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Oto kilka najciekawszych wydarzeń 

WIOSENNY CZAS
      Czas płynie nieubłagalnie szybko. Jeszcze niedawno wypo-

czywaliśmy podczas zimowych ferii, a  za naszymi oknami już 
wiosna. To pora roku, na którą wszyscy czekamy z utęsknieniem. 
Ona również zawitała do domów kultury Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. I choć ich działalność  została zawieszona przy-

18 lutego - Przygoda z fotografią

W Galerii Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej otwarta została wysta-
wa fotograficzna autorstwa Patrycji Olszewskiej. To debiut młodej i uzdolnionej 
artystki, która na co dzień uczy się technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Od lat 
fotografia jest jej pasją. Jako pierwsi prace pani Patrycji podziwiali rodzice. To 
dzięki nim postanowiła dodatkowo rozwijać umiejętności. W ten sposób znala-
zła się w Grupie Fotograficznej ODK prowadzonej przez instruktora Krzysztofa 
Dumkę. Zdjęcia o różnorodnej tematyce pokazują wrażliwość autorki na piękno 
otaczającego świata i odzwierciedlają jej „kolorową duszę”. Gratulujemy pięk-
nej wystawy, życząc tym samym powodzenia w rozwijaniu talentu.

gotowaliśmy i przedstawiamy plan zajęć, który będzie obowiązywał  
po zakończeniu epidemii.

W trosce o  zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich, którzy korzy-
stają z oferty  placówek Spółdzielni na czas epidemii pozostają 
one zamknięte.

19 lutego - Nie tylko pączek

27 lutego i 3 marca - Żegnając zimę

Seniorzy oraz dzieci z pabianickich przedszkoli i szkół spotkali się na premie-
rze przedstawienia pt. „Humory zimy”. Młodzi artyści z Domu Kultury „Barak” 
przy ul. Brackiej swoje role przygotowywali od października. Na cotygodnio-
wych warsztatach teatralnych z dużym zaangażowaniem trenowali pod okiem 
opiekunów. Kostiumy wykonała Magdalena Sygidus, muzykę opracował in-
struktor Marek Koszada. Natomiast scenariusz i reżyseria to pomysł Magdaleny 
Wojny-Kowalskiej. W przedstawieniu wystąpili: Maja Kielan, Marysia Wojda, 
Ewelinka Działecka, Maciej Misiaszek, Tomasz Sienicki, Kasia Sieradzka, Maja 

4, 5 i 9 marca - Dla kobiet

Wszystkie domy kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej uroczyście 
obchodziły Dzień Kobiet. To święto wymagało wyjątkowej oprawy artystycznej, 
nad którą czuwał instruktor Marek Koszada. Na scenie Osiedlowego Domu Kul-
tury przy ul. Łaskiej wystąpił Zespół Wokalny „Pod Brzozami”, który wykonał 
wiele utworów przygotowanych specjalnie na tę okazję, a wśród nich: „Mówiła 
mi mama”, „Aniu, Aniu, daj się pocałować”, „Gdzie jest mój dom prawdziwy”, 
„Tyś moją bajką”, „Aniu, przebacz mi”. Wyrecytowano również wiele pięknych 
wierszy o tematyce kobiecej.

„Kobieta i miłość” - pod takim tytułem program muzyczny przygotował Zespół 
Wokalny „Jarzębinki” z Domu Kultury „Barak”. Specjalnie dla kobiet wyśpie-
wał: „Gdyby nie było kobiet”, „Bela Donna”, „Było mi źle”, „Kochamy się jak 
dwa wróbelki” oraz „Obozowe tango”. Solowym występem zachwyciły: Elżbieta 
Laskowska utworem „Jedna jest róża”, Elżbieta Borkiewicz „Będę czekać”, Mał-
gorzata Poczta „Mój, tylko mój”, Stanisław Miller „Ta ostatnia niedziela” oraz 
Wanda Bal „Que sera, sera”. W premierowym występie usłyszeliśmy Henryka 
Gajdę, który wykonał utwór „Za zdrowie pań”. 

Uroczystość oprócz przedstawicieli Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz Starostwa.

W Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej dla pań wystąpił Zespół Wokalny 
„Złota Jesień”. Program artystyczny „Wesele, ech wesele” wprowadził zebranych 
w niezwykle radosną atmosferę. Utwory „Będziesz moją panią” w wykonaniu wuja 
Mirka, „Złote obrączki” zaśpiewane przez kumoszkę Krysię, „Windą do nieba” 
przez kuzynkę Elę oraz „Będę wierny ci” w wykonaniu duetu AMBROZIA otrzy-
mały gromkie brawa. Część artystyczną zakończyły życzenia i słodki poczęstunek.

Klub Seniora „Brzoza” nie zapo-
mniał o „słodkim” święcie. Pyszne 
pączki zagościły na stołach Osiedlo-
wego Domu Kultury przy ul. Łaskiej. 
Dla umilenia spotkania seniorzy po-
słuchali duetu „Mozaika” w składzie: 
Alicja Wibig i Ryszard Grzelczak, 
którzy wykonali wiele znanych i 
skocznych utworów. Występ wszyst-
kim przypadł do gustu. Wspólnemu 
śpiewaniu nie było końca. 

Kociszewska, Pola Misiaszek, Ania 
Jeżewska oraz Zosia Niedzielska. 
Teatrzyk Młodego Aktora wystawia 
swoje przedstawienia od 1998 roku. 
Od tego czasu mogliśmy podziwiać 
wiele wspaniałych inscenizacji m.in.: 
„Kubuś Puchatek”, „Kopciuszek”, 
„Brzechwa czarodziej”, „Jest taki 
kwiat”, „Tuwimowo i Brzechwowo”, 
„Twoja Twarz brzmi znajomo” oraz 
wiele okazjonalnych koncertów. 
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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 - kwiecień 2020

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
Punkt konsultacyjno-informacyjny 
dla osób doznających 
przemocy domowej 
i rodziców mających trudności wychowawcze  godz. 16.30
Grupa fotograficzna ODK    godz. 17.00

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

callanetics       godz. 11.00
gimnastyka usprawniająca     godz. 16.00
aerobik        godz. 17.00 
aerobik        godz. 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

Środy

Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów   godz.  8.30
Spotkanie Klubu Seniora „Brzoza”   godz. 14.00
„Historia na wesoło” - 
pomoc w nauce historii (szkoła podstawowa)  godz. 15.00
Klub dyskusyjny (raz w miesiącu)   godz. 16.00
Joga       godz. 17.00

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. 15.00

Piątki

Joga       godz. 10.00
Próba śpiewu - soliści     godz. 12.00
Wystawy fotograficzne w Galerii ODK   godz. 16.00

Spotkania w Klubie Seniora „Złota Jesień” - poniedziałki, godz. 14.00.

Zespół Wokalny „Złota Jesień”- próby solistów w poniedziałki, godz. 16.00, 
próby zespołu we wtorki, godz. 10.00.

Spotkania Klubu Haftu „Mulinka”- II i IV poniedziałek m-ca, godz. 17.30.

Zajęcia
 FITNESS

Poniedziałki  
wzmacnianie mięśni posturalnych    godz. 17.00
gimnastyka odchudzająca     godz. 18.00

Wtorki 
„uda ,biodra, pośladki”      godz. 10.00


