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TO BYŁ MAJ…
Mimo że pogoda nie rozpieszcza, to nasze serca przepełnia wiosna. Cze-

kaliśmy na nią z wielkim utęsknieniem. Dlatego nie straszny nam nawet 
przelotny deszcz i niezbyt wysokie temperatury. Dodatkową radość przy-
nosi również znoszenie obostrzeń. Dzięki temu możemy powoli wracać do 
normalności i cieszyć się z możliwości wspólnych spotkań. To szczególnie 
dobra informacja dla sympatyków odwiedzających domy kultury Pabia-
nickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

W maju zajęcia w trzech placówkach Spółdzielni odbywały się hybrydowo. 
Część z nich prowadzona były stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarne-
go. Niektóre nadal odbywały się w internecie. Jednak 28 maja po długiej prze-
rwie program domów kultury będzie w pełni realizowany stacjonarnie. Zajęcia, 
które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem już są w harmonogramach 
poszczególnych placówek. Zarówno starsi, jak i młodsi znów będą mogli ko-
rzystać z ulubionych form spędzania wolnego czasu i spotykać się z kolegami 
i koleżankami, za którymi z pewnością bardzo się stęsknili. Musimy jednak 
pamiętać, by móc wziąć udział w spotkaniach klubów seniora konieczne jest 
umówienie telefoniczne. To z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc związaną 
wciąż z bezpieczeństwem. 

Ostatni miesiąc był okresem szczególnie sprzyjającym spacerom oraz ćwi-
czeniom na świeżym powietrzu, gdzie oprócz dbania o zdrowie i sylwetkę pa-
sjonaci sportu podziwiali budzącą się do życia przyrodę. W towarzystwie roz-
kwitających drzew i kwiatów oraz śpiewu ptaków wspólna aktywność fizyczna 
była jeszcze bardziej przyjemna.

Na spotkanie z wiosną spółdzielcy wybrali się również do Ogrodu Bota-
nicznego w Łodzi, gdzie szczególny podziw wzbudziły rozkwitające magno-
lie. Widok był niesamowity. O tej porze roku drzewa te wyglądają najbardziej 
atrakcyjnie. Oczy cieszyły również żółte żonkile, kolorowe tulipany, radosne 
pierwiosnki i fioletowe szafirki.

Dużym zainteresowaniem w upływającym miesiącu cieszył się „festiwal” lite-
ratury „Mój świat wierszy”, podczas którego seniorzy prezentowali on-line swoje 
talenty recytatorskie. Na warsztat wzięli ulubione wiersze, które interpretowa-
li z wielkim zaangażowaniem. Ilość komentarzy i lajków zaskoczyła nie tylko 
samych artystów. Występ przypadł do gustu pasjonatom literatury, co świadczy  
o wysokim profesjonalizmie występujących. Interpretacją wierszy mogli również 

pochwalić się najmłodsi spółdzielcy. Z okazji Dnia Matki razem z seniorami wzięli 
udział w plebiscycie na najlepsze wykonanie wiersza dla mamy. Emocji było co 
niemiara. Przepełnione miłością recytacje z pewnością rozczuliły niejedną mamę. 

Niezwykłą pomysłowością zaskoczyli również seniorzy, którym szczególnie 
bliska jest muzyka. Niejednokrotnie ich mieszkania przeradzały się w studia 
nagrań, gdzie nagrywali piosenki. Po raz kolejny pokazali, że wiek nie stano-
wi żadnych granic, by dobrze bawić się. Rewelacyjnie poradzili sobie także z 
nowoczesną elektroniką, która okazała się sprzymierzeńcem podczas pandemii.  
W czerwcu ich występy będziemy mogli podziwiać we wszystkich domach kul-
tury Spółdzielni. 

Już za kilka dni wrócimy do stacjonarnych zajęć. 
- Nie możemy się doczekać i cieszymy się ogromnie. To dla nas wielka ra-

dość, że znów będziemy razem uczyć się, ćwiczyć, pomagać sobie i rozwijać 
pasje. W imieniu wszystkich pracowników domów kultury bardzo serdecznie 
zapraszam wszystkich spółdzielców, którzy chcą  kontynuować wspólną podróż 
w głąb różnych form kultury - mówi Anna Beze-Łodyga, kierownik Domu 
Kultury „Barak”. 

Wszystkie informacje dotyczące działalności domów kultury Spółdzielni 
dostępne są pod numerami telefonów:

ODK ul. Łaska 46/48, 42 215-78-56, 508-352-324
SDK ul. Orla 45, 42 215-11-09, 508-352-291
DK „Barak” ul. Bracka 27a, 42 214-89-92, 668-836-770

oraz na stronie internetowej PSM: www.pabianice.pl w zakładce „Domy 
kultury”
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Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48     tel. (42) 215-78-56 lub 508-352-324

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45   tel. (42) 215-11-09 lub 508-352-291

Dom Kultury „Barak”- ul. Bracka 27a     tel. (42) 214-89-92 lub 668-836-770

Harmonogram CZERWIEC 2021

10.06. godz. 14.00. Koncert - „Nareszcie razem” dla członków Klubu Seniora 
„Jarzębina”

17.06. godz. 14.00. Koncert - „Przeżyjmy to jeszcze raz” dla członków Klubu 
Seniora „Jarzębina”

24.06. godz. 14.00. Koncert - „Radujmy się wakacjami” dla członków Klubu 
Seniora „Jarzębina”

Poniedziałek
Terapia logopedyczna dla dzieci     godz. 13.00
Zajęcia manualne na „Warsztatach Działań Twórczych” 
dla dzieci  w wieku 7 - 12 lat     godz. 15.00
Gimnastyka oddechowo-relaksacyjna dla pań   godz. 16.00

Wtorek
Terapia logopedyczna dla dzieci     godz. 8.30
Zajęcia plastyczne w „Pracowni Rysunku i Malarstwa” 
dla dzieci  w wieku 7 - 12 lat     godz. 15.00
Zajęcia plastyczne w „Pracowni Rysunku i Malarstwa” 
dla dzieci  w wieku 7 -12 lat     godz. 16.30
Gimnastyka - aerobik      godz. 16.00

9.06.2021, godz. 14.00 „Koncert dla M.” - występ solistów dla Klubu  
Seniora „Brzoza”

16.06.2021, godz. 14.00 „Seniorzy Seniorom” - występ solistów i duetów  
w Klubie Seniora „Brzoza”

23.06.2021, godz. 14.00 „Duetów Czar” - program artystyczny  
przygotowany przez artystów z domów kultury PSM

30.06.2021, godz. 14.00 „Wakacyjnie...” - występ solistów dla Klubu  
Seniora „Brzoza”

Poniedziałek
Tenis stołowy dla seniorów    godz. 8.30
Klub Podróżnika (I i III poniedziałek miesiąca)  godz. 13.00
Tenis stołowy dla dorosłych    godz. 14.00

Wtorek
Tenis stołowy dla seniorów    godz. 8.30
Joga       godz. 10.00
Koło filatelistów, numizmatyków i kolekcjonerów  godz. 11.00
Tenis stołowy dla dorosłych    godz. 15.00

Zajęcia muzyczne (I grupa)    godz. 15.00
Zajęcia muzyczne (II grupa)    godz. 17.30

Środa
Tenis stołowy dla seniorów    godz. 8.30
Tenis stołowy dla dorosłych    godz. 14.00
Spotkanie Klubu Seniora „Brzoza”   godz. 14.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci (I grupa)   godz. 15.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci (II grupa)   godz. 17.30

Czwartek
Tenis stołowy dla seniorów    godz. 8.30
Próba Zespołu Wokalnego „Pod Brzozami”  godz. 10.00
Próba śpiewu - soliści     godz. 12.00
Klub Miłośników Brydża     godz. 14.00

Piątek
Tenis stołowy dla seniorów    godz. 8.30
Joga       godz. 10.00
Próba śpiewu – soliści     godz. 12.00
Tenis stołowy dla dorosłych    godz. 14.00

Wtorek 
Ćwiczenia oddechowe w grocie solej przy ul. Łaskiej  godz. 9.00-11.00
Próba zespołu wokalnego Klubu Seniora Złota Jesień”, 
zajęcia muzyczne solistów     godz. 9.00-13.00
Zajęcia fitness       godz. 16.00-18.00
Nauka języka angielskiego     godz. 16.30-17.30

Środa  
Zajęcia fitness       godz. 16.00-18.00
Nauka języka angielskiego     godz. 16.30-17.30

Czwartek  
Nauka języka angielskiego     godz. 10.00-11.00
„Mały Ciechocinek” 
- ćwiczenia na świeżym powietrzu    godz. 10.00-13.00
Zajęcia fitness       godz. 16.00-18.00
Nauka języka angielskiego     godz. 16.30-17.30
 

Gimnastyka  na zdrowy kręgosłup dla pań    godz. 17.00

Środa
Próby zespołu wokalnego „Jarzębinki” i solistów   godz. 10.00
Terapia logopedyczna dla dzieci     godz. 13.00
Spotkania sekcji tenisa stołowego     godz. 14.00
Zajęcia teatralne w „Teatrzyku Młodego Aktora” 
dla dzieci  w wieku 7 - 12 lat     godz. 15.45
Nauka gry na instrumentach: gitara i keyboard   godz. 16.00
Próby sekcji muzycznej      godz. 17.00

Czwartek
Terapia logopedyczna dla dzieci     godz. 8.30
Spotkania Klubu Seniora „Jarzębina”    godz. 14.00
Spotkania dzieci z sekcji muzycznej    godz. 15.30

Piątek
Konsultacje logopedyczne dla dzieci    godz. 10.00
Język angielski dla seniorów 
- grupa średniozaawansowana     godz. 10.00
Spotkania sekcji tenisa stołowego     godz. 13.00

11.06 - wyjazd na basen „Oceanik” w Tuszynie (gimnastyka w wodzie)

12.06 - wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi na spektakl pt. „Prosimy 
nie wyrywać foteli”

25.06 - wyjazd na basen „Oceanik” w Tuszynie (gimnastyka w wodzie)

Klub Seniora „Złota Jesień” - spotkania odbywają się w poniedziałki  
o  godz. 14.00
 
Poniedziałek
Zajęcia muzyczne: soliści, duety, 
nauka śpiewu i gry na instrumentach     godz.13.00-19.00
Ćwiczenia na świeżym powietrzu 
w Parku Wolności (gimnastyka usprawniająca,
ćwiczenia oddechowe)      godz. 14.00-18.00
Nauka języka angielskiego     godz. 17.30-18.30
 


