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GOŚCINNIE W DOMACH KULTURY
Słońce, powiew wiosennego wiatru i śpiew ptaków. Nawet bociany przyleciały
już w nasze strony. Czyżby wiosna zawitała na dobre? Mamy nadzieję, że tak. To
sprawia, że mamy więcej energii i entuzjazmu niż zwykle. Niektórzy, korzystając z tej aury, wybierają się na spacer, inni natomiast odwiedzają Domy Kultury,
by powitać wiosnę. Spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia muzyczne, teatralne,
manualne, fotograficzne czy też sportowe cieszą się dużym zainteresowaniem.

Frekwencja dopisuje, nie tylko z powodu wiosny.
- Przed nami długo wyczekiwana majówka, ale również wyjątkowe święto.
W maju dla mam przygotowaliśmy niespodziankę. Co roku z niecierpliwością
czekamy na ten dzień i z wielkim zaangażowaniem przygotowujemy się do
jego obchodów - mówi Anna Beze-Łodyga, kierownik Domu Kultury przy
ul. Grota Roweckiego.

Oto kilka najciekawszych wydarzeń...
20 marca - Dookoła świata
W Galerii Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej odbyła się wystawa
„Podróże małe i duże” grupy fotograficznej. Autorami zdjęć byli: Krzysztof
Dumka, Patrycja Olszewska, Alicja Kamińska, Aleksandra Janeta, Tomił Molenda, Barbara Gross, Irena Maciejewska, Aldona Sobczyk, Iwona Komar oraz
Janusz Śmiałowski. Fotografie to wynik odbytych podróży, podczas których zostały uwiecznione różne zakątki Polski i Europy, ukazując piękno architektury i
krajobrazu. Otwarcie wystawy spotkało się z dużym zainteresowaniem. Autorzy
zdjęć chętnie udzielali informacji i porad na temat miejsc, które zwiedzili oraz
technik wykonania poszczególnych fotografii.

5, 11, 16 kwietnia - Historia w filmie
Z cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi w domach kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej gościł Zbigniew Gajzler, znany pabianiczanin, reżyser,
scenarzysta i producent filmowy. Jego dokument pt. „Skazani na Sybir” zgromadził duże grono publiczności, których interesuje historia, nie tylko Pabianic. Ten wzruszający film oparty na wspomnieniach Polaków wywiezionych
w czasie wojny na Sybir dostarczył widzom wielu emocji.
22 marca, 4 i 9 kwietnia - Wspomnienie świąt
W świątecznym nastroju odbyły się spotkania w każdym z trzech domów
kultury Spółdzielni. W przemiłej rodzinnej atmosferze klubowicze i zaproszeni goście składali sobie życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Zarówno
w Domu Kultury przy ul. Grota Roweckiego, Orlej, jak i Łaskiej uroczystości
uświetniły występy zespołów wokalnych: „Jarzębinki”, „Złota jesień” oraz
„Pod brzozami”. Zgromadzeni usłyszeli wiele pięknych utworów. W programie artystycznym przygotowanym przez instruktora Marka Koszadę nie zabrakło również wspomnień o papieżu Janie Pawle II.

21 marca - Na powitanie wiosny
Na scenie Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej gościnnie wystąpili znani i lubiani soliści z Klubu Seniora „Złota Jesień”: Krystyna Duliba, Jadwiga Bajer, Elżbieta Matusiak, Jan Bartnicki, Mirosław Madaj oraz Franciszek
Walczak. Artyści swoim śpiewem
wprowadzili wszystkich słuchaczy
w pogodny nastrój. Wśród zaśpiewanych piosenek były m.in. utwory: „Tobie, tylko Tobie”, „Kochany
czekam tu”, „Dziękuję Ci moje serce” czy „Ja śpiewam piosenki”. Ten
wiosenny akcent okazał się strzałem
w dziesiątkę i sprawił wszystkim
dużo radości.
5 kwietnia - Wyjątkowy jubileusz
W Domu Kultury „Barak” przy ul. Grota Roweckiego odbyła się niecodzienna uroczystość. Powodem tego wydarzenia był jubileusz z okazji 80. urodzin
członkini Klubu „Jarzębina” - Marianny Ostojskiej. Nie tylko jubilatka miała
powody do dumy, ale również wszyscy, którzy spotykają się z nią w klubie.
Pani Marianna od 10 lat spędza wolny czas w „Baraku”. Tutaj dzieli się swoimi radościami i smutkami, poznaje nowych przyjaciół i spełnia się jako 100%
Seniorka. Natomiast w domowym zaciszu pisze wiersze o miłości i życiu. Spotkanie zakończyła lampka szampana i uroczyste odśpiewanie „Sto lat”.

12 kwietnia - Zasłuchani w muzykę
Przy muzyce klasyków spędziła czas młodzież, która zebrała się w Domu
Kultury przy ul. Grota Roweckiego. Gośćmi „Baraku” byli uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia z Pabianic. Przy akompaniamencie
Małgorzaty Karcz wykonali największe utwory mistrzów, m.in. Mozarta,
Straussa, Kasserna, Garibaldiego i Chopina. Wykonane na fortepianie, fletach
i dzwonkach wzbudziły wiele emocji. Profesjonalnymi występami zachwycili:
Jakub Kowalczyk, Oliwia Szyszkowska, Wiktoria Kubik, Martyna Kaczmarek, Witold Wiśniewski, Jan Dziedzic, Oliwier Dobrosz, Karolina Grala, Zuzanna Sobala, Laura Kret oraz Sławomir Przyborowski.
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Harmonogram imprez i zajęć MAJ 2018
Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48
7.05., godz. 17.00 - Spotkanie Klubu Łączności; zajęcia radiotechniczne
9.05., godz. 16.00 - Spotkanie Klubu Dyskusyjnego
9.05., godz. 16.00 - Klub Seniora „Brzoza” - spotkanie z konsultantem
Elżbietą Dominiak i Agatą Kasprzak z Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej
16.05., godz. 16.00 - Wieczór poezji i piosenki w Klubie Seniora „Brzoza”
21.05., godz. 17.00 - Spotkanie Klubu Łączności; zajęcia radiotechniczne
23.05., godz. 16.00 - Program artystyczny przygotowany przez zespół
wokalny „Pod Brzozami” z okazji Dnia Matki
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. 11.30
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów - godz. 14.00

Klub podróżnika - godz. 15.00
Zajęcia muzyczne - nauka gry na instrumentach - godz. 15.30
Koło filatelistów, numizmatyków i kolekcjonerów - godz. 16.00
Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób doznających przemocy domowej 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
5.05. - Majówka w arboretum w Rogowie
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
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
10.05., godz. 16.00 - Występ zespołu „Jarzębinki” - program z okazji
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
17.05., godz. 16.00 - Prelekcja Jana Jagusiaka
24.05., godz. 16.00 - Obchody Dnia Matki
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

