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MUZYCZNA WIOSNA
Niezwykle miłe nastroje towarzyszyły odwiedzającym domy kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. A to za sprawą uroczystych obchodów
Dnia Kobiet oraz wiosennej aury.
Tradycyjnie, jak co roku, w placówkach Spółdzielni spotkały się nie tylko
panie, ale także panowie. W „Baraku” program z okazji Święta Kobiet i Mężczyzn przygotował Marek Koszada, pod kierunkiem którego wystąpił zespół
„Jarzębinki” oraz soliści, którzy popisali się ciekawymi interpretacjami znanych
piosenek. Jadwiga Supczyńska zaśpiewała „Marina, Marina”, Henryk Gajda
„Jak się masz kochanie”, Elżbieta Borkiewicz „Miłość w Portofino”, a Wanda
Bal „Gdyby nie było kobiet”. Wiersze o kobietach zaprezentowali panowie:
Zbigniew Miarczyński, Zdzisław Kral, Henryk Gajda oraz Zygmunt Jankowski.
Na zakończenie panowie i panie zostali obdarowani czekoladami i tulipanami.
W Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej Dzień Kobiet obchodzony
był w Klubie Seniora „Brzoza”. Na tą wyjątkową okoliczność Zespół Wokalny
„Pod Brzozami” wraz z solistami: Sewerynem Wartalskim i Ryszardem Grzelczakiem przygotował niezapomniany występ muzyczny połączony z odrobiną
poezji. Wśród wyśpiewanych utworów znalazły się m.in. „Każda kobieta anioł
na ziemi”, „Chcemy miłości”, „Za każdą cenę” czy chociażby „Bella Donna”.
Część artystyczną zakończyły życzenia składane na ręce przewodniczącej Klubu
Wiesławy Różańskiej oraz słodki poczęstunek.

W Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej dla kobiet i mężczyzn wystąpił
Zespół Wokalny „Złota Jesień”. Bogaty program artystyczny wraz zespołem przygotował Marek Koszada. Wyśpiewane utwory spotkały się z nie tylko z uśmiechami
na twarzach, zostały również nagrodzone gromkimi brawami. Muzyczną ucztę
zakończyły życzenia i słodki poczęstunek.
Wiosenna aura sprzyjała również wielu innym wydarzeniom, które miały
miejsce w domach kultury. W placówce przy ul. Łaskiej doskonałym powodem do spotkania w gronie znajomych i przyjaciół okazał się Tłusty Czwartek.
W swoim towarzystwie oraz słodkich pączków klubowicze doskonale spędzili
popołudnie. Było to pierwsze tak liczne spotkanie po zniesieniu obostrzeń.
Patrząc, jak seniorzy świetnie się bawili, należy uznać, że niewątpliwie bardzo tego
potrzebowali.
W „Baraku” odbył się recital duetu „Gajla”. Elżbieta Laskowska wraz z Henrykiem Gajdą zaprezentowali utwory: „Pytasz mnie co ci dam”, „Cicho grajcie mi
znów”, „Dobrze razem z tobą być”, „Słoneczko na niebie”. Artyści wykonali także
utwory solowe. Elżbieta Laskowska zaśpiewała „Mexicanę” i „Wciąż w moich
snach”, a Henryk Gajda „Cyganerię” i „Milion gwiazd”. Natomiast Klub Seniora
„Jarzębina” postanowił zaczarować wiosnę, przedstawiając program słowno-muzyczny. Humorystyczne wiersze i piosenki o ulubionej porze roku wprowadziły
wszystkich w optymistyczną atmosferę.
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Harmonogram KWIECIEŃ 2022
Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48

tel. (42) 215-78-56 lub 508-352-324

6.04 godz. 14.00 - Gościnnie występ Duetów dla członków Klubu Seniora
„Brzoza”
13.04. godz. 14.00 - Spotkanie Wielkanocne w Klubie Seniora
20.04 godz. 14.00 - „Zgadnij czołówkę” - program rozrywkowy w Klubie
„Brzoza”
27.04 godz. 14.00 - Spotkanie z funkcjonariuszami KPP w Pabianicach

Środa
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów			
Spotkania Klubu Seniora „Brzoza”			
Klub Miłośników Brydża (grupa I)			
Pracownia malarstwa i rysunku, dzieci od lat 7		
Klub Dyskusyjny (raz w miesiącu)			

godz. 8.30
godz. 14.00
godz. 15.00
godz. 15.00
godz. 16.00

Poniedziałek
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów			
Angielski dla początkujących				
„Mały turysta” - zajęcia dla dzieci				

godz. 8.30
godz. 11.00
godz. 14.00

Wtorek
Joga							
Tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych			
Zajęcia muzyczne - nauka gry na instrumentach		
Koło filatelistów, numizmatyków i kolekcjonerów		
Zajęcia wzmacniające - SMUKŁA SYLWETKA		

godz. 10.00
godz. 14.00
godz. 15.30
godz. 16.00
godz. 16.30

Czwartek
Próba Zespołu Wokalnego „Pod Brzozami”		
Próba śpiewu - soliści			
		
Tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych			
Klub Miłośników Brydża (grupa II)			
Grupa fotograficzna ODK				
Zajęcia prozdrowotne - ZDROWY KRĘGOSŁUP		

godz. 10.00
godz. 12.00
godz. 14.00
godz. 14.00
godz. 17.00
godz. 19.30

Piątek
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów			
Joga							
Próba śpiewu - soliści					
Wystawy fotograficzne w Galerii ODK			

godz. 8.30
godz. 10.00
godz. 12.00
godz. 16.00

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45 tel. (42) 215-11-09 lub 508-352-291
24.04 - wyjazd do Teatru im. S. Jaracza na spektakl pt. „Niepamięć”
8 i 22.04 - wyjazd na basen do Tuszyna (ćwiczenia w wodzie)
25.04 godz. 14.00 - spotkanie z funkcjonariuszami KPP w Pabianicach

Poniedziałki
uda, biodra, pośladki 					
talia, brzuch 						

godz. 16.30
godz. 18.00

Spotkania w Klubie Seniora „Złota Jesień” - poniedziałki godz. 14.00

Wtorki
gimnastyka usprawniająca 				
aerobik 							

godz. 16.30
godz. 18.00

Środy
stawiam na stawy 					
gimnastyka odchudzająca 				

godz. 16.30
godz. 18.00

Czwartki
ćwiczenia oddechowe 					
wzmacnianie mięści posturalnych 			
gimnastyka usprawniająca 				
aerobik 							

godz. 9.00
godz. 10.00
godz. 17.00
godz. 18.00

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

Dom Kultury „Barak”- ul. Bracka 27a
7.04. godz. 16.00 – Uroczyste spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych w Klubie
Seniora „Jarzębina”
21.04. godz. 16.00 – Quiz muzyczny
28.04. godz. 16.00 – Zabawa taneczna w Klubie Seniora „Jarzębina”
Poniedziałek
terapia logopedyczna dla dzieci 				
zajęcia manualne na „Warsztatach Działań Twórczych”
dla dzieci w wieku 7 -12 lat 				
zajęcia teatralne w „Teatrzyku Młodego Aktora”
dla dzieci w wieku 7 - 12 lat 				
terapia pedagogiczna - pomoc w nauce dla dzieci 6 - 10 lat
język angielski dla seniorów (grupa zaawansowana) 		
Wtorek
terapia logopedyczna dla dzieci 				
joga 							
zajęcia plastyczne w „Pracowni Rysunku i Malarstwa”
dla dzieci w wieku 7 - 12 lat 				
nauka języka angielskiego dla dzieci 7 - 12 lat 		
zajęcia decupage w Klubie Technik Zdobniczych
„Deco-Pasja” 						

godz. 13.00
godz. 16.00
godz. 16.00
godz. 16.00
godz. 17.30
godz. 8.30
godz. 8.30
godz. 16.00
godz. 16.00
godz. 16.30

tel. (42) 214-89-92 lub 668-836-770
gimnastyka na zdrowy kręgosłup 				
gimnastyka oddechowo-relaksacyjna dla pań 		

godz. 17.00
godz. 18.00

Środa
próby zespołu wokalnego „Jarzębinki” i solistów 		
terapia logopedyczna dla dzieci 				
sekcja ping-ponga dla dzieci				
gimnastyka - aerobik 					
nauka gry na instrumentach: gitara i keyboard 		
próby solistów z zespołu wokalnego „Jarzębinki” 		

godz. 10.00
godz. 13.00
godz. 14.00 -16.00
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 18.00

Czwartek
terapia logopedyczna dla dzieci 				
joga 							
spotkania dzieci z sekcji muzycznej 			
spotkania Klubu Seniora „Jarzębina” 			

godz. 8.30
godz. 9.00
godz. 14.30
godz. 16.00

Piątek
język angielski dla seniorów (grupa średniozaawansowana)
konsultacje logopedyczne dla dzieci 			
sekcja ping-ponga dla seniorów 				

godz. 10.00
godz. 10.00-13.00
godz. 12.00

