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Wystawa fotografii
Mieczysława
Bugnackiego
11 grudnia o godz. 17:00 wołomiński pub Taaka Ryba zaprasza na
wernisaż wystawy fotografii Mieczysława Bugnackiego, pt. „Malowane
obiektywem”. Mieczysław Bugnacki
pochodzi z Małkini Górnej za Bugiem. Obecnie jest na rencie i jak
przyznaje, fotografią zajmuje się
właściwie od zawsze. Swoje prace
prezentował już w GOKiS Małkinia
Górna. Na wystawie przede wszystkim będzie można zobaczyć piękne fotografie przyrody, robione w
różnych porach roku, zaskakujące
wyszukanymi kadrami i wspaniałą
feerią barw. Zgodnie z tytułem wy-

stawy, pejzaże, m.in. nadbużańskie
rozlewiska, są jakby „namalowane”
- dominują w nich tak intensywne
kolory wschodów i zachodów słońca, że można powiedzieć, iż są zbyt
piękne, by były prawdziwe. Autor
wystawy z bliska przypatruje się
ptakom, kwiatom, motylom i żuczkom. Są także portrety koni, psów,
czasem w kadrze pojawi się człowiek. Fotografuje również zabytkową architekturę, torowiska i mosty.
Mieczysław Bugnacki próbuje też
swoich sił w malarstwie, rzeźbi w
drewnie i zajmuje się renowacją
mebli. (am)

Pastelowy zawrót głowy

Szlachetne
Rock
Kolędy
3 grudnia na terenie przed Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kobyłce
odbył się koncert „Szlachetne Rock
Kolędy”, pod hasłem „W Tobie wiara i nadzieja, odnajdź w sobie bohatera”, propagujący ideę „szlachetnej
paczki”. Koncertowi, pod patronatem burmistrza Kobyłki i MOK-u,

towarzyszył jarmark świąteczny
oraz wiele innych atrakcji. Przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć
bez zaangażowania wolontariuszy,
także wszyscy artyści tego dnia
występowali charytatywnie (Zet Te
Ka, Lasio Companija, Insomnia,
Nomen Nescio, Edison&Joker i
przyjaciele, Aleksandra Kieszek i
Łukasz Lipski, The Kroach, Muzokracja, The Who Is, The Black
Horseman). Imprezę finansowo
wsparli lokalni przedsiębiorcy. Była
darmowa grochówka, pyszny bigos,
dodatkową atrakcją, szczególnie dla
dzieci, były kucyki. (am)

JESTEM!
Wieści
kulturalne
Kiermasz 		
Bożonarodzeniowy 		
w Radzyminie

W dniach 10-11 grudnia na
placu przed Urzędem Miejskim w
Radzyminie odbędzie się Kiermasz
Bożonarodzeniowy, na którym będzie można zakupić rękodzieło i
produkty regionalne. Kiermaszowi
będzie towarzyszyła wizyta Świątecznej Ciężarówki Coca-Cola.

Świąteczny Kiermasz
Rękodzieła w Ząbkach

11 grudnia w godz. 11:0017:00 Miejski Ośrodek Kultury w
Ząbkach zaprasza na Świąteczny
Kiermasz Rękodzieła, który odbędzie się na Dolcan Arena, ul.
Słowackiego 21.

II Marecki 		
Jarmark Świąteczny

W dniach 10-11 grudnia na
skwerze przy Urzędzie Miasta Marki odbędzie się II Marecki Jarmark
Świąteczny, pod patronatem burmistrza Jacka Orycha. W programie
tego wydarzenia zaplanowane zostały różne atrakcje, wprowadzające w błogi, bożonarodzeniowy
nastrój. Będzie to również okazja
do zaopatrzenia się w ciekawe,
kreatywne i artystyczne prezenty,
autorstwa mareckich artystów i
rękodzielników. Podczas trwania
Mareckiego Jarmarku Świątecznego

zapraszamy na warsztaty rękodzieła
artystycznego pod kierunkiem instruktora MOK, w programie m.in.
tworzenie artystycznych śnieżnych
obrazków oraz kartek świątecznych.
Sobota 10 grudnia
15.00-15.30 - wspólne strojenie
drzewka bożonarodzeniowego ze
świętym Mikołajem,
15.30 - występ dzieci z Przedszkola nr 1, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, Chóru ze Szkoły Podst.
„AD Astra”, Studio Wokalnego
MOK;
17.30 - harce z Mikołajem - konkursy, zabawy, animacje;
18.00-18.30 - koncert kolęd w
wykonaniu Beaty Kurdy.
Niedz iela 11 grudnia
14.00-14:20 i 15:00-15:40 - harce z Mikołajem - konkursy, zabawy,
animacje;
14.20 - występ Chóru ze Szkoły
Podst. nr 4, reprezentantki Szkoły
Podst. nr 1 Julii Górskiej;
15.40 - rozstrzygnięcie konkursu
zorganizowanego przez UM Marki
na najbardziej pomysłową „EKOozdobę Choinkową”;
16.00 - kolędy, zwyczajowe przyśpiewki świąteczne, pastorałki i
pląsy z Zespołem Tańca Ludowego
GAIK;
16.45 - Śnieżynkowe Disco
„Rusz w tany, nie bądź jak śniegowe
bałwany!”; 17.00-18.00 - koncert
pieśni gospel w wykonaniu Chóru
„Soul Connection Gospel Group”.

Kiermasz
w Fabryczce

W miniony weekend, jak co roku, w wołomińskiej Fabryczce odbył się Kiermasz Świąteczny, na

2 grudnia w Miejskim Domu
Kultury odbył się wernisaż wystawy „Pastelowy zawrót głowy”,
autorstwa uczestniczek warsztatów
plastycznych, organizowanych przez
Fundację ODA w wołomińskiej
Izbie Muzealnej Wodiczków tj. Alicji
Budziszewskiej, Henryki Dobrowolskiej, Katarzyny Humińskiej, Maryli
Góral, Katarzyny Jurczuk, Małgorzaty Kogutowicz, Anny Machowskiej, Joanny Małolepszej, Danuty
Michalik, Grażyny Mikulskiej, Anny
Ogonowskiej-Loch, Wali Patejuk,
Małgorzaty Skołożyńskiej i Danuty
Ściborowskiej-Wytrykus. Wszystkie
prace zakwalifikowane do wystawy
powstały pod czujnym okiem instruktorki, artysty-plastyka, Elżbiety
Rączki. Kuratorem wystawy była
Małgorzata Gumienna. Z prawie
rocznego dorobku prac uczestniczki
wybrały 5 swoich obrazów malowanych suchymi pastelami. Pracownicy
MDK przygotowali na ten wieczór

którym prawie 50 rękodzielników z całego powiatu wołomińskiego oferowało swoje rękodzieło
- ozdoby świąteczne i upominki na prezenty.
Królowały oczywiście bożonarodzeniowe motywy, jak bombki, gwiazdki i szopki betlejemskie,
choinki, mikołaje, aniołki, stroiki świąteczne
czy reniferki, wykonane z wszelkich możliwych
materiałów, tj. wstążki, recyklingowe z papieru,

piernika, a nawet mydła. Na kiermaszu znalazły się także ręcznie szyte maskotki, kolorowe
czapki, biżuteria czy malowana porcelana.
Jeśli ktoś przegapił kiermasz w Wołominie,
kolejne bożonarodzeniowe targi z lokalnym
rękodziełem odbędą się w najbliższym czasie w
Radzyminie, Markach i Ząbkach. (am)
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oprawę graficzną - katalog oraz
plakat. Zebranych gości i autorki prac przywitała dyrektor MDK
Izabela Bąk, która po raz pierwszy
przygotowała wystawę tak dużej
liczby autorów. Danuta Michalik
przybliżyła zebranym ideę pastelowych warsztatów. Miłym akcentem
były wystąpienia panów Jerzego
Mikulskiego i Karola Małolepszego,
przedstawicieli władz, ale również
małżonków malujących pastelami
pań - Grażyny Mikulskiej i Joanny
Małolepszej. Podzielili się swoimi
początkowymi wątpliwościami w
sens tak spędzanych przez żony
wtorkowych wieczorów, które z czasem przeszły w prawdziwy podziw i
zaskoczenie kunsztem oraz wysokim
poziomem ich dzieł. Wszystkie autorki prac i ich instruktorka otrzymały z rąk pracowników MDK piękne
róże, które wyróżniały ich w tłumie
zgromadzonych gości.

Anna

Szymanowska z Kubą przed swoim stoiskiem na kiermaszu w wołomińskiej Fabryczce. Fot. A.M.

