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WAKACJE PEŁNE WSPOMNIEŃ
Lato powoli dobiega końca, podobnie jak wakacyjne zajęcia prowa-

dzone w domach kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jak 
co roku cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko najmłodszych 
uczestników, ale również seniorów, którzy z radością wspólnie spędzali 
czas w placówkach.

Wachlarz propozycji na tegoroczne wakacje był bardzo szeroki. Każdy 
mógł wybrać coś dla siebie.

W Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej strzałem w dziesiątkę 
okazały się lekcje języka angielskiego dedykowane osobom, które dopiero 
rozpoczęły naukę. Uczestników przybywało z każdym spotkaniem, dlatego 
lekcje będą kontynuowane. Już od września można uczyć się angielskiego 
w doskonałej atmosferze. Równie dobrze przyjęły się zajęcia przygotowane 
dla najmłodszych. „Mały turysta” prowadzony przez instruktora Łukasza 
Kubiaka był doskonałą okazją do poszerzania wiedzy z zakresu geografii 
oraz historii. Interesująco było w pracowni malarstwa i rysunku. Dzieci z 
wielkim zaangażowaniem poznawały tajniki różnych form posługiwania się 
pędzlem i pastelą oraz igłą i nicią. Nie sposób nie wspomnieć o seniorach, 
którzy licznie przybywali na zajęcia muzyczne oraz chętnie grali w tenisa.

Tegoroczna oferta Domu Kultury „Barak” była również bardzo bogata. 
Dzieci i młodzież brały udział w warsztatach plastycznych, muzycznych 
i teatralno-wokalnych. Artystyczne dusze malowały, rysowały, wycinały i 
kleiły. Młodzież ćwiczyła grę na gitarze i keyboardzie. Pozostali rozgrywali 
mecze w ping-ponga, pojedynki w warcaby, grali w statki czy wyginali się 

na „wygibajdusie”. Dorośli uczestniczyli w warsztatach muzycznych, sporto-
wych oraz językowych. Niektórzy dbali o poprawę kondycji i dobrą postawę, 
ćwicząc na zajęciach na zdrowy kręgosłup. Inni relaksowali się, tańcząc do 
latynoskich rytmów lub ćwicząc jogę. Pozostali dokształcali się w języku an-
gielskim, imponując wytrwałością. Uzdolnieni muzycznie próbowali swoich 
sił w solowym śpiewie. Powstały też nowe duety. Ich postępy wokalne będzie 
można usłyszeć już we wrześniu na koncertach w „Baraku”.

Spółdzielczy Dom Kultury przy ul. Orlej postawił przede wszystkim na 
sportowe wakacje. Oprócz stacjonarnych zajęć fitness i ćwiczeń oddecho-
wych w grocie solnej ogromną popularnością cieszyły się ćwiczenia na świe-
żym powietrzu. W parku Wolności oraz w „Małym Ciechocinku” każdorazo-
wo nie brakowało dbających o dobrą formę. W placówce obywały się także 
lekcję języka angielskiego oraz prężnie działało „pogotowie” wakacyjne dla 
wyjeżdżających za granicę. Tutaj można było poznać podstawowe zwroty 
w języku angielskim ułatwiające porozumiewanie się podczas wakacyjnych 
wyjazdów. Chętnie spotykali się także seniorzy na próbach wokalnych w klu-
bie „Złota Jesień”. Nie zabrakło wyjazdów na basen „Oceanik” do Tuszyna. 
Natomiast dla lubiący zwiedzać kadra SDK-u zorganizowała wycieczkę do 
Płocka i jego malowniczych okolic. 

Przed nami kolejny rok kulturalno-oświatowy, na który domy kultury Spół-
dzielni przygotowały atrakcyjny harmonogram zajęć. Zarówno dzieci, jak 
i osoby dorosłe będą mogły spędzać wolny czas w miłym towarzystwie, re-
alizując swoje pasje i zainteresowania. 
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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 WRZESIEŃ 2021

2.09. godz. 16.00 - pierwsze spotkanie w Klubie Seniora „Jarzębina”  
po wakacjach.
3.09. godz. 10.00 - rozpoczęcie nauki języka angielskiego przez seniorów  
- grupa średniozaawansowana
6.09. godz. 16.00 - spotkanie organizacyjne i zapisy dzieci na Warsztaty  
Działań Twórczych - sezon 2020/2021
6.09. godz. 17.30 - rozpoczęcie nauki języka angielskiego przez seniorów  
- grupa zaawansowana
7.09. godz. 16.00 - spotkanie organizacyjne i zapisy dzieci do Pracowni  
Malarstwa i Rysunku - sezon 2020/2021
7.09. godz. 17.00 - rozpoczęcie zajęć gimnastycznych dla pań
13.09. godz. 16.30 - rozpoczęcie zajęć i nowe zapisy dzieci do Teatrzyku  
Młodego Aktora

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

Na pierwsze spotkanie klubu seniora „Brzoza” zapraszamy 1 września  
o godz. 14.00.

1.09.,  godz. 14.00 - rozpoczęcie roku kulturalno-oświatowego w Klubie  
Seniora „Brzoza” - występy artystyczne
8.09., godz. 14.00 - Zapomniane piosenki” - występ solistów dla członków 
Klubu Seniora „Brzoza”
15.09., godz. 14.00 - „Śpiewajmy razem” - spotkanie w Klubie Seniora 
„Brzoza”
22.09., godz. 14.00 - „Z piosenką przez świat” - montaż słowno-muzyczny 
w Klubie Seniora „Brzoza”

Poniedziałki
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów   godz.  9.00
Angielski dla początkujących     godz. 11.00
„Mały turysta” - zajęcia dla dzieci    godz. 14.00
Wtorki
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
Środy
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów    godz.   8.30
Spotkania Klubu Seniora „Brzoza”    godz. 14.00
Klub Miłośników Brydża (grupa I)    godz. 15.00
Klub Dyskusyjny (raz w miesiącu)    godz. 16.00
Czwartki
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
Pracownia malarstwa i rysunku, dzieci od lat 7   godz. 15.30
Grupa fotograficzna ODK     godz. 17.00
Piątki
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 
gimnastyka usprawniająca     godz. 16.00
aerobik        godz. 18.00

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 - aerobik      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
Pomoc w nauce języka angielskiego dla dzieci 7 - 12 lat  godz. 16.00
Gimnastyka na zdrowy kręgosłup     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

3.09. - wycieczka do pasieki w Lipce
10 i 24.09. - wyjazd na basen do Tuszyna - ćwiczenia w wodzie

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

Nauka języka angielskiego:
wtorki        godz. 16.30  
środy        godz. 16.30
czwartki       godz. 10.00


