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WAKACYJNIE W DOMACH KULTURY SPÓŁDZIELNI

Czerwiec był szczególnym miesiącem, ponieważ nadszedł wycze-
kiwany przez wszystkich moment otwarcia placówek kulturalnych 
Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Był to powód do radości nie tylko dla najmłodszych, ale również dla 
dorosłych spędzających wolny czas ze Spółdzielnią. Seniorzy cieszyli 
się najbardziej, bo w okresie pandemii byli szczególnie narażeni na osa-
motnienie. Z wielkim zaangażowaniem rozpoczęli spotkania w klubach 
seniora, które zaowocowały wyjątkowymi występami. Było radośnie  
i wzruszająco. W Klubie Seniora „Brzoza” w Osiedlowym Domu Kul-
tury przy ul. Łaskiej artyści przygotowali wyjątkowy występ. Na sce-
nie stanęli: Alicja Wibig, Ryszard Grzelczak oraz Seweryn Wartalski. 
W program wpleciony został również element poezji w postaci wierszy 
czytanych przez Janinę Milczarek. 

W Domu Kultury „Barak” przy ul. Brackiej znane i lubiane utwory 
wykonali soliści z Klubu Seniora „Jarzębina”, a wśród nich: Elżbieta 
Borkiewicz, Jadwiga Supczyńska, Wanda Bal, Elżbieta Laskowska, Sta-
nisław Miller i Henryka Gajda. Wspólny koncert dostarczył wszystkim 
dużo radości. Po długim czasie ograniczeń w przyjacielskiej atmosferze 
miło spędzili czas, ciesząc się swoim towarzystwem.

Również Klub Seniora „Złota Jesień” ze Spółdzielczego Domu Kultu-
ry przy ul. Orlej uczcił wznowienie działalności. Seniorzy z ogromną ra-
dością zaprezentowali swoje talenty muzyczne. Marek Koszada przygo-
tował spektakl muzyczny, podczas którego czas umilił zespół wokalny. 
Wystąpili: Jan Bartnicki, Elżbieta Matusiak, Zofia Walczak, Franciszek 
Walczak, Jadwiga Bajer, Mirosław Madej oraz Irena Muszyńska. 

Nie sposób nie wspomnieć o wyjątkowym wydarzeniu, które miało 
miejsce w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej. 15 czerwca z rąk 
wiceprezesa Okręgu Łódzkiego PZF Andrzeja Ojrzyńskiego Osiedlowy 

Dom Kultury odebrał brązowy medal Sir Rowlanda Hilla, twórcy znaczka 
pocztowego, oraz dyplom gratulacyjny. To szczególne odznaczenie zosta-
ło przyznane za popularyzację kolekcjonerstwa filatelistycznego. Przed-
stawicielom Polskiego Związku Filatelistów podziękował prezes PSM 
Wacław Przybylski oraz pracownicy placówki.

Z wielką radością domy kultury Spółdzielni przywitały wakacje. Szcze-
gólnie cieszą się dzieci, na które czeka wiele ciekawych propozycji.  
I choć większość zajęć będzie odbywała się stacjonarnie, każdy znajdzie 
coś dla siebie. Dom Kultury „Barak” przygotował warsztaty teatralne, 
muzyczne, plastyczne oraz sportowe. W harmonogramie znalazła się tak-
że poranna gimnastyka dla pań oraz joga. Seniorzy będą mogli brać udział 
w lekcjach języka angielskiego. W wakacje kontynuowana będzie także 
terapia logopedyczna. 

Na sympatyków placówki przy ul. Orlej czeka szeroka oferta zajęć 
sportowych zarówno stacjonarnych, jak i tych na świeżym powietrzu. Na 
zajęciach muzycznych będą mogli spotykać się soliści. W harmonogramie 
znalazły się także lekcje języka angielskiego. Na kinomanów natomiast 
czekają wspólne wyjścia do kina. W okresie wakacji w placówce będzie 
działało „pogotowie językowe”. To z myślą o tych, którzy planują zagra-
niczny wyjazd i chcieliby poznać zwroty, by podczas podróży móc łatwiej 
komunikować się na lotnisku, w sklepie czy u lekarza. 

W Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej będzie można uczestni-
czyć w zajęciach muzycznych, lingwistycznych, sportowych i plastycz-
nych. Kadra nie zapomniała także o lubiących grać w tenisa stołowego 
oraz o kolekcjonerach znaczków pocztowych i monet. Na milusińskich 
zaś czekają nowe warsztaty geograficzne „Mały turysta”.

Życzymy udanych wakacji!
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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 LIPIEC 2021

Poniedziałki
Kącik gier planszowych     godz. 9.00
Warsztaty plastyczne – Kreatywny czas   godz. 11.00 
Gra w ping-ponga dla dzieci     godz. 13.00

Wtorki
Joga        godz. 8.30
Nauka gry na gitarze dla dzieci     godz. 11.00
Nauka gry na keyboardzie dla dzieci    godz. 13.00

Środy
Warsztaty muzyczne (dorośli gr. I)      godz. 9.00
Warsztaty muzyczne (dorośli gr. II)     godz. 11.00
Warsztaty teatralno-wokalne     godz. 13.00

Poniedziałek
Tenis stołowy dla seniorów    godz. 8.30
Zajęcia muzyczne - dorośli, seniorzy (gr. I)   godz. 9.00 
Angielski dla początkujących     godz. 10.00 
Zajęcia muzyczne - dorośli, seniorzy (gr. II)   godz. 11.00 
Tenis stołowy – dorośli godz. 12.00 
„Mały turysta” - zajęcia dla dzieci    godz. 12.00 
Pracownia malarstwa i rysunku      godz. 13.00 
(dzieci w wieku 8 +)  

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. 12.00

Środa
Tenis stołowy dla seniorów    godz. 8.30

Tenis stołowy dla dorosłych    godz. 12.00
Zajęcia muzyczne dla dzieci     godz. 13.00

Czwartek
Tenis stołowy dla seniorów    godz. 8.30
Zajęcia muzyczne - dorośli, seniorzy (gr. I)   godz. 9.00 
Zajęcia muzyczne - dorośli, seniorzy (gr. II)   godz. 11.00 
„Mały turysta” - zajęcia dla dzieci    godz. 12.00 
Pracownia malarstwa i rysunku (dzieci w wieku 8 +)  godz. 13.00

Piątek
Tenis stołowy dzieci (gr. I)    godz. 8.30
Tenis stołowy dzieci (gr. II)    godz. 10.00
Joga       godz. 10.00
Tenis stołowy dla dorosłych    godz. 12.00

Próba zespołu wokalnego Klubu Seniora Złota Jesień”, 
zajęcia muzyczne solistów     godz. 9.00
Zajęcia fitness       godz. 16.00
Nauka języka angielskiego     godz. 16.30

Środa  
Zajęcia fitness       godz. 16.00
Nauka języka angielskiego     godz. 16.30

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

Czwartki
Joga        godz. 9.00
Warsztaty plastyczne – Kreatywny czas   godz. 10.30
Kącik gier planszowych      godz. 13.00

Piątki
Gimnastyka dla dorosłych – Zdrowy kręgosłup   godz. 8.30
Gimnastyka dla dorosłych – Taneczne cardio   godz. 9.30
Warsztaty po angielsku dla dorosłych   godz. 11.00
Zabawy z muzyką      godz. 13.00

Logopedia - godziny uzgadniane indywidualnie
terapia logopedyczna
teleporady
konsultacje logopedyczne

2.07., 16.07. - wyjazd na basen „Oceanik” w Tuszynie (gimnastyka  
w wodzie)

10.07 - wycieczka do Płocka

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
Ćwiczenia na świeżym powietrzu 
w Parku Wolności (gimnastyka usprawniająca,
ćwiczenia oddechowe)      godz. 14.00
Nauka języka angielskiego     godz. 17.30
 
Wtorek 
Ćwiczenia oddechowe w grocie solej przy ul. Łaskiej  godz. 9.00


