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Oto kilka wakacyjnych wydarzeń 

W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA
Choć za oknami jesień, w domach kultury Pabianickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej panuje gorąca atmosfera. 

Spotkania, występy i imprezy okolicznościowe gromadzą sympatyków 
każdej grupy wiekowej. Kilkadziesiąt osób dziennie, nawet kilkaset tygo-
dniowo spędza czas w trzech placówkach Spółdzielni.

16 października - Nie tylko duety

Na scenie Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej wystąpiła solistka Ha-
lina Binder. Występem oczarowała wszystkich obecnych na sali gości. Wśród za-
śpiewanych piosenek znalazły się m.in. „Cyganeria”, „Przetańczyć z tobą”, „Nie 
mów, że wszystko skończone”, „Dziś panna Andzia ma wychodne”, „Zatańczysz 
ze mną”. W programie znalazło się również miejsce na kilka duetów. Pani Halina 
wraz z Ryszardem Grzelczakiem wyśpiewała utwór „La Paloma”, w duecie ze 
Sławomirem Wartalskim „Cała sala”, a z Alicją Wibig „Czemu odszedłeś”. Wy-
stęp nagrodzono wielkimi brawami.

26 października - Nagrody dla seniorów

Zespoły wokalne „Jarzębinki”, „Złota Jesień” i „Pod Brzozami” z Domów Kul-
tury PSM wzięły udział w XXV Amatorskich Artystycznych Spotkaniach Seniora 
„Biesiada pod Złotym Liściem” w Łasku. Organizatorem był Łaski Dom Kultury. 
W przeglądzie wystąpiło ponad 20 zespołów z województwa łódzkiego, które za-
prezentowały różnorodny repertuar: muzykę ludową i biesiadną, teatr, kabaret, a 
nawet taniec. Domy Kultury pabianickiej Spółdzielni zostały docenione i wyróż-
nione. Zespół „Jarzębinki” - za sympatyczne wariacje na temat muzyki ludowej, 
zespół „Złota Jesień” - za czekoladowy smak śpiewu, a zespół „Pod Brzozami” 
- za zapał w prezentowaniu piosenek biesiadnych. Gratulujemy.

- Od poniedziałku do piątku organizujemy wolny czas, uczymy i pomaga-
my naszym spółdzielcom. U nas rozwijają swoje pasje i zainteresowania. 
Uśmiech nie znika z ich twarzy, zwłaszcza w tym wyjątkowym przedświą-
tecznym czasie. Już nie możemy się doczekać wspólnego świętowania Bo-
żego Narodzenia - mówi Anna Beze-Łodyga, kierownik Domu Kultury 
„Barak”.

22 października - Artyści wśród nas

W Galerii ODK przy ul. Łaskiej została otwarta wystawa dwóch artystów. Pan 
Janusz, który od lat zasila grupę fotograficzną działającą przy Osiedlowym Domu 

30 listopada - Halloween

W Domu Kultury przy ul. Brackiej uczczono Halloween. To stosunkowo nowa 
tradycja wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych i ciesząca się coraz większą 
popularnością w wielu krajach. Zdobywa szerokie grono sympatyków. Szczegól-
nie wśród dzieci, których stroje zapierają dech w piersiach. W „Baraku” szalonych 
pomysłów nie brakowało. Dzieci zaskoczyły strojami nie tylko swoich kolegów. 
Pełni podziwu byli również ich rodzice i opiekunowie. Zabawa była wyjątkowa, 
humory dopisały wszystkim.

Kultury przy ul. Łaskiej, zaprosił do 
swojej wystawy wyjątkowego gościa - 
Mirosławę Kuchciak-Brancewicz. To 
rodowita łodzianka, która na co dzień 
zajmuje się leczeniem dzieci. O tym, jak 
godną podziwu osobą jest pani Mirosła-
wa, przekonali się czytający jej wiersze, 
w których w wyjątkowy i niepowtarzal-
ny sposób opisała fotografie pana Janu-
sza. Ta niezwykła wystawa z pewnością 
na długi czas zapadnie w pamięci licz-
nie przybyłych gości. Wystawę można 
oglądać do końca listopada.

23 października - Dzień Seniora

W Klubu Seniora „Brzoza” odbyły się uroczyste obchody Dnia Seniora. Do 
Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej przybyli wyjątkowi goście. Swoją 
obecnością imprezę zaszczycili m.in.: wiceprezydent Pabianic, Starosta Powiatu 
Pabianickiego, naczelnik wydziału spraw społecznych, przedstawiciele Pabianic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawiciele Centrum Seniora oraz zaprzyjaź-
nione Kluby Seniora. Ten wyjątkowy dzień uświetnił występ Zespołu Wokalnego 
„Pod Brzozami”. Po jego zakończeniu seniorzy przyjęli od gości życzenia oraz 
kwiaty. Oprawę muzyczną przygotował instruktor Marek Koszada.

7 listopada - Pamiętając o historii

Patriotyczny program z okazji Święta Niepodległości zaprezentowali soliści z do-
mów kultury PSM. W koncercie, który odbył się w „Baraku”. W koncercie wystą-
pili: Elżbieta Borkiewicz, Alicja Wibig, 
Małgorzata Poczta, Elżbieta Laskowska, 
Jadwiga Bajer, Ryszard Grzelczak i Mi-
rosław Madaj. W ich wykonaniu usłysze-
liśmy utwory: „Po ten kwiat czerwony”, 
„Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, „Bywaj 
dziewczę zdrowe”, „Płonie ognisko i 
szumią knieje” oraz „Czerwone słonecz-
ko”. Utwory muzyczne przeplatały się z 
okolicznościowymi wierszami w inter-
pretacji Leokadii Felcenloben. Na zakoń-
czenie uroczystości wszyscy zaśpiewali 
utwór „Pierwsza Brygada”.
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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 - grudzień 2019

4.12., godz. 14.00 - Spotkanie mikołajkowe w Klubie Seniora „Brzoza”

10.12., godz. 18.00 - „Podróże małe i DUŻE” - wystawa Grupy Fotogra-
ficznej ODK

11.12., godz. 14.00 - „Muzyka moją pasją” - występ solistów Gabrieli 
Gruszki i Ryszarda Grzelczaka dla Klubu Seniora „Brzoza”

18.12., godz. 14.00 - Spotkanie wigilijne 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

28.11., godz. 16.00 - Zabawa andrzejkowa w Klubie Seniora „Jarzębina”
4.12., godz. 16.00 - Mikołajki dla dzieci
5.12., godz. 16.00 - Wystawa twórczości uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej
12.12., godz. 16.00 - Uroczyste spotkanie z okazji świąt Bożego Narodze-
nia dla członków Klubu 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

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
„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

2.12., godz. 14.00 - obchody 20-lecia zespołu wokalnego „Złota jesień” w 
Klubie Seniora „Złota jesień”

16.12., godz. 14.00 - spotkanie wigilijne w Klubie Seniora „Złota jesień”

Klub Seniora „Złota Jesień” - spotkania odbywają się w poniedziałki o godz. 14.00
Zespół wokalny „Złota Jesień” - próby zespołu odbywają się we wtorki od 

godz. 10.00; próby solistów: poniedziałki od godz. 16.00
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. 13.30, środy godz. 13.30

Zajęcia FITNESS

poniedziałki   
wzmacnianie mięśni posturalnych    godz. 17.00


