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WIOSNA, WIOSENNY WIEJE WIATR…
Letnia atmosfera zapanowała w domach kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. To zasługa przede wszystkim wiosennej aury, ale
również świątecznej atmosfery i towarzyszących jej spotkań. A tych nie
brakowało, szczególnie wśród rodziny i przyjaciół, ale również w towarzystwie koleżanek i kolegów z klubów, sekcji i zespołów działających

w domach kultury. To właśnie tam czas spędzają pasjonaci różnych form
kultury.
Przed nami długi majowy weekend. Uczestnikom zajęć organizowanych
przez domy kultury Spółdzielni, jak i mieszkańcom naszego miasta życzymy miłych i słonecznych „majówkowych” dni.

Oto kilka najciekawszych wydarzeń...
3 kwietnia - Koncert gwiazd
W Domu Kultury „Barak” przy ul. Grota Roweckiego odbyła się premiera „Teatrzyku Młodego Aktora”. W przedstawieniu pt. „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”
wystąpili: Michalina Kotlarek, Julia Wołoszyn, Małgosia Cholewińska, Emilia
Działecka, Aleksandra Sieradzka, Maria Sulej, Natalia Kozik, Zofia Niedzielska,
Maja Kielan, Katarzyna Sieradzka, Ewelina Działecka, Anna Jeżewska, Karolina Podpora, Mateusz Gorzelak, Mateusz Woźniak. Młodzi artyści naśladowali gwiazdy muzyki, takie jak: Ed Sheran, Sarsa, Helena Vondraczkowa, Marta

10 kwietnia - Wiosenny recital
Po brzegi wypełnił salę Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej występ
Gabrieli Gruszki. Artystka już na wstępie oczarowała wszystkich zgromadzonych,
wykonując utwór zespołu Maanam „Cykady na cykladach”. W dalszej części zaśpiewała „Ze mną bądź”, „Przyjdź,
mój kochany” oraz „Życie to dar”. Gościnnie wraz z artystką wystąpili soliści Alicja Wibig i Ryszard Grzelczak.
Pani Alicja wykonała gorący utwór
„Hiszpanka”, natomiast pan Ryszard
wyśpiewał „Una Lacrima” z repertuaru Bobby Solo. Na koniec spotkania
cała trójka pojawiła się na scenie z
utworem „Złamano już tyle serc”. Brawom nie było końca.

11 i 24 kwietnia - Wielkanocne tradycje

Gałuszewska, Justyna Steczkowska i Bratanki. Wydarzenie uświetniły również
melodie z „Upiora w operze” oraz góralskie piosenki ludowe. Kostiumy wykonali uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej pod opieką terapeutki Magdaleny
Sygidus, muzykę opracował Marek Koszada, scenariusz i reżyserię - Magdalena
Wojna-Kowalska.

3 kwietnia - „Jarzębinki” na ludowo
Na specjalne zaproszenie w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej wystąpił Zespół Wokalny „Jarzębinki”. Program artystyczny „Raz na ludowo” oczarował gości nie tylko pięknymi, łowickimi strojami, ale również doskonałym repertuarem, w którym znalazły się m.in. utwory.: „Hej, szalała, szalała”, „Kasiu,
Kasiu, co tam masz”, „Panno Walerciu”, „Siadła pszczółka”, „Te opolskie dziołchy” czy „Łowickie chłopaki”. Publiczność bawiła się doskonale. Zespół został
nagrodzony owacjami na stojąco.

4 kwietnia - Występ na bis
W Domu Kultury „Barak” odbył się recital Elżbiety Laskowskiej. Na co dzień
pani Ela śpiewa w zespole „Jarzębinki”. Z dumą reprezentuje również Dom Kultury na festiwalach piosenki senioralnej w Sieradzu, Zduńskiej Woli i Głownie.
Artystka wykonała utwory „Na skraju lasu domek stał”, „Pepita”, „Angelina”,
„Zagraj mi, piękny Cyganie”, „Stara miłość nie rdzewieje” oraz „Miałam kiedyś
ten sen”. Gromkie brawa otrzymała za utwór „Dobrze razem z tobą być” i „Alleluja”. Najbardziej publiczności podobało się wykonanie „Skrzypeczki”, którą
solistka wykonała na bis. Recital przygotował i poprowadził Marek Koszada.

Z okazji Świąt Wielkanocnych w Domu Kultury „Barak” odbyło się uroczyste
spotkanie. W świąteczny nastrój wprowadziły zebranych wiosennie ubrane stoły
oraz zespół „Jarzębinki”, który wystąpił z okolicznościowym programem wielkanocnym. W Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej święta obchodzili członkowie Klubu Seniora „Brzoza”. Specjalnie na tę okazję Zespół Wokalny „Pod
Brzozami” przygotował wspaniały montaż słowno-muzyczny pod przewodnictwem instruktora Marka Koszady. Zespół wykonał utwory: „Zwycięzca śmierci”,
„Otrzyjcie już łzy płaczący”, „Pisanki, jajka malowane”, „Abyśmy byli jedno”
czy „Barka”. Występ zakończyły świąteczne życzenia oraz tradycyjnie wszyscy
podzielili się jajkiem.
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Harmonogram imprez i zajęć MAJ 2019
Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48
8.05., godz. 16.00 - uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w
Klubie Seniora „Brzoza”

wej i rodziców mających trudności wychowawcze - godz. 16.30
Grupa fotograficzna ODK - godz. 17.00

15.05., godz. 16.00 - wybory do Zarządu Klubu Seniora „Brzoza”

Środy

29.05., godz. 16.00 - uroczyste obchody Dnia Matki w Klubie Seniora
„Brzoza”

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

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
Klub podróżnika - godz. 17.00
Wtorki
Joga - godz. 10.00
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 domo-

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
ZAJĘCIA FITNES:
Poniedziałki

Środy

Wzmacnianie mięśni posturalnych - godz. 17.00
Gimnastyka odchudzająca - godz. 18.00

Ćwiczenia oddechowe - godz. 16.00
Callanetics - godz. 17.00
Uda, biodra, pośladki - godz. 18.15

Wtorki
Uda, biodra, pośladki - godz. 10.00
Callanetics - godz. 11.00
Gimnastyka usprawniająca - godz. 16.00
Aerobik - godz. 17.00
Aerobik - godz. 18.00

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
9.05., godz. 16.00 - występ zespołu „Jarzębinki” - program z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zajęcia decoupage w Klubie Technik Zdobniczych - godz. 17.00
Gimnastyka na zdrowy kręgosłup dla pań - godz. 18.00

16.05., godz. 16.00 - zabawa taneczna w Klubie Seniora „Jarzębina”

Środy

23.05., godz. 16.00 - obchody Dnia Matki

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

30.05., godz. 16.00 - recital Stanisława Millera
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. - 16.30
Języka angielski dla seniorów - 17.30

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

Wtorki

Piątki

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

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

