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Wspomnienia z Litwy

„Malujące Ewy” to naj-
większa na naszym tere-
nie wystawa zbiorowa, na 
której prezentowana jest 
twórczość pań z terenu mia-
sta i powiatu sochaczew-
skiego. W ostatnich latach 
dołączają do niej również 
panowie. 12. odsłona Malu-
jących Ew zatytułowana zo-
stała „W drodze”. Wernisaż 
odbył się w piątek 8 maja w 
Galerii TRAKT w Socha-
czewskim Centrum Kultu-
ry przy ul. Chopina. 

Na tegorocznej wysta-
wie swoje prace prezentu-
je 25 autorów: Ewa Słowik, 
Anna Matusiak, Jolanta 
Małczak, Katarzyna Kwiat-
kowska, Grażyna Gatys, 
Blanka Krzemińska, Boże-
na Kalkowska, Barbara Ja-
chimowicz, Cecylia Cha-
rążka, Elżbieta Duńska, 

Halina Szymańska, Moni-
ka Boruta Sałacińska, Mar-
celina Więcek, Hanna Pie-
trzak, Sylwia Zgłobicka, 
Ewelina Wasilewska, Ewa 
Kłopotowska-Jordan, Ewa 
Kryczka, Kamil Biernacki, 
Klaudiusz Grabisna, Mi-
chał Florczak, Daniel Kruk, 
Anna Szymajda, Barba-
ra Derda i Karolina Derda. 
Zaprezentowane obrazy, to 
głównie pejzaże pokazują-
ce piękno przyrody, cho-
ciaż nie zabrakło też abs-
trakcji.

Wernisaż odbył się przy 
zachowaniu wszelkich środ-
ków ostrożności, o których 
stosowanie proszone są 
wszystkie osoby zwiedzają-
ce ekspozycję. Wystawa „W 
drodze” dostępna będzie w 
Galerii Trakt w dwa kolejne 
piątki: 22 i 29 maja w godz. 
18.00-20.00.  

Zasady bezpieczeństwa:
1. Liczba zwiedzających mogących jednorazowo uczestni-
czyć w wydarzeniu to 9 osób (1 os./15m2). 
2. Każdy wchodzący do budynku musi posiadać własną 
maseczkę oraz rękawiczki.
3. Przed wejściem konieczne jest odkażenie dłoni płynem  
do dezynfekcji znajdującym się przy wejściu do budynku.
4. Maksymalny jednorazowy czas przebywania zwiedzają-
cego to 20 min. (toalety dostępne tylko dla obsługi).
5. Pracownik SCK będzie kontrolował liczbę zwiedzających  
i dopasowywał odpowiednio wejścia osób do budynku.
6. Sprawdzane będzie również zachowanie dwumetrowych 
odległości między zwiedzającymi.
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Sochaczewskie   Centrum 
Kultury ogłasza konkurs 
plastyczny dla dzieci pt. 
„Mama – jej portret”. Kon-
kurs skierowany jest do 
uczniów szkół podstawo-
wych. Zadaniem uczestni-
ków jest przedstawienie por-
tretu mamy. Rozstrzygnięcie 
odbędzie się 26 maja, online. 

Uczestnicy zostaną po-
dzieleni na trzy kategorie: 
szkoły podstawowe klasy 
0-III; szkoły podstawowe 
klasy IV-V; szkoły podsta-
wowe klasy VI-VIII. 

Konkurs ma charakter 
jednoetapowy. Prace zostaną 

ocenione przez trzy osobową 
komisję, powołaną przez or-
ganizatora konkursu. Kry-
teria oceny prac: zgodność 
z tematyką konkursu, ory-
ginalność pomysłu, estetyka 
wykonania. Prace powinny 
zostać zeskanowane w naj-

lepszej jakości i w formacie 
pliku o dużej rozdzielczości 
jpg nadesłane na adres : kon-
kursy.sck@gmail.com 

Termin nadsyłania zgło-
szeń: do 22 maja 2020r. 

W tytule maila nale-
ży wpisać hasło „Mama”. 

Szczegółow y   regulamin 
konkursu i karta zgłoszenia 
dostępne są na stronie in-
ternetowej Sochaczewskie-
go Centrum Kultury: www.
sck.sochaczew.pl (kalenda-
rium i zakładka Konkursy).

Przewidziane są nagro-
dy rzeczowe oraz wyróżnie-
nia w formie dyplomów.

Ogłoszenie wyników 
konkursu i powiadomienie 
laureatów nastąpi 26 maja. 
Nagrodzone prace zostaną 
zaprezentowane w galerii 
online na profilu E-SCK na 
Facebooku po rozstrzygnię-
ciu konkursu. 

31 maja o godz. 19.00 na pro-
filach SCK i e-SCK na Face-
booku odbędzie się drugie 
muzyczne spotkanie z Or-
kiestrą Kameralną Camerata 
Mazovia. Tym razem będzie 
można podejrzeć działania 
orkiestry od kulis. 

W ramach cyklu „Nie-
dziela z Cameratą”, w ostat-
nią niedzielę maja zaprezen-
towany zostanie reportaż z 
wyjazdu orkiestry na Litwę. 
Tam w 2017 roku, w ramach 
serii koncertów symfonicz-
nych „Muzyka polska w 
kontekście chrześcijańskiej 

tożsamości narodu”, Came-
rata Mazovia pod dyr. Ar-
tura Komorowskiego zagra-
ła koncert muzyki polskiej 
pt. „Naród – Muzyka – Toż-
samość”. Orkiestra wystąpi-
ła na Litwie dwukrotnie - w 
polskim kościele pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Wilnie oraz w 
Pałacu Tyszkiewiczów w 
Trokach. 

Jak wyglądały przygo-
towania do wyjazdu i kuli-
sy koncertów będzie można 
zobaczyć w reportażu autor-
stwa Gamida Ibadullayev’a. 
Zapraszamy.

Ostatnie dwa miesiące wszystkie działania Sochaczew-
skiego Centrum Kultury skupiły się na aktywności w 
Internecie. Jesteśmy dla Was każdego dnia na profilu 
E-SCK na Facebooku. Miłośnicy sztuki znajdą tu cie-
kawe informacje ze świata szeroko pojętej kultury oraz 
tak popularne w XXI wieku – wyzwania kultury dla całej 
rodziny. W naszej ofercie online mamy również zadania 
teatralne, plastyczne, taneczne, wokalne. Organizu-
jemy wirtualne wystawy w Galerii e-ZeDeK, koncerty 
w konwencji post live z Klubu Kontrast oraz premiery 
rejestracji spektakli online. Cieszymy się z waszej 
aktywności w śledzeniu naszego profilu i obecności na 
naszych wydarzeniach na Facebooku. Dziękujemy, że 
jesteście z nami!


