nigdy nie jest za późno.
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Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45

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

Harmonogram imprez i zajęć STYCZEŃ 2019

3.01., godz. 16.30 - Powitanie Nowego Roku w Klubie Seniora „Jarzębina”
10.01., godz. 16.00 - Koncert solistów z „Brzozy” ze Spółdzielczego Domu Kul-
tury - sprawozdanie z działalności Klubu Seniora za rok 2018
17.01., godz. 16.00 - Wspólne kolędowanie z zespołem  „Akord” z MOK-u
24.01., godz. 16.00 - Dzień Babci i Dziadka
31.01., godz. 16.00 - Zabawa Karnawałowa w Klubie Seniora „Jarzębina”

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-informacyjnym dla osób doznających 
przemocy w rodzinie  godz. - 16.30
Gimnastyka oddechowo-relaksacyjna dla pań godz. - 16.30
Języka angielski dla seniorów - 17.30

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

ZAJĘCIA FITNES:

7.01., godz. 17.00 - Zajęcia radiotechniczne
9.01., godz. 16.00 - Wspomnienia poświąteczne w Klubie Seniora 
„Brzoza”
16.01., godz. 16.00 - Wieczorek taneczny w Klubie Seniora „Brzoza”
21.01., godz. 17.00 - Zajęcia radiotechniczne
23.01., godz. 16.00 - Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora „Brzoza”

Poniedziałki

Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów - godz.  8.30
„Historia na wesoło” - pomoc w nauce historii (szkoła podstawowa)              
godz. 15.00
Gimnastyka i aerobik - godz. 15.00
Zajęcia radiotechniczne (I i III poniedziałek miesiąca) - godz. 17.00

Wtorki

Joga - godz. 10.00
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 domo-
wej i rodziców mających trudności wychowawcze - godz. 16.30

Grupa fotograficzna ODK - godz. 17.00

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 Klubu Seniora „Brzoza” - 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
Sekcja brydża - godz. 14.00
Pracownia malarstwa i rysunku - godz. 15.30

Piątki

Joga - godz. 10.00
Próba śpiewu - soliści - godz. 12.00
Wystawy fotograficzne w Galerii ODK - godz. 16.00

Środy

Ćwiczenia oddechowe - godz. 16.00
Callanetics - godz. 17.00
Uda, biodra, pośladki - godz. 18.15

Czwartki

Ćwiczenia oddechowe - godz. 9.45 
Wzmacnianie mięśni posturalnych - godz. 11.00
Aerobik - godz. 17.00
Aerobik - godz. 18.00

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 muzycznej - 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 - aerobik godz. 18.00

Piątki

Konsultacje logopedyczne dla dzieci - godz. 10.00
Język angielski dla seniorów - godz. 10.00
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych w nauce j. polskiego - godz. 13.00
Spotkania sekcji tenisa stołowego - godz. 14.00

Poniedziałki

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

Wtorki

Uda, biodra, pośladki - godz. 10.00
Callanetics - godz. 11.00
Gimnastyka usprawniająca - godz. 16.00 
Aerobik - godz. 17.00
Aerobik - godz. 18.00


