
NOWE ŻYCIE PABIANIC 22.02.2022 r.12 

NIE TYLKO Z MIŁOŚCI DO KULTURY

Miłość - w każdym z nas budzi bardzo pozytywne emocje. Kojarzy się z 
bezpieczeństwem, radością i spełnieniem marzeń. Kończący się luty, który 
był sprawcą miłosnego zamieszania, pobudził domy kultury Pabianickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej do uroczystych obchodów Święta Zakochanych.

O tym, że walentynki to wyjątkowe święto, nie trzeba przekonywać zakocha-
nych. A co jeśli zakochani nie jesteśmy albo z jakiegoś powodu nie możemy 
obchodzić tego święta z najbliższą osobą? Zawsze możemy się spotkać w gro-
nie osób, z którymi miło płynie czas.

Dlatego 9 lutego w Klubie Seniora „Brzoza” działającym w Osiedlowym 
Domu Kultury przy ul. Łaskiej na tę wyjątkową okazję soliści Alicja Wibig 
i Ryszard Grzelczak przygotowali wspaniałą muzyczną ucztę. Z ust artystów 
popłynęły wspaniałe nuty piosenek o tematyce miłosnej: „Zakochani są wśród 
nas”, „Pretty Woman”, „Do zakochania jeden krok”, „Romantica” czy „Histo-
ria miłości”.

Z wielką przyjemnością zakochani, i nie tylko, wysłuchali koncertu walen-
tynkowego w wykonaniu zespołu „Jarzębinki” z Domu Kultury „Barak”. 
Sentymentalne utwory „O miłości” oraz „Kiedy nie ma Cię, kochanie” zebrały 
burze oklasków. Soliści popisali się także nowymi piosenkami, które pod czuj-
nym okiem Marka Koszady wyćwiczyli na cotygodniowych próbach. Elżbie-
ta Laskowska zaprezentowała utwór „To nasza miłość”, Jadwiga Supczyńska 
„Pytasz mnie, co Ci dam”, Henryk Gajda „Miłość jest piękna” i Stanisław Mil-
ler „Dwie piękne róże”. Wanda Bal wykonała piosenkę „Bukiet róż”, a w du-
ecie z Henrykiem Gajdą „Daj, nie odmawiaj, daj”. Duet „Gajla”, czyli Elżbieta 
Laskowska i Henryk Gajda, który w marcu będzie miał swój pierwszy recital, 

Obok uroczyście obchodzonych walentynek w domach kultury Spółdzielni 
miały miejsce inne, równie ciekawe wydarzenia. 

II półrocze Klub Seniora „Brzoza” działający w ODK przy ul. Łaskiej rozpo-
czął na wesoło. „Pół żartem, pół serio” - taki tytuł nosiło pierwsze lutowe spo-
tkanie klubowiczów. W pierwszej części dowcipy opowiadała przewodnicząca 
Klubu Wiesława Różańska, w drugiej natomiast wykazali się ci, którym mikro-
fon niestraszny i zaśpiewali piosenkę. 

Dom Kultury „Barak” gościł w swych progach duet „Kamelia”. Elżbieta Ma-
tusiak, reprezentująca Spółdzielczy Dom Kultury przy ul. Orlej, zaśpiewała z 
Henrykiem Gajdą, solistą z DK „Barak”. Licznie zebrana publiczność mogła po-
dziwiać solistów w „Zimowym koncercie”. Duet wyśpiewał m.in.: „Jak się masz, 
kochanie” i „Tyle słońca w całym mieście”. Pan Henryk zaprezentował utwór 
„Wymyśliłem Cię”, a pani Elżbieta „Gdzie ten świat młodych lat”. Na prośbę 
publiczności na bis zaśpiewali „Odrobinę szczęścia w miłości”.

Dla wszystkich chętnych dbających nie tylko o kondycję fizyczną, ale również 
i o psychiczną, Spółdzielnia dedykuje dwie nowe pozycje. Pierwsza z nich to 
spotkania indywidualne pn. „Z potrzeby serc”. To punkt harmonogramu, który 
powstał m.in. dla osób, które mają problemy i nie radzą sobie z nimi, chcą poroz-
mawiać o sprawach, które je nurtują, i potrzebują przyjrzeć się swojemu życiu, 
bądź dla tych, którzy chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie. Te zajęcia odbywają 
się w SDK-u przy ul. Orlej.

Natomiast ODK przy ul. Łaskiej proponuje zajęcia, które pomogą w pozbyciu 
się zbędnych kilogramów, apatii, zmęczenia czy zadbają o lepszą odporność. Na 
te dolegliwości placówka proponuje aktywne spędzenie wolnego czasu, czyli ra-
dosną, skoczną muzykę, wesołe towarzystwo i doskonałą panią instruktor. 

Nowe zajęcia FITness w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej od mar-
ca odbywać się będą we wtorki i w czwartki. By wziąć w nich udział, można 
zapisać się, dzwoniąc pod numer telefonu 508-352-324. 

zaśpiewał znany przebój „Serca dwa”. 
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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 MARZEC 2022

3.03. godz. 16.00 - Recital duetu „Gajla”- Elżbiety Laskowskiej i Henryka Gajdy
10.03. godz. 16.00 - Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Klubie Seniora 
„Jarzębina”
17.03. godz. 16.00 - Spotkanie z przedstawicielem PCK
24.03. godz. 16.00 - Występ zespołu „Jarzębinki” - „Wreszcie wiosna”
31.03. godz. 16.00 - Recital duetu „Finezja”- Elżbiety Borkiewicz i Henryka Gajdy

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 

  3.03. godz. 19.30 - Zajęcia FITness
  8.03. godz. 16.30 - Zajęcia wzmacniające – SMUKŁA SYLWETKA
  9.03. godz. 14.00 - Dzień Kobiet w Klubie Seniora „Brzoza”
17.03. godz. 19.30 - Zajęcia FITness
22.03. godz. 16.30 - Zajęcia wzmacniające – SMUKŁA  SYLWETKA
23.03. godz. 14.00 - Koncert na powitanie wiosny – montaż słowno-muzyczny     
          godz. 14.00 - Kalejdoskop świata cz. II - występy artystyczne w Klubie 
                                  Seniora „Brzoza”
31.03. godz. 19.30 - Zajęcia FITness

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
Zajęcia wzmacniające - SMUKŁA SYLWETKA  godz. 16.30

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
Zajęcia prozdrowotne - PILATES    godz. 19.30

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

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

 

„Deco-Pasja”       godz. 16.30
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

20.03. - wyjazd do teatru na musical „MISS SAJGON”
11 i 25.03 - 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

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


