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MUZYCZNA JESIEŃ
Ostatnie miesiące znacznie zmieniły nasze funkcjonowanie.
Pandemia nie odpuszcza, co z całą pewnością nie ułatwia życia.
Z dnia na dzień stajemy się coraz bardziej apatyczni i zmęczeni. Jednak jest sposób, by zaradzić naszemu niekomfortowemu
samopoczuciu. Najlepiej wiedzą o tym wszyscy, którzy odwiedzają domy kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Blisko po siedmiu miesiącach przerwy do placówek Spółdzielni
powróciły spotkania seniorów. Otwarcie sezonu jesiennego, pomimo opóźnienia z powodu obostrzeń związanych z troską o bezpieczeństwo, było niezwykle radosnym wydarzeniem.
Pod hasłem „Znów razem” w Osiedlowym Domu Kultury przy
ul. Łaskiej spotkali się członkowie Klubu Seniora „Brzoza”. Oczywiście wszystko odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
i reżimu sanitarnego. Mimo zmian i obostrzeń, jakie obowiązują,
wszystkim dopisywał doskonały humor. Seniorzy długo wyczekiwali chwili, w której znów się spotkają w dobrze sobie znanym
towarzystwie. Specjalnie na tę okazję instruktor Marek Koszada
wraz z solistami przygotował muzyczną ucztę. Na scenie pojawili się: Alicja Wibig, Ryszard Grzelczak, Seweryn Wartalski oraz
goście: Elżbieta Borkiewicz, Jadwiga Bajer i Mirosław Madaj. W
duetach, jak i solo wyśpiewali utwory: „Bella Ciao”, „La musica”,
„Speedy Gonzalez”, „Amada mio, amore mio”, „Wyślę znów do
ciebie list”, „Ach, ty Cyganko”, „Impreza na sianie”, „Kawiarenki”. Słuchacze byli zachwyceni występami i wysokim poziomem
wykonania piosenek. Owacjom nie było końca. Wyjątkowe spotkanie wymagało wyjątkowej oprawy. W podziękowaniu za trud
przygotowania występów przewodnicząca Klubu Wiesława Ró-

żańska wręczyła solistom piękne róże. Każdy uczestnik otrzymał
również z rąk pani Wiesi drobny, słodki upominek - czekoladę.
Pierwsze spotkanie po wakacyjnej przerwie świętowali również
członkowie Klubu Seniora „Jarzębina” działającego w Domu Kultury „Barak” przy ul. Brackiej. Jak zawsze wszystkim towarzyszyła wesoła i radosna atmosfera. Rozśpiewane duety: „Stokrotki”,
„Gracja”, „Laluna”, „Gajla”, „Finezja”, „Sentimento”, wykonały
premierowe utwory: „Tysiąc gwiazd, miliony chwil”, „Telegram
miłości” i „Trojki dwie”. Natomiast soliści: Elżbieta Borkiewicz,
Henryk Gajda, Małgorzata Poczta, Jadwiga Słupczyńska, Stanisław
Miller, Anna Ball i Elżbieta Laskowska, wykonali niezapomniane melodie: „Za wszystkie noce…”, „Jedna jest róża”, „Delilah”,
„Zielona trawa”. Występ został nagrodzony gromkimi oklaskami.
Bez echa nie pozostał również zorganizowany w „Baraku” koncert
duetów i solistów. Występy na długo pozostaną w pamięci uczestników. Wydarzenie uświetniły znane i lubiane głosy. Wśród wykonanych piosenek znalazły się te najpiękniejsze. Elżbieta Laskowska i Henryk Gajda zaśpiewali „Łowiczanką jestem”, a Małgorzata
Poczta i Elżbieta Borkiewicz „Domek z cegieł 13-tu”. Stanisław
Miller i Henryk Gajda oczarowali publiczność wykonaniem utworów „Piękne róże” oraz „Miłość jest piękna”. Największe brawa
otrzymała Elżbieta Borkiewicz i Stanisław Miller, którzy wyjątkowo emocjonalnie przenieśli wszystkich w grecki klimat.
Wspólne spotkanie po długiej przerwie uczcili także członkowie
Klubu Seniora „Złota jesień” ze Spółdzielczego Domu Kultury przy
ul. Orlej. Wspólnym śpiewom i dobrej zabawie nie było końca.
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Harmonogram LISTOPAD 2020 - zapisy telefonicznie
Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48
4.11, godz. 14.00 - „Wspomnienia” - spotkanie w Klubie Seniora „Brzoza”
18.11., godz. 14.00 - Narodowe Święto Niepodległości - montaż słowno-muzyczny dla członków Klubu Seniora „Brzoza”
Poniedziałki
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów			
„Historia na wesoło” - pomoc w nauce historii
(szkoła podstawowa)
				
Klub Podróżnika (I i III poniedziałek miesiąca)		

- godz. 8.30
- godz. 15.00
- godz. 17.00

Wtorki
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
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób doznających przemocy
domowej i rodziców mających trudności wychowawcze - godz. 16.30
Grupa fotograficzna ODK				
- godz. 17.00

tel. (42) 215-78-56 lub 508-352-324

Środy
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów			
„Historia na wesoło” - pomoc w nauce historii
(szkoła podstawowa)					
Klub Dyskusyjny (raz w miesiącu)			

- godz. 8.30
- godz. 15.00
- godz. 16.00

Czwartki
Próba Zespołu Wokalnego „Pod Brzozami”		
Próba śpiewu – soliści					
Tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych			
Klub Miłośników Bryżdża				
Pracownia malarstwa i rysunku, dzieci od lat 7		

- godz. 10.00
- godz. 12.00
- godz. 14.00
- godz. 14.00
- godz. 15.30

Piątki
Próba śpiewu – soliści					
Wystawy fotograficzne w Galerii ODK			

- godz. 12.00
- godz. 16.00

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45 tel. (42) 215-11-09 lub 508-352-291
Angielski dla dorosłych:
wtorki 						
środy 						
czwartki 					

- godz. 16.30
- godz. 16.30
- godz. 10.00 i 16.30

Próby solistów z Zespołu Wokalnego „Złota Jesień”
poniedziałki 					
- godz. 13.00 - 19.00
wtorki 						
- godz. 9.30 - 11.00
						
oraz 12.00 - 13.00

Spotkania Klubu Haftu „Mulinka”- II i IV
poniedziałek miesiąca 				

- godz. 17.30

Grupa fotograficzna dla dzieci i młodzieży
czwartki 					

Próba Zespołu Wokalnego „Złota jesień”
Wtorki 						

- godz. 11.00 - 12.00

Dom Kultury „Barak”- ul. Bracka 27a
5.11., godz. 14.00 - Dzień seniora - I spotkanie dla członków Klubu Seniora
„Jarzębina” pt. ,,Melodie dla ciebie”.
19.11., godz. 14.00 - Dzień Seniora - II spotkanie dla członków Klubu Seniora
„Jarzębina” pt. ,,Świat piosenki”.
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
Język angielski dla seniorów - grupa zaawansowana
- godz. 17.30
Wtorki
Terapia logopedyczna dla dzieci 			
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych
w nauce j. polskiego 					
Zajęcia plastyczne w „Pracowni Rysunku i Malarstwa”
dla dzieci w wieku 7 - 12 lat 				
Zajęcia decupage w Klubie Technik Zdobniczych
Środy
Próby zespołu wokalnego „Jarzębinki” i solistów

- godz. 8.30
- godz. 13.30
- godz. 15.00
- godz. 16.30
- godz. 10.00

- godz. 16.00

tel. (42) 214-89-92 lub 668-836-770
Terapia logopedyczna dla dzieci 			
Spotkania sekcji tenisa stołowego 			
Zajęcia teatralne w „Teatrzyku Młodego Aktora”
dla dzieci w wieku 7 – 12 lat 				
Porady w punkcie konsultacyjno-informacyjnym
dla osób doznających przemocy w rodzinie 		
Grupa fotograficzna dla dorosłych i młodzieży 		
Nauka gry na instrumentach: gitara i keyboard 		
Próby sekcji muzycznej 					
Czwartki
Terapia logopedyczna dla dzieci 			
Spotkania Klubu Seniora „Jarzębina” - zapisy
na udział w spotkaniu wyłącznie telefoniczne 		
Spotkania dzieci z sekcji muzycznej 			
Piątki
Konsultacje logopedyczne dla dzieci 			
Język angielski dla seniorów
- grupa średniozaawansowana 				
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych
w nauce j. polskiego 					
Spotkania sekcji tenisa stołowego 			

- godz. 13.00
- godz. 14.00
- godz. 16.30
- godz. 16.30
- godz. 17.00
- godz. 17.00
- godz. 18.00
- godz. 8.30
- godz. 14.00
- godz. 14.30
- godz. 10.00
- godz. 10.00
- godz. 13.00
- godz. 14.00

