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Oto kilka najciekawszych wydarzeń 

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA...
Przed nami wyjątkowy czas - Boże Narodzenie. Wyjątkowy, bo prze-

sycony miłością i spokojem. Przystrojone  ulice, domy i dźwięk świą-
tecznych melodii tworzą magiczną atmosferę. Taka zapanowała również 
w domach kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wigilijnym 
spotkaniom towarzyszył opłatek, życzenia i świąteczny klimat. Nie zabra-
ło również ciepłych słów i przyjaznych uśmiechów. 

2 grudnia - Porcelanowy jubileusz

Wyjątkowy jubileusz obchodził Zespół Wokalny „Złota jesień” działający w Spół-
dzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej. Z okazji 20-lecia istnienia członkowie zespołu 
przygotowali niezwykle uroczysty występ. W pełnym niezapomnianych wspomnień i 
wzruszeń popołudniu udział wzięli wyjątkowi goście. Swoją obecnością oprócz m.in. 
przedstawicieli Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jubileusz zaszczycili przed-
stawiciele Rady Miejskiej i Powiatu Pabianickiego. Na scenie zabrzmiały piosenki w 
wykonaniu samych jubilatów. Występ zakończyły burzliwe oklaski, życzenia i trady-
cyjna lampka szampana. Zespołowi życzymy dalszych sukcesów!

10 grudnia - Podróże na fotogra� ach

W Galerii Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej została otwarta kolejna w 
tym roku kulturalno-oświatowym wystawa fotografi czna. Autorami prac są uczestnicy 
Grupy Fotografi cznej działającej przy domu kultury już blisko 10 lat. Niezmiennie na 
jej czele stoi znany i utalentowany  instruktor Krzysztof Dumka. Tematem wystawy są 
„Podróże małe i DUŻE”. Wszystkie fotografi e przedstawiają Polskę w całej okazałości. 
Autorami zdjęć są: Krzysztof Dumka, Aldona Sobczyk, Aleksandra Janeta, Alicja Kala-
mańska, Sylwia Partyka, Patrycja Olszewska, Zofi a Nowak, Michał Nowak, Krzysztof 
Korczak, Janusz Śmiałowski. Wystawę można oglądać do 10 stycznia 2020r.

Przed nami Nowy 2020 Rok. A w nim mnóstwo ciekawych propozycji 
przygotowanych przez placówki kulturalne Spółdzielni. Najmłodszym 
przypominamy o zbliżającym się zimowym wypoczynku. Już w styczniu 
czekają pełne atrakcji półkolonie. Ich harmonogram został dopięty na ostat-
ni guzik. Zaczynamy 13 stycznia.

12 grudnia - Świąteczne spotkania

Tradycyjnie z okazji świąt Bożego Narodzenia w domach kultury Spółdzielni od-
były się uroczyste wigilijne spotkania. W „Baraku” przy ul. Brackiej seniorzy wraz z 
zaproszonymi gośćmi wysłuchali kolęd w wykonaniu „Jarzębinek”. Pod kierunkiem 
Marka Koszady zespół zaśpiewał: „Wśród nocnej ciszy”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Do 
szopy, hej pasterze” oraz „Gdy się Chrystus rodzi”. Występem zaszczycili również 
soliści. Małgorzata Poczta zaśpiewała „Maleńką miłość”, Elżbieta Borkiewicz „Oj, 
maluśki, maluśki”, a Stanisław Miller „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. 

4 grudnia - Mikołaj i nie tylko

Do Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej na spotkanie z seniorami przybył 
Święty Mikołaj. Wyczekiwany cały rok wprowadził świąteczną atmosferę, nie zapo-

5 grudnia - Wernisaż

Po kilku latach nieobecności do Domu Kultury „Barak” przy ul. Brackiej wróciła wy-
stawa twórczości podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wykonane przez niepeł-
nosprawne osoby prace wzbudziły podziw odwiedzających. Wystawa „W kalejdoskopie 
barw” przedstawiła emocje, uczucia i niesłychaną wrażliwość na piękno świata tych 
osób. Niespodzianką spotkania była możliwość obserwacji powstawania prac. Przy szta-
lugach stanęły Aleksandra Janeta i Andżelika Mrówka, które podczas wernisażu malo-
wały obrazy. Po części ofi cjalnej niemalże wszystkie prace znalazły nabywców.

minając o drobnych upominkach. Dużo 
radości sprawił, obdarowując seniorów 
odblaskowymi czterolistnymi koniczyn-
kami oraz słodkościami. Druga część 
spotkania obfi towała w równie dobrą 
zabawę. Świetnym pomysłem okazał 
się quiz muzyczny „Jaka to melodia”. Z 
ogromnym zaangażowaniem trzy druży-
ny walczyły o główną wygraną. Senio-
rzy wykazali się dużą wiedzą z zakresu 
prezentowanych utworów. Program 
przygotował i nad spotkaniem czuwał 
instruktor Marek Koszada.
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ZAJĘCIA FITNES:

Dom Kultury „Barak” - ul. Bracka 27a

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45

Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48

Harmonogram zajęć i imprez - styczeń 2020

8.01., godz. 14.00 - Randka w ciemno - spotkanie w Klubie Seniora 
„Brzoza”

11.01., godz. 16.00 - Zabawa taneczna w Klubie Seniora „Brzoza”

29.01., godz. 14.00 - Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora „Brzoza”

Poniedziałki
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów   godz.  8.30
Nordic Walking                                                                   godz.  11.00
„Historia na wesoło” -  
pomoc w nauce historii (szkoła podstawowa)  godz. 15.00
Zajęcia radiotechniczne 
(I i III poniedziałek miesiąca)    godz. 17.00
Klub Podróżnika 
(I i III poniedziałek miesiąca)    godz. 17.00

Wtorki
Joga       godz. 10.00
Tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych   godz. 14.00
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 domowej 

2.01., godz. 16.00 - Powitanie Nowego Roku w Klubie Seniora „Jarzębina”
 
9.01., godz. 16.00 - „Powrót do  Pabianic” - montaż słowno-muzyczny pod 
kierunkiem Janiny Koniecznej

30.01., godz. 16.00 - Zabawa karnawałowa w Klubie Seniora „Jarzębina”

Poniedziałki  
Terapia logopedyczna dla dzieci   godz. 13.00
Zajęcia manualne na „Warsztatach Działań Twórczych” 
dla dzieci w wieku 7-12 lat    godz. 16.00
Porady w punkcie konsultacyjno-informacyjnym 
dla osób doznających przemocy w rodzinie  godz. 16.30
Gimnastyka na zdrowy kręgosłup dla pań  godz. 16.30
Język angielski dla seniorów -
grupa średniozaawansowana    godz. 17.30

Wtorki
Terapia logopedyczna dla dzieci   godz.  8.30
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych w nauce
j. polskiego      godz. 13.30
Zajęcia plastyczne w „Pracowni rysunku i malarstwa”
dla dzieci w wieku 7-12 lat    godz. 16.00
Zajęcia decoupage w Klubie Technik Zdobniczych godz. 16.30
Gimnastyka - aerobik     godz. 17.00

Gimnastyka oddechowo-relaksacyjna dla pań  godz. 18.00

Środy
Próby zespołu wokalnego „Jarzębinki” i solistów  godz. 10.00
Spotkania sekcji tenisa stołowego   godz. 14.00
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

Piątki
Konsultacje logopedyczne dla dzieci   godz. 10.00
Język angielski dla seniorów  - 
grupa początkująca     godz. 10.00
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych 
w nauce j. polskiego     godz. 13.00
Spotkania sekcji tenisa stołowego   godz. 14.00

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 i 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 mieśni posturalnych    godz. 11.00
aerobik       godz. 17.00
aerobik       godz. 18.00

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
Spotkanie Klubu Seniora „Brzoza”   godz. 14.00
„Historia na wesoło” - 
pomoc w nauce historii (szkoła podstawowa)  godz. 15.00
Klub dyskusyjny (raz w miesiącu)   godz. 16.00
Joga       godz. 17.00

Czwartki
Próba zespołu wokalnego „Pod Brzozami”  godz. 10.00
Próba śpiewu - soliści     godz. 12.00
Tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych   godz. 14.00
Klub Miłośników Brydża    godz. 14.00
Pracownia malarstwa i rysunku 
(dzieci od lat 7)     godz. 15.30

Piątki
Joga       godz. 10.00
Próba śpiewu - soliści     godz. 12.00
Wystawy fotografi czne w Galerii ODK   godz. 16.00

Klub Seniora „Złota Jesień” - spotkania odbywają się w poniedziałki o 
godz. 14.00

Zespół wokalny „Złota Jesień” - próby zespołu odbywają się we wtorki - 
godz. 10.00; próby solistów: poniedziałki - godz. 16.00

Spotkania Klubu Haftu „Mulinka”: II i IV poniedziałek miesiąca, godz. 17.30

Próby chóru „Dzwon”: wtorki, godz. 13.30, środy, godz. 13.30

Angielski dla dorosłych - wtorki godz. 17.00, środy godz. 17.00, czwartki 
godz. 10.00 i 17.00

Zajęcia FITNESS

Poniedziałki   
wzmacnianie mięśni posturalnych    godz. 17.00


