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LETNI WYPOCZYNEK CZAS ZACZĄĆ
Jak co roku, z myślą o najmłodszych mieszkańcach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej domy kultury Spółdzielni zorganizowały letnie
półkolonie. Od 1 lipca do 23 sierpnia dzieci w wieku 7-12 lat spotkają się
w placówkach, by w ciekawy sposób spędzić wolny od szkoły czas. Zajęcia zostały podzielone na turnusy tak, by z wypoczynku mogło skorzystać
jak najwięcej dzieci, które wakacje spędzają w mieście. Opiekunowie zadbali o to, by w harmonogramach zajęć oprócz nowych pozycji znalazły
się te najbardziej ulubione.

Zabawy, wycieczki, wyjazdy na baseny, zajęcia sportowe i edukacyjne to
atrakcje, które będą towarzyszyły dzieciom podczas wakacji z domami kultury Spółdzielni. W planach są m.in. wyjazdy do fabryki czekolady, Doliny
Skrzatów we Florentynowie, pasieki w Lipce, Ceramilandii, ZOO Safari w
Borysewie, Dino Parku w Kołacinku i planetarium.
Na czas wakacyjnej przerwy wszystkie zajęcia w domach kultury zostają
zawieszone. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy we wrześniu.
Uczestnikom letnich półkolonii życzymy dużo słońca i dobrej zabawy.

Oto kilka najciekawszych wydarzeń...
15 maja - Pasja Pana Leonarda
W Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej miało miejsce niezwykłe spotkanie. Gościem specjalnym był Leonard Barys, który tworzy wspaniałe makiety. Swoją pasję pielęgnuje od kilkudziesięciu lat. Makiety tworzone przez artystę
przedstawiają słynne budowle, jak np. wieżę Eiffla czy świątynię Wang. W jego
dorobku są również prace tematyczne: zagroda Boryny, młyn na wodzie, wyspa
samotnych, tężnie solankowe, latarnia morska na skałach, kutry rybackie i wiele,
wiele innych. Część z nich powstaje na specjalne zamówienie lub z potrzeby serca
samego autora. Podczas spotkania wyświetlony został również dokument o tym
wyjątkowym człowieku. Jego autorem jest Witold Szulc. Część prac pana Barysa
na stałe zagościła w domu kultury. Wszystkich chętnych do obejrzenia wystawy
zapraszamy tuż po wakacjach.

22 maja i 13 czerwca - O życiu
Ze swoim nowym filmem dokumentalnym pt. „Kocham życie” do Domu Kultury „Barak” przy ul. Grota Roweckiego oraz do Osiedlowego Domu Kultury przy
Łaskiej zawitał Zbigniew Gajzler. Ten znany pabianicki reżyser, scenarzysta i producent filmowy zgromadził niesamowitą ilość zainteresowanych. Temat filmu wywołał we wszystkich wiele emocji. Ale jednocześnie pokazał, jak ważna w życiu
jest nadzieja i upór podczas walki ze śmiertelną chorobą. Spotkanie zakończyła
rozmowa seniorów z reżyserem.

23 i 29 maja - Kochanym mamom
W Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej oraz w Domu Kultury „Barak”
przy ul. Grota Roweckiego odbyły się uroczyste obchody Dnia Matki. Specjalnie
na tę okazję zespoły wokalne „Pod Brzozami” oraz „Złota Jesień” przygotowały
wzruszający program słowno-muzyczny. Wśród zaśpiewanych utworów znalazły
się znane i lubiane kompozycje, m.in. „Przebacz mi, mamo”, „Matczyne ręce”,
„Piosenka dla mamy”, „List do matki”, „Mamo, kocham cię” oraz „Och, mamo”.
W solowych utworach wystąpili: Mirosław Madaj, Krystyna Duliba, Zofia Wal-

czak, Jadwiga Bajer i Jan Bartnicki. Ten dzień był wyjątkowy również pod innym
względem. Pracownicy Domu Kultury, przedstawiciele Pabianickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, przedstawiciele wielu instytucji i lokalnych placówek dziękowali ustępującej ze stanowiska przewodniczącej Klubu Seniora „Brzoza” Jadwidze
Wódce. Podziękowania oraz kwiaty za całokształt pracy na rzecz społeczności
lokalnej wręczyli m.in. prezes Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Wacław
Przybylski, członek Zarządu Powiatu Pabianickiego - Jacek Wróblewski oraz wiceprezydent Pabianic - Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek. Dziękując pani Jadwidze za bardzo miłe lata współpracy, Klub Seniora „Brzoza” powitał nową przewodniczącą Wiesławę Różańską. Obu Paniom życzymy wszystkiego najlepszego,
czekając na kolejne wspólne spotkanie w Klubie Seniora.
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30 maja - Różany recital
Stanisław Miller, który na co dzień śpiewa w zespole „Jarzębinki”, wystąpił z
niezwykle barwnym recitalem w Domu Kultury „Barak” przy ul. Grota Roweckiego. Wykonał utwory: „Galapagos”, „Nasze róże”, „La Paloma” oraz „Tango Notturno”. W duecie z Jadwigą Bajer zaśpiewał „Już na zawsze z Tobą”, a z Elżbietą
Borkiewicz utwór „Na krawędzi”. Subtelność, delikatność i wrażliwość artysty
podziwialiśmy w utworach „Przyjmij te czerwone róże” i „Zakochana dziewczyno”. Na bis wykonał utwór „Rodzinny dom”, który wraz z solistą zaśpiewała publiczność. W podziękowaniu wielbiciele talentu śpiewaka obdarowali go ukochanymi przez niego różami. Recital poprowadził Marek Koszada.

5 czerwca - Senioralny festiwal
Uczestników zajęć z Klubu Seniora „Brzoza” z Osiedlowego Domu Kultury
przy ul. Łaskiej spotkała niespodzianka. Wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie:-) „Sprawcą” całego zamieszania był Zespół Wokalny
„Złota Jesień” ze Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej, który przeniósł
wszystkich w to magiczne miejsce za sprawą wykonanych przez siebie utworów.
Tego dnia na wyciągnięcie ręki byli wspaniali artyści: Jerzy Połomski, Karin Stanek, Maryla Rodowicz, Stan Borys czy Violetta Villas. Cała sala śpiewała „Chłopca z gitarą”, „Mydełko Fa”, „Apasjonatę”, „Przez twe oczy zielone” czy „Filipinki
to my”. Spotkanie zakończyły gromkie brawa, a artyści obdarowali autografami.

7 czerwca - Słodkie zakończenie sezonu
Zgodnie z tradycją Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej uczestnicy
„basenowych” zajęć w wyjątkowy sposób zakończyli tegoroczny sezon. Niespodzianką były słodziutkie warsztaty w Manufakturze Czekolady. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie i wykonanie własnej tabliczki czekolady. Próbowali
również smaku ziarna kakaowca, czekolady gorzkiej, deserowej, mlecznej, a także
delektowali się płynną czekoladą. Poznali technologię powstania tego słodkiego
przysmaku. Każdy z dumą zabrał do domu niepowtarzalną i jedyną w smaku, wykonaną przez siebie tabliczkę czekolady.

8 czerwca - Nietuzinkowa Warszawa
Do znanych, lubianych i ciekawych miejsc Warszawy pojechały panie biorące
udział w zajęciach sportowych w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej.
Podróż do stolicy odbyły pociągiem, a potem metrem i miejskimi autobusami.
Większość osób taki sposób pokonywania kilometrów doświadczyła po raz ostatni 20 lat temu, a nawet i więcej. Dlatego obok odwiedzonych miejsc taka podróż
była dodatkową atrakcją. W programie zwiedzania z przewodnikiem znalazły się:
Trakt Królewskiego i Starego Miasta, ogrody na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej
oraz Bulwary Wiślane. Przepiękne zakątki miasta, wspaniała pogoda oraz ciekawie opowiadający przewodnik umiliły spędzony w Warszawie czas, dzięki czemu
wycieczka należała do udanych.

