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ŚWIĘTA TUŻ-TUŻ
Dużymi krokami zbliżamy się do najbardziej magicznego i wyczekiwanego okresu w roku. Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Zapach pomarańczy, piernika i przystrojona choinka - to buduje magiczny świąteczny klimat.
Nie wiemy jak Państwo, ale my nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia bez wspólnego kolędowania. Taka świąteczna atmosfera panowała
w grudniowe dni w domach kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Mieliśmy okazję poczuć świąteczny klimat podczas wigilijnych spotkań połączonych z koncertami kolęd i pastorałek. W Osiedlowym Domu Kultury przy
ul. Łaskiej spotkanie wigilijne odbyło się w Klubie Seniora „Brzoza”. Wydarzenie zostało połączone z Mikołajkami, a nawet z wizytą Świętego Mikołaja.
W atmosferę świat wprowadził uczestników Zespół Wokalny „Pod Brzozami”.
W Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej spotkanie opłatkowe odbyli
członkowie Klubu Seniora „Złota Jesień”. Wspólne świętowanie umiliły kolędy, życzenia oraz prezenty, które wręczał Święty Mikołaj. W Domu Kultury
„Barak” Zespół Wokalny „Jarzębinki” wykonał najpiękniejsze polskie kolędy.
Do występu dołączyli również soliści oraz duety. Pomimo iż bożonarodzeniowe spotkania odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym, przepełnione były
radosną i ciepłą atmosferą.
Bożonarodzeniowym spotkaniom obywającym się w placówkach Spółdzielni
towarzyszyły również inne wydarzenia, które umiliły grudniowe dni. Jednym
z nich było wyjątkowe spotkanie pt. „Wspomnienie Krzysztofa Krawczyka”,
które odbyło się w Klubie Seniora „Brzoza”. Marek Koszada przygotował wyjątkową prelekcję o tym doskonałym polskim wokaliście, który wylansował
wiele ponadczasowych przebojów. Kilku z nich mogliśmy posłuchać w wyko-

naniu wspaniałych solistów Alicji Wibig i Ryszarda Grzelczaka. Kolejnym wydarzeniem na scenie Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej był gościnny
występ solistów „Złotej Jesieni”, którzy wykonali niezapomniane przeboje m.in.
Haliny Kunickiej i Jerzego Połomskiego.
Mikołajkowa zabawa odbyła się także w Domu Kultury „Barak”. Została dedykowana dzieciom biorącym udział w klubowych zajęciach. Oprócz konkursów, pląsów i solowych popisów najmłodszych były również prezenty. Imprezę
przygotowała Magdalena Wojna-Kowalska oraz Agnieszka Stępnik, instruktorki
z domu kultury. Uśmiechy i radość najmłodszych były dla nich najważniejszą
formą podziękowań. Również z okazji mikołajek do „Baraku” zawitał Święty
Mikołaj. Seniorzy przygotowali mikołajkowy quiz „Worek niespodzianek”. Zabawa polegała na odgadywaniu przedmiotów za pomocą dotyku. Przedmioty
schowane w worku, choć związane ze świętami Bożego Narodzenia, nie zawsze
były łatwe do odgadnięcia. Zabawa wywołała salwy śmiechu i brawa. Mikołaj za
każdą odpowiedź nagradzał prezentem.
Klubowicze nie zapomnieli również o andrzejkach. Celebrując ten dzień,
uczestnicy zajęć ze Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej wybrali się
w magiczną podróż „Z Alicją do gwiazd”. Pierwszym punktem wyprawy było
najnowocześniejsze planetarium w kraju w łódzkim kompleksie EC1. Tam na
ogromnej kopule obejrzeli multimedialny ﬁlm pt. „Gwiazdozbiory jesiennego
nieba”. Pełni wrażeń pojechali potem do parku „Źródliska”. Tam powitał ich
cudowny świat „Alicji z Krainy Czarów” przepełniony niezliczoną ilością barwnych iluminacji świetlnych. Wyjątkowy wieczór dostarczył wszystkim niesamowitych wrażeń.
Wesołych Świąt!
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Harmonogram STYCZEŃ 2022
Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48
12.01. godz. 14.00 - Gościnny występ duetu dla Klubu Seniora „Brzoza”
19.01.godz. 14.00 - Popołudnie z ﬁlmem – spotkanie ze Zbigniewem Gajzlerem
26.01 godz. 14.00 - Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora
UWAGA! Od drugiej połowy stycznia proponujemy Państwu nowe
zajęcia ruchowe we wtorki i czwartki. Zapraszamy do zapisów. Liczba miejsc
ograniczona!
Poniedziałek
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów
Angielski dla początkujących
„Mały turysta” - zajęcia dla dzieci

godz. 8.30
godz. 11.00
godz. 14.00

Wtorek
Joga
Tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych
Zajęcia muzyczne - nauka gry na instrumentach
Koło ﬁlatelistów, numizmatyków i kolekcjonerów
Zajęcia wzmacniające - SMUKŁA SYLWETKA

godz. 10.00
godz. 14.00
godz. 15.30
godz. 16.00
godz. 16.30

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

Środa
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów
Spotkania Klubu Seniora „Brzoza”
Klub Miłośników Brydża (grupa I)
Pracownia malarstwa i rysunku, dzieci od lat 7
Klub Dyskusyjny (raz w miesiącu)

godz. 8.30
godz. 14.00
godz. 15.00
godz. 15.00
godz. 16.00

Czwartek
Próba Zespołu Wokalnego „Pod Brzozami”
Próba śpiewu - soliści
Tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych
Klub Miłośników Brydża (grupa II)
Grupa fotograﬁczna ODK
Zajęcia prozdrowotne - PILATES

godz. 10.00
godz. 12.00
godz. 14.00
godz. 14.00
godz. 17.00
godz. 19.00

Piątek
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów
Joga
Próba śpiewu - soliści
Wystawy fotograﬁczne w Galerii ODK

godz. 8.30
godz. 10.00
godz. 12.00
godz. 16.00

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45 tel. (42) 215-11-09 lub 508-352-291
Spotkania w Klubie Seniora „Złota Jesień” - poniedziałki godz. 14.00

talia, brzuch

godz. 18.00

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

Wtorek
gimnastyka usprawniająca
aerobik

godz. 16.30
godz. 18.00

Środa
stawiam na stawy
gimnastyka odchudzająca

godz. 16.30
godz. 18.00

Czwartek
ćwiczenia oddechowe
wzmacnianie mięśni posturalnych
gimnastyka usprawniająca
aerobik

godz. 9.00
godz. 10.00
godz. 17.00
godz. 18.00

Sekcja nauki gry na instrumentach - poniedziałki od godz. 17.00
Jak odnaleźć spokój i harmonię - wtorek godz. 17.30, czwartek godz. 17.00
Nauka języka angielskiego
wtorek
środa
czwartek

godz. 16.30
godz. 16.30
godz.10.00, 16.30

Poniedziałek
uda, biodra, pośladki

godz. 16.30

Dom Kultury „Barak”- ul. Bracka 27a
13.01. godz. 16.00 - Powitanie Nowego Roku w Klubie Seniora „Jarzębina”
20.01. godz. 16.00 - Dzień Babci i Dziadka
27.01. godz. 16.00 - Koncert zimowy
Poniedziałek
terapia logopedyczna dla dzieci
zajęcia manualne na „Warsztatach Działań Twórczych”
dla dzieci w wieku 7 -12 lat
zajęcia teatralne w „Teatrzyku Młodego Aktora”
dla dzieci w wieku 7 - 12 lat
terapia pedagogiczna - pomoc w nauce dla dzieci 6 - 10 lat
język angielski dla seniorów (grupa zaawansowana)
Wtorek
terapia logopedyczna dla dzieci
joga
zajęcia plastyczne w „Pracowni Rysunku i Malarstwa”
dla dzieci w wieku 7 - 12 lat
nauka języka angielskiego dla dzieci 7 - 12 lat
zajęcia decupage w Klubie Technik Zdobniczych
„Deco-Pasja”

godz. 13.00
godz. 16.00
godz. 16.00
godz. 16.00
godz. 17.30
godz. 8.30
godz. 8.30
godz. 16.00
godz. 16.00
godz. 16.30

tel. (42) 214-89-92 lub 668-836-770
gimnastyka na zdrowy kręgosłup
gimnastyka oddechowo-relaksacyjna dla pań

godz. 17.00
godz. 18.00

Środa
próby zespołu wokalnego „Jarzębinki” i solistów
terapia logopedyczna dla dzieci
sekcja ping-ponga dla dzieci
gimnastyka - aerobik
nauka gry na instrumentach: gitara i keyboard
próby solistów z zespołu wokalnego „Jarzębinki”

godz. 10.00
godz. 13.00
godz. 14.00 -16.00
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 18.00

Czwartek
terapia logopedyczna dla dzieci
joga
spotkania dzieci z sekcji muzycznej
spotkania Klubu Seniora „Jarzębina”

godz. 8.30
godz. 9.00
godz. 14.30
godz. 16.00

Piątek
język angielski dla seniorów (grupa średniozaawansowana)
konsultacje logopedyczne dla dzieci
sekcja ping-ponga dla seniorów

godz. 10.00
godz. 10.00-13.00
godz. 12.00

