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NASTROJOWO W DOMACH KULTURY
Jesień w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zagościła na dobre. Nieśmiertelnie żółty październik gładko ustąpił miejsca nostalgicznemu listopadowi, otwierając szkatułkę ze wspomnieniami i magicznymi chwilami.
Domy kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie zapomniały o ukochanych seniorach, dla których z okazji obchodzonego 20 października Europejskiego Dnia Seniora zorganizowały wspaniałe fety
pełne śpiewów, tańców i smakołyków.
- Seniorzy dopisali, stawili się w dużym składzie i świetnie się bawili - komentuje Danuta Urban, instruktorka ze Spółdzielczego Domu
Kultury, i dodaje: - Dodatkowo najstarszym wiekiem i stażem w naszym
klubie seniora podarowaliśmy kwiaty.
Ośrodki kulturalne Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawiły swoim członkom i sympatykom szeroki wachlarz imprez, podczas
których można było posłuchać patriotycznych pieśni nawiązujących do

obchodów Święta Niepodległości wykonywanych przez wspaniałych, lokalnych artystów. Można było także wspólnie powspominać i pośpiewać
szlagiery wielkich nieobecnych twórców sprzed lat.
To, na co z pewnością czekają mali i duzi entuzjaści placówek kulturalnych, działających pod skrzydłami Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, to liczne spotkania mikołajkowe i opłatkowe. Będzie się działo!
Ale zanim popłyną serdeczne życzenia bożonarodzeniowe i poprószy
śnieg, seniorzy ze Spółdzielczego Domu Kultury, stawiając na maksymę:
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”, będą wyginać śmiało ciała podczas
ćwiczeń sprawnościowych na piłkach, a adepci Osiedlowego Domu Kultury zadbają o wzmacnianie mięśni oraz o odprężenie podczas nowych
zajęć - jogi. Natomiast Dom Kultury „Barak” postawi na kulturę, wyświetlając film Zbigniewa Gajzlera „Sny i marzenia pioniera fotografii”.
Na nudę nie będzie można narzekać!

Oto kilka najciekawszych wydarzeń...
26 października - Uroczyście w Dniu Seniora
Tego dnia Dom Kultury „Barak” obchodził Dzień Seniora. Zespół Wokalny
„Pod Brzozami” oraz soliści przygotowali bogaty program artystyczny. Oprócz
piosenek można było posłuchać wielu nastrojowych utworów wierszowanych. Na
uroczystości nie zabrakło gości z Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego,
Centrum Seniora i Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

3 listopada - Recital słowika
W Domu Kultury „Barak” odbył się recital młodej, uzdolnionej wokalnie Małgorzaty Poczty, która wykonała m.in. takie piosenki jak: „Płoną góry, płoną lasy”,
„Motylem jestem”, „Głowisia”, „Nie zakocham się”. Piosenka finałowa „Taki
dzień się zdarza raz” okazała się kwintesencją tego magicznego wieczoru.
Pani Małgorzata to niezwykle skromna osoba z głosem słowika i bardzo wrażliwą duszą.

7 listopada - Patriotycznie
w Spółdzielczym Domu Kultury
Spółdzielczy Dom Kultury obchodził 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak zawsze można było liczyć na Zespół Wokalny „Złota Jesień”,
który przygotował program z okazji Święta Niepodległości. W repertuarze znalazły się wiersze i pieśni patriotyczne.

27 października - Występ Akordu
Dom Kultury „Barak” lubi gości i dlatego zaprosił do siebie zespół „Akord” z
Miejskiego Ośrodka Kultury. Artyści pracujący pod kierunkiem Mirosława Piotrowskiego zaprezentowali program „Legiony też wesoła nuta”. W ich wykonaniu można było usłyszeć m.in.: „Pierwszą Brygadę”, „Stary młynarz ze Zgierza”,
„Ej, dziewczyno, ej, niebogo”, „Ułani, ułani malowane dzieci”, „Jedzie, jedzie na
kasztance”.

9 listopada - Loteria fantowa
Kreatywny i przedsiębiorczy Klub Seniora „Brzoza” zorganizował dla
społeczności lokalnej loterię fantową. Szczęśliwi zdobywcy wygranych losów zabrali do domu m.in. kosmetyki, kawę, herbatę i drobne upominki
świąteczne.

10 listopada - Dzień Niepodległości w Baraku
Z okazji Dnia Niepodległości w Domu Kultury „Barak” odbyło się uroczyste
spotkanie, podczas którego zespół „Jarzębinki” przedstawił pieśni patriotyczne, takie jak: „Marsz, marsz Polonia”, „Wojenko, wojenko”, „Przybyli
ułani”. Małgorzata Poczta zaśpiewała utwór „Płonie ognisko”, a okolicznościowe wiersze nadały uroczysty charakter spotkaniu.
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16 listopada - Wysłuchali Akordu
Chór „Akord” pod kierownictwem Mirosława Piotrowskiego wystąpił w Domu
Kultury „Barak” z programem upamiętniającym Święto Niepodległości. Można
było posłuchać m.in. takich pieśni jak: „Jedzie na kasztance”, „Pierwsza Kadrowa”, „Hej, hej ułani”, „Wojenka”.

17 listopada - Pamiętali o Katyniu
Uczniowie z Gimnazjum nr 3 wystąpili w Domu Kultury „Barak” z programem
„Z ziemi do nieba… Katyń… Pamiętamy” autorstwa Marzeny Bieleckiej, Wioletty
Sobieraj i Andrzeja Pasińskiego. Zaangażowane występy młodych aktorów udowodniły, że idea kultywowania pamięci o przeszłości jest wciąż żywa.

Harmonogram imprez i zajęć LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2016
Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48
5 grudnia - Spotkania mikołajkowe w sekcjach Osiedlowego Domu
Kultury
7 grudnia - Mikołajki w Klubie
Seniora „Brzoza”
12 grudnia - Świąteczna wystawa prac dzieci z sekcji Osiedlowego
Domu Kultury
14 grudnia - Spotkanie wigilijne w
Klubie Seniora „Brzoza”
19 grudnia - Wigilia w sekcjach
Osiedlowego Domu Kultury
20 grudnia - Spotkanie świąteczne
dzieci z Niepublicznego Przedszkola
„TYGRYSEK”

Poniedziałki
Historia na wesoło - pomoc w nauce
historii - godz. 15.00
Warsztaty rękodzielnicze - godz. 16.00
Gimnastyka i aerobik - godz. 17.00
Zajęcia manualno-plastyczne „W
świecie wyobraźni” - godz. 17.00
Wtorki
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów - godz. 9.00
Joga - godz. 11.30
Klub podróżnika - godz. 15.00
Zajęcia muzyczne - nauka gry na instrumentach - godz. 15.30

Koło filatelistów - godz. 16.00
Tenis stołowy dla dzieci i seniorów godz. 16.00
Grupa fotograficzna - godz. 17.00
Środy
Tenis stołowy dla młodzieży - godz.
14.00
Historia na wesoło - pomoc w nauce
historii - godz. 15.00
Klub seniora „Brzoza” - godz. 16.00
Gimnastyka i aerobik - godz. 17.30
Czwartki
Zespół wokalny „Pod Brzozami” -

godz. 10.00
Spotkania solistów - godz. 12.00
Pracownia malarstwa i rysunku godz. 15.30
Sekcja turystyki i kultury - godz. 16.00
Piątki
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów - godz. 9.00
Próba śpiewu - soliści - godz. 12.00
Klub podróżnika - godz. 15.00
Wystawy fotograficzne w galerii
Osiedlowego Domu Kultury - godz.
16.00

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45
5 grudnia - „Mikołajki” w Klubie
Seniora „Złota Jesień”
9 grudnia - Bożonarodzeniowa
impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie organizowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowych (Koło w Pabianicach)
- tylko dla zaproszonych gości
12 grudnia - Ćwiczenia sprawnościowe dla osób starszych z wykorzystaniem piłki (w ramach spotkania Klubu Seniora)
19 grudnia - Spotkanie wigilijno-opłatkowe dla członków i sympatyków Klubu „Złota Jesień” oraz

dla zaproszonych gości

go „Dzwon” - godz. 15.30

Poniedziałki
Spotkania w Klubie Seniora „Złota
Jesień” - godz. 14.00
Sekcja nauki gry na instrumentach godz. 16.00

Czwartki
Spotkania Towarzystwa Śpiewaczego „Dzwon” - godz. 14.00

Wtorki
Próby wokalne zespołu „Złota Jesień” - godz. 10.00
Spotkania członków i sympatyków
Klubu „To się uda” - godz. 17.00

Poniedziałek
Wzmacnianie mięśni posturalnych godz. 17.00
Gimnastyka odchudzająca - godz.
18.00
Wtorek
Uda, biodra, pośladki - godz. 10.00
Callanetics - godz. 11.00

Środy
Spotkania Towarzystwa Śpiewacze-

Zajęcia fitness

Gimnastyka usprawniająca - godz.
16.00
Aerobik - godz. 17.00
Aerobik - godz. 18.00
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
Gimnastyka rewitalizująca - godz.
16.00
Aerobik - godz. 17.00, 18.00

Dom Kultury „Barak”- ul. Grota Roweckiego 18A
30 listopada, godz. 16.30 - Zabawa andrzejkowa dla dzieci
1 grudnia, godz. 16.00 - Pokaz
filmu „Sny i marzenia pioniera fotografii” w reżyserii Zbigniewa
Gajzlera
7 grudnia, godz. 16.00 - Spotkanie
z policją „Bezpieczny senior”
15 grudnia, godz. 16.00 - Uroczyste spotkanie z okazji Bożego Narodzenia dla członków Klubu Seniora
„Jarzębina”
Poniedziałki
Terapia logopedyczna dla dzieci godz. 13.00
Zajęcia 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. polskiego - godz. 13.30
Zajęcia manualne na „Warsztatach
Działań Twórczych” dla dzieci w wieku 6-12 lat - godz. 16.00
Zajęcia decoupage w Klubie Technik
Zdobniczych - godz. 17.00

Spotkania sekcji tenisa stołowego godz. 17.00
Środy
Próby zespołu wokalnego „Jarzębinki” i solistów - godz. 10.00
Zajęcia teatralne w „Teatrzyku Młodego Aktora” dla dzieci w wieku 7-12
lat - godz. godz. 16.30
Nauka gry na instrumentach - godz.
17.00
Próba sekcji wokalnej młodzieżowej
- godz. 18.30
Czwartki
Terapia logopedyczna dla dzieci godz. 8.30
Spotkania dzieci z sekcji muzycznej

- 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
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych w nauce j. polskiego - godz.
13.00
Spotkanie sekcji tenisa stołowego godz. 14.00

