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27 grudnia ub.r. Izba Muzealna Wodiczków w Wołominie
gościła światowej sławy współczesnego artystę Krzysztofa Wodiczkę, syna Bohdana Wodiczki,
wnuka Franciszka i prawnuka
Wacława. Artysta zapoznał się
ze zbiorami dokumentującymi
historię czterech pokoleń jego
rodziny. Obejrzał także zdjęcia
ze swoich najmłodszych lat i
kartki pocztowe, które wysyłał

największych polskich artystów
współczesnych, zajmującym
się problematyką społeczną i
wykorzystującym przestrzeń
publiczną dla sztuki. Jest profesorem Harvardu, doktorem
honoris causa Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu. Mieszka i
tworzy w Nowym Yorku, Bostonie i Warszawie. Zorganizował
do tej pory kilkadziesiąt swoich
projektów na świecie, kilka z
nich prezentował w Polsce. Jest
laureatem wielu prestiżowych
nagród. Krzysztofowi Wodiczce
towarzyszyła żona Ewa Harabasz, także wykładowczyni na
Uniwersytecie Harvada, artystka
specjalizująca się w tych samych
co mąż tematach artystycznych
w sztuce współczesnej, o tematyce społecznej. Od grudnia 2018
r. można oglądać w Warszawie w
fundacji Profile jej wystawę pt.
„Czerwieñ i fiolet”.

Krzysztof Wodiczko w Wołominie
do Wołomina, do babci Ani. Kilkugodzinna wizyta w Wołominie
upłynęła na rozmowach o losach
rodziny Wodiczków, dawnym
Wołominie i wspomnieniach z
dzieciństwa związanych z miastem. Nie obyło się także bez
rozmów o zainteresowaniach
artystycznych, które przedstawia
w swoich instalacjach i najnowszych projektach. Krzysztof
Wodiczko jest bowiem jednym z

W spotkaniu z artystami
uczestniczyła Halina Wodiczko - żona Bohdana, Gabriela
Papuzińska Gele - córka Haliny
Wodiczko, Bogdan Olędzki
- dyrygent i uczeń Bohdana
Wodiczki, Michał Klubiński
- monografista Bohdana Wodiczki oraz Danuta Michalik
- gospodyni Izby Muzealnej
Wodiczków w Wołominie.
„Dziękuję z całego serca za
zaproszenie do Izby Muzealnej.
Bardzo ważna w moim życiu wizyta i niezapomniany moment.
Wspaniałe spotkanie rodzinne
i piękne rozmowy wspomnieniowe, myśli na przyszłość oraz
inspiracje etyczne i artystyczne.
Wiem więcej skąd jestem i dokąd idę. Wielkie, wielkie dzięki” - takimi słowami wpisał się
Krzysztof Wodiczko do kroniki
wołomińskiej Izby Muzealnej.

Dziadek do orzechów

Fot. Bogdan Olêdzki.

Wieczór kolędowy
W najbliższą sobotę, 12 stycznia o godzinie 18:00, w Izbie
Muzealnej Wodiczków odbędzie się wielopokoleniowy wieczór
kolędowy. Program tego wieczoru przewiduje występ uczniów z
Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce pod opieką nauczycielki
Jadwigi Skotnickiej, koncert kolęd i pastorałek przygotowany przez
Ryszarda Matusiewicza oraz wspólne wykonanie najpiękniejszych
polskich kolęd przy akompaniamencie Jolanty Łochowskiej. Dla
wszystkich gości zostaną przygotowane okolicznościowe śpiewniki.
Wstęp wolny.

Marsz z królami

13 stycznia o godz. 13:00 Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce
zaprasza dzieci w wieku 4-10 lat na spektakl pt. „Dziadek do
orzechów”. Przed świętami mała Klara przenosi się w magiczną
podróż. To ojciec chrzestny dziewczynki czarodziejskimi prezentami wprowadza ją do krainy baśni, ucząc jednocześnie dobrych
manier. A kiedy Klara bierze do rąk dziadka do orzechów, cały jej
dziecięcy świat się zmienia. Myszy, których bała się dziewczynka,
przestają być już straszne. A dziadek do orzechów staje się jej
obrońcą, przyjacielem i zabiera ją w magiczną podróż do krainy
kwiatów, cukierków i lalek.
Muzyka P. Czajkowskiego nadaje tej historii niepowtarzalną
słodycz.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie MOK.
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Wycieczka do Nowej Zelandii
W najbliższą niedzielę, 13 stycznia o godz. 16:00, w sali widowiskowej Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce odbędzie się kolejne
„spotkanie z podróżą”, podczas którego Aleksandra Guzek, obecnie
mieszkanka Zielonki, zabierze chętnych do Nowej Zelandii. Jak przystało na kraj rozsławiony przez film Petera Jacksona, już w samolocie
zasady bezpieczeństwa na pokładzie prezentować będą elfy, hobbity i
inne postacie z Władcy Pierścieni. Aleksandra Guzek opowie o spełnianiu marzeń i zaprezentuje drogę jaką przebyła, aby dostać wymarzoną
pracę przygodowego przewodnika jaskiniowego w Black Water Rafting.
Z ciekawostek, będzie można dowiedzieć się dlaczego angielski nowozelandzki jest niezrozumiały, a także zobaczyć niezwykłe miejsce, jakim
jest Waitomo, znane z jaskiń, w których płynie rzeka, gdzie można
doświadczyć różnych aktywności wodnych, jak skoki, czy zjazdy na linie
w towarzystwie świecących robaczków na stropach. Z kolei na Wsypie
Południowej podróżniczka przeniesie widzów w świat wulkaniczny.
To tylko kilka z wielu tematów, jakimi podzieli się z nami Aleksandra
Guzek, którą poznać można bliżej także na jej blogu www.gap-life.com
Bilet rodzinny - 10 zł.

W minioną niedzielę, w Święto Objawienia Pańskiego już po raz
czwarty ulicami Wołomina przeszedł Orszak Trzech Króli. Tradycja
wesołego marszu w kolorowym korowodzie przyjęła się w mieście
i co roku cieszy się zainteresowaniem.
Trzej Królowie na koniach, szczudlarze, darmowe korony i wesołe
śpiewy to nie wszystkie atrakcje tego wydarzenia. Na mieszkańców,
którzy o 11.30 pojawili się na placu 3 Maja czekało też ciepłe kakao,
świeże drożdżówki i konkursy. Marsz zakończono mszą św. w par.
Matki Bożej Królowej Polski. (jmaz)

Trzej Królowie w Ząbkach

Znakomitą oprawę miało w tym roku Święto Trzech Króli w Ząbkach. Barwny korowód złożony głównie z rodzin, przeszedł w południe z paraﬁi Miłosierdzia Bożego prosto do parku im. Szuberta, gdzie
odbył się koncert kapeli góralskiej.
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