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Głosy - dużo głosów
21 kwietnia w kościele p.w. św. Krzyża w Kozienicach odbył się
I Festiwal Muzyki Sakralnej imienia Józefa Furmanika.
Magazyn kulturalny
Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka

MAJ w KDK:
> Niedziela, 12 maja
godz. 11.40 Poranek
Teatralny dla dzieci
pt.
POMARAŃCZOWA
PANTERA.
> Wtorek, 14 maja
g o d z .
1 2 . 0 0
Rozstrzygnięcie
k o n k u r s u
p l a s t y c z n e g o
„Tajemniczy
ogród
i n s p i r o w a n y
twórczością Gustava
Klimta”.

Na

koncert

publiczność,
rodzina

przybyła

władze

kompozytora.

przywitani

przez

dyrektor

Zebrani

Elwirę

Kozienickiego

Przedstawiła

ona

zebranym

Muzycznej I stopnia „Fermata” (na zdjęciu

Kultury.

założenia

i

z

Następnie

dyrygent

Anną

zaprezentowały

Zgromadzenia

Sióstr

Cierpiących

z

Cierpiących. Jego utwory na nowo odkryła i

Gościem

> Niedziela, 19 maja od
godz. 11.00 Eliminacje
regionalne
do
18.
Ogólnopolskiego
Konkursu
Piosenki
„Wygraj Sukces”.

zainteresowała

Rzymskokatolicki

> Niedziela, 26 maja
godz. 17.00 Wieczór
poezji Marii Komsty z
Grupy
Poetyckiej
ERATO.

organizatorami

poniżej)

cele,

> Piątek, 24 maja godz.
16.15 Wyjazd z cyklu
Teatralne Podróże do
Teatru
CAPITOL
w
Warszawie na spektakl
DWIE
POŁÓWKI
POMARAŃCZY.

kierowały

siostry Barbary Wycech oraz Chór Szkoły

zostali

Kozłowską,

Domu

Cierpiących „Fa-Mi-Re” pod dyrygenturą

oraz

> Czwartek, 16 maja
g o d z .
1 2 . 0 0
Zakończenie
roku
akademickiego
2 0 1 2 / 2 0 1 3
U n i w e r s y t e t u
Trzeciego Wieku.

> Poniedziałek i wtorek,
20 i 21 maja godz.
10.00
XX
Konkurs
Muzyczno - Taneczny
MUSIC-DANCE.

które

kozienicka

samorządowe

Kuczmerą.
się:

Chór

Franciszkanek
Warszawy

od
pod

festiwalu oraz przybliżyła biografię Józefa

kierownictwem Franciszka Kubickiego, Chór

Furmanika - kompozytora i organisty, który

„Cantate Domino” z Nadarzyna, któremu

żył na przełomie XIX i XX wieku, a ostatnie

dyrygował

sześć

Bazyliki Świętego Krzyża „Sursum Corda” z

lat

spędził

Zgromadzeniu

Sióstr
nimi

w

Kozienicach

w

Franciszkanek

od

kozienickie

władze

jedna z zakonnic - siostra Barbara Wycech.
Uroczystego

rozpoczęcia

pierwszej

edycji Festiwalu Muzyki Sakralnej dokonał
burmistrz

gminy

Kozienice

Tomasz

Śmietanka.

pod

Kuczewski
batutą

oraz

Emilii

Chór
Melon.

specjalnym wieczoru był Chór
Świętej

Cecylii

ze

Słowacji (na zdjęciu powyżej), któremu
przewodniczył Viliam Gurbal’.
I

Festiwal

Muzyki

Sakralnej

został

zakończony uroczystą Mszą Świętą oraz
wspólnym odśpiewaniem przez trzy chóry

W części koncertowej zebrani mogli
usłyszeć

Warszawy

Adam

dwa

chóry

z

Kozienic:

Zgromadzenia

Sióstr

Franciszkanek

Chór
od

utworu

Józefa

Furmanika

„Angelus

Domini”.
Piotr Tasak
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Poetycki wieczór
Wszyscy, którzy kochają poezję mogli wybrać się na duchową ucztę, która odbyła
się 14 kwietnia w Kozienickim Domu Kultury.

Zebraną

na

XIII

Światowym

Dniu

Poezji

Magdalena

Węgrzynowicz

-

Plichta,

prezes

publiczność powitała w sali widowiskowej dyrektor

krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich,

Elwira Kozłowska, która przedstawiła sylwetki poetów

która

i program uroczystości. Po czym instruktor KDK

następnie oddała mikrofon w ręce laureatki XIII

Halina Koryńska wyjaśniła, że to święto odbywa się w

Światowego

Kozienicach dziewiąty raz. Następnie zgromadzeni

prezentacjach

spędzili kilka chwil przy dźwiękach niemiecko -

nastał czas na twórczość rodzimych artystów. Swoje

austriackiej

wiersze recytowały: Joanna Miśkiewicz, Iwona Bitner,

grupy

muzycznej

d’Band,

która

wprowadziła publiczność w klimaty poetyckie.

Nawrocki,

Światowych
który

Dni

przedstawił

Poezji
historię

Aleksander
i

Dnia

kilka

autorskich

Poezji

poetów

Marleny

wierszy,
Zynger.

występujących

a
Po

gościnnie,

Maria Komsta, Lidia Zabiegałowska, Halina Budniak.

W drugiej części uroczystości na scenie pojawił się
organizator

przeczytała

główne

Uroczyste obchody święta poetów zakończyła poetka
ludowa

Zofia

Kucharska,

która

jako

ostatnia

zaprezentowała swoje strofy.

założenia tego przedsięwzięcia. Po czym głos zabrała

Piotr Tasak

Katarzyna Luśtyk reprezentantką KDK
7

kwietnia

Kozienickiego
eliminacje

w

sali

Domu

wstępne

widowiskowej

Kultury

do

18.

odbyły

Do kolejnego etapu zakwalifikowało się jedenastu

się

uczestników. W kategorii szkoły podstawowe: Amelia

Ogólnopolskiego

Chodoła, Natalia Kornak, Dominika Niewiadomska i

Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” .

Izabela Sierańska. W kategorii szkoły gimnazjalne:

W pierwszym etapie konkursu wzięło udział 35

Wiktoria Jemioł, Kamil Kacprzyk, Katarzyna Luśtyk,

solistów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i

Ada Woźniak i Anna Ziółek, natomiast w kategorii

średnich, w tym dziewięciu z KDK. Każdy z nich miał

szkoły średnie: Patrycja Ciupińska i Agata Pośnik.

do wykonania jeden utwór z płyt wydawanych przez

Ponadto

organizatora

Czarneckiej, Marty Kusal, Julii Krajewskiej, Filipa

imprezy.

W

jury

zasiedli:

Iwona

przyznano

siedem

Katarzyny

wyróżnień
Syty,

dla:

Darii

Skwarek, Sławomir Tomczyk i Łukasz Różycki, którzy

Kucharczyka,

pod uwagę brali m.in. dobór repertuaru dostosowany

Kowalczyka i Ewy Wnuk. Kozienicki Dom Kultury w

Bartłomieja

do wieku i możliwości wokalnych, walory głosowe,

eliminacjach regionalnych, które odbędą się 19 maja,

własną interpretację piosenki i muzykalność.

reprezentować będzie Katarzyna Luśtyk.
Nikola Budzińska
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RELACJA: Otwarcie wystawy fotografii Stanisława Gąsiora.

Obrazy z moich podróży
Swoje zamiłowanie do historii antycznej, można okazywać na wiele sposobów. Pan
Stanisław Gąsior ją fotografuje. Otwarcie jego wystawy pt. „Obrazy z moich
podróży” odbyło się w piątek, 12 kwietnia w Kozienickim Domu Kultury.
Pan Stanisław na co dzień pełni
funkcję Powiatowego Rzecznika Praw
Konsumenta w Kozienicach. Jednak nie
mniej

ważna

robienia

jest

dla

niego

zdjęć.

zainteresowała

go

pasja

Fotografia
już

w

szkole

podstawowej, a dziś pielęgnuje swoje
umiejętności,

będąc

Radomskiego

członkiem
Towarzystwa

Fotograficznego. Od wielu lat, swoje
hobby łączy z podróżowaniem. Zdjęcia,
przedstawiają
Morza

krajobrazy

Śródziemnego

basenu

oraz

ruiny

budowli antycznych. W jego pracach
nie

zabrakło

przyrody,

także,

która

zadziwiającej

świetnie

podkreśla

piękno tamtych terenów.
- Mnie wystawa podoba się bardzo - mówi jedna z
uczestniczek

otwarcia

wystawy.

-

Kozłowska - dyrektor KDK, która wyraziła radość, ze

Zdjęciom

współpracy z fotografem. Przybliżyła również jego

przyglądam się z uwagą, bo ja również jestem

sylwetkę. Kilka słów o stronie artystycznej wystawy

miłośniczką Morza Śródziemnego.

opowiedziała

Zdumiewająca przyroda oraz cudowne zabytki

kurator

takich miejsc jak: Tunezja, Kreta, Santorini, Malta

Stanisław

oraz

podziękowaniami

Teneryfa,

rodzinnych

zostały

wypraw.

Jak

uchwycone
mówi

przy

autor,

okazji

wszystkie

zdjęcia powstały już w XXI wieku, na przestrzeni
ostatnich paru lat.
Zgromadzonych

Agnieszka

Piwkowska.

Następnie o zdjęciach, z dumą opowiedział sam
Gąsior. Część
dla

oficjalna
autora

zakończyła
oraz

się

toastem,

wzniesionym za jego pasje.
Wystawę można oglądać w galerii Kozienickiego
Domu Kultury do 9 czerwca 2013 r.

w

galerii

powitała

Elwira

Bartłomiej Matracki
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RELACJE: Quiz ze znajomości krajów DACH i premiera filmu

Znają kraje niemieckojęzyczne
Doskonałą

wiedzą

krajów

niemieckojęzycznych

wykazali

się

uczestnicy

zajęć

z

języka

niemieckiego z elementami kulturoznawstwa, które odbywają się w KDK.
Prowadząca te spotkania Izabela Barcikowska - Poździk zorganizowała dla swoich słuchaczy specjalny quiz,
w którym uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o Austrii, Szwajcarii i oczywiście Niemczech. Mowa była o
zwyczajach i tradycjach mieszkańców, kulturze i
geografii.
W grupie średniozaawansowanej dla osób dorosłych
najlepsze były panie: Jolanta Borowska i Jolanta
Głaczkowska, na drugim miejscu uplasowała się
Grażyna Staroń. W grupie podstawowej najlepiej
quiz napisał Jerzy Staroń, a na drugim miejscu
znalazła się Halina Wolszczak. Wśród młodzieży
bezkonkurencyjny był Kacper Sikorski, a drugie
miejsce zajął Mikołaj Bogdanowicz. Laureaci
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
książkowe ufundowane przez KDK. Także pozostali
uczestnicy otrzymali drobne upominki.

13 kwietnia w Kozienickim Domu Kultury odbyła się premiera niezwykłego filmu
„Z okupacyjnych dziejów Kozienic 1939 – 1945”. Powstał on z inicjatywy Kozienickiego
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych. Prace nad nim trwały ponad 2 lata. W filmie
pokazano wiele ważnych wydarzeń historycznych dla ziemi kozienickiej z okresu II wojny
światowej m.in. zajęcie miasta przez Niemców, utworzenie getta, życie codzienne pod
okupacją hitlerowską, akcje zbrojne ruchu oporu czy zagładę ludności. Podczas premiery
pogratulowano i podziękowano wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt.
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