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MIKOŁAJowo z pompą pomysłów
Fot. M. Dziedzic-Nawrocka

Nie zdążyliśmy się obejrzeć,
a zastał nas grudzień. Na szczęście
nawet w przyśpieszającym tempie
przedświątecznych przygotowań
udało się sfinalizować dwie ciekawe
imprezy kulturalne.

Rozmowa z Marysią podczas wernisażu

fot. mdn

MIKOŁAJowym prezentem dla wszystkich – wszak dzieckiem w sercu jest zapewne każdy z nas, bez względu na wiek
– stał się koncert zespołu REGAU. Sympatyczne, „bujające” reggae, z pozytywnym
przesłaniem i dużą dawką energii przypadło do gustu szalejącej pod sceną młodzieży. Nam zaś dało impuls do dalszego działania, bez względu na wzmagający mróz.

MIKOŁAJowy koncert REGAU – śpiewający Mikołaj Grudziński z zespołem

można było własnoręcznie zrobione kartki,
bombki, zawieszki. Młodych amatorów rękodzieła wraz z rodzicami zaprosiliśmy także na specjalne Przedświąteczne warsztaty
cudo-wiankowe, podczas których można
było samemu wykonać ozdoby choinkowe
– dzięki pomocy i radzie Pani Zuzanny.
Zarówno starsi, jak i młodsi poszukiwacze prezentów mogli nabyć niezwykłe egzemplarze ceramiki Marioli Proch,
biżuterii Eweliny Wiktorowicz-Dany, misterne szydełkowe obrusy i serwety Teresy
Pietrzak, maskotki Wali Biełowej oraz zabawki i biżuterię Zuzanny Synoradzkiej.
Cuda-wianki w pierwotnym zamyśle
miały funkcjonować jako giełda wyprzedażowa, na której można przeprowadzać
rozmaite transakcje handlowe, przede wszystkim wymienne. Tym razem wyszło artystycznie, z czego też się cieszymy. Kiermasze artystyczne jak i akcje secondhand’owe weszły na stałe w kalendarz
naszego Ośrodka Kultury. Do zobaczenia
zatem w Nowym 2011 Roku. a.brzezińska

Warsztaty cudo-wiankowe

I tak już tydzień później, także w niedzielę, spotkaliśmy się na Świątecznych
CUDACH-WIANKACH. Swoje dzieła oferowali pomiechowscy artyści, jak też
dzieci, uczęszczające na zajęcia twórcze
w Gminnym Ośrodku Kultury, prowadzone
przez Zuzannę Bem-Synoradzką. Zakupić

Gazeta POMIECHOWSKA

Niech Gwiazda Betlejemska rozświetla
ciemności i oświeca drogę do dobra
i piękna. Ciepłej, rodzinnej atmosfery
podczas Świąt Narodzenia Pańskiego
oraz mnóstwa pozytywnej energii,
twórczej inwencji i radosnego
współdziałania w Nowym Roku
życzy dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Pomiechówku
Agnieszka Brzezińska z zespołem

W Nowym Roku w GOK-u:
16 stycznia 2011
•
•
•

Stoisko z serwetami Teresy Pietrzak

otwarcie
wystawy
pokonkursowej
„Pomiechówek w obiektywie”
finał konkursu na najpiękniejszą
szopkę bożonarodzeniową
koncert kolęd w wykonaniu młodych
pianistów „Bemolki”

w styczniu 2011

fot. mdn

fot. mdn

Zbliżające się Mikołajki pozwoliły ustalić
dogodny termin otwarcia długo oczekiwanej wystawy fotografii Marii Bolek,
laureatki konkursu „Święta po polsku”.
Na wernisażu w niedzielę 5 grudnia zjawili się bliscy i znajomi, jak i nowo wybrane władze samorządowe. Fotografie
Marysi, przedstawiające pejzaże Krakowa, zachwycały kompozycją, zastosowaniem nietypowych ujęć, a zwłaszcza specyficznym klimatem czarno-białych zdjęć.

Klub Filmowy „Hydrozagadka”
– piątki, start: 20:00
każdy członek klubu proponuje film, oglądamy wszystko, co ciekawe, te już widziane a także zupełnie nowe i niedostępne
Klub Mam
cotygodniowe spotkania dla mam z małymi dziećmi; spotkanie organizacyjne pod
koniec stycznia

szczegóły na stronie internetowej:
www.pompa.pomiechowek.pl
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