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PRZED WAKACJAMI
Tylko miesiąc dzieli nas od długo wyczekiwanego sezonu wakacyjno-urlopowego. Kreślimy już plany i szukamy sposobów na spędzenie wolnego czasu.
Harmonogramy wakacyjnych atrakcji dopinają również na ostatni guzik domy
kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Jak co roku w „Akcji lato” wezmą udział dzieci, które spędzają lato w mieście.

Ale zanim to nastąpi, czekają nas jeszcze zaplanowane imprezy oraz zakończenie
sezonu we wszystkich placówkach. Szczególnie na swoje święto czekają dzieciaki.
- Jak co roku pamiętamy o naszych milusińskich i staramy się, by ten dzień był
dla nich wyjątkowo radosny. W tym roku również nie zabraknie niespodzianek mówi Anna Beze-Łodyga, kierownik Domu Kultury „Barak”.

Oto kilka najciekawszych wydarzeń...
17 kwietnia - Tuwim i Brzechwa w „Baraku”
W Domu Kultury „Barak” przy ul. Grota Roweckiego odbyła się premiera
przedstawienia Teatrzyku Młodego Aktora. „Stacja Tuwimowo i Brzechwowo”
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Obejrzały ją dzieci ze szkół podstawowych oraz z Przedszkola Miejskiego nr 4. Młodzi artyści przedstawili w
niezwykle barwny i wesoły sposób wiersze Juliana Tuwima oraz Jana Brzechwy.
W przedstawieniu wystąpili: Pola Leśnik, Emilka Działecka, Jakub Niedziński,
Michasia Kotlarek, Ewelinka Działecka, Maja Kielan, Basia Sroczyńska, Ania
Jeżewska, Adam Siennicki, Julia Wołoszyn, Ola Sieradzka, Kasia Sieradzka, Mateusz Woźniak, Mateusz Gorzelak, Małgosia Cholewińska, Klara Kluch, Natalia
Kozik i Zosia Niedzielska. Najgorętsze brawa zebrały Pola Leśnik i Ola Sieradzka
za wykonanie „Samochwały”. Ze szczególną uwagą goście wysłuchali również
brawurowej interpretacji wiersza „Zosia Samosia” przez najmłodszą uczestniczkę
Ewelinkę Działecką.

25 kwietnia i 10 maja - O Konstytucji 3 Maja
Z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja w Domu Kultury „Barak” oraz w Osiedlowym Domu Kultury przy Łaskiej odbyły się programy artystyczne. Zespoły
„Jarzębinki” i „Pod Brzozami” wraz z solistami wykonały znane i lubiane utwory.
Wśród nich były: „Witaj majowa jutrzenko”, „Marsz Polonia”, „Wojenko, wojenko”, „Ułani, ułani”, „Po ten kwiat czerwony”, „Rozszumiały się wierzby”, „O mój
rozmarynie” oraz „Rota”. Piosenki wykonały solistki: Elżbieta Laskowska, Jadwiga Supczyńska, Małgorzata Poczta, Elżbieta Borkiewicz i Wanda Bal. Wiersze
patriotyczne recytowali panowie Zdzisław Kral i Zygmunt Jankowski.

19 kwietnia - Wyśpiewali główną nagrodę
Zespół złożony z solistów na co
dzień śpiewających w domach kultury
Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wystąpił w V edycji „Popołudnia z
nostalgią”. Impreza odbyła się w Spółdzielczym Domu Kultury Sieradzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Wśród zaproszonych uczestników były seniorskie zespoły i soliści, m.in. z Pabianic,
Wielunia, Konina, Łasku, Turku, Poddębic i Sieradza. Z okazji tegorocznych
obchodów 60-lecia istnienia Sieradzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej artyści wykonali utwory z lat 60. Najlepszy okazał
się występ pabianickich seniorów, którzy wyśpiewali główną nagrodę. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

9 maja - W trosce o zdrowie
Klub Seniora „Brzoza” działający w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej gościł dwie panie, które na co dzień pracują z osobami potrzebującymi
pomocy psychologicznej. Elżbieta Dominiak, konsultant ds. osób doznających
przemocy w rodzinie, oraz psycholog Anna Kowecka podjęły bardzo poważny
temat, jakim jest depresja. To choroba cywilizacyjna, która nie tylko dotyka dzieci
i młodzież, ale również występuje u osób starszych. Wiedza na temat tej trudnej
choroby jest coraz większa, ale mimo to krąży wokół niej wiele obiegowych opinii, a nie wszystkie są prawdziwe. Dlatego spotkanie to miało na celu poznanie
objawów choroby oraz możliwości jej leczenia.

13 maja - Sukcesy seniorów
Zespoły wokalne oraz soliści z trzech domów kultury Pabianickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej wzięli udział w XIX Przeglądzie Twórczości Senioralnej zorganizowanym przez Teatr Miejski w Sieradzu. I tutaj też nie obyło się bez nagród. III
miejsce zdobył solista z Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej - Ryszard
Grzelczak, natomiast wyróżnienie powędrowało do solistki z tej samej placówki Alicji Wibig. Dodatkowo dyplomem za osobowość artystyczną oraz za wkład
pracy w przygotowanie zespołów i solistów wyróżniony został znany pabianicki
instruktor muzyczny Marek Koszada. Brawo!
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Harmonogram imprez i zajęć CZERWIEC 2018
Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48
4.06, godz. 17.00 - Spotkanie Klubu Łączności; zajęcia radiotechniczne
7.06, godz. 17.00 - „To My” - wystawa prac dzieci z pracowni malarstwa i rysunku - Dzień Dziecka w sekcjach
13.06, godz. 16.00 - Spotkanie Klubu Dyskusyjnego
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. 11.00
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

Środy

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

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

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

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
6.06., godz. 16.30 - Dzień Dziecka - zabawa dla dzieci uczestniczących w
zajęciach Domu Kultury „Barak”
7.06., godz. 16.00 - Zabawa taneczna w Klubie Seniora „Jarzębina”
11.06., godz. 16.00 - Spotkanie kończące prace w Pracowni Malarstwa i
Rysunku w sezonie 2017/2018
11.06., godz. 16.30 - Otwarcie wystawy prac plastycznych dzieci z Pracowni Malarstwa i Rysunku oraz Warsztatów Działań Twórczych
12.06., godz. 16.00 - Spotkanie kończące prace Warsztatów Zajęć Twórczych - sezon 2017/2018
13.06., godz. 16.30 - Spotkanie kończące zajęcia Teatrzyku Młodego
Aktora - sezon 2017/2018
14.06., godz. 16.00 - Występ zespołu „Jarzębinki” na zakończenie sezonu 2017/2018
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
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

