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NIE TYLKO MUZYCZNIE W DOMACH KULTURY
Jesień wcale nie musi być nudna, czego potwierdzeniem jest ogromne za-

interesowanie spędzaniem wolnego czasu z domami kultury Pabianickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Oprócz zajęć prowadzonych zgodnie z harmo-
nogramami placówki te organizują również wiele imprez.

Wyjątkowym wydarzeniem, szczególnie dla seniorów, były uroczyste obchody 
ich święta. W placówce przy ul. Łaskiej zespół wokalny „Pod Brzozami” wraz  
z Alicją Wibig i Ryszardem Grzelakiem przygotował wyjątkową muzyczną ucztę, 
podczas której nie zabrakło również pełnych humoru wierszy. W „Baraku” wy-
stąpił zespół „Jarzębinki”. W solowym występie usłyszeliśmy Elżbietę Laskow-
ską, Elżbietę Borkiewicz, Henryka Gajdę oraz Jadwigę Supczyńską. Natomiast 
w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej seniorom uświetnił czas zespół 
wokalny „Złota Jesień”. W programie utwory przygotowane specjalnie na tę oko-
liczność. Bardzo miłym akcentem uroczystości była obecność członków Zarządu 
Spółdzielni, którzy wszystkim seniorom złożyli wyjątkowe życzenia. Program 
muzyczny opracował znany i lubiany przez klubowiczów Marek Koszada.

Równie uroczyście placówki Spółdzielni obchodziły Święto Niepodległości. 
W Domu Kultury „Barak” zespół „Jarzębinki” z solistami wystąpił w patrio-
tycznym programie muzycznym, podczas którego zaprezentował m.in. utwory: 
„Pierwsza brygada”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Serce w plecaku”, 
„Ułani, ułani”, „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, „Przybyli ułani”, „Wojenko, 
wojenko”, „Rozkwitały pąki białych róż” i „Po ten kwiat czerwony”. Utwory 
muzyczne przeplatane zostały okolicznościowymi wierszami w interpretacji 
Leokadii Felcenloben. W Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej obcho-

dy 11 listopada odbyły się również w gronie klubowiczów. To właśnie dla nich 
Zespół Wokalny „Pod Brzozami” oraz soliści przygotowali wyjątkowy i wzru-
szający montaż słowno-muzyczny. Występy muzyczne wzbogacił szereg wierszy 
patriotycznych czytanych przez Janinę Milczarek.

Ważnym wydarzeniem kulturalnym był także przegląd twórczości senioral-
nej „Rewia Talentów - Mikrofon dla Seniora”, w którym udział wzięli soliści  
z domów kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Plebiscyt zorganizo-
wał Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia” w Łodzi. Celem przeglądu był rozwój 
aktywności twórczej wśród seniorów, integracja środowiska oraz zapobieganie 
samotności wśród osób starszych. Wyróżnienie w przeglądzie otrzymał Henryk 
Gajda za piosenkę „Delilah” oraz Jadwiga Bajer za utwór „Gdzie jesteś dziewczy-
no”. Domy kultury reprezentowali również: Alicja Wibig, Elżbieta Borkiewicz,  
Krystyna Duliba i Ryszard Grzelczak.

Wyjątkową podróż emocjonalną przygotował dla swoich sympatyków  
Osiedlowy Dom Kultury przy ul. Łaskiej. W zorganizowanej wystawie  
fotograficznej połączonej z nutą dzieł pisanych mogliśmy podziwiać prace  
Janusza Śmiałowskiego - autora zdjęć oraz Mirosławy Kuchciak - Brancewicz  
- autorki wierszy. Tematem przewodnim wystawy były kwiaty, które dostarczyły 
odwiedzającym wiele pozytywnych emocji i miłych wrażeń. 

Wszystkie zajęcia i spotkania w każdym z trzech domów kultury prowadzone 
są z zachowaniem wszelkich obostrzeń oraz reżimu sanitarnego. Dlatego udział  
w nich możliwy jest po uprzednim zapisaniu się drogą telefoniczną.
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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 GRUDZIEŃ 2021

2.12. godz. 16.00 - Montaż słowno-muzyczny - „Polskie seriale”
6.12. godz. 16.00 - Mikołajki dla dzieci - Teatrzyk Młodego Aktora
9.12. godz. 16.00 - Mikołajki w Klubie Seniora „Jarzębina”
16.12. godz. 16.00 - Uroczyste spotkanie z okazji Bożego Narodzenia 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. 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
nauka języka angielskiego dla dzieci 7 - 12 lat   godz. 16.00 
zajęcia decupage w Klubie Technik Zdobniczych 
„Deco-Pasja”       godz. 16.30

1.12  godz. 14.00  -  Występ solistów z Klubu Seniora „Złota jesień”

8.12 godz. 14.00  -  Mikołajki i spotkanie Wigilijne w Klubie Seniora „Brzoza”

Poniedziałek
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów   godz. 8.30
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
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów   godz. 8.30 
Joga       godz. 10.00
Próba śpiewu - soliści     godz. 12.00
Wystawy fotograficzne w Galerii ODK   godz. 16.00

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

Wtorek
gimnastyka usprawniająca     godz. 16.30
aerobik        godz. 18.00

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

Czwartek
ćwiczenia oddechowe      godz. 9.00
wzmacnianie mięśni posturalnych    godz. 10.00
gimnastyka usprawniająca     godz. 17.00
aerobik        godz. 18.00

gimnastyka na zdrowy kręgosłup     godz. 17.00
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
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

3 i 17.12 – wyjazd na basen do Tuszyna – ćwiczenia w wodzie

19.12 – wyjazd do teatru na musical „Pretty women”

Spotkania w Klubie Seniora „Złota Jesień” - poniedziałki 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
wtorek        godz. 16.30
środa       godz. 16.30
czwartek       godz.10.00, 16.30


