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WIOSNA, ACH TO TY!
Przed nami niewątpliwie najpiękniejsza pora roku. Wraz z jej nadej-

ściem w domach kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest 
jeszcze bardziej optymistycznie. To zasługa nie tylko coraz mocniej 
świecącego słońca, ale również dobrego humoru uczestników zajęć. W 
klubach i sekcjach spotykają się wielbiciele miłego towarzystwa oraz ci, 
którzy realizują tam swoje pasje i zainteresowania.

ny „Złota Jesień” pod kierownictwem 
Marka Koszady. W programie zna-
lazły się melodie, które wprowadziły 
wszystkich w niezwykle świąteczny 
nastrój. Po części artystycznej przy-
szedł czas na życzenia i kosztowanie 
przygotowanych na tę okoliczność 
słodkości.

Spotkanie związane z powitaniem 
wiosny odbyło się w Klubie Seniora 
„Brzoza” działającym w Osiedlowym 
Domu Kultury przy ul. Łaskiej. Zespół 
Wokalny „Pod Brzozami” wykonał 
wiele wspaniałych utworów, wśród 
których znalazły się m.in.: „Wiosenny 
walc”, „Koniec śniegu” i „Jestem so-
bie pioseneczka”. Ryszard Grzelczak 
oczarował swoim głosem, śpiewając 
„Wiosna, ach to ty”. Spotkanie zakoń-
czyły wiersze recytowane przez Jani-
nę Milczarek i Marię Kubiś-Hoffman. 

W iście wiosennym nastroju ODK 
powitał na swoich deskach solistkę 
Jadwigę Bajer wraz z przyjaciółmi 
z zaprzyjaźnionego Klubu Seniora 
,,Złota Jesień”. Publiczność podzi-
wiała Jadwigę Bajer wraz z przyja-

I choć Wielkanoc już za nami, 
klubowicze nadal mają w pamię-
ci wydarzenia, które tym świętom 
towarzyszyły. Coroczną tradycją 
placówek Pabianickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej są spotkania w 
Klubach Seniora. W Osiedlowym 
Domu Kultury przy ul. Łaskiej spe-
cjalnie na tę okazję znany i lubiany 
instruktor Marek Koszada przygoto-
wał montaż słowno-muzyczny. Pod 
jego kierunkiem wystąpił Zespół 
Wokalny „Pod Brzozami” oraz soli-
ści Alicja Wibig i Ryszard Grzelczak, 
którzy wykonali wiele utworów m.in.: 
„Gdy po latach”, „Zwycięzca śmier-
ci”, „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” 
czy „Polskie kwiaty”. Dopełnieniem 
występu były piękne wiersze recyto-
wane przez członków zespołu. 

W Domu Kultury „Barak” Pabia-
nickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
spotkanie wielkanocne uświetnił wy-
stęp zespołu „Jarzębinki”. Oprócz 
uroczystych pieśni, takich jak „Zwy-
cięzca śmierci, piekła i szatana”, 
znalazły się te budzące uśmiech na 
twarzach np. „Święty uśmiechnięty”. 
Podczas uroczystości rozstrzygnięty 
został konkurs na najpiękniejszą bab-
kę wielkanocną. Jury pod przewod-
nictwem starosty Krzysztofa Habury 
przyznało główną nagrodę Janinie 
Kral. Spotkanie zakończyło wspólne 
dzielenie się wielkanocnym jajkiem.

W Spółdzielczym Domu Kultury 
przy ul. Orlej odbyło się spotkanie 
wielkanocne dla członków Klubu Se-
niora „Złota Jesień”. Dla zaproszo-
nych gości zaśpiewał Zespół Wokal-

ciółmi. Wśród nich znaleźli się: Zofia 
Walczak, która wyrecytowała wiersz, 
oraz Franciszek Walczak, Jan Bart-
nicki i Stanisław Miller, z którymi pani 
Zofia wyśpiewała wiele znanych i 
lubianych piosenek: „Wiosna to ja”, 
„Kiedy znów zakwitną białe bzy”, 
„Każdemu wolno kochać”, „Fregata 
biała”, „Przystań pod gwiazdami” czy 
„La Paloma”. 

Wiosenne wydarzenie miało miej-
sce także w Domu Kultury „Barak”. 
To długo wyczekiwany recital duetu 
„Finezja”. Elżbieta Borkiewicz i Hen-
ryk Gajda zaprezentowali w nowej 
odsłonie utwory: „Mam tylko Ciebie”, 
„Kocha się raz”, „Angelina” i „Pierw-
sza miłość”. Artyści wystąpili również 
solo. Elżbieta Borkiewicz zaśpiewała 
„Dzień bez happy endu” i „Świat bez 
miłości”, a Henryk Gajda „Nie warto 
było” i „By coś zostało z tych dni”. Na 
bis publiczność usłyszała utwór „Za 
mało się starałem”, specjalnie napi-
sany z tej okazji przez Marka Kosza-
dę, który poprowadził oraz przygoto-
wał duet do koncertu.
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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 MAJ 2022

5.05. godz. 16.00 - Występ zespołu „Jarzębinki”- program z okazji rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
12.05. godz. 16.00 - Spotkanie z policją „Bezpieczny Senior”
19.05. godz. 16.00 - Zabawa taneczna w Klubie Seniora „Jarzębina”
26.05. godz. 16.00 - Obchody Dnia Matki

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 

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 - ZDROWY KRĘGOSŁUP 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

zajęcia decupage w Klubie Technik Zdobniczych 
„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

13 i 27.05 - wyjazd na basen „Oceanik” do Tuszyna

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


