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Oto kilka najciekawszych wydarzeń...

WAKACJE CZAS ZACZĄĆ
Po pracowitym roku szkolnym nadszedł czas na letni odpoczynek przede 

wszystkim dla naszych milusińskich, ale również dla wszystkich, którzy od-
wiedzają Domy Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Wszystkie zajęcia zostały zawieszone, a placówki Spółdzielni są już gotowe 
na rozpoczęcie wakacji. Za kilka dni, bo już 2 lipca, rozpocznie się „Akcja 
lato”, podczas której setki dzieci nie będą się nudzić. Pod opieką doświadczo-
nej kadry instruktorskiej wezmą udział w wakacyjnych przygodach, które zo-
stały podzielone na dwutygodniowe turnusy. W harmonogramie znajdziemy 

wycieczki krajoznawcze, między innymi do zamku w Chęcinach, pasieki w Lip-
ce, stajni „U kowala” w Nieborowie, wioski indiańskiej w Chociszewie i kopalni 
soli w Kłodawie. Dzieci spędzą również czas na grach i zabawach terenowych. 
Zaplanowano między innymi: podchody w Parku Wolności, zabawy w Ogródku 
Jordanowskim i rajd pieszy nad Wielką Wodę. Atrakcji nie zabraknie także pod-
czas wyjazdów na baseny „Fala” i „Wodny Raj” w Łodzi, „Oceanik” w Tuszynie 
oraz „Relaks” w Zduńskiej Woli.

Życzymy udanych wakacji!

16 maja - Poetycko i muzycznie

Klub Seniora „Brzoza” działający w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. 
Łaskiej przygotował niezwykle barwne widowisko pt. „Poezja i muzyka idą 
w parze”. Na scenie wystąpili klubowi soliści. Roztańczona Alicja Wibig i 
uśmiechnięty Ryszard Grzelczak zaczarowali widownię wykonaniem piosenek. 
Natomiast talent recytatorski zaprezentowały m.in. Maria Kubś-Hoffman i Kry-
styna Grala. Nad oprawą muzyczną czuwał niezastąpiony Marek Koszada.

utworów znalazły się te najbardziej znane: „Nie ma jak u mamy”, „Piosenka 
dla mamy”, „Dziękuje ci, mamo”, „Dla ciebie, moja mamo” oraz inne. W solo-
wych utworach wystąpiły panie: Małgorzata Poczta, Wanda Bal, Elżbieta Bor-
kiewicz i Elżbieta Laskowska. Również Osiedlowy Dom Kultury z ul. Łaskiej 
święto mam obchodził bardzo uroczyście. Zespół wokalny „Pod Brzozami” 
oraz soliści wyśpiewali przepiękne piosenki przygotowane specjalnie na tę 
okazję. Na ręce przybyłych matek życzenia złożył m.in. starosta Krzysztof 
Habura oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych Klubów Seniora. W tym wy-
jątkowym dniu nikt nie krył wzruszenia. 

23 i 24 maja - Dla kochanych mam

W Domu Kultury „Barak” przy ul. Grota Roweckiego z okazji Dnia Mat-
ki wystąpił zespół „Jarzębinki”. Koncert był uroczystym podziękowaniem 
dla mam za ich bezgraniczną i wyjątkową miłość. Wśród zaprezentowanych 

6 czerwca - Radiowe piosenki

Nie ma chyba osoby, która choć raz nie słuchała popularnej audycji pt. „Lato 
z radiem”. To program, który od 1971r. rozbrzmiewa na antenie polskiego ra-
dia i wciąż ma niesłabnącą liczbę słuchaczy. Sentyment do niego mają rów-
nież członkowie chóru AKORD, którzy na scenie Osiedlowego Domu przy ul. 
Łaskiej zaprezentowali koncert „Pamiętaj Lato z radiem”. Wśród wyśpiewa-
nych utworów znalazły się te, które znamy przede wszystkim z radia, m.in.: 
„Tak bardzo się starałem”, „Cała sala śpiewa z nami”, „Jabłuszko pełne snu” i 
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„Gwiazda naszej miłości”. Koncert dostarczył wielu niezapomnianych emocji 
i wspomnień, bo przecież sukces „Lata z radiem” łączy kilka pokoleń. 

7 czerwca - Roztańczeni seniorzy

O swojej przebojowości i wciąż dobrej formie przekonali się po raz kolejny 
seniorzy Klubu Seniora „Jarzębina” działającego w Domu Kultury „Barak” 
przy ul. Grota Roweckiego. Zorganizowana przez nich taneczna impreza oka-
zała się strzałem w dziesiątkę. Zabawa i dobry humor nie opuszczał ich na-
wet na chwilę. Tańczyli do ostatnich taktów. W taki sposób zakończyli udany 
zimowo-wiosenny sezon, by znów spotkać się we wrześniu w równie dobrej 
kondycji i pełni sił do kolejnych wyzwań. 

8 czerwca - Wycieczka po zdrowie 

Wyjątkowo ciekawy dzień w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi spędziły panie 
biorące udział w zajęciach w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej. 
Wśród niezwykłych okazów przyrody spotkały się z jedną z najsłynniejszych 
polskich zielarek Ewą Kuchowicz. Spacer po parku okazał się cenną lekcją o 

leczniczym działaniu otaczających nas roślin. Na co dzień spotykamy je nie 
tylko w ogrodach, ale również na łąkach i trawnikach przed blokami. Często 
przechodzimy obok nich obojętnie albo nawet uznajemy za chwasty. Bezcenna 
wiedza przekazana przez zielarkę uświadomiła paniom, jak ważne właściwo-
ści dla naszego organizmu ma m.in. niecierpek, podagrycznik, żółtlica, rdest, 
bylica czy babka lancetowata. Przepełnione zabawnymi anegdotami opowie-
ści pani Ewy spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Klubowiczki już 
nie mogą doczekać się ponownych „zielarskich spotkań”. Dodatkową atrakcją 
wycieczki był skansen ze 104-letnią drewnianą chatą, konstrukcje której spro-
wadzono w częściach z Ldzania w gminie Dobroń.

7 i 11 czerwca - Dziecięca twórczość

Niezwykły talent zaprezentowały dzieci z Domu Kultury „Barak” przy ul. 
Grota Roweckiego, które swoje zdolności rozwijają na zajęciach w pracowni 
malarstwa i rysunku oraz na Warsztatach Działań Twórczych. Podczas wysta-
wy z dumną chwaliły się swoimi pracami plastycznymi. Gośćmi tego wyda-
rzenia byli przede wszystkim ich rodzice, ale również babcie i dziadkowie oraz 

rodzeństwo. Wystawa prac młodych artystów z pracowni malarstwa i rysunku 
została również otwarta w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej. Wie-
lotematyczne prace wykonane różnymi technikami wzbudziły duże zaintere-
sowanie i zachwyt odwiedzających galerię. Dzieci na co dzień rozwijają swoje 
umiejętności pod czujnym okiem instruktor Marii Adamczyk. Gratulujemy.

14 czerwca - Wakacyjny koncert

Występ solistów i zespołu „Jarzębinki” w Domu Kultury „Barak” zakoń-
czył sezon 2017/2018. Zespół wykonał utwory: „Jarzębinki i już” oraz „Ma-
rysiu, buzi daj”. Znane i lubiane utwory zaśpiewali również soliści: Elżbieta 
Laskowska „Moja muzyka” i „Hej, bystra woda”, Stanisław Miller „Pierwszy 
siwy włos” oraz „Nasze róże”, Wanda Bal „Que se ra” i „Miłość jak wino”, 
Jadwiga Słupczyńska „Zabrałaś serce moje” oraz „Cyganeczka Zosia”, Zdzi-
sław Miarczyński „Casablanca”, a Elżbieta Borkiewicz „Od dziś moje serce” 
i „Oczy twe”. Nie zabrakło również występu znanej wszystkim Małgorzaty 
Poczty, która znakomicie zaśpiewała „Wakacyjną miłość” i „Piechotą do lata”. 
Koncert był ucztą dla uszu. Cała sala świetnie się bawiła i wspólnie nuciła 
znane i lubiane piosenki. 


