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Oto kilka wakacyjnych wydarzeń 

POWAKACYJNY CZAS

Wakacyjny, pełen słońca i dobrej zabawy wypoczynek już za nami. 
Szczególnie wiedzą o tym najmłodsi spółdzielcy, którzy spędzili waka-
cje z domami kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jednak 
wszystko, co dobre, szybko się kończy i wróciliśmy do obowiązków. 
Dzieci rozpoczęły szkolne zajęcia, a ich rodzice powrócili do pracy. W co-
dziennych zmaganiach często pomagają niezastąpione babcie oraz dziad-
kowie. I choć obowiązków  nie brakuje, zarówno dzieci, jak i osoby doro-
słe znajdują czas na odpoczynek oraz rozwijanie swoich pasji. Świadczy o 

7 września - Czar jesieni

Zespoły senioralne oraz soliści z domów kultury Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej wzięli udział w XII Artystycznych Spotkaniach Seniorów „Czar 
Jesieni 2019 - Życie jest muzyką”. Organizowane przez Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Głownie pod patronatem burmistrza przeglądy od lat cieszą się dużym za-
interesowaniem. W Głownie spotykają się seniorzy z całego województwa łódz-
kiego. Corocznie bierze w nich udział około 400 osób. Impreza organizowana 
jest w pięknej scenerii przyległego do ośrodka ogrodu. Tegoroczne prezentacje 
domów kultury Pabianickiej Spółdzielni zyskały uznanie jury. Zarówno występy 
indywidualne, jak i zespołowe zostały nagrodzone. Sukces odnieśli wykonawcy 
z Domu Kultury „Barak” i ze Spółdzielczego Domu Kultury. Zespoły oraz soli-
stów do występu przygotował instruktor Marek Koszada.

18 września - Wspomnienia wybitnych i znanych

W sali Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej odbyło się spotkanie 
Klubu Seniora „Brzoza”, podczas którego znanych, lubianych i cenionych ar-
tystów twórczości muzycznej przypomniał Marek Koszada. Był to pierwszy 
przegląd z cyklu „Wybitni - Niezapomniani”. Wśród wykonawców, którzy na 
stałe zapisali się na kartach polskiej muzyki swoje miejsce znaleźli m.in. Irena 
Santor, Mieczysław Fogg, Wioletta Villas, Anna Jantar, Jerzy Połomski, Piotr 
Szczepanik, Janusz Gniatkowski czy Eleni. Uczestnicy spotkania poznali wie-
le interesujących faktów z życia piosenkarzy. Na sali zabrzmiały największe 
utwory: „Tych lat nie odda nikt”, „Ta ostatnia niedziela”, „Goniąc kormorany”, 
„Moje jedyne marzenie”, „Idź swoją drogą”, „Miłość jak wino”, „Apasjonata”. 

19 września - Recital 

W Domu Kultury Barak przy ul. Brackiej 27a wystąpił wyjątkowy duet 
„Animato”. Alicja Wibig i Ryszard Grzelczak, którzy na co dzień śpiewają w 
Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej, przygotowali lubiane melodie. 
Repertuar recitalu był niezwykle bogaty. Duet zaprezentował wiele utworów, 
wśród których znalazły się m.in. „Jedno jest niebo dla wszystkich”, „Czy ten 
pan i pani” oraz „W Ciechocinku”. Najgorętsze brawa otrzymali za wykonanie 
utworu „Oj, zagraj mi”. Publiczność bawiła się znakomicie. Cała sala śpiewała 
znane przeboje. 

12 września - Sezon rozpoczęty

Pierwsze powakacyjne spotkanie Klubu Seniora „Jarzębina” odbyło się w 
Domu Kultury „Barak”. W nowych wnętrzach placówki przy ul. Brackiej 27a 
spotkali się miłośnicy kulturalno-rozrywkowego spędzania czasu. Seniorom 
towarzyszył występ solistów oraz zespołu „Jarzębinki”. Utwory w zupełnie 
nowych odsłonach zaśpiewały: Małgorzata Poczta, Jadwiga Słupczyńska, Elż-
bieta Borkiewicz i Elżbieta Laskowska. Swym występem zaszczycił również 
Stanisław Miller. Pełen humoru występ został nagrodzony gromkimi oklaska-
mi. Nowy rok kulturalno-oświatowy 2019/2020 w Klubie Seniora z „Baraku” 
został rozpoczęty.

tym m.in. duże zainteresowanie działalnością domów kultury Pabianickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. W klubach, sekcjach i zespołach  zajęcia już 
trwają. Ciekawe, twórcze i interesujące pozycje zapełniły harmonogram  
każdej placówki. 

Wszystkich z Państwa, którzy planują odwiedzić Dom Kultury „Ba-
rak”, informujemy, iż od września mieści się on w nowej siedzibie przy 
ul. Brackiej 27a. 
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ZAJĘCIA FITNES:

Dom Kultury „Barak” - ul. Grota Roweckiego 18A

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45

Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48

Harmonogram zajęć i imprez - październik 2019

2.10., godz. 16.00 - Zabawa taneczna w Klubie Seniora „Brzoza”
9.10., godz. 16.00 - Spektakl teatralny „Zemsta” w wykonaniu podopiecznych 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach dla Klubu Seniora „Brzoza”
16.10., godz. 16.00 - Recital solistki Haliny Binder w Klubie Seniora „Brzoza”
22.10., godz. 17.00 - Wystawa fotograficzna „Janusz Śmiałowski i Spółka” 

w Galerii ODK
23.10., godz. 16.00 - Uroczyste obchody Dnia Seniora w Klubie Seniora 

„Brzoza”

Poniedziałki
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów   godz.  8.30
Nordic Walking                                                                   godz.  10.00
„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 filatelistów, numizmatyków i kolekcjonerów godz. 16.00

 3.10., godz. 16.00 - Recital duetu „Laluna” - Elżbiety Borkiewicz 
i Alicji Wibig
10.10., godz. 16.00 - Spotkanie otwarte z pszczelarzem z pasieki w Lipce
17.10., godz. 16.00 - Uroczystość z okazji 40-lecia powstania Klubu Seniora 
„Jarzębina”
24.10., godz. 16.00 - Zabawa taneczna 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. 16.00
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

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

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

Próby chóru „Dzwon”: wtorki godz. 11.15, środy godz. 12.00

Zajęcia FITNESS

poniedziałki:   9.45 - ćwiczenia oddechowe
  11.00 - callanetics
wtorki:            17.00 - wzmacnianie mięśni posturalnych
  18.00 - gimnastyka odchudzająca
środy: 10.00 - „uda, biodra, pośladki”
  11.00 - wzmacnianie mięśni posturalnych
czwartki: 16.00 -  ćwiczenia oddechowe
  17.00 -  callanetics
  18.15 - „uda, biodra, pośladki”

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

4.10., 18.10., godz. 9.30 oraz 25.10., godz. 16.00 - relaksacja oddechowa z 
aromaterapią dla wszystkich spółdzielców spragnionych głębokiego relaksu i 
wyciszenia.

6.10. - wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi na musical „Miss Sajgon”
14.10., godz. 14.00 - uroczyste spotkanie członków Klubu Seniora „Złota 

Jesień” z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora
19.10., godz. 17.00 - zabawa taneczna „60 plus na parkiecie” dla wszystkich 

zainteresowanych seniorów
26.10 - udział zespołu wokalnego „Złota Jesień” oraz solistów w Amator-

skich Artystycznych Spotkaniach Seniorów pn. „Biesiada pod Złotym Liściem”
28.10., godz. 14.00 - koncert solistów zespołu „Złota Jesień” dla miłośników 

dobrej piosenki

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

Zespół wokalny Klubu Seniora - próby zespołu odbywają się we wtorki od 
godz. 10.00; próby solistów: poniedziałki od godz. 16.00


