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DOMY KULTURY TĘTNIĄ ŻYCIEM
Wszystko, co dobre szybko się kończy, podobnie jak wakacje, które dla spół-

dzielców organizowały domy kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Nie oznacza to jednak końca spotkań w placówkach. Pomimo nadal utrzymują-
cej się pandemii koronawirusa, wiele się dzieje, choć w mocno ograniczonych 
warunkach wynikających z reżimu sanitarnego. Nie wiadomo, jak będą działały 
instytucje kulturalne, gdy fala zachorowań znacznie wzrośnie. Mimo niepew-
ności oferta na nowy rok kulturalno-oświatowy jest bardzo bogata.

W „Baraku” przy ul. Brackiej swą działalność po wakacjach wznowiły: pra-
cownia malarstwa i rysunku, warsztaty działań twórczych, teatrzyk „Młodego 
aktora”, terapia logopedyczna, lekcje języka angielskiego dla seniorów, klub 
technik zdobniczych „Deco-pasja”, sekcja nauki gry na instrumentach oraz 
śpiewu, ale także zajęcia gimnastyczne i joga. Nowością tego sezonu są lek-
cje języka angielskiego dla dzieci oraz terapia pedagogiczna. Spotkania rozpo-
czął także Klub Seniora „Jarzębina”. Na koncercie solistów „Poznajmy się od 
nowa” zaprezentowali się: Elżbieta Laskowska, Jadwiga Supczyńska, Wanda 
Bal, Małgorzata Poczta, Elżbieta Borkiewicz oraz Henryk Gajda. Swoją pre-
mierę miały także duety: Finezja - Elżbieta Borkiewicz i Henryk Gajda i Gajla 
- Elżbieta Laskowska i Henryk Gajda. Na szczególną uwagę zasługuje rów-
nież występ Duetu Animato - Alicja Wibig i Ryszard Grzelczak z Osiedlowego 
Domu Kultury przy ul. Łaskiej, którzy gościli w „Baraku”. Swoim występem 
oczarowali publiczność, dlatego nie obyło się bez bisów.

Od września ruszyły także spotkania w Klubie Seniora „Brzoza” przy 
Osiedlowym Domu Kultury na Łaskiej. Rozpoczął je występ solistów: Ali-
cji Wibig, Haliny Binder i Ryszarda Grzelczaka, którzy przypomnieli wiele 
znanych utworów, w tym „Tango Notturno”, „Rysunek na szkle”, „Tyle słoń-
ca i „O sole mio”. Artyści pracowali nad repertuarem całe wakacje, czego 
efekty można było podziwiać na scenie. Nie obyło się również bez gościnne-

go występu solistów z Domu Kultury „Barak”. Elżbieta Borkiewicz, Elżbieta 
Laskowska i Henryk Gajda wyśpiewali wiele znanych piosenek. Nie sposób 
także nie wspomnieć o wyjątkowym występie Alicji Wibig, która przygoto-
wała spotkanie pn. „Muzyczny kalejdoskop świata”. Dzięki zaprezentowanym 
utworom widownia zwiedziła różne kraje świata, a to dzięki wykonaniu hisz-
pańskiej piosenki „Baila morena”, włoskiej „Bella ciao”, francuskiej „Com-
mon sava”, czeskiej „Malowany dzbanku” czy meksykańskiej „Mexicana”. 

Równie dużo dzieje się w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej, gdzie 
eSDeKowicze pożegnali lato wycieczką do pasieki w Lipce. To miejsce znane 
i chętnie odwiedzane nie tylko przez dorosłych, ale także przez dzieci. Po nie-
zwykle interesującym wykładzie o pszczołach i miodach własnoręcznie wyko-
nali z naturalnych składników mydła. Gospodarze pasieki nie zapomnieli także 
o relaksie. Zorganizowali biesiadę przy grillu połączoną ze wspólnym śpiewem 
przy akompaniamencie gitary. A to dzięki Markowi Koszadzie, który w organi-
zację każdego wydarzenia muzycznego wkłada całe serce. Oprócz ciekawych 
wyjazdów SDK proponuje bardzo szeroki wachlarz zajęć sportowych. Dbający 
o formę i zdrowy tryb życia mogą uczestniczyć w zajęciach aerobiku i gimnastyk 
wzmacniających różne partie ciała. Placówka proponuje także nowości. Pierw-
sza z nich to muzyczne lekcje języka angielskiego połączone z gimnastyką, któ-
rej towarzyszą podkłady muzyczne. Druga propozycja to zajęcia „Jak odnaleźć 
spokój i harmonię”. Dedykowane są osobom, które chcą doświadczać w swoim 
życiu więcej spokoju, poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia. Spotkania w ma-
łych grupach odbywają się dwa razy w tygodniu.

Nowością w domu kultury jest zabawa pn. „Senior Party”. Pierwszą  imprezę 
seniorzy mają już za sobą. Z niecierpliwością czekają na kolejną, ponieważ 
pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Oczywiście podczas zabawy obowią-
zują limity osób, dlatego warunkiem wzięcia  udziału w niej jest zapisanie się 
drogą telefoniczną: 508 352 291. Zabawa odbywa się w Spółdzielczym Domu 
Kultury przy ul. Orlej.
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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 PAŹDZIERNIK 2021

7.10. godz. 16.00 - Spotkanie - quiz w Klubie Seniora
14.10. godz. 16.00 - Uroczystość z okazji Dnia Seniora dla członków Klubu 
Seniora „Jarzębina”
21.10. godz. 16.00 - Spotkanie z pszczelarzem z pasieki w Lipce

Poniedziałek
terapia logopedyczna dla dzieci     godz. 13.00
zajęcia manualne na „Warsztatach Działań Twórczych” 
dla dzieci w wieku 7 -12 lat     godz. 16.00
zajęcia teatralne w „Teatrzyku Młodego Aktora” 
dla dzieci w wieku 7 - 12 lat     godz. 16.00
terapia pedagogiczna - pomoc w nauce dla dzieci 6 - 10 lat  godz. 16.00
język angielski dla seniorów (grupa zaawansowana)   godz. 17.30

Wtorek
terapia logopedyczna dla dzieci     godz. 8.30
joga        godz. 8.30 
zajęcia plastyczne w „Pracowni Rysunku i Malarstwa” 
dla dzieci w wieku 7 - 12 lat     godz. 16.00
zajęcia decupage w Klubie Technik Zdobniczych 
„Deco-Pasja”       godz. 16.30
gimnastyka na zdrowy kręgosłup     godz. 17.00

6.10. godz. 14.00 - Recital solisty Ryszarda Grzelczaka w Klubie Seniora
13.10. godz. 14.00 - Wspomnienia znanych i lubianych artystów muzycznych
20.10. godz. 14.00  „Muzyczny kalejdoskop świata” - występ muzyczno-arty-
styczny solistów dla Klubu Seniora „Brzoza”
21.10. godz. 18.00 - „KWIATY” - wystawa fotograficzna autorstwa Janusza 
Śmiałowskiego z gościnnym udziałem Mirosławy Kuchciak-Brancewicz
27.10. godz. 14.00 - Dzień Seniora w Klubie Seniora „Brzoza”

Poniedziałek
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów   godz. 9.00
Angielski dla początkujących    godz. 11.00
„Mały turysta” - zajęcia dla dzieci    godz. 14.00

Wtorek
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

Środa
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów   godz. 8.30
Spotkania Klubu Seniora „Brzoza”   godz. 14.00
Klub Miłośników Brydża (grupa I)   godz. 15.00
Pracownia malarstwa i rysunku, dzieci od lat 7  godz. 15.00
Klub Dyskusyjny (raz w miesiącu)   godz. 16.00

Czwartek
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 (grupa II)   godz. 14.00
Grupa fotograficzna ODK    godz. 17.00

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

Poniedziałki
uda, biodra, pośladki      godz. 16.30
talia, brzuch       godz. 18.00

Wtorki
gimnastyka usprawniająca     godz. 16.30
aerobik        godz. 18.00

Środy
stawiam na stawy      godz. 16.30
gimnastyka odchudzająca    godz. 18.00

Czwartki
Wzmacnianie mięśni posturalnych   godz. 9.00
aerobik       godz. 18.00

gimnastyka oddechowo-relaksacyjna dla pań   godz. 18.00

Środa
próby zespołu wokalnego „Jarzębinki” i solistów   godz. 10.00
terapia logopedyczna dla dzieci     godz. 13.00
sekcja ping-ponga dla dzieci    godz. 14.00 -16.00
nauka języka angielskiego dla dzieci 7 - 12 lat   godz. 16.00
gimnastyka - aerobik      godz. 17.00
nauka gry na instrumentach: gitara i keyboard   godz. 17.00
próby solistów z zespołu wokalnego „Jarzębinki”   godz. 18.00

Czwartek
terapia logopedyczna dla dzieci     godz. 8.30
joga        godz. 9.00
spotkania dzieci z sekcji muzycznej    godz. 14.30
spotkania Klubu Seniora „Jarzębina”    godz. 16.00

Piątek
język angielski dla seniorów (grupa średniozaawansowana)  godz. 10.00
konsultacje logopedyczne dla dzieci    godz. 10.00-13.00
sekcja ping-ponga dla seniorów     godz. 12.00

2 i 8.10 - wyjazd na basen do Tuszyna - ćwiczenia w wodzie

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

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

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
wtorki        godz. 16.30
środy        godz. 16.30
czwartki       godz.10.00 
       godz. 16.30


