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Domy Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zakończyły pracowi-
ty i pełen wydarzeń rok szkolny. Atrakcji w czerwcu nie brakowało: seniorzy 
zaśpiewali podczas licznych koncertów, a młodzi aktorzy pokazali swoje zdol-
ności w przedstawieniu „Calineczka”. Nadszedł jednak czas na przerwę wa-
kacyjną, a wszystkie regularne zajęcia zostają zawieszone. To nie oznacza, że 
Domy Kultury będą stały puste. Przeciwnie, emocje i zabawa zagoszczą tam na 
całe dwa miesiące podczas półkolonii dla najmłodszych. Dzieci już nie mogą 
się doczekać atrakcji, które przygotowali dla nich opiekunowie.

Calineczka na scenie

Choć czerwiec był ostatnim miesiącem przed wakacyjną przerwą, to prowa-
dzący zajęcia w Domach Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie 
skupiali się tylko na przygotowaniach do półkolonii. Młodzi aktorzy z Przed-
szkola Miejskiego nr 13 zaprezentowali swe zdolności podczas przedstawienia 
na scenie Domu Kultury ,,Barak”. Ich wersja „Calineczki” wzbudziła zachwyt 
publiczności. Wielbiciele znaczków pocztowych w Osiedlowym Domu Kultury 
przy ul. Łaskiej pokazali niezwykłą kolekcję numizmatyczną, a miłośnicy poezji 
wysłuchali tam wierszy napisanych przez poetkę Feliksę Mazur. Nie nudzili się 
także seniorzy z zespołów wokalnych, którzy w czerwcu wielokrotnie prezento-
wali swoje zdolności na scenach różnego rodzaju. Okazji nie brakowało: artyści 
pojawili się na przeglądzie piosenki w Sieradzu, koncercie w pabianickim Cen-
trum Seniora, występach w ogródkach działkowych, imprezach z okazji Dnia 
Matki oraz podczas specjalnego programu rozpoczynającego wakacje. 

Wszystkie sekcje kończą swoją działalność na czas wakacji. Od września 
zajęcia powrócą, w tym cieszące się dużą popularnością spotkania w sekcji 
„W świecie wyobraźni”. - Sekcja dedykowana jest dzieciom w wieku 5-10 lat. 
Doświadczony pedagog przygotowuje ćwiczenia, zabawy, prace i zajęcia roz-
wijające w dzieciach umiejętności manualno-plastyczne, zdolność poprawnej 
wymowy, rozwijają wyobraźnię, a także pomagają w rozwiązywaniu proble-

mów w nauce. Sekcja wystartowała niedawno, ale już zyskała wielu sympatyków. 
Na pewno chcemy kontynuować te zajęcia po wakacyjnej przerwie - zapowiada 
Karolina Zasada, kierownik Osiedlowego Domu Kultury.

Wakacje pełne wrażeń

4 lipca we wszystkich Domach Kultury ruszają półkolonie dla dzieci. Akcja 
„Lato” przyniesie wiele ciekawych zajęć dla najmłodszych. Uczestnicy każdego 
z czterech turnusów mogą liczyć na wiele wycieczek i wyjazdów. Na przykład 
instruktorzy z Domu Kultury ,,Barak” zabierają podopiecznych w podróż do 
zamku w Łęczycy, gdzie dzieci poznają legendę o diable Borucie i zwiedzą stary 
gród warowny. - Będzie też wycieczka do Doliny Skrzatów we Florentynowie, 
gdzie eksperci zajmujący się tymi sympatycznymi stworzeniami opowiedzą nam, 
jak skrzaty spełniają dziś dobre uczynki. Zobaczymy też pokaz „Dwa szkiełka” 
w łódzkim planetarium - mówi Anna Beze-Łodyga, kierownik Domu Kultury 
„Barak”.

Oprócz tego w planach jest wyprawa na kręgle, ściankę wspinaczkową, strzel-
nicę z laserami, park linowy, a także do kina. Ta lista atrakcji i tak nie wyczerpuje 
wszystkich zajęć przygotowanych w czasie półkolonii. Nie zabraknie wypraw 
na baseny: w Łodzi, Tuszynie, Zduńskiej Woli, w tym do łódzkiego aquapar-
ku „Fala”. Dzieciaki będą też mogły pobawić się w salach zabaw „Agatka” i 
„Ciuchcia”. Jakby tego było mało, organizatorzy zadbają o zabawy sportowe, 
turniej ping-ponga, bieg terenowy z zagadkami archeologicznymi, dni muzyczne 
oraz wielką olimpiadę, w której wezmą udział dzieci ze wszystkich trzech do-
mów kultury. - Policjanci opowiedzą o bezpieczeństwie w trakcie wakacji i na 
kąpieliskach, a strażnicy miejscy będą znakować dzieciom rowery. Co roku ta 
akcja cieszy się dużą popularnością - dodaje Anna Beze-Łodyga. 

Jak widać, dzieci biorące udział w półkoloniach nie znajdą czasu na nudę. A 
wszyscy uczestnicy zajęć organizowanych przez Domy Kultury Pabianickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej spotkają się we wrześniu. Wesołych wakacji!

Oto kilka najciekawszych wydarzeń...

CZAS ROZPOCZĄĆ WAKACJE!

15 maja - Nagroda dla Jarzębinek

Pabianickie zespoły senioralne wzięły udział w XVII Przeglądzie Twórczości 
Seniorów „Tak żyć, by coś zostało z tych dni…” w Sieradzu. Impreza miała na 
celu prezentacje wartościowych form artystycznych oraz inspirację twórców do 
poszukiwań twórczych. Wszystkie pabianickie zespoły przygotowały ciekawe, 
wpadające w ucho programy. Największym sukcesem może się pochwalić zespół 
„Jarzębinki” z Domu Kultury ,,Barak”. Cotygodniowe próby przyniosły rezultaty, 
bowiem zespół zdobył III miejsce w konkursie. Grupa wystąpiła z programem „U 
cioci na imieninach” i wykonała utwory „Wesoły kawaler” i „W siną dal”. W skład 
zespołu wchodzą: Wanda Bal, Zofia Kluch, Stanisława Trzeszczak, Teresa Kmieć, 
Barbara Wojtczak, Teresa Pawlik, Regina Fuks, Jolanta Krakus-Płuciennik, Danu-
ta Szer, Jadwiga Supczyńska oraz Zdzisław Kral. 

18 maja - Wiersze dla dzieci i dorosłych

Na scenie Osiedlowego Domu Kultury przy Łaskiej gościła pabianicka poet-
ka Feliksa Mazur. Zaprezentowała przygotowane dla dorosłych wiersze z tomiku 
„Barwy życia”. Autorka nie zapomniała także o młodszych czytelnikach. Na spo-
tkaniu odczytała utwór z tomiku „W bajkowym świecie”. Spotkanie dzięki niesa-
mowitemu poczuciu humoru autorki upłynęło w serdecznej i wesołej atmosferze.

23 maja - Piosenki na Dzień Matki

Podczas spotkania w klubie seniora w Spółdzielczym Domu Kultury przy Orlej 
zespół wokalny „Złota Jesień” zaprezentował przygotowany z okazji Dnia Matki 
program słowno-muzyczny. Utwory o matce poruszyły niejedno serce licznie ze-
branych widzów, a oklaskom nie było końca.

30 maja - Śpiewali i recytowali

W Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej odbył się konkurs piosenki i wier-
szy. Uczestnikami imprezy byli członkowie klubu seniora ,,Złota Jesień”. Najlepsi 
wokaliści i recytatorzy zostali nagrodzeni pięknymi upominkami. Nagrody ufundo-
wało Starostwo Powiatowe w Pabianicach.

31 maja - Znaczki jakich nie znacie

Koło Filatelistów, Numizmatyków i Kolekcjonerów z Osiedlowego Domu Kul-

16 maja - Soliści na scenie

Na scenie Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej wystąpili soliści z zespo-
łów wokalnych domów kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Prezen-
towali swoje niezwykłe zdolności wokalne przed licznie zgromadzoną publiką. 
Repertuar i podkład muzyczny przygotował Marek Koszada. Publiczność, która 
przybyła na spotkanie, na pewno nie była rozczarowana, co pokazała, nagradzając 
występujących gromkimi brawami.
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tury przy Łaskiej wystawiło kolejną ekspozycję. Pasjonaci zaprezentowali niety-
powe znaczki, których nie znajdziemy na poczcie. Obrazki przedstawiają portrety 
sławnych osób, a także reprodukcje dzieł malarskich znanych na całym świecie. 
Niecodzienną wystawę można podziwiać w holu Osiedlowego Domu Kultury. 

1 czerwca - Na zawsze zostanie z nami

Na cotygodniowym spotkaniu klubu seniora ,,Brzoza” w Osiedlowym Domu 
Kultury przy Łaskiej tym razem wspominano, jak wiele osób już od nas odeszło. 
Pozostały po nich ciepłe wspomnienia. Tym razem przywoływano myśli o pani 
Eufemii Jurczyk. Wieloletnia członkini Klubu Seniora, niezmiernie utalentowana, 
obdarzona pięknym głosem wyśpiewała wiele nagród i wyróżnień na przeglądach 
piosenki. Znana była także z niesamowitego poczucia humoru, który  był wielo-
krotnie nagradzany podczas konkursów humoru i rozrywki.

2 czerwca - Koncert Wakacyjny

W Domu Kultury ,,Barak” z Koncertem Wakacyjnym wystąpili soliści z ze-
społów senioralnych, działających w Domach Kultury Pabianickiej Spółdzielni 
M.ieszkaniowej  Krystyna Duliba zaśpiewała „Jedzie pociąg z daleka” i „Jak dłu-
go gwiazdy lśnią”, Sławomir Wartalski - „Wróć do Sorento” i „A’pasjonata”, Ber-
nadetta  Micota - „Gdzie ten świat z młodych lat” i „Żywioł uczuć”, Małgorzata 
Poczta - „Motylem jestem” i „Za każdy uśmiech twój”, Gabriela Gruszka - „Julia 
i ja” i „Bez ciebie jesień”, Alicja Wibig - „Zakochana dziewczyna” i „Dłużej nie 
wytrzymam”. W piosence finałowej, zwanej hymnem seniorów „Kochajmy się”, 
usłyszeliśmy wszystkich solistów. W rolę konferansjera brawurowo wcielił się 
Marek Koszada, który dowcipnie opowiadał o wykonawcach. Licznie zgromadzo-
na publiczność pękała ze śmiechu, a artyści otrzymali gromkie brawa.

9 czerwca - Calineczka

W Domu Kultury ,,Barak” w przedstawieniu „Calineczka” wystąpiły dzieci z Przed-
szkola Miejskiego nr 13. Grupa teatralna na co dzień ćwiczy pod czujnym okiem in-
struktorek Doroty Koziary i Anny Łyszkowskiej. Historię dobrze znaną publiczności 
przedstawiono w niezwykle interesujący sposób. Już na pierwszy rzut oka widać było 
w występujących przyszłych wspaniałych aktorów. Podziw publiczności wzbudziła 
niezwykła pamięć 5-letnich artystów oraz ich sposób interpretacji postaci. Z twarzy 
publiczności nie schodziły uśmiechy, a młodzi aktorzy otrzymali gromkie brawa.

3 czerwca - Żołnierze wspominają

Koło 10. Związku Żołnierzy Wojska Polskiego spotkało się po raz pierwszy po 
przerwie remontowej w Osiedlowym Domu Kultury przy Łaskiej. Członków związ-
ku łączy nie tylko przebyta służba wojskowa, ale także wiele ważnych, choć niekie-
dy trudnych wspomnień, o których długo mogą opowiadać. Choć w związku prze-
ważają panowie, na spotkaniach pojawiają się także panie, które były prawdziwym 
wsparciem dla żołnierzy.

6 czerwca - Wielka loteria fantowa

Członkowie klubu seniora przy Spółdzielczym Domu Kultury przy Orlej wzięli udział 
w loterii fantowej. Każdy klubowicz przygotował nagrodę, którą można było zdobyć w 
loterii. Były gliniane ozdoby, ceramika, wazony, a także środki chemiczne. Wszystkie 
losy były wygrane. Spotkanie było świetną okazją do integracji członków klubu. Pienią-
dze, za które kupowano losy, zostaną przeznaczone na działalność klubu seniora. 

8 czerwca - Porady dla ogrodników

Goście Osiedlowego Domu Kultury przy Łaskiej już drugi raz spotkali się z Ro-
manem Kępą, który poprowadził wykład pod tytułem: „Porady praktyczne w ogrod-
nictwie”. Wiele zainteresowanych osób ponownie zasiadło na widowni i z przyjem-
nością wysłuchało ciekawostek dotyczących pielęgnacji roślin - nie tylko tych, które 
mamy w domach, ale także takich, które zdobią ogrody i klomby. Spotkania z tego 
cyklu to zawsze kopalnia wiedzy dla wielbicieli ogrodnictwa. 

9 czerwca - Przedszkolaki malują wodne królestwo

W Osiedlowym Domu Kultury przy 
Łaskiej uroczyście otwarto wystawę 
„Woda - życie w wodzie”. Prace wyko-
nali mali artyści z Przedszkola Miejskie-
go nr 14. Podczas wernisażu dzieci za-
prezentowały krótki program artystyczny 
związany z tematyką prac. Wystawa za-
chwyca wieloma kolorami i radością bi-
jącą z każdego dzieła. Wyobraźnia dzieci 
daje niesamowite efekty, które można 
oglądać w galerii Osiedlowego Domu 
Kultury do końca czerwca. Twórcy prac, 
rodzice i kadra Osiedlowego Domu Kul-
tury serdecznie zapraszają. 

10 czerwca - Spotkanie z piosenką

Soliści z Domów Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wystąpili z 
koncertem w Centrum Seniora przy Konopnickiej. Koncert pt. „Spotkanie z piosen-
ką - piosenki przedwojenne oraz z lat 60 i 70” został bardzo ciepło przyjęty przez 
publiczność. Był czas na wspomnienia i wspólne śpiewanie. Solowe występy Alicji 
Wibig („El condor pasa”, „Ach, to była noc”, „Być kobietą”, „Miłość jest piękna”), 
Gabrieli Gruszki („Julia i ja”, „Bez ciebie jesień”, „Życzenia z całego serca”) oraz 
Krystyny Duliby („Dziewczynom wina mi nalej”, „Akropolis adiu”, „Cała sala śpie-
wa z nami”) zapadły publiczności w pamięć, a w niejednym oku zakręciła się łza.

10 czerwca - Wiosenna zabawa taneczna

Podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym i zaproszeni goście bawili się w Spółdzielczym Domu Kultury przy Orlej na 
„Wiosennej zabawie tanecznej” dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wesołe 
rytmy disco i doskonały humor dopisywały uczestnikom do końca imprezy. Podczas 
pląsów nie zabrakło także czasu na poczęstunek.

13 czerwca - O seniorach w mieście

W Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej odbyło się spotkanie seniorów z 
Aleksandrą Jarmakowską-Jasiczek, wiceprezydent Pabianic. Tematem były sprawy 
bieżące dotyczące grupy senioralnej naszego miasta oraz działalności Centrum Se-
niora. Pani wiceprezydent ciekawie, ale i bardzo konkretnie opowiedziała o planach 
i pomysłach władz miasta związanych z działalnością seniorów.

18 czerwca - Muzyka łączy pokolenia

W sali Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Stanisława Staszica zorganizowano 
koncert „Muzyka łączy pokolenia”. Wzięli w nim udział seniorzy wraz z rodzinami ze 
wszystkich Domów Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Podczas kon-
certu można było usłyszeć wiele utworów wyśpiewanych przez zespoły senioralne: 
,,Pod Brzozami” z Osiedlowego Domu Kultury przy Łaskiej, Złotą Jesień z Spółdziel-
czego Domu Kultury przy Orlej oraz Jarzębinki z Domu Kultury ,,Barak”. Goście 
koncertu cieszyli się, że w miłej atmosferze mogli wejść w wakacyjny nastrój.


