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W KOLORACH JESIENI
W kalendarzu już jesień, a aura wciąż dopisuje i napawa optymizmem. W
tym roku słońce rozpieszcza nas wyjątkowo długo. Dlatego wciąż wspominamy wakacyjne wyjazdy i już nie możemy doczekać się kolejnego wypoczynku. Oczekiwanie na ten czas wcale nie musi być nudne i stresujące. Dla
wszystkich, którzy lubią połączyć dobrą zabawę i naukę domy kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przygotowały bardzo bogatą ofertę.

Zajęcia klubach po wakacyjnej przerwie już się zaczęły. Zarówno dzieci,
jak i osoby nieco starsze wypełniają swój wolny czas, biorąc udział w sekcjach i warsztatach. Oprócz tych, które rozwijają intelekt, są również takie,
które rozwijają sprawności manuale.
Rozwój pasji i zainteresowań - to motto przewodnie domów kultury naszej
Spółdzielni.

Oto kilka najciekawszych wydarzeń...
1 września - Senioriada
Mieszkańcy naszego miasta i powiatu, w tym również zespoły senioralne Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wzięły udział w V Pabianickiej Senioriadzie.
Ci, którzy lata młodości mają już za sobą, pokazali, że na aktywność i dobrą zabawę nigdy nie jest za późno. Z okazji obchodów tego wydarzenia odbył się koncert wszystkich zespołów senioralnych Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zaprezentowały się „Jarzębinki”, „Pod Brzozami” oraz „Złota Jesień”. Wystąpiły
również solistki z Domu Kultury „Barak”: Małgorzata Poczta, Jadwiga Słupczyńska, Elżbieta Borkiewicz i Elżbieta Laskowska. Humory i dobra pogoda dopisały,
a taneczna zabawa rozruszała wszystkich bez względu na wiek.

6 września - Powakacyjne spotkanie
Nowy kulturalno-oświatowy rok 2018/2019 rozpoczął Klub Seniora „Jarzębina” oraz jego soliści. Z tej okazji w Domu Kultury „Barak” przy ul. Grota Roweckiego wystąpił zespół „Jarzębinki”, który wykonał utwory „Czerwone róże”,
„Marysiu, buzi daj” oraz sztandarowy utwór „Jarzębinki i już”. Występ uświetniły
również solistki: Małgorzata Poczta, Jadwiga Słupczyńska, Elżbieta Borkiewicz i
Elżbieta Laskowska. Wykonane przez panie utwory: „Odrobinę szczęścia w miłości”, „Baju baj, proszę pana”, „Okruchy wspomnień” i „Miałam kiedyś ten sen”,
na wszystkich zrobiły ogromne wrażenie. Jak przystało na pierwsze spotkanie po
wakacjach było wiele wspomnień z letniego wypoczynku.

w tym jeden patriotyczny. Pomimo dużej konkurencji pabianiczanie zostali nagrodzeni. W kategorii zespołów trzecie równorzędne miejsca zajęły zespoły „Złota
Jesień” ze Spółdzielczego Domu Kultury z ul. Orlej oraz „Jarzębinki” z Domu
Kultury „Barak” przy ul. Grota Roweckiego. Wyróżnienie trafiło do zespołu „Pod
Brzozami” z Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej. W kategorii solistów
drugie miejsce otrzymała Elżbieta Borkiewicz z Domu Kultury „Barak”. Nagrodzono również duety. Drugie miejsce wyśpiewała Alicja Wibig i Ryszard Grzelczak z Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej. Do występu zespoły oraz
solistów przygotował instruktor Marek Koszada.

12 września - Wspólny recital
Na scenie sali widowiskowej Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej wystąpił wspaniały duet. Alicja Wibig i Ryszard Grzelczak wykonali wiele znanych i
lubianych utworów. Zgromadzona publiczność podziwiała występ przy dźwiękach
piosenek: „Galapagos”, „Nieposkromiona samba”, „Nie zapomnę tamtej nocy”,
„Kocham cię latem, kocham cię zimą” czy „W Ciechocinku”. Na specjalnie zaproszenie soliści z tym repertuarem wystąpili również w Domu Kultury „Barak”
przy ul. Grota Roweckiego.

20 września - Śpiewająco w „Baraku”
8 września - „Czar jesieni”
W wyjątkowym święcie wzięły udział zespoły senioralne oraz soliści z Domów
Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. XI Artystyczne Spotkania Seniorów „Czar Jesieni 2018 - Radosna Niepodległa” pod patronatem burmistrza
Głowna, a zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie, były świetną okazją do zaprezentowania talentów wokalnych naszych seniorów. Impreza od
lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem, skupiając seniorów z całego województwa łódzkiego. W tym roku każdy zespół prezentował na scenie dwa utwory,

W Domu Kultury na Bugaju wystąpili soliści, którzy na co dzień śpiewają w zespole „Jarzębinki”. Zaprezentowali nowe utwory, przygotowane podczas wakacji.
Zdzisław Miarczyński zaśpiewał „Na dancingu tańczą goście”, Elżbieta Borkiewicz
- „Narysowałam cię”, a Małgorzata Poczta wykonała „Kwiaty we włosach”. Jadwiga
Słupczyńska zaprezentowała utwór „Od Siewierza jechał wóz”, za który otrzymała
gromkie brawa. Równie brawurowo zaśpiewała Elżbieta Laskowska utwór „A słońce
sobie lśni”. Koncert zakończył występ Stanisława Millera, który wykonał „Róże dla
Ciebie”. Wszystkie interpretacje bardzo podobały się zgromadzonej publiczności, a
wykonawcy otrzymali serdeczne gratulacje za odwagę i staranne wykonanie. Soliści
do występu przygotowywali się pod czujnym okiem instruktora Marka Koszady.
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Harmonogram imprez i zajęć PAŹDZIERNIK 2018
Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48
1.10., godz. 17.00 - Zajęcia radiotechniczne
3.10., godz. 16.00 - Występ młodzieży ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach
10.10., godz. 16.00 - Spotkanie z cyklu: „Podróże po Europie” - Praga
15.10., godz. 17.00 - Zajęcia radiotechniczne
17.10., godz. 16.00 - Recital solistki Alicji Wibig
24.10., godz. 16.00 - Uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Seniora”
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, 16.00
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

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45
Poniedziałki od godz. 14.00 – spotkania Klubu Seniora „Złota jesień”
Wtorki od godz. 10.00 - próby zespołu wokalnego Klubu Seniora „Złota
jesień”
Poniedziałki od godz. 16.00 i wtorki od godz. 12.00 – próby solistów zespołu wokalnego Klubu Seniora „Złota jesień”
Wtorki od godz. 15.30 i czwartki od godz. 14.00 - próby chóru Towarzystwa Śpiewaczego „Dzwon”
Angielski dla dorosłych - środa godz. 18.00 czwartek godz. 10.00 i 17.00
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
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

Dom Kultury „Barak”- ul. Grota Roweckiego 18A
4.10., godz. 16.00 - Recital Elżbiety Borkiewicz
11.10, godz. 16.00 - Spotkanie otwarte - prelekcja Małgorzaty Grabarz
„Pierwsza pomoc”
18.10., godz. 16.00 - Uroczystość z okazji Dnia Seniora
25.10., godz. 16.00 - Zabawa taneczna 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
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 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 10.00
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych w nauce j. polskiego godz. 13.00
Spotkanie sekcji tenisa stołowego godz. 14.00

