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Piękno: kobiety i śpiew
Tym razem ze swoim dorobkiem
malarskim w niedzielę 21 czerwca 2009
zaprezentowała się Katarzyna Szczepańska, mieszkanka Błędowa. Wystawę prac
zatytułowała: „Kobiety, wino, śpiew”,
gdyż kobiety to bardzo częsty motyw jej
twórczości, zwłaszcza panie w kapeluszach oraz kobiece akty.
Pani Katarzyna powitała gości w iście malowniczym stroju i podzieliła się
inspiracjami, które wykorzystuje w twórczości. Przyznała, że maluje odkąd została w domu, by opiekować się dziećmi.
Artystka wykorzystuje rozmaite techniki
plastyczne: farby akrylowe, akwarelowe,
ołówek, pastele. Malowanie stało się
prawdziwą pasją, zaś własna galeria –
marzeniem, uwidocznionym również
na zdjęciu-portrecie, wykonanym podczas
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Czerwiec w Gminie Pomiechówek to przede wszystkim imprezy plenerowe.
Nie zabrakło jednak i kameralnego spotkania w naszym cyklu JEJO
JEJOBRAZ.
BRAZ

sesji z okazji Dnia Kobiet. Tak zaczęła
się współpraca Pani Katarzyny z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pomiechówku
– czekamy na kolejne odsłony znakomitej
sztuki.
Niedzielne spotkanie zostało uświetnione częścią muzyczną, w wykonaniu
dwóch śpiewających kobiet: Joanny Berdyn, utalentowanej absolwentki Liceum
w Nowym Dworze Mazowieckim i świeżo upieczonej studentki zarządzania, oraz
Małgorzaty Gudejko-Masalskiej, aktorki,
występującej ze specjalnie dobranym repertuarem piosenek o tematyce malarskiej.
Licznie zgromadzeni goście, a wśród
nich nie tylko panie, ale i panowie, a nawet całe rodziny z dziećmi, to dla nas,
ekipy Gminnego Ośrodka Kultury, doskonała motywacja do organizowania podobnych spotkań. Do cyklu JEJ OBRAZ
powrócimy na pewno po wakacjach.
Tymczasem
serdecznie
zapraszamy
do kontaktu z GOK kobiety chcące
podzielić się swoim ciekawym hobby.

Katarzyna Szczepańska podczas wernisażu

Agnieszka Brzezińska

WYWIAD GAZETY

Daj siebie innym, czyli kajakowy super czad i inne pomysły
Wywiad z Bartłomiejem Włodkowskim, Prezesem Fundacji AVE
Spływy kajakowe – organizowany w tym roku po raz drugi Dzień Dziecka w Dolinie
Wkry, jak i Wianki w Dolinie Wkry – cieszą się dużym powodzeniem wśród
mieszkańców naszej Gminy. Są wspólną inicjatywą Gminnego Ośrodka Kultury
i Fundacji AVE. Poprosiliśmy jej Prezesa Bartłomieja Włodkowskiego o zaprezentowanie działań Fundacji i planów na przyszłość.
Agnieszka Brzezińska: Czym zajmuje
się Fundacja AVE? Kto ją tworzy?
Bartłomiej Włodkowski: „Ave” znaczy:
witaj. To nawiązanie do starorzymskiego
pozdrowienia. Nazwa fundacji wskazuje,
że jesteśmy otwarci na każdego; każdą
osobę serdecznie witamy i zapraszamy
do współpracy. Oznacza to, że fundację
tworzą wszyscy ci, którzy chcą zaangażować się we wspólne działania. Obecnie
w AVE udziela się prawie setka wolontariuszy od dziesięcio- do siedemdziesięcioparolatków. Animują oni festiwale,
zabezpieczają spływy kajakowe, redagują gazetę, opiekują się niepełnosprawnymi…
Fundacja AVE istnieje od 2005 roku
i działa w przestrzeni edukacji, kultury,
turystyki oraz integracji międzypokoleniowej. Głównym celem podejmowanej
działalności jest twórcza animacja dzieci,
młodzieży i seniorów. Przy Fundacji
rozwijają się amatorskie chóry, będące
laureatami ponad 40 nagród na festiwa-
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lach ogólnopolskich i międzynarodowych,
realizowane są cykle warsztatów twórczych, muzycznych, fotograficznych i dziennikarskich. Osobna dziedzina aktywności
Fundacji to edukacyjne rajdy i wyprawy
kajakowe. Warto tu wymienić projekt
integracji międzypokoleniowej „Super
czad z dziadkiem w kajaku”, projekt
ekologiczny „Kajakowe Pogotowie Recyklingowe”, projekt spływów dla osób
niepełnosprawnych „RAZEM wypłyńmy
na głębię” czy realizowany od 4 lat ogólnopolski spływ „Wisłą przez Miasto
Nieujarzmione” dla uczczenia rocznicy
Powstania Warszawskiego. Poza tym
Fundacja AVE od 9 lat organizuje ogólnopolski teatralno-muzyczny festiwal
bożonarodzeniowy „Betlejem u Avetek”,
jeden z największych w Polsce, a także
szereg innych wydarzeń konkursowofestiwalowych: m.in. Międzynarodowy
Festiwal Garażowych Zespołów rockowych
„Dobra strona rocka”, Ogólnopolskie
Juwenalia III Wieku czy Mazowiecki
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Konkurs Recytatorski Twórczości Księdza Jana Twardowskiego. Prowadzimy
również program stypendialny dla zaangażowanej społecznie młodzieży z terenu
Mazowsza „Dla Edukacji”. Na warszawskiej Białołęce wydajemy też w znaczącym nakładzie 20 000 egz. miesięcznik
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