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MAJOWO W DOMACH KULTURY SPÓŁDZIELNI
Za oknami piękna pogoda, która sprzyja spędzaniu wolnego czasu 

na świeżym powietrzu. Pomimo tej słonecznej aury, spółdzielcy licz-
nie odwiedzają domy kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Organizowane zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. To 
znak, który świadczy o tym, że brakuje nam kontaktu z drugim czło-
wiekiem. Spowodowała to z pewnością pandemia, która na długi czas 
ograniczyła możliwość wspólnych spotkań.

nie na tę okoliczność przygotowali 
montaż słowno-muzyczny. Z ust ar-
tystów popłynęły m.in. „Rota”, „War-
szawianka” czy „Płynie Wisła, płynie”. 
Nie zabrakło również pięknych, na-
strojowych i specjalnie na tę okazję 
przygotowanych wierszy, które wy-
recytowali: Janina Milczarek, Teresa 
Grabowska, Barbara Stachera i Maria 
Kubiś-Hoffman. 

Duety i soliści z domów kultury PSM 
swoimi występami uświetnili zorgani-
zowaną z okazji Święta Konstytucji 3 
Maja przez władze naszego miasta im-
prezę, która odbyła się na Bulwarach 
im. Feliksa Kruschego. Pogoda zachę-
ciła pabianiczan do licznego udziału 
w tym wyjątkowym rodzinnym, patrio-
tycznym pikniku, a artyści swoimi wy-
stępami wprawili wszystkich w dosko-
nały nastrój. Nad całością występów 
czuwał instruktor Marek Koszada.

Jednym z ważniejszych wydarzeń, 
które miało miejsce we wszystkich 
palcówkach kulturalnych Spółdziel-
ni, było spotkanie z funkcjonariu-
szami Komendy Powiatowej Policji 
w Pabianicach, którzy przygotowali 
prelekcję poświęconą tematyce bez-
pieczeństwa. Została ona szczególnie 
skierowana do seniorów, którzy coraz  
częściej stają się ofiarami bezlito-
snych oszustów. Funkcjonariusze 
ostrzegali przed próbami wyłudzeń  
i różnymi sposobami kradzieży. Oprócz 
zdobytej wiedzy dotyczącej sposobów 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
które zagrażają ze strony oszustów, 
osoby starsze dostały również ulotki, 
które stanowią niezwykle ważną po-
moc w tym jakże istotnym temacie. 

W mijającym miesiącu święto 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja uro-
czyście obchodziły domy kultury 
PSM. W „Baraku” przy ul. Brackiej 
z patriotycznym programem wystąpił 
zespół wokalny „Jarzębinki”, w wy-
konaniu którego usłyszeliśmy znane 
pieśni: „Marsz Polonia”, „Witaj majowa  
jutrzenko”, „Rozkwitają pąki białych 
róż” czy „Ułani, ułani, malowane dzieci”.  
To melodie, które tego dnia rozbrzmie-
wały w całej Polsce. Nie obyło się rów-
nież bez patriotycznych wierszy, które 
recytowali Teresa Pawlik, Barbara 
Wojtczak i Zygmunt Jankowski. 

Na deskach Osiedlowego Domu 
Kultury przy ul. Łaskiej wystąpił 
zespół wokalny „Pod Brzozami” oraz 
solistka Alicja Wibig, którzy specjal-

Pozostając w rozśpiewanym na-
stroju należy również wspomnieć  
o wspaniałym recitalu duetu „Almiro”. 
Alicja Wibig i Mirosław Madaj w Domu 
Kultury przy ul. Brackiej oraz w Osie-
dlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej 
zaprezentowali swój kunszt muzyczny 
i zaśpiewali wiele znanych i lubianych 
utworów, m.in.: „Bella, Bella Donna”, 
„Baila Morena”, „Marina, Marina”,  
„Jarzębino czerwona”, „Znamy się tylko  
z widzenia” czy „Paloma, Paloma”.

Dla miłośników czarno - białej foto-
grafii Osiedlowy Dom Kultury przy 

ul. Łaskiej zorganizował niezwykle 
ciekawą wystawę.  W Galerii  domu 
kultury można było obejrzeć zdjęcia 
autorstwa Krzysztofa Korczaka  pt. 
„Światło i mrok”. Autor prac od kilku lat 
należy do Grupy Fotograficznej pro-
wadzonej przez instruktora Krzysztofa 
Dumkę.  
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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 CZERWIEC 2022

2.06. godz. 16.00 - Prelekcja o dziedziczeniu i spadkach
9.06. godz. 16.00 - Występ zespołu „Jarzębinki” na zakończenie sezonu 
                               2021/2022
23.06. godz. 12.00 - Wyjazd Klubu Seniora „Jarzębina” do Tawerny

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 
„Deco-Pasja”       godz. 16.30

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

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

10 i 24.06 - 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


