WIELKIE ZMIANY W DOMACH KULTURY!
Wraz z początkiem wiosny domy kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej gotowe są na wielkie zmiany! Nowe zajęcia, premierowe przedstawienia
i koncerty, odremontowane wnętrza i ciekawe atrakcje czekają na wszystkich gości odwiedzających SDK, ODK i Dom Kultury Barak. Młodzi artyści w kwietniu
prezentowali swoje niezwykłe zdolności aktorskie i wokalne, a seniorzy swoimi
występami podbijali publiczność w rodzinnym mieście i na wyjazdach.
Największe zmiany w ostatnim czasie przeszedł Osiedlowy Dom Kultury przy
ul. Łaskiej. Właśnie zakończył się tam duży remont. Całkiem nowe oblicze zyskał
korytarz oraz część sal, w których odbywają są zajęcia.
- Ostatnie prace wykończeniowe prowadzone są w galerii, która została przeniesiona w nowe miejsce. Jej wygląd zmieni się nie do poznania. W drugiej połowie maja
zorganizujemy tam pierwszą wystawę. Swoje prace zaprezentują uczestnicy grupy fotograficznej - mówi Karolina Zasada, kierownik Osiedlowego Domu Kultury.

Atrakcje dla każdego
Koniec remontu oznacza, że w gościnne progi Osiedlowego Domu Kultury
powrócili wszyscy uczestnicy zajęć. Program jest napięty, atrakcji bez liku.
Wielbiciele bliższych i dalszych wycieczek spotykają się w klubie podróżnika,
który zrzesza miłośników i pasjonatów podróży w każdym wieku. Klubowicze
dzielą się swoimi wspomnieniami i wrażeniami, wspólnie oglądając zdjęcia,
pocztówki i pamiątki z wypraw. Z kolei fani robótek ręcznych znajdą inspiracje
do tworzenia nietuzinkowych przedmiotów podczas warsztatów rękodzielniczych. Udział w zajęciach to gwarantowana dobra zabawa i możliwość doskonalenia swoich umiejętności. Warsztaty pozwalają odkryć w sobie pasję do
tworzenia pięknej biżuterii, witraży, pocztówek czy przedmiotów codziennego
użytku. Z kolei osoby, które lubią w wolnym czasie nieco się poruszać, powinny zapisać się na aerobik i gimnastykę. Jakby tego było mało, w Osiedlowym
Domu Kulury znajdziemy pracownię malarstwa, zajęcia z tenisa stołowego,
grupę fotograficzną, zajęcia muzyczne, klub turystyczny, koło filatelistów, nor-

dic walking, klub seniora… Dla każdego coś miłego!

Wypoczynek na sportowo
Osiedlowy Dom Kultury nie jest jedynym miejscem, gdzie spotkają się fani aktywnego wypoczynku. W Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej od poniedziałku do czwartku organizowane są zajęcia ruchowe. Gimnastykę, aerobic i ćwiczenia
oddechowe prowadzą profesjonalni instruktorzy. Frekwencja zawsze dopisuje - we
wszystkie dni w Spółdzielczym Domu Kultury ćwiczy ok. 300 osób!
- Przychodzą do nas osoby w każdym wieku, od nastolatków po seniorów. Przeważają panie, ale panowie również lubią się poruszać. Spodziewamy się jeszcze większej liczby uczestników, gdy tylko zrobi się cieplej - opowiada Monika Jarończyk,
kierownik Spółdzielczego Domu Kultury.
Komu nie wystarczają ćwiczenia na lądzie, ten może gimnastykować się w wodzie. Co pewien czas wielbiciele fitness z Spółdzielczym Domem Kultury organizują
wyjazd na basen w Tuszynie.
Nie nudzą się także uczestnicy zajęć w Domu Kultury Barak. Już 28 kwietnia będzie tam można podziwiać lekcję pokazową decoupage. Wszyscy zainteresowani
dowiedzą się, jak pięknie ozdabiać przedmioty domowego użytku. Dzieci i młodzież
rozwijają w Baraku swoje artystyczne zdolności. W pracowni malarstwa i rysunku
prowadzonej przez malarkę Marię Adamczyk doskonalą zróżnicowane techniki plastyczne. 1 czerwca zobaczymy efekty ich rocznej pracy podczas wielkiej wystawy. Z
kolei młodzi aktorzy sprawdzian swoich umiejętności mają już za sobą. 15 kwietnia
prezentowali swoje talenty na premierowym spektaklu „Valentino z V b”.
Na koniec musimy wspomnieć o wokalnych sukcesach seniorów z domów kultury
Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Najlepsi soliści zostali wyróżnieni podczas
przeglądu muzycznego „Popołudnie z nostalgią” w Sieradzu. Wokaliści ze wszystkich trzech placówek swoimi występami uświetnili zaś uroczystość otwarcia Centrum Seniora w Pabianicach. Gratulujemy udanych występów!

Oto kilka najciekawszych wydarzeń...
1 kwietnia - Popołudnie z nostalgią w Sieradzu
Soliści z domów kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wzięli udział
w przeglądzie muzycznym „Popołudnie z nostalgią” zorganizowanym w Spółdzielczym Domu Kultury w Sieradzu. Wysłuchano piosenek z lat 60., 70. i 80.
ubiegłego stulecia. Była to trzecia edycja imprezy. O laury rywalizowało 23 wykonawców: solistów oraz zespołów. Na scenie pojawili się artyści m.in. z Konina, Łasku, Turku, Sieradza i Pabianic. Jury doceniło wykonanie naszych solistów.
Nagrody otrzymali: Bernadetta Micota (Osiedlowy Dom Kultury z ul. Łaskiej)
oraz Jan Bartnicki (Spółdzielczy Dom Kultury z ul. Orlej). Przyznano także wyróżnienia specjalne. Z tych ucieszyli się: Małgorzata Poczta (Dom Kultury Barak z
ul. Grota Roweckiego) oraz Alicja Wibig (Osiedlowy Dom Kultury z ul. Łaskiej).

11 kwietnia - Solistki na scenie
Goście zebrani w Spółdzielczym Domu Kultury przy Orlej zachwycali się recitalem solistek z zespołu „Złota Jesień” - Jadwigi Bajer i Krystyny Duliby. Obie artystki
od dawna wspierają zespół swoimi niezwykłymi głosami. Panie zaprezentowały się
w utworach: „Hiszpańskie oczy”, „Masz u mnie plus”, „Kiedy znów zakwitną białe
bzy”, „Zachodni wiatr” itp. Licznie zgromadzona przy słodkościach i herbacie publiczność nagrodziła solistki gromkimi brawami, a bisom nie było końca.

7 kwietnia - Dzień Wiosny w Baraku
Zespół „Jarzębinki” z Domu Kultury Barak zaklinał wiosnę, by przyszła jak najprędzej. Artyści przygotowali z tej okazji montaż słowno-muzyczny. Posłuchaliśmy zarówno wiosennych wierszy, jak i piosenek, m.in. „Witaj wiosno”, „Przyszła
wiosna”, „Życie jest piękne”. Jedną z gwiazd wieczoru była Małgorzata Poczta,
solistka doskonale znana wszystkim gościom Baraku. Usłyszeliśmy ją w piosence
„Lubię wiosnę”. Z okazji wiosny do domu kultury przyleciał bocian (niestety, jedynie w formie dekoracji), nie zabrakło też młodych „wiosenek”, czyli wnuczek
seniorek przebranych za dobre duchy wiosny.
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14 kwietnia - Przy dźwiękach muzyki poważnej
W Domu Kultury Barak z wiosennym koncertem wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach. Na scenie pojawiło się 15
uczniów grających na waltorni, skrzypcach, pianinie, akordeonie i oboju. Goście
usłyszeli znane melodie, jak „Zacznijmy od Bacha”, melodie z filmu „Polskie drogi” czy „Czardasz” F. Lehara, jak i te mniej znane, jak „Korowód” F. Szuberta,
„Kontredans” L. Beethovena, „Toccata” M. Zimka. Uczniowie zachwycili publiczność, która wypełniła salę Baraku po brzegi. W uszach słuchaczy długo pozostanie duet skrzypiec - Pauliny Rubajczyk i Aleksandry Pietrucień, które wykonały
utwór „Kot i mysz” J. Ingudesmana.
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15 kwietnia - Koncert z okazji otwarcia Centrum Seniora
W Miejskim Ośrodku Kultury spotkali się artyści ze wszystkich domów kultury
Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Okazja była niebagatelna. Seniorzy wystąpili bowiem na koncercie inauguracyjnym otwarcie miejskiego Centrum Seniora. Posłuchaliśmy różnorodnego repertuaru, który zachwycił licznie zgromadzoną
w MOK-u publiczność.

15 kwietnia - Valentino na scenie
W wypełnionej po brzegi sali Domu Kultury Barak widzowie podziwiali kolejną premierę Teatrzyku Młodego Aktora pod tytułem „Valentino z V b”. Widzów
było tak wielu, że przedstawienie trzeba było prezentować dwukrotnie. Sztukę
oglądało ok. 200 osób - przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej oraz szkoły specjalnej, a także uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Przedstawienie
opowiadało o pierwszej szkolnej miłości. Chłopcy wręczali walentynki klasowym
pięknościom, które odwdzięczały im się tym samym. Tytułowy Valentino to chłopiec, o względy którego zabiegały wszystkie dziewczyny. Ponieważ nie było to
zwykłe przedstawienie, a musical, młodzi artyści pokazali nie tylko swoje talenty
aktorskie, ale mieli też okazję popisać się zdolnościami wokalnymi.
Teatrzyk Młodego Aktora powstał w 1998r. i co roku wystawia nowe przedstawienie. Uczestnikami warsztatów są dzieci w wieku 7-12 lat. Młodzi artyści przygotowywali od października swoje role na cotygodniowych warsztatach teatralnych. W
przedstawieniu wystąpili: Michalina Kotlarek, Julia Wołoszyn, Dominika Lisowska,
Martyna Seliga, Pola Leśnik, Emilia Działecka, Ewa Dubicka, Małgosia Cholewińska, Wiktoria Wódkowska, Klaudia Olczyk, Natalia Kozik, Weronika Prokopiak,
Jakub Karkocha, Jakub Niedziński, Witold Bielecki, Adam Binkowski, Kacper Gerasik, Mateusz Gorzelak, Michał Piotrowski. Najgorętsze brawa zebrała Pola Leśnik za taniec Szecherezady. Na uwagę zasługuje również wykonanie utworu „Mały
Książę” przez Dominikę Lisowską. Reżyserią przedstawień jak co roku zajęła się
Magdalena Wojna-Kowalska. Scenografię i kostiumy wykonali uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej pod kierunkiem terapeuty Magdaleny Sygidus. Opracowanie
muzyczne autorstwa instruktora z Domu Kultury Barak Marka Koszady.
Premiery, jakie do tej pory wystawił Teatrzyk Młodego Aktora, to m.in. baj-

ki: „Kubuś Puchatek”, „Kopciuszek”, „Brzechwa Czarodziej”, „Jest taki kwiat”,
„Brzydkie Kaczątko”, „Zamieszanie w krainie bajek”, „Humba Bumba Bang”,
oraz koncerty okazjonalne z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Matki, Dnia
Dziecka czy Dnia Babci i Dziadka.

16 kwietnia - Wiosenna potańcówka
Seniorzy ze Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej po raz kolejny pokazali, że energii i radości im nie brakuje. Na corocznej wiosennej potańcówce bawiło
się ponad 50 osób. Każdy przyniósł ze sobą poczęstunek, ale na jedzenie nie było
prawie czasu. Goście przez kilka godzin bawili się na parkiecie. Zabawa przy
muzyce tanecznej trwała do późnego wieczora.

18 kwietnia - Wszystko o Pabianicach
Seniorzy ze Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej posłuchali pasjonującego wykładu Jana Jagusiaka, autora książek o historii Pabianic. Zebrani licznie
goście poznali wiele fascynujących i nieznanych faktów o ich rodzinnym mieście.

Harmonogram imprez i zajęć MAJ 2016
Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48
Poniedziałki
Warsztaty rękodzielnicze - godz.16.00
Gimnastyka i aerobik- godz. 17.30
W świecie wyobraźni - zajęcia dla dzieci - godz. 17.15
Wtorki
Koło filatelistów, numizmatyków, kolekcjonerów - godz. 16.00

Grupa fotograficzna ODK - godz. 16.30
Sekcja tenisa stołowego - godz. 9.00
Środy
Klub seniora Brzoza - godz.16.00
Gimnastyka i aerobik - godz. 17.30

Czwartki
Zespół wokalny Pod Brzozami - godz.10.00
Pracownia malarstwa i rysunku - godz. 15.00
Sekcja turystyki i kultury - godz. 16.00
Piątki
Sekcja tenisa stołowego - godz. 9.00

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45
Poniedziałki
Spotkania w Klubie Seniora „Złota Jesień - godz. 14.00
Spotkania sekcji nauki gry na instrumentach - sekcja skupia dzieci i młodzież uczącą się gry
na keyboardzie i gitarze - godz. 16.00
Poniedziałek
Wzmacnianie mięśni posturalnych - godz. 17.00
Gimnastyka odchudzająca - godz. 18.00
Wtorek
Uda, biodra, pośladki - godz. 10.00
Callanetics - godz. 11.00
Gimnastyka usprawniająca - godz. 16.00
Aerobik - godz. 17.00, 18.00

Wtorki
Próby wokalne zespołu „Złota Jesień” - godz. 10.00
Spotkania członków i sympatyków Klubu „To się uda” - godz. 17.00
Środy
Spotkania Towarzystwa Śpiewaczego „Dzwon” - godz. 11.00
Zajęcia fitness
Środa
Ćwiczenia oddechowe - godz. 16.00
Callanetics - godz. 17.00
Uda, biodra, pośladki - godz. 18.15
Czwartek
Ćwiczenia oddechowe - godz. 9.45
Wzmacnianie mięśni posturalnych - godz. 11.00
Gimnazstyka rewitalizująca - godz. 16.00
Aerobik - godz. 17.00, 18.00

Dom Kultury „Barak”- ul. Grota Roweckiego 18A
5.05., godz. 16.00 - „Dzień Zwycięstwa” - gościnny występ zespołu „Brzoza”
12.05., godz. 16.00 - Prelekcja pt. „Muzyka jest dobra na wszystko”
19.05., godz. 16.00 - Obchody Dnia Matki - spotkanie muzyczne
20.05., godz. 10.00 - Prezentacja naturalnych produktów na bazie Morza Martwego pt.
„Nowe źródła zdrowia i urody”
Poniedziałki
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum w nauce j. angielskiego - godz. 13.00
Terapia logopedyczna dla dzieci - godz. 13.00
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych w nauce j. polskiego - godz. 15.00
Zajęcia plastyczne w „Pracowni Rysunku i Malarstwa” dla dzieci w wieku 6-12 lat - godz.
16.00
Porady w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób doznających Przemocy w rodzinie - godz. 16.30
Gimnastyka oddechowo-relaksacyjna dla pań - godz. 18.00
Wtorki
Terapia logopedyczna dla dzieci - godz. 8.30
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum w nauce j. angielskiego - godz. 14.00
Zajęcia manualne na „Warsztatach Działań Twórczych” dla dzieci w wieku 6-12 lat - godz. 16.00

Zajęcia decoupage w Klubie Technik Zdobniczych - godz. 17.30
Spotkania sekcji tenisa stołowego - godz. 17.00
Środy
Próby zespołu wokalnego „Jarzębinki” i solistów - godz. 10.00
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum w nauce j. angielskiego - godz. 13.00
Zajęcia teatralne w „Teatrzyku Młodego Aktora” dla dzieci w wieku 7-12 lat - godz. 16.30
Spotkania dzieci i młodzieży z sekcji muzycznej - godz. 17.00
Czwartki
Terapia logopedyczna dla dzieci - godz. 8.30
Spotkania dzieci z sekcji muzycznej - godz. 14.30
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum w nauce j. angielskiego - godz. 14.00
Spotkania Klubu Seniora „Jarzębina” - godz. 16.00
Porady w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie godz. 16.30
Gimnastyka oddechowo-relaksacyjna dla pań - godz. 18.00
Piątki
Konsultacje logopedyczne dla dzieci - godz. 10.00
Spotkania sekcji tenisa stołowego - godz. 14.00
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