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Oto kilka najciekawszych wydarzeń...

W TOWARZYSTWIE WIOSNY
Jak co roku czekamy na nią z niecierpliwością, ale już jest. Upragniona 

pora roku nadeszła i tchnęła w nas nowe życie. Po długiej zimie z przyjem-
nością patrzymy, jak zieleni się trawa, rozkwitają pierwsze kwiaty i słychać 
śpiew ptaków. Mamy również więcej energii i ochoty, by wyjść z domu i 
aktywnie spędzać wolny czas. Korzystając z aury, spacerujemy, jeździmy na 
rowerach, rolkach czy też podziwiamy przyrodę, odpoczywając na ławkach.

Wiosna zawitała również do domów kultury Pabianickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Radosny klimat udziela się wszystkim, dlatego nie brakuje 
wiosennych spotkań. Większym niż zwykle zainteresowaniem cieszą się orga-
nizowane zajęcia, szczególnie te ruchowe. 

- Ćwiczymy od poniedziałku do czwartku. Sala wypełniona jest po brzegi. 
Szczególnie o tej porze roku, kiedy chcemy mieć jeszcze lepszą kondycję i syl-
wetkę - mówi Monika Jarończyk, kierownik Spółdzielczego Domu Kultury 
przy ul. Orlej.

1 marca - Recital „Słowika”

W Domu Kultury „Barak” przy ul. Grota Roweckiego odbył się recital Mał-
gorzaty Poczty. Znana wszystkim solistka zaśpiewała m.in. utwory „Jedzie po-
ciąg”, „Odrobinę szczęścia w miłości”, „Goniąc kormorany”, „Amigo”, „Dziś 
prawdziwych Cyganów już nie ma” i „Bella Donna”. Przerwy w występie wy-
pełniali soliści z „Baraku”: Jadwiga Supczyńska, Wanda Bal, Elżbieta Borkie-
wicz, Elżbieta Laskowska i Stanisław Miller. Małgorzata Poczta to niezwykle 
skromna, młoda osoba z głosem słowika i bardzo wrażliwą duszą. Jej inter-
pretacje przepełnia mądrość życiowa. Swoim głosem zaczarowała słuchaczy. 

cwal, Bogdan Piotrowski, Marcin Modranka, kluby seniora „Złota Jesień” i 
„Brzoza” oraz przedstawiciele Rady Osiedla nr 3 i 4. Uroczystość uświetnił 
program kabaretowy „Nasza szkoła” wykonany przez zespół „Jarzębinki”. Na 
zakończenie prezydent wraz z radnymi miejskimi obdarował panie kwiatami 
i lakierami do paznokci. Natomiast Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ufundowała dla pań i panów słodkie niespodzianki w postaci czekolady. 

To święto pozostanie również długo w pamięci klubowiczów ze Spółdziel-
czego Domu Kultury przy ul. Orlej. Seniorzy ze „Złotej Jesieni” wystylizowa-
ni na gwiazdy disco polo wykonali najbardziej znane i lubiane przeboje lat 90., 
m.in. „Cyganeczka Zosia”, „Niech żyje wolność”, „Jesteś szalona”. Występ 
rozbawił i rozśpiewał wszystkich gości. 

7, 8 i 12 marca - Świętowanie 

W Domu Kultury „Barak” odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Ko-
biet i Dnia Mężczyzn. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Grzegorz Mackie-
wicz, Krzysztof Rąkowski, Krzysztof Hile, Jacek Barasiński, Zbigniew Men-

W Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej uroczyste spotkanie w towa-
rzystwie władz naszego miasta oraz władz spółdzielni umilił zespół wokalny 
„Pod Brzozami” wraz z solistami, którzy wykonali m.in. utwory: „Dziewczy-
ny, które mam na myśli”, „Bella Donna” czy „Aniu, daj się pocałować”. Wy-
stęp dostarczył wiele emocji. Gromkim brawom nie było końca. Panie zostały 
obdarowane pięknymi kwiatami i życzeniami. Wszystkie przedstawienia wy-
reżyserował i poprowadził Marek Koszada.

10 marca - Ciekawa Łódź

Trzy punkty znalazły się w programie wyjazdu do Łodzi uczestniczek za-
jęć prowadzonych w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej. Pierwszym 
z nich był jeden z najnowocześniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce 
- palmiarnia. Tutaj panie podziwiały ponad 4,5 tysiąca niezwykłych okazów 
roślin śródziemnomorskich, tropikalnych i pustynnych. Kolejnym miejscem, 
które odwiedziły, był Pałac Herbsta, gdzie niecodzienną atrakcją okazała się 
wystawa „Dom ze snów” połączona ze słuchowiskiem oddającym atmosferę 
i klimat nawet najbardziej prywatnych sfer klimatu lat 20. ubiegłego stulecia. 
Sobotni pełen wrażeń dzień zakończyła dobra zabawa połączona z żyłką rywa-
lizacji w kręgielni. W Sukcesji panie nie tylko sprawdziły swoje umiejętności 
gry w kręgle, ale przede wszystkim pełne dobrego humoru miło spędziły czas. 

14 marca - Seniorzy w drodze

W niezwykłą podróż zabrali seniorów z Klubu Seniora „Brzoza” pracownicy  
Osiedlowego Domu Kultury z ul. Łaskiej. Magiczna opowieść o jednej z sied-
miu wysp wchodzących w skład archipelagu Wysp Kanaryjskich przeniosła 
zgromadzonych na Lanzarotte. Podróż obfi towała w wiele cennych ciekawo-
stek związanych z tą wyspą, szczególnie dla tych, którzy chcieliby odwiedzić 
to piękne miejsce. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Se-
niorzy z niecierpliwością oczekują kolejnych wypraw - tym razem po Polsce.
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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 KWIECIEŃ 2018

5.04, godz. 16.00 - Pokaz fi lmu „Skazani na Sybir” - spotkanie ze Zbignie-
wem Gajzlerem
12.04, godz. 16.00 - Koncert muzyki w wykonaniu uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach
19.04, godz. 16.00 - Recital Wojciecha Strzeleckiego
26.04, 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. 18.00

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

16.04, godz. 14.00 - Pokaz fi lmu „Skazani na Sybir” - spotkanie ze Zbignie-
wem Gajzlerem

Spotkania w Klubie Seniora „Złota Jesień” - poniedziałki, godz. 14.00

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

Spotkania Klubu Puszystych „To się uda” - wtorki, godz. 17.00

Spotkania Towarzystwa Śpiewaczego „Dzwon” - wtorki, godz. 15.30,
czwartki, godz. 14.00

Sekcja nauki gry na instrumentach - poniedziałki, od godz. 17.00

Uwaga!
W dniach 23 marca - 2 kwietnia placówka jest nieczynna.
W dniach  3 - 11 kwietnia: gimnastyka usprawniająca - wtorek godz. 16.00
Aerobik - wtorek i czwartek godz. 17.00 oraz godz. 18.00
Pozostałe zajęcia wracają do harmonogramu od 12 kwietnia.

4.04, godz. 16.00 - Spotkanie Wielkanocne w Klubie Seniora „Brzoza”
9.04, godz. 17.00 - Spotkanie Klubu Łączności; zajęcia radiotechniczne
11.04, godz. 16.00 - „Spotkanie ze sztuką” - „Skazani na Sybir” - fi lm au-
torstwa Zbigniewa Gajzlera
11.04, godz. 16.00 - Spotkanie Klubu Dyskusyjnego
18.04, godz. 16.00 - Wieczorek taneczny w Klubie Seniora „Brzoza”
23.04, godz. 17.00 - Spotkanie Klubu Łączności; zajęcia radiotechniczne
25.04, godz. 16.00 - Program artystyczny przygotowany przez zespół wo-
kalny „Pod Brzozami” z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

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. 11.30
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów godz. 14.00
Klub podróżnika godz. 15.00
Zajęcia muzyczne - nauka gry na instrumentach godz. 15.30
Koło fi latelistów, numizmatyków i kolekcjonerów godz. 16.00

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób doznających przemocy domo-
wej i rodziców mających trudności wychowawcze godz. 16.30
Grupa fotografi czna 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
Gimnastyka i aerobik godz. 18.00

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 fotografi czne w Galerii ODK godz. 16.00

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, 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, 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
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych w nauce j. polskiego godz. 13.00
Spotkanie sekcji tenisa stołowego godz. 14.00


