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WAKACYJNY CZAS
Nie tylko dzieci, ale również dorośli rozpoczęli najbardziej wyczeki-

wany czas w roku. To odpoczynek od szkoły i pracy. 

tegorocznych wakacji.
W domach kultury PSM, pomimo 

przygotowań do wakacji, wiele się 
działo. Czerwiec obfitował przede 
wszystkim w imprezy muzyczne, 
ale nie tylko. Domy kultury uroczy-
ście obchodziły Dzień Dziecka. Z 
tej okazji w Osiedlowym Domu Kul-
tury przy ul. Łaskiej oraz w „Baraku” 
przy ul. Brackiej wystąpili soliści ze 
wszystkich placówek Spółdzielni. 
Instruktor Marek Koszada przygo-
tował wyjątkowy program muzycz-
ny, który zachwycił obecnych na 
spotkaniu. Sale rozbrzmiewały pio-
senkami: „Bambino”, „Konik na bie-
gunach”, „A ja nie chcę czekolady”, 
„Tak bardzo się starałem”. Na sce-
nie wystąpili: Alicja Wibig, Elżbieta 
Laskowska, Jadwiga Bajer, Elżbie-
ta Borkiewicz, Elżbieta Matusiak, 
Ryszard Grzelczak, Mirosław Ma-
daj i Henryk Gajda. Wiersze o te-

Niektórzy już korzystają z letniej 
laby w różnych częściach naszego 
kraju i świata. Jednak nie wszyscy 
mają taką możliwość. Dla tych, któ-
rzy spędzają lato w mieście, domy 
kultury Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej przygotowały bo-
gaty harmonogram zajęć. Każda 
placówka zadbała o to, by spół-
dzielcy w każdym wieku znaleźli 
coś dla siebie.

Od poniedziałku do piątku pod 
czujnym okiem kadry Spółdzielni 
dzieci i osoby dorosłe mogą brać 
udział w różnego rodzaju spotka-
niach tematycznych. Spółdzielczy 
Dom Kultury przy ul. Orlej sta-
wia przede wszystkim na zajęcia 
sportowe, nie tylko stacjonarne, ale 
także plenerowe. W Domu Kultury 
„Barak” przy ul. Brackiej oprócz 
gimnastyki miło spędzą czas m.in. 
pasjonaci muzyki, plastyki oraz gier 
planszowych. Kontynuowana tam 

jest również terapia i konsultacje 
logopedyczne. Osiedlowy Dom 
Kultury przy ul. Łaskiej zaprasza 
miłośników filatelistyki, numizmaty-
ki i kolekcjonerów, lubiących grać 
w tenisa stołowego, do pracowni 
malarstwa i rysunku oraz na zajęcia 
fitness (w sierpniu). Na zwolenników 
fotografii czeka również wyjątkowa 
wystawa połączoną z nutą dzieł pisa-
nych autorstwa Alicji Kalamańskiej. 
Tematem przewodnim wystawy jest 
miłość, którą autorka przedstawia z 
różnej perspektywy. Do oglądania 
wystawy zapraszamy do końca lip-
ca.

We wszystkich placówkach odby-
wają się także lekcje języka angiel-
skiego. Wszystkich chętnych domy 
kultury zapraszają do odwiedze-
nia strony internetowej Spółdziel-
ni. Tam znajdują się szczegółowe 
informacje dotyczące wszystkich 
zajęć, jakie odbywają się podczas 

matyce dziecięcej zaprezentowała 
Janina Milczarek. Burzę oklasków 
za wykonanie utworu „Do widzenia 
profesorze” otrzymały dodatkowo 
Alicja Wibig i Elżbieta Borkiewicz. 

W „Baraku” z koncertem kończą-
cym sezon 2021/2022 wystąpił ze-
spół wokalny „Jarzębinki” z piosen-
kami: „Stoję w ogrodzie”, „Było mi 
źle”, „Gdzie jest mój dom”, „Emery-
ci żyją” oraz „Matuś moja, Matuś”. 
Elżbieta Borkiewicz oraz Henryk 
Gajda zaprezentowali wiersze o te-
matyce wakacyjnej zachęcające do 
spędzania czasu na łonie natury.

Uczestniczki zajęć ze Spółdziel-
czego Domu Kultury przy ul. Orlej 
odbyły wycieczkę do Łodzi. Dzięki 
obecności przewodnika panie zwie-
dziły ciekawe miejsca. Wśród nich 
znalazły się perły łódzkiej historii - 
Księży Młyn i Pałac Scheiblerów. 
Wspólny wypad zakończyła herbat-
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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 LIPIEC 2022

Poniedziałki
Gimnastyka dla dorosłych - zdrowy kręgosłup   godz. 8.30
Gimnastyka dla dorosłych - aerobik    godz. 9.30
„Mały Picasso” - warsztaty plastyczne dla dzieci   godz. 10.30
„Wariacje językowe” - zabawy dla dzieci    godz. 12.30

Wtorki
Joga        godz. 8.30
Nauka gry na gitarze dla dzieci i młodzieży   godz. 11.00
Nauka gry na keyboardzie dla dzieci i młodzieży    godz. 13.00

Środy
Warsztaty muzyczne - soliści (gr. I)     godz. 9.00
Warsztaty muzyczne - soliści (gr. II)    godz. 11.00
„Wakacje z angielskim” - zabawy dla dzieci    godz. 12.30

Poniedziałek
Tenis stołowy dla seniorów     godz. 8.30 
Angielski dla początkujących      godz. 11.00 
Tenis stołowy - dorośli      godz. 12.00 
Pracownia malarstwa i rysunku (dzieci w wieku 8 +)  godz. 13.00 

Wtorki
Tenis stołowy - dzieci      godz. 9.00 
Joga         godz. 10.00 
Koło filatelistów, numizmatyków i kolekcjonerów   godz. 11.00 
Tenis stołowy - dorośli      godz. 12.00 
Zajęcia muzyczne dla dzieci    godz. 12.00 

Środy
Tenis stołowy dla seniorów      godz.  8.30 

„Mały turysta” - zajęcia dla dzieci     godz. 12.00 
Tenis stołowy - dorośli       godz. 12.00 

Czwartki
Tenis stołowy - dorośli      godz.  8.30 
Zajęcia muzyczne - dorośli     godz. 10.00 
„Mały turysta” - zajęcia dla dzieci     godz. 12.00 
Pracownia malarstwa i rysunku (dzieci w wieku 8 +)   godz. 13.00

Piątki
Tenis stołowy - dzieci      godz.  9.00 
Joga        godz. 10.00 
Tenis stołowy -dorośli       godz. 12.00

Poniedziałki
gimnastyka usprawniająca w parku Wolności („Strzelnica“) -  godz. 10.00

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

Czwartki
Joga        godz. 9.00
„Fabryka kreatywności” - warsztaty plastyczne dla dzieci  godz. 10.30
Warsztaty sportowe - gra w ping-ponga dla dzieci   godz. 12.30

Piątki
„Mistrz gier” – kącik gier planszowych    godz. 9.00
Warsztaty po angielsku dla dorosłych    godz. 10.00
Warsztaty muzyczne - soliści (gr. III)    godz. 13.00

Logopedia - godziny uzgodnione indywidualnie

Terapia logopedyczna - codziennie (wg harmonogramu)
Konsultacje logopedyczne

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


