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W NOWY ROK Z DOMAMI KULTURY SPÓŁDZIELNI

Za nami najpiękniejsze chwile w roku. Zarówno święta, jak i powitanie 
Nowego Roku były dla nas wielką radością, szczególnie teraz w czasach 
pandemii, podczas których funkcjonowanie nie jest wcale łatwe. 

Skończyliśmy rodzinne spotkania, jednak nie oznacza to, że jest smutno. A 
to dzięki szerokiej ofercie domów kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Pomimo obostrzeń zajęcia przebiegają zgodnie z planem, oczywiście z 
zachowaniem reżimu sanitarnego. 

W Domu Kultury „Barak” przy ul. Brackiej 27a Klub Seniora „Jarzębina” w 
szampańskich nastrojach powitał Nowy 2022 Rok. Seniorzy oddali się wspo-
mnieniom, których im nie brakuje. Dlatego z ogromnym zainteresowaniem 
obejrzeli kronikę klubu seniora, która przywołała wiele minionych wydarzeń. 
Wspólne spotkania, koncerty i ważne uroczystości były ciekawym tematem 
rozmów, podczas których nie zabrakło dobrej zabawy i uśmiechu. To był rów-
nież czas planów na bieżący rok. Pełni pomysłów seniorzy zaplanowali wiele 
niespodzianek, o czym przekonacie się Państwo sami. 

W Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej 46/48 po świątecznej prze-
rwie spotkania wznowił Klub Seniora „Brzoza”. Nowy rok soliści i duety po-
witali śpiewająco. Alicja Wibig, Ryszard Grzelczak i Mirosław Madaja ocza-
rowali nie tylko wyjątkowym śpiewem, ale i wspaniałymi kreacjami. Wśród 
utworów usłyszeliśmy m.in. „Volare”, „Czarny Alibaba”, „Pierwsza miłość”, 

„Będziesz moją panią”, „Besame mucho”, „Dziś prawdziwych Cyganów już nie 
ma”. Trudno nie wspomnieć o niespodziance, jaką pan Mirosław przygotował 
dla pani Alicji. Zadedykował jej wyjątkowy utwór „Ciebie jedną mam”, wrę-
czając piękny bukiet kwiatów. Występ artystów nagrodzono gromkimi brawami.

W styczniowym kalendarium nie mogło zabraknąć szczególnie wyczekiwane-
go święta - Dnia Babci i Dziadka. Z tej okazji dla seniorów wystąpiło „Wesołe 
przedszkole”. Soliści z trzech domów kultury Spółdzielni wcielili się w posta-
ci przedszkolaków. W kabaretowym programie wystąpili: Elżbieta Laskowska, 
Elżbieta Borkiewicz, Jadwiga Bajer, Alicja Wibig, Krystyna Duliba, Ryszard 
Grzelczak i Elżbieta Matusiak. Z dziecięcym wdziękiem wykonali utwory: 
„Laleczka z saskiej porcelany”, „Pieski małe dwa”, „Kiedy babcia była mała”, 
„Konik na biegunach”, „Bal moich lalek”, „Pluszowe niedźwiadki” oraz Kun-
del bury”. Zdzisław Kral, Zofia Walczak nieśmiało, myląc się jak przedszkolaki, 
wyrecytowali okolicznościowe wierszyki. Zabawny program, który przygotował  
Marek Koszada, przypadł do gustu publiczności i wywołał lawiny śmiechu oraz 
burzę oklasków.

Pomimo pandemii trwa także karnawał. Dlatego nie zabraknie powodów do 
miłych spotkań, choćby przy okazji tłustego czwartku, ostatków czy walentynek. 
Kadra domów kultury zadbała, by klubowiczom nie zabrakło atrakcji i do-
brej zabawy. 
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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 LUTY 2022

3.02. godz. 16.00 - Spotkanie z cyklu  profilaktyka zdrowia 
                               ,,Jak zadbać o odporność”?
10.02. godz. 16.00 - Przebierańce w Klubie Seniora „Jarzębina”
17.02. godz. 16.00 - Walentynki
24.02. godz. 16.00 - Tłusty Czwartek- spotkanie przy pączku

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 

 2.02. godz. 14.00 - Podsumowanie pracy Klubu Seniora w I półroczu
 9.02.  godz. 14.00 - Występ solistów dla członków Klubu Seniora
16.02. godz. 14.00 - Walentynki w Klubie Seniora
23.02. godz. 14.00 - Tłusty czwartek w klubie Seniora

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. 19.00

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

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

6.02. - wyjazd do teatru na musical „Pretty women”
11 i 25.02 - 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


