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Domy Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przygotowują się do 
Akcji Lato. Setki dzieci weźmie udział w wyjazdach, zabawach i atrakcjach 
przygotowanych przez opiekunów. Ale zanim to nastąpi, czeka nas jeszcze za-
kończenie sezonu we wszystkich placówkach oraz masa atrakcji, zwłaszcza na 
Dzień Dziecka, na który z niecierpliwością czekają najmłodsi. 

Muzyczne sukcesy seniorów
W Domach Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej kwiecień i maj 

były bardzo pracowitymi miesiącami. Osiedlowy Dom Kultury przy ul. Łaskiej 
otworzył się po przerwie związanej z remontem. 

- Wszystkie sekcje wróciły i cieszą się dużą popularnością. Pierwsze warszta-
ty zaowocowały już nowymi pracami. Uczestników zajęć nie brakuje - opowia-
da Karolina Zasada, kierownik Osiedlowego Domu Kultury.

Prace będą zapewne prezentowane w nowej galerii, która zmieniła się nie do 
poznania. W Osiedlowym Domu Kultury powstała także nowa sekcja.  

- Jeżeli interesujesz się techniką i elektroniką, zapraszamy do udziału w za-
jęciach radiotechnicznych w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w 
godzinach 17.00 - 19.00 - zachęca Karolina Zasada. 

Więcej informacji o klubie łączności znajdziemy na stronie internetowej 
www.sp7pb.pl

Seniorzy z zespołów wokalnych Domów Kultury w ostatnim czasie również nie 
próżnowali. Wszystkie grupy pojawiły się na przeglądzie twórczości senioralnej 
„Rewia talentów - Mikrofon dla seniora” w Łodzi. Rywalizowali z kilkunastoma 
zespołami z całego województwa. Sukcesem mogą pochwalić się „Jarzębinki” z 
Domu Kultury Barak, które wróciły do domu z wyróżnieniem. 

Teraz seniorzy z Baraku przygotowują się do zakończenia sezonu. Przed wa-

kacjami czeka ich jeszcze specjalne przedstawienie. Dzieci z przedszkola wystą-
pią na scenie, prezentując dla nich „Calineczkę”.

Pracownicy Domu Kultury Barak nie zapominają też o najmłodszych uczestni-
kach, którzy mogą spodziewać się masy atrakcji z okazji Dnia Dziecka. 

- Uczestnicy pracowni malarstwa i rysunku, teatru młodego aktora, warszta-
tów działań twórczych, sekcji muzycznej oraz biorący udział w korepetycjach, 
wszystkich zapraszamy na zabawy z okazji ich święta - opowiada Anna Beze-
-Łodyga, kierownik Domu Kultury „Barak”.

Lato, lato, lato czeka
Energia wszystkich instruktorów skupia się także na przygotowaniu półkolonii 

w ramach Akcji Lato. 16 czerwca zakończą się wszystkie zajęcia w Spółdziel-
czym Domu Kultury przy ul. Łaskiej. Później wszyscy rzucą się w wir pracy i 
przygotowań przed wakacjami. Półkolonie startują 4 lipca i potrwają do 26 sierp-
nia. Podzielone są na turnusy. Już zgłosiło się na nie blisko 100 uczestników. 
Czeka na nich mnóstwo atrakcji. 

- Wycieczki po Pabianicach i do innych miejscowości, odwiedziny w muzeum, 
kinie, na basenie - to tylko kilka z planowanych zajęć. Na pewno czekają nas też 
wyprawy do parku, kręgielni, ścianki wspinaczkowej, sali z laserami, na pole 
golfowe. Mamy napięty harmonogram. Nikt nie będzie się nudził - zapowiada 
Monika Jarończyk, kierownik Spółdzielczego Domu Kultury.

Inne Domy Kultury mają równie ambitny program zajęć. Wszyscy stawiają na 
wycieczki krajoznawcze, gry i zabawy, rajdy, wyjazdy i sportową aktywność na 
świeżym powietrzu. W zajęciach wezmą udział setki uczestników. Z zapisami 
trzeba się bardzo spieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona! Jedno jest pew-
ne - każdy uczestnik kolonii spędzi te wakacje ciekawie i aktywnie, a o nudzie 
zapomni na całe dwa miesiące.

Oto kilka najciekawszych wydarzeń...

SZYKUJEMY SIĘ DO LATA

28 kwietnia - Opowiedz o swojej podróży

W Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej zorganizowano kolejne spo-
tkanie sekcji turystyki i kultury, które zrzesza miłośników wycieczek krajoznaw-
czych, kina, teatru, koncertów i poezji. Uczestnicy wymieniają się swoimi do-
świadczeniami i wrażeniami z podróży. Klubowicze przygotowują też wycieczki 
we własnym gronie po najciekawszych miejscach w okolicy. Wszystkich chętnych 
do udziału w spotkaniach zachęcamy do kontaktu pod numerem tel. 508-352-324.

28 kwietnia - Pasja ozdabiania

W Domu Kultury Barak panie z koła decoupage „DecoPasja” zaprezentowa-
ły swój pomysł na ciekawe spędzanie wolnego czasu, wprowadzając uczestników 
spotkania w tajniki sztuki zdobniczej. Koło powstało w 2006 roku w starej siedzibie 
Baraku. Pełne zapału klubowiczki na spotkaniach ozdabiają różne przedmioty, dzielą 
się doświadczeniem i spostrzeżeniami, wymieniają wzory serwetek, papierów oraz 
gromadzą własną klubową bazę potrzebnych materiałów i przyborów. Na zebrania 
przychodzą osoby zainteresowane spędzeniem wolnego czasu w sposób twórczy i nie-
banalny. Wielbiciele decoupage spotykają się co drugi wtorek w godz. 17.00 - 19.30.

4 maja - Koncert na rocznicę Konstytucji 3 Maja

Zespół Wokalny „Pod Brzozami” wystąpił na scenie Osiedlowego Domu Kultu-
ry przy ul. Łaskiej, gdzie przedstawił program patriotyczny z okazji 225. Rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzień później tego samego koncertu posłuchali 
goście w Domu Kultury Barak, a 9 maja zespół pojawił się gościnnie w Spółdziel-
czym Domu Kultury przy ul. Orlej. W wykonaniu zespołu usłyszeliśmy słynne 
pieśni patriotyczne, takie jak: Witaj majowa jutrzenko, Niechaj Polska zna czy 
Przybyli ułani pod okienko. Uroczysty charakter wierszy: Ojczyzno moja, Wiwat 
3 Maj, podkreśliły utwory solowe wykonane przez Alicję Wibig (O mój rozmary-
nie), Bernadettę Micotę (Raduje się serce) oraz Teresę Bal (Jeszcze jeden mazur 
dzisiaj). Występy przypomniały zebranym gościom, że Konstytucja 3 maja była 
pierwszą w Europie i drugą na świecie. Jest źródłem dumy i przestrogi, którą warto 
przekazywać młodszym pokoleniom.

29 kwietnia - Mikrofon dla seniora

Zespoły senioralne ze wszystkich placówek domów kultury Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej uczestniczyły w corocznym przeglądzie twórczości senioralnej „Rewia 
talentów - Mikrofon dla seniora”. Przegląd zorganizowano w Bałuckim Ośrodku Kultu-
ry „Lutnia” w Łodzi. Najlepiej z naszych zespołów zaprezentowała się grupa wokalna 
„Jarzębinki” z Domu Kultury Barak. Artyści wystąpili z programem „U cioci na imie-
ninach” autorstwa Marka Koszady. Przygotowali utwory: Wesoły kawaler i W siną dal. 
Dzięki brawurowemu wykonaniu grupa zdobyła wyróżnienie oraz nagrodę rzeczową.
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Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45

Dom Kultury „Barak”- ul. Grota Roweckiego 18A

Harmonogram imprez i zajęć CZERWIEC 2016

2.06., godz. 16.00 - Koncert solistów 
z Domów Kultury
6.06., godz. 16.00 - Dzień Dziecka - 
zabawa dla dzieci uczestniczących w 
zajęciach w Domu Kultury Barak
9.06., godz. 16.00 - Występ dzieci z 
Przedszkola nr 13 w przedstawieniu 
„Calineczka”
13.06., godz. 16.00 - Spotkanie koń-
czące prace w Pracowni Malarstwa i 
Rysunku
14.06., godz. 16.00 - Spotkanie 
kończące prace Warsztatów 
Zajęć Twórczych
15.06., godz. 16.30 - Spotkanie kończą-
ce zajęcia Teatrzyku Młodego Aktora

Poniedziałek
pomoc dla dzieci ze szkół podstawo-
wych i gimnazjum w nauce j. angiel-
skiego - godz. 13.00 

Poniedziałek 
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

Wtorek
Próby wokalne zespołu 

terapia logopedyczna dla dzieci 
- godz. 13.00 
pomoc dla dzieci ze szkół 
podstawowych w nauce j. polskiego 
- godz. 15.00 
zajęcia w „Pracowni Rysunku 
i Malarstwa” dla dzieci w wieku 6 - 12 lat
- godz. 16.00
porady w punkcie konsultacyjno-infor-
macyjnym dla osób doznających 
przemocy w rodzinie - godz. 16.30
gimnastyka oddechowo-relaksacyjna 
dla pań - godz. 18.00

Wtorek
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 

1.06., godz. 16.00 - Obchody 
Dnia Matki. 
Wspomnienia artystki 
Eufemii Jurczyk

8.06., godz. 16.00 - Spotkanie 
z panem Romanem Kępą 
- wykład na temat ogrodów

6 maja - Skąd się biorą czarne dziury?

Spółdzielczy Dom Kultury przy Orlej zorganizował dla uczestników wszystkich 
zajęć wyjazd do planetarium w centrum EC1 w Łodzi. Pod kopułą planetarium 
zwiedzający obejrzeli film popularnonaukowy „Czarne dziury”. W czasie pokazu 
dowiedzieli się, jak powstają i gdzie się znajdują czarne dziury oraz jaki wpływ 
mają na wszechświat.

11 maja - Seniorzy nie przestają się bawić

„Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo prze-
stają się bawić” - głosi stare przysłowie. Tego na pewno nie można powiedzieć o se-
niorach z Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej. Świadczy o tym frekwencja 
na ostatniej zabawie tanecznej zorganizowanej przez klub seniora „Brzoza”. W mi-
łym towarzystwie i przy dźwiękach muzyki seniorzy bawili się przez wiele godzin. 

12 maja - Tańce z całego świata

W Domu Kultury Barak wysłuchaliśmy prelekcji „Muzyka i taniec”, któ-
rą w interesujący sposób poprowadził Marek Koszada. Każdy z omawianych 
tańców był zilustrowany pokazem podstawowych kroków oraz przykłado-
wym utworem muzycznym, często z zaangażowaniem publiczności. Uczest-
nicy spotkania poznali tańce ludowe takie jak: oberek, kujawiak, krakowiak, a 
także tańce charakterystyczne dla różnych krajów: kankan, czardasz, fokstrot 
oraz tańce towarzyskie: samba, rumba, tango, walc. Publiczność bardzo an-
gażowała się w wykład do tego stopnia, że uczestnicy sami zaczęli ćwiczyć 

Poniedziałek
Warsztaty rękodzielnicze 
- godz. 16.00
Klub Łączności (2 i 4 pon. miesiąca)
 - godz. 17.00
Gimnastyka i aerobik - godz. 17.30
W świecie wyobraźni - zajęcia 
la dzieci - godz. 17.15

prezentowane tańce. Wykład wzbudził ogromne emocje, a prowadzący został 
nagrodzony gromkimi brawami. 

16 maja - Odwiedziny Krasnoludków

W Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej pojawiły się tego dnia kra-
snoludki, a dokładniej mówiąc, grupa dzieci z przedszkola nr 15. Przedszkola-
ki uczyły się nowych piosenek, brały udział w zajęciach muzyczno-ruchowych 
oraz prezentowały swoją wiedzę z muzyki i przyrody podczas quizu. Śmiechu 
było co niemiara. 

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

Środa
Spotkania Towarzystwa Śpiewaczego 
„Dzwon” - godz. 11.00

Zajęcia fitness

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

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
Aerobik - godz. 18.00

Wtorek
Koło filatelistów, numizmatyków, 
kolekcjonerów - godz. 16.00
Grupa fotograficzna Osiedlowego 
Domu Kultury - godz. 16.30

Środa
Klub seniora Brzoza - godz. 16.00

Działań Twórczych” dla dzieci 
w wieku 6 - 12 lat - godz. 16.00
zajęcia decupage w Klubie 
Technik Zdobniczych - godz. 17.30 
spotkania sekcji tenisa stołowego 
 - godz. 17.00

Środa
próby zespołu wokalnego „Jarzębinki” 
i solistów - godz. 10.00 
pomoc dla dzieci ze szkół podstawo-
wych i gimnazjum w nauce j. angiel-
skiego - godz. 13.00
zajęcia teatralne w „Teatrzyku Młode-
go Aktora” dla dzieci w wieku 7 - 12 
lat - godz. 16.30
spotkania dzieci i młodzieży z sekcji 
muzycznej - godz. 17.00

Czwartek
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 

Piątek
Konsultacje logopedyczne dla dzieci 
- godz. 10.00 
spotkania sekcji tenisa stołowego - 
godz. 14.00 

Gimnastyka i aerobik - godz. 17.30
Czwartek
Zespół wokalny Pod Brzozami 
- godz. 10.00
Pracownia malarstwa i rysunku 
- godz. 15.00
Sekcja turystyki i kultury 
- godz. 16.00


