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Podróż do Australii

W najbliższą niedzielę, 8 października, w Ośrodku
Kultury i Sportu w Zielonce rozpoczyna się nowy cykl
Spotkań z podróżą, w ramach którego podróżnicy
będą ciekawie opowiadać o świecie, obcych nam
kulturach i obyczajach. Opowieściom zawsze towarzyszą zachwycające fotografie lub filmy.

8 października o godz. 16:00
Alicja Rapsiewicz i Andrzej Budnik zabiorą chętnych w podróż
do Australii. - Australia to kraj,
który skradł nam serca - opowiadają podróżnicy. - Gdy byliśmy
tam pierwszy raz, spędziliśmy 9
miesięcy włócząc się po australijskich bezdrożach starą terenówką. Cztery lata później znów
wróciliśmy do Australii na kilka
miesięcy. Plan był prosty - wylądować w Perth, kupić samochód
i przejechać nim do Sydney, a co
się wydarzy po drodze… zostawić
losowi. Tym razem zabraliśmy ze
sobą w podróż drona, który pomógł
nam spojrzeć na ten kraj z zupełnie
nowej perspektywy. Dzięki niemu

uwierzyliśmy, że: faktycznie istnieje prawie 150-kilometrowa droga
bez zakrętu, Australia bywa płaska
po horyzont, słone jeziora nie są
nudne, a najdłuższa rzeka Australii
przypomina wijącego się węża. Ale
to będzie tylko dodatkiem. Pokażemy przede wszystkim kraj, którego
przyroda oszałamia. Będziemy podglądać skaczące kangury, zerkać w
korony drzew w poszukiwaniu koali
i zajrzymy w paszczę krokodylowi.
Opowiemy też kilka aborygeńskich
historii, które można zrozumieć
dopiero wtedy, gdy zdejmie się
europejskie okulary i spojrzy na Australię przez pryzmat jej rdzennych
mieszkańców - zapewniają Alicja
Rapsiewicz i Andrzej Budnik.

661 776 776

Dzwońcie, razem możemy więcej.
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A cappella
w Izbie Wodiczków
30 września w Izbie Muzealnej
Wodiczków wystąpił Męski Zespół
Wokalny „Oktawian”. Zespół, założony w 2011 roku, tworzą artyści
wywodzący się z chóru Teatru
Wielkiego Opery Narodowej oraz
Warszawskiej Opery Kameralnej,
tj.: dyrygent - Barbara Hijewska,
tenory I - Stanisław Hijewski, Feliks Gałecki, tenory II - Marek
Kądziela, Andrzej Zaradkiewicz,
barytony - Ryszard Gniazdowski,
Stanisław Szatybełko, basy - Jerzy
Sznajder, Jan Mieczkowski. Artyści
wykonują utwory a cappella oraz z
towarzyszeniem akompaniamentu
fortepianowego. Misją zespołu jest
upowszechnianie muzyki operowej,
poprzez wykonywanie powszechnie
znanych fragmentów chóralnych,
niektórych scen zbiorowych z oper,
napisanych przez najznakomitszych
kompozytorów polskich i zagranicznych oraz rozbudzanie zamiłowania
do opery szczególnie tam, gdzie nie
ma możliwości obcowania z nią
na żywo. Oprócz muzyki opero-

wej, zespół popularyzuje klasyczną
muzykę chóralną, w tym utwory
patriotyczne i religijne. Tą drogą
stara się przekonywać słuchaczy do
piękna śpiewu bel canto. Ponieważ
śpiewacy opierają się na naturalnie brzmiących, ukształtowanych
emisyjnie głosach, nie korzystają z
aparatury nagłaśniającej. Chór jest
już znany na naszym terenie, między innymi z koncertu w parafii św.
Kazimierza Królewicza w Kobyłce,
podczas którego wykonał kolędy
oraz „Adeste Fidelis” - „Przybądźcie wierni” - średniowieczny hymn
na okres Bożego Narodzenia oraz
występu w Domu Nałkowskiej w
Wołominie z koncertem „Witaj
Majowa jutrzenko” .
W programie sobotniego koncertu w Izbie Wodiczków znalazły się
takie utwory jak: „Przybyli ułani
pod okienko”, „Szara piechota”,
„O mój rozmarynie”, „Wojenko,
wojenko”, „Ostatni mazur” i inne.
Tradycyjnie już w Izbie nie zabrakło
okazji do wspólnego śpiewania.

Malarstwo
Krystyny Pisarskiej

Czytanie na dywanie - sezon 2
Szkoła językowa Mansor Academy we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Radzymin
wznawia cykl spotkań dla dzieci w
wieku 5-12 lat w Bibliotece. Zajęcia
odbywać się będą raz w miesiącu
w sobotę o godzinie 10:00 i trwać
od 60 do 90 minut. Na każdym
spotkaniu jeden z lektorów szkoły
będzie czytać książkę po angielsku,
a następnie poprowadzi krótkie
zajęcia manualne, nawiązujące do
tematu książki. Wstęp wolny.
Terminy spotkań (soboty, godz.
10:10):
2017 rok - 28 października, 25
listopada, 16 grudnia.
2018 rok - 13 stycznia, 17 lutego,
17 marca, 21 kwietnia, 19 maja, 9
czerwca.

Muzyka bajkowa
8 października o godz. 16:30
Izba Muzealna poświęcona Rodzinie Wodiczków w Wołominie,
ul. Armii Krajowej 43, zaprasza
na Podwieczorek Muzyczny dla
dzieci pt. „Muzyka bajkowa”. W
programie najpiękniejsze melodie
z filmów: „Król lew”, „Królewna Śnieżka”, „Piękna i bestia”,
„Pocahontas”, „Pszczółka Maja”,
„Kopciuszek”, „Różowa pantera”,
„Alicja w krainie czarów”, „Pinokio”, „Dzwonnik z Notre Dame”.
Wstęp wolny.

Potyczki poetyckie
7 października o godz. 17.00 Pałac w Chrzęsnem w ramach Salonu
Artystycznego zaprasza na Pałacowe poezje w jesiennym pejzażu, podczas
którego aktorska para Halina Rowicka i Krzysztof Kalczyński zaprezentują
„Potyczki poetyckie”. Wstęp wolny.

Szczegółowe informacje:
22 786 50 24 w. 22 lub bibliotekarz@bibliotekaradzymin.pl

Raban
w Wołominie
29 września Miejski Dom Kultury w Wołominie na scenie gościł
aktorów z grupy Artystyczny Raban,
którzy wystawili komedię „Nie-Me
Kino” - kolejne dzieło mieszkańca
Wołomina - Piotra Stawskiego. Ciekawy splot zdarzeń, nieoczywista
fabuła i poruszane wątki spodobały
się przybyłej publiczności, która
gromkimi brawami nagrodziła aktorską pracę.

REKLAMA

ul. Moniuszki 1

(róg Piłsudskiego)

tel.: 22 787 44 76
e-mail: uslawka@o2.pl

ul. Lipińska 34A/42
05-2 00 Wołomin

Zemsta wg Paradoksu
7 października (sobota) o godz. 18:00 oraz 8 października (niedziela) o
godz. 15:00 i 18:00 Teatr amatorski Paradoks zaprasza na sztukę „Zemsta”
Aleksandra Fredry do Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie. Bilet: 10
zł. Przedsprzedaż/rezerwacja: tel. (22) 786 50 24, e-mail: salakoncertowa@
bibliotekaradzymin.pl

Weekend Teatralny
w Markach
W ramach Weekendu Teatralnego Marecki Ośrodek Kultury
zaprasza 7 października o godz.
18:00 na spektakl pt. „W starym
kinie… czyli zwierzenia dublera”
w wykonaniu Teatru Maska. Wystąpią: Krzysztof Rogacewicz i Paweł Sikora, scenografia: Bogumiła
Twardowska-Rogacewicz.
8 października o godz. 17:00
odbędzie się spektakl w reżyserii
Szczepana Szczykno pt. „Wycieczka do Świdra”, wg Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego, w wykonaniu Teatru Falenica, muzyka:
Dawid Ludkiewicz. Obowiązują
bezpłatne wejściówki - rezerwacja
miejsc 22 781 14 06 do 5 paździer-

nika. Spektakl przypomni wakacje,
letnie podróżowanie pociągiem
oraz znane i mniej znane wiersze
Gałczyńskiego w zaskakujących
interpretacjach i aranżacjach.

W Miejskim Domu Kultury w
Wołominie do 26 października
można podziwiać wystawę malarstwa Krystyny Pisarskiej. Artystka
o sobie: „Urodziłam się w 1956
roku, mam więc teraz 61 lat. Jako
dziecko zawsze lubiłam malować i
tak maluję do tej pory. Kształciłam
się w tym kierunku, bo ukończyłam Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych w Warszawie. Moje
obrazy nie wymagają przemyśleń,
bo są to proste tematy. Interesuje
mnie głównie twórczość tradycyjna i nie lubię zmuszać ludzi do
myślenia. Chcę, by moja sztuka
była wypoczynkiem, choć sama
czasem analizuję obrazy innych.
Często maluję kwiaty, gdyż na

poważnie zaczęłam tworzyć pod
wpływem mojej mamy, która bardzo lubi piękne rośliny. Niekiedy
maluję też swoje fantazyjne obrazy.
Miałam kilkanaście wystaw w lokalnych ośrodkach kultury. Poza
malarstwem interesuje mnie film
rysunkowy i niekiedy, jeśli nadarza
się ku temu okazja, zajmuję się
animacją”. Na wołomińskiej wystawie można zobaczyć cały przekrój
prac Krystyny Pisarskiej, starych
i nowych, kolorowych fantazji
„ogrodowych”, a także tradycyjnych pejzaży i kwiatów. Wszystkie
obrazy łączy pogodna paleta barw
i łagodność - cechy, które idealnie odzwierciedlają usposobienie
wołomińskiej artystki. (oprac. am)

