WIOSNA, ACH TO TY!
Wiosna zawitała do Domów Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej! Radosny klimat udziela się wszystkim, dlatego nie brak wielkanocnych spotkań przy suto zastawionych stołach. Wszyscy czekają na
wiosenne koncerty i zabawy taneczne, a także najnowszą premierę teatru
młodego aktora. Czas leci szybko, bo przecież dopiero co bawiliśmy się na
zimowych półkoloniach.

Wiosenna atmosfera
W marcu rozpoczęły się przygotowania do świętowania Wielkanocy. To idealny czas, by przy stole pełnym jedzenia spotkać się z przyjaciółmi. Koło seniora „Jarzębina” z Domu Kultury Barak na swoją wielkanocną imprezę zaprosiło
gości: pracowników i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zaprzyjaźnione
kluby seniora „Złotą Jesień” i „Brzozę”. Goście bawili się przy wiosennych
artystycznych występach.
Radosna atmosfera nie opuszcza Domu Kultury Barak, bo już 7 kwietnia
piosenki i utwory literackie o wiosennej tematyce zaprezentuje zespół muzyczny „Jarzębinki”. Tydzień później swoje muzyczne zdolności pokaże kilkunastu
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. W poprzednich latach
podczas wiosennych koncertów wysłuchaliśmy utworów na najróżniejszych instrumentach, m.in. skrzypcach, fagotach, fletach poprzecznych czy fortepianie.
Wszyscy zachodzą w głowę, co w tym roku przygotują zdolni młodzi muzycy.

Artyści nie próżnują
Muzyka rozbrzmiewa też w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej,
gdzie już od wielu lat swoje próby ma Towarzystwo Śpiewacze „Dzwon”.
Artyści biorą udział w licznych konkursach, przeglądach i festiwalach, a ich
muzyczny zapał nie przemija. Młodzi artyści również znajdą coś dla siebie.

Instruktor Marek Koszada zaprasza wszystkich, którzy czują w sobie artystyczny
zapał do gry na gitarze, keyboardzie i pianinie.
Tymczasem wszyscy sympatycy Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej z
niecierpliwością czekają na koniec wielkiego remontu. W większości prowadzone
są już prace wykończeniowe, a otwarcie ODK planowane jest w kwietniu. Na czas
remontu ograniczono większość zajęć, choć niektóre grupy spotykają się pomimo
utrudnionych warunków. Swoje zdolności cały czas rozwijają uczestnicy grupy
fotograficznej dla młodzieży i dorosłych. Ducha Picassa szukają w sobie zaś młodzi artyści z pracowni malarstwa i rysunku.

Wyjątkowa premiera
W kwietniu w „Baraku” szykuje się zabawa taneczna w klubie seniora „Jarzębina” oraz lekcja decoupage’u, czyli pokaz sztuki zdobienia przedmiotów. Przygotowuje go grupa pań, które artystycznym zdobieniem zajmują się od dawna.
- Koło decoupage działa u nas od kilkunastu lat. Jesteśmy z niego bardzo dumni.
Panie udzielają rad, jak ozdabiać przedmioty, by uzyskać pożądany efekt. Nie jest
to takie proste, bo różne techniki służą do osiągania różnych celów - opowiada
Anna Beze-Łodyga, kierownik Domu Kultury „Barak”.
Ogromną atrakcją będzie też najnowsza premiera Teatrzyku Młodego Aktora,
który w „Baraku” działa od kilkunastu lat. Co roku dzieci wystawiają nowe przedstawienie. W tym swoją premierę będzie miała sztuka „Valentino z 5b”. Scenariusz tradycyjnie już przygotowała instruktorka Magdalena Wojna-Kowalska; za
oprawę muzyczną odpowiada Marek Koszada.
- Na premierę zapraszamy uczniów szkół podstawowych, przedszkoli i szkoły
specjalnej z tych klas, do których chodzą nasi uczniowie - mówi Anna Beze-Łodyga.
Zespół aktorski liczy 18 osób w wieku od 6 do 12 lat. Każdy będzie miał swoją
rolę do odegrania. Premiera jeszcze w kwietniu.

Oto kilka najciekawszych wydarzeń...
15-26 lutego - Akcja zima 2016
Zimą wszystkie Domy Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wypełnione były po brzegi rozbawionymi uczestnikami półkolonii. Organizatorzy zadbali o moc atrakcji.
W Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej prowadzone były zajęcia
pod nazwą „Akcja Zima 2016”. - Jesteśmy bardzo zadowoleni, dzieciaki
świetnie się bawiły, pogoda dopisała. Nie siedzieliśmy w miejscu. Po raz
pierwszy dzieci z półkolonii odwiedziły planetarium, byliśmy także m.in. w
muzeum przyrodniczym, na basenie w Tuszynie, w Figloraju w Łodzi. To były
bardzo aktywne ferie - opowiada Monika Jarończyk, kierownik Spółdzielczego Domu Kultury.
Dzieci z klas 1-6 szkoły podstawowej pod bacznym okiem wychowawców
uczestniczyły w wycieczkach turystycznych, seansach filmowych i teatralnych, zajęciach plastyczno-manualnych oraz sportowo-rekreacyjnych. Bogata
oferta programowa sprawiła, iż chętnych nie brakowało. Nie nudzili się też
uczestnicy innych półkolonii. Dzieci bawiące się w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej odwiedziły m.in. basen w Tuszynie oraz salę zabaw Agatka.
Moc atrakcji sprawiła, że ferie wszystkim minęły błyskawicznie.
Ferie zimowe w Domu Kultury Barak, choć bez zimy i bez konkursu na lepienie bałwana, udały się na sto dwa. Zabawa integracyjna i łańcuszek imion
pozwolił na szybkie poznanie się, a potem była już tylko zabawa, zabawa i
zabawa. Organizatorzy przeprowadzili wiele konkursów, m.in.: zabawy taneczne, karaoke, kalambury i zawody w ping-ponga. W pierwszym tygodniu
dzieciaki odwiedziły kino, gdzie obejrzały przygody Alvina i wiewiórek. Pojechały też do łódzkiej Manufaktury, aby rozegrać kolejną grę laserową z cyklu
„Laser game”. Wycieczka do sali zabaw „Piotruś Pan” wywołała wiele emocji
i wrażeń. Koniec tygodnia spędzili w Teatrze Picolo na przedstawieniu pt.
„Bałwankowa Kraina”. Drugi tydzień rozpoczęła zabawa w pabianickiej sali
zabaw „Ciuchcia”. Uczestnicy półkolonii z „Baraku” obejrzeli także najnowszą produkcję „Misiek w Nowym Jorku”. Dzieci rozegrały turniej gry w kręgle
w łódzkiej kręgielni „Grakula”. Do Tuszyna pojechali na basen „Relax”, a
ferie zakończyli wycieczką do Manufaktury, gdzie wspinali się na ściance w
„Stratosferze”.

29 lutego - spotkanie z ogrodnikiem
Podczas kolejnego spotkania Klubu Seniora „Złota Jesień” w Spółdzielczym
Domu Kultury przy ul. Orlej uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej
o sposobach pielęgnacji ogrodów po okresie zimowym. Praktyczne porady
dotyczyły cięcia oraz przycinania krzewów ozdobnych i drzew owocowych, a
także sadzenia i przesadzania roślin. Wykład na ten temat przygotował pasjonat ogrodów Roman Kępa.
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7 marca - Dzień Kobiet na ludową nutę
W Klubie Seniora Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej obchodzono
Międzynarodowy Dzień Kobiet. Występ zespołu wokalnego „Złota Jesień” sprawił wszystkim zebranym, nie tylko paniom, ogromną radość. Program artystyczny na „ludową nutę” przygotował wraz z zespołem instruktor muzyczny Marek
Koszada. Gości wysłuchali radosnych utworów, takich jak: „Siadła pszczółka na
jabłoni”, „Hej szalała, szalała” , „W zielonym gaju”, „Rano, rano, raniusieńko”.
Po części artystycznej przyszedł czas na życzenia i słodki poczęstunek.

10 marca - O kobietach i mężczyznach na wesoło
Seniorzy z Domu Kultury Barak postanowili uczcić Dzień Kobiet razem z
Dniem Mężczyzn - na wesoło. Program kabaretowy autorstwa Marka Koszady
wykonany brawurowo przez zespół „Jarzębinki” wywołał wiele uśmiechów i
wprowadził gości w radosny nastrój. Tematem występu była kapela podwórkowa.
Cała sceneria, kostiumy i bogaty repertuar nawiązywał do czasów, kiedy takie
kapele spotykaliśmy na ulicach. Wesoła muzyka rozbawiła blisko siedemdziesiąt
osób zebranych w DK Barak. Niektóre przeboje śpiewała cała sala. Owacjom na
stojąco i licznym pochwałom nie było końca.

14 marca - Oświecenie w literaturze
Pasjonujące wykłady prezesa klubu seniora Mariana Walczaka podczas otwartych
spotkań w Spółdzielczym Domu Kultury zawsze przyciągają tłumy. Nie inaczej było
w tym wypadku. Tym razem prezes przygotował wykład o tytule: „Okres oświecenia w polskiej literaturze”. Blisko 100 osób z wielkim zainteresowaniem słuchało o
najważniejszych wydarzeniach literackich w tym ważnym dla Polski okresie.

17 marca - Święta Wielkanocne w Baraku
Seniorzy z Domy Kultury Barak przygotowali spotkanie wielkanocne, na które
zaprosili licznych gości. Dla chrześcijan to najważniejsze święto w roku, które zawsze spędzamy w gronie najbliższych. Dlatego w Baraku pojawili się członkowie
zaprzyjaźnionych klubów seniora „Złota Jesień” oraz „Brzoza”, a także rady osiedli, kierownicy administracji oraz władze Pabianickiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej. Uroczystość uświetnił swym występem zespół „Jarzębinki”, który nawiązał
do zbliżających się świąt i wiosennej aury za oknem. Uczestnicy spotkania złożyli
sobie życzenia i tradycyjnie podzielili się jajkiem.

21 marca - Wielkanoc się zbliża
Swoje spotkanie wielkanocne przygotowali też członkowie Klubu Seniora „Złota
Jesień” w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej. Zebrani goście słuchali muzyki i wierszy o wiosennej tematyce. Wszyscy spróbowali serników i innych smakołyków. Nie zabrakło tradycyjnych wielkanocnych życzeń i dzielenia się jajkiem.

Harmonogram imprez i zajęć KWIECIEŃ 2016
Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48
Z uwagi na przeprowadzany remont placówki większość zajęć zostało wstrzymanych do
odwołania. Przewidywany koniec remontu - kwiecień 2016.

Wtorek: Koło fotograficzne dla młodzieży i dorosłych - godz. 16.00
Czwartek: Nauka malarstwa dla dzieci ze szkół podstawowych - godz. 15.00

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
Gimnastyka rewitalizująca - godz. 10.00
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
Aerobik - godz. 17.00, 18.00

Dom Kultury „Barak”- ul. Grota Roweckiego 18A
7.04., godz. 16.00 - Dzień wiosny - Spotkanie muzyczne
14.04., godz. 16.00 - Koncert Wiosenny w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
21.04., godz. 16.00 - Zabawa taneczna w Klubie Seniora „Jarzębina”
28.04., godz. 16.00 - Pokaz sztuki zdobienia przedmiotów (lekcja decoupage)
kwiecień - Premiera Teatrzyku Młodego Aktora „Valentino z 5b”
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
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum w nauce j. angielskiego - godz. 14.30
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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