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WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA
Parafia Pomiechowo żyła w ostatnim czasie wizytą
ordynariusza płockiego ks. bp. Piotra Libery.
—————
Dostojny gość zechciał spotkać się także z władzami
samorządowymi i przedstawicielami służb publicznych: policji, wojska oraz
pracowników instytucji kultury Gminy Pomiechówek.
Wizyta ta miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury
we wtorek 19 maja 2009 r.

Ksiądz Biskup wyraził zainteresowanie inwestowaniem w turystykę na terenie Gminy Pomiechówek. Z zaciekawieniem przyjrzał się wystawie prac plastycznych
o św. Pawle, nagrodzonych w konkursie koła parafialnego
Akcji Katolickiej. Podziwiał fotografie mieszkanek
Pomiechówka zebrane w czasie sesji „JEJ OBRAZ”.
Na pamiątkę gościny w Pomiechówku Wójt Dariusz
Bielecki wręczył Księdzu Biskupowi oprawione zdjęcie
wykonane przez mieszkańca Gminy, Michała Wiktorowicza, przedstawiające kościół Św. Anny. Zapewne
uwieczniony na fotografii pomiechowski pejzaż stanie się
miłym wspomnieniem pobytu w naszej gminie.
abe

KULTURA

JEJOBRAZ – O KOBIETACH NIE TYLKO DLA KOBIET
Drugi majowy weekend zaowocował kolejnym wieczorem w Gminnym Ośrodku Kultury w Pomiechówku,
otwierającym nowy cykl JEJ OBRAZ. Emocjonująco
zapowiadało się zwłaszcza otwarcie długo oczekiwanej
wystawy.
———————————————
W niedzielę 10 maja miało miejsce spotkanie „JEJ
OBRAZ – O kobietach nie tylko dla kobiet”. Zaprezentowano 23 zdjęcia kobiet z Gminy Pomiechówek,
wykonane przez Romualda Nawrockiego podczas specjalnej sesji fotograficznej w Dzień Kobiet 8 marca 2009
w GOK. Zaproszenie mieszkanek Gminy Pomiechówek
miało na celu poszukiwanie piękna ukrytego w kobiecych
twarzach, piękna, które ubogaca pejzaż pomiechowskich
okolic tak, jak urok naszej przyrody.
Podczas niedzielnego wernisażu można było zobaczyć portrety pań w różnym wieku, które zechciały się nie
tylko sfotografować, ale także uwiecznić jedno ze swoich
największych marzeń. Nasze spotkanie stało się okazją do
bliższego poznania bohaterek zdjęć, ich motywacji i inspiracji. Każda z pań podzieliła się wrażeniami z wystawy,
jak też wyjaśniła wybór spisanego na potrzeby sesji
marzenia. Najczęściej powtarzającym się pragnieniem
było szczęście.

Znakomitym podsumowaniem rozmowy stał się
wykład psycholog Iwony
Majewskiej-Opiełki na temat potencjału kobiet. Prowadząca nawiązywała do
wypowiedzi uczestniczek,
dużo mówiła o sukcesie,
na który składa się spokojne sumienie, udane życie emocjonalne, kariera, wyznaczanie dalekosiężnych celów, energia i własny styl.
Te zaś – energię i styl – można było podziwiać podczas
recitalu Margity Ślizowskiej, laureatki wielu konkursów
wokalnych m.in. „Pamiętajmy o Osieckiej”. Jej fascynujjące wykonania znanych przebojów Agnieszki Osieckiej,
Marka Grechuty i Czesława Niemena pozwoliły odpocząć
i zanurzyć się w refleksji nad głębią wyśpiewanych słów.
Artystka doceniła – jak to sama określiła – mądrą i dobrą
publiczność wyrazami uznania i długimi bisami.
Najserdeczniej dziękujemy Paniom – uczestniczkom
sesji fotograficznej – za odwagę przyjęcia zaproszenia
i pokazanie rąbka swojego świata oraz wszystkim biorącym udział w niedzielnym spotkaniu – za radość bycia
razem i wspólnego smakowania sztuki.
A. Brzezińska

AKTYWNI SENIORZY Z PRAGI-POŁUDNIE
W sobotę 29 kwietnia 2009 r. odbyło się spotkanie
pt. „A ja sobie radzę na Pradze…” w cyklu POMIECHÓWEK LITERACKI, organizowanym przez
Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną
Gminy Pomiechówek, pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Pomiechówek Dariusza Bieleckiego.
———————————————
Animatorka kultury Janka Patocka jest szeroko znana
pomiechowskiej publiczności. Tym razem przyjechała do nas
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z prowadzonym przez siebie w ośrodku na Pradze-Południe
zespołem AGAT czyli Artystyczną Grupą Amatorsko-Teatralną.
Aktorzy-amatorzy skupieni w Centrum Aktywizacji
Seniorów zaprezentowali program pełen melodii z warszawskiej Pragi, przeplatany recytacją poezji. Wrażeń
artystycznych było mnóstwo.
Mamy nadzieję, że dobry duch teatralno-literackiej
aktywności został skutecznie zaszczepiony w naszej
pomiechowskiej społeczności.
Agnieszka Brzezińska
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