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Świątecznie w KDK
We wtorek, 10 grudnia w sali widowiskowej Kozienickiego Domu
Kultury rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy i pastorałki oraz piosenki
o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. Powodem była V edycja
Konkursu Kolęd i Pastorałek „Na ten Nowy Rok”.

Magazyn kulturalny
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im. B. Klimczuka

STYCZEŃ w KDK:
> Niedziela, 12 stycznia
22.
KOZIENICKI
FINAŁ
WIELKIEJ
O R K I E S T R Y
Ś W I Ą T E C Z N E J
POMOCY, w programie
od godz. 10.30 m.in.:
pokaz baletowy i breakdance, pokaz i warsztaty
żonglerki,
występ
iluzjonistyczny, kolorowy
świat baniek mydlanych,
chemia na wesoło, pokaz
Capoeira i karate, pokaz
udzielania
pierwszej
pomocy,
warsztaty
d e k o r o w a n i a
p i e r n i c z k ó w ,
wykonywanie
kwiatów
z bibuły, origami, rzeźba
w
masie
plastycznej,
s c r a p b o o k i n g ,
wykonywanie
ozd ób
do włosów, robotyka,
malowanie
twarzy,
łańcuch
miłości,
z ł o t ó w e c z k a
za ciasteczka, rysowanie
karykatur.
O
godz.
20.00
„Światełko
do nieba” oraz spektakl
teatru ognia i pokaz
sztucznych ogni.

i

Na scenie zaprezentowały się dzieci

konkursowych: zespoły wokalne i duety

młodzież

oraz soliści. Każdy miał swoje pięć minut,

ze

szkół

podstawowych,

gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu

aby

kozienickiego. W sumie 90 wykonawców.

wokalnym.

Wśród tytułów jakie mogliśmy usłyszeć

wykonań, komisja artystyczna w składzie:

pojawiły

przewodnicząca

się

m.in.:

„Cicha

noc”,

„Gdy

przekonać

o

swoim

wysłuchaniu
Jadwiga

talencie

wszystkich

Stępkowska

–

śliczna panna”, „Przybieżeli do Betlejem”

muzyk, nauczyciel śpiewu oraz członkowie:

czy

Łukasz

„Mery

występowali

Christmas”.
w

dwóch

Uczestnicy
kategoriach

Nowak

–

muzyk,

perkusista

i Sławomir Mazur – muzyk, wokalista,
aranżer, postanowiła przyznać:
W kategorii duety i zespoły wokalne
klasy 0-III: II miejsce – duet Emilia
i

Natalia

Anyszkiewicz

w Głowaczowie.

Innych

z

PSP

nagród

nie

przyznano.
W

kategorii

soliści

klasy

0-III:

I miejsce – Natalia Rutkowska z PSP nr 3
w

Kozienicach,

> Sobota, 18 stycznia
godz. 16.45
Wyjazd
z
cyklu
Teatralne
Podróże
do
Teatru
POWSZECHNEGO
w
R a d o m i u
na
przedstawienie
KLEJNOTY.

Bernaciak

z

miejsce

–

> Niedziela, 19 stycznia
godz. 11.40 Poranek
Teatralny dla dzieci.

z

> Piątek, 24 stycznia
godz. 17.00 Otwarcie
wystawy Olgi Wagner.

jury

Po

II

PSP

miejsce
w

Sara

–

Hanna

Głowaczowie,
Szulen

z

III
Z-SP

w Zajezierzu. Wyróżnień nie przyznano.
W kategorii duety i zespoły wokalne
klasy IV-VI: I miejsce – duet „Angel”
z PSP nr 1 w Kozienicach, II miejsce –
zespół „Słowiczki” z Z-SP w Słowikach
Starych, III miejsce – duet „Gwiazdki”
PSP nr 1 w Kozienicach. Wyróżnień

nie przyznano.
W

kategorii

soliści

klasy

IV-VI:

I miejsce – Maciej Karaś z PSP nr 3
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Świątecznie w KDK
Opactwie, Julia Wójcik z KDK Kozienice, Dominika

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Rodakowska z ZSS w Garbatce-Letnisko.
w Kozienicach, II miejsce – Julia Duliasz z ZS-P
w

Słowikach

Starych,

III

miejsce

–

W kategorii duety i zespoły wokalne szkoły

Gabrysia

średnie: I miejsce – duet Katarzyna Luśtyk i Agata

Kacperek z PSP w Piotrkowicach. Wyróżnienia: Julia

Oliwa z ZS nr 1 w Kozienicach. Innych nagród

Basaj z PSP w Nowej Wsi, Anita Kowalczyk z PSP

nie przyznano.

nr 3 w Kozienicach.
W

kategorii

W kategorii soliści szkoły średnie: I miejsce
duety

i

zespoły

wokalne

– Łukasz Konder z KDK Kozienice, II miejsce –

gimnazja: I miejsce – zespół „Śnieżne trio” z PG

Anika Kęska z KDK Kozienice, III miejsce – Natalia

nr 2 w Kozienicach. Innych nagród nie przyznano.

Grygiel

W kategorii soliści gimnazja: I miejsce – Julia
Krajewska z PG nr 2 w Kozienicach, II miejsca
nie przyznano, III miejsce – Marta Kusal z KDK
Kozienice. Wyróżnienia: Karolina Jasik z SOSW w

z

Matysiak

KDK
z

KDK

Kozienice.
Kozienice,

Wyróżnienia:

Nina

Ewa

KDK

Wnuk

z

Kozienice.
Zwycięzcy

konkursu

zaśpiewali

w

czwartek,

19 grudnia, podczas koncertu galowego w czasie
piątego

Spotkania

mieszkańców
Kozienickiej.
pamiątkowe

i

Wigilijnego
gości

Laureaci
dyplomy

Ziemi
otrzymali

i

nagrody

rzeczowe ufundowane przez Kozienicki
Dom Kultury. W
miejskiej

organizację wigilii

zaangażowali

się

także

wolontariusze z młodzieżowego klubu
„Skrzydła” działającego w KDK.

Natalia Rutkowska z PSP nr 3

Łukasz Konder z Młodzieżowej

w Kozienicach

Estrady Piosenki w KDK

Świąteczna atmosfera towarzyszyła także słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas ostatniego spotkania
przed przerwą bożonarodzeniową. Był wykład burmistrza Tomasza Śmietanki na temat badań socjologicznych i koncert
muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie pn. „Ze sceny i ekranu – przygoda z piosenką”. Nie zabrakło również
życzeń i symbolicznego łamania się opłatkiem.
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Krasnoludy atakują !
Dzień po mikołajkach, czyli w sobotę 7 grudnia w galerii Kozienickiego Domu Kultury
po raz kolejny wystąpiła grupa improwizacyjna „Apetyczne Krasnoludy z Kosmosu”
z programem „Na Twoich oczach…”. Ćwiczą oni regularnie w KDK pod okiem Radka
Mazura, który jest członkiem grupy improwizacyjnej „Afront” działającej w Warszawie.
Krasnoludy od samego początku starały się
jak najbardziej rozgrzać publiczność i zachęcić
do wspólnej zabawy. Wykrzykiwanie swoich
imion,

w

skakanie

celu
na

wzajemnego
jednej

poznania

nodze,

się,

krzyczenie,

przytulanie się czy przybijanie tzw. piątki. To
tylko niektóre zabawy zaproponowane przez
młodzież. Ciekawym punktem spotkania było
wybieranie przez publiczność cyferek od 1
do 5, za którymi kryły się różne gry. Znalazły
się takie wątki jak dom kultury na polu
w Afganistanie, problemy emocjonalnej rodziny
- babci Brunhildy, jej przyjaciela i wnuka czy
tańce i piosenki paryskie na wieży Eiffla.
Przysłowiową wisienką na torcie była dłuższa
forma

improwizacji,

do

której

Krasnoludy (od lewej): Ewa Wnuk, Inga Fila, Błażej Doniec,

inspiracją

Hubert Smolarczyk i Bernadeta Brodawka

od publiczności był ring. Walka zakończyła
się podwójnym nokautem i
bokserów.

Występ

przegraną obydwóch

„Apetycznych

Krasnoludów

z Kosmosu” na pewno nie był porażką. Zgromadzeni
w galerii KDK widzowie bawili się przednio.

co dzień uprawiam sport i uśmiechałem się oglądając
interpretacje boksu przez Krasnoludy – mówi Adrian,
widz.
- Podoba mi się sposób, który od niedawna jest

- Dziękuję Wam młodzi, zdolni, za dużą dawkę

obecny na naszych pokazach: najpierw kilka krótkich

humoru i przyjemną atmosferę oraz za Ksawerego,

gier, a później długa forma. Myślę, że jest to ciekawe,

który również znalazł swoją rolę w przedstawieniu! –

zarówno dla widzów, jak i dla nas – mówi Berna,

powiedziała Iza, osoba z publiczności.

jedna z Krasnoludów.

- Podobał mi się dubbing. Forma była ciekawa,
a

w

dodatku

i piosenki, o

mogłem

poznać

paryskie

Na

zakończenie,

z

okazji

mikołajek

tańce

i nadchodzących świąt, grupa przygotowała prezent

których nigdy nawet nie słyszałem.

dla widzów w postaci cukierków. A my zapraszamy

Pierwszy raz widziałem oświadczyny na wieży Eiffla.
Ostatnia ze scenek też bardzo mi się podobała, bo na

na kolejne odsłony naszej kozienickiej młodzieży.
Alicja Dziewit

Dużo śmiechu i interaktywnej zabawy było także w niedzielę, 15 grudnia, podczas kolejnego poranka teatralnego
dla dzieci pt. „Gdzie jesteś św. Mikołaju?”. Aktorzy krakowskiego Teatru URWIS przenieśli dzieci w magiczną atmosferę
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Nie zabrakło także drobnych upominków od św. Mikołaja, ufundowanych
przez Kozienicki Dom Kultury, i pamiątkowych zdjęć.
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Szopki Bożonarodzeniowe
68 prac z 20 placówek oświatowych z terenu powiatu kozienickiego napłynęło
na tegoroczny konkurs plastyczny „Szopka Bożonarodzeniowa”. Uroczyste rozstrzygnięcie
połączone z wręczeniem nagród odbyło się we wtorek, 17 grudnia w galerii KDK.
Dyrektor.
Jury w składzie: Mirosław Dziedzicki –
dyrektor

Szkół

Ponadgimnazjalnych

w Garbatce-Letnisko, Elżbieta Sadowska –
emerytowana
i

nauczycielka

Agnieszka

Bieńkowska

plastyki

–

instruktor

plastyki w KDK, po obejrzeniu wszystkich
prac, postanowiło przyznać:
W

KATEGORII

—

KLASY

I-III:

I miejsce – Maksymilian Siemion PSP
Grabów n/Pilicą op. Urszula Strzałkowska,
II miejsce – Iga Śliwa PSP Brzeźnica
op. Alina Lenarcik–Jurek, III miejsce –
Mateusz

Rutka

PSP

Wólka

Tyrzyńska

op. Agnieszka Strzelczyk. Wyróżnienia:
Laureaci konkursu wraz z dyrektor KDK — Elwirą Kozłowską

Maria Mieczyńska PSP Garbatka Letnisko

i instruktor plastyki — Agnieszką Bieńkowską

Celem

konkursu

było

podtrzymywanie tradycji

przede

Świąt

op. Renata Maj.

wszystkim W KATEGORII — KLASY IV-VI: I miejsce – Wiktoria

Bożego Narodzenia, Zielona

a także rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni II
twórczej. Technika wykonania była dowolna, a wśród op.

PSP

miejsce

Nowa
–

Henryka

Wieś

Damian
Mizak,

op.

Zenobia

Dąbrowski
III

Kowalska,

PSP

miejsce

Zajezierze
–

Wioletta

użytych materiałów znalazły się m.in. tektura, drewno, Lewandowska PSP Głowaczów op. Maria Cieślak.
styropian czy makaron. Na uroczystym rozstrzygnięciu W KATEGORII — GIMNAZJUM: I miejsce – Jakub
wszystkich przybyłych powitała dyrektor KDK Elwira Warchoł PG Garbatka Letnisko op. Agata Styczyńska,
Kozłowska.

Podziękowała

za

udział

w

konkursie II

i zachęciła do uczestnictwa w kolejnych.

miejsce

–

Aleksandra

Chojnacka

PG

Mniszew

op. Iwona Strachota, III miejsce – Jessica Łyjak

– Prace są naprawdę piękne i każda ma w sobie coś PG Garbatka Letnisko op. Agata Styczyńska.
oryginalnego, dlatego komisja miała trudne zadanie,
aby

wytypować

te

najlepsze

–

powiedziała

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe
Pani ufundowane przez Kozienicki Dom Kultury.

„Pójdźmy wszyscy do stajenki”
W niedzielę, 8 grudnia w Kozienickim Domu Kultury odbył się XIII Przegląd Kolęd
i Pastorałek, pod patronatem Burmistrza Gminy Kozienice - Tomasza Śmietanki i Starosty
Powiatu Kozienickiego - Janusza Stąpóra.
Na świątecznie udekorowanej sali widowiskowej

oraz gościnnie dwie wnuczki

chórzystek

kozienickiej

zaproszeni goście spotkali się, aby w oczekiwaniu

„Złotej Jesieni”. Mimo, że za oknami nie było śnieżnie,

na

kolędować.

to każdemu udzieliła się prawdziwa, zimowa atmosfera

Po oficjalnym otwarciu dokonanym przez zastępcę

i tak jak w czasie świąt, wewnątrz było bardzo ciepło

burmistrza

i

Boże

Narodzenie,
Małgorzatę

wspólnie

Bebelską,

przewodniczącego

przyjemnie.

Organizatorem

przeglądu

było

Rady Miejskiej Mariusza Prawdę i starostę Janusza

Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień” z Kozienic,

Stąpora rozbrzmiały dobrze wszystkim znane kolędy

a współorganizatorem Kozienicki Dom Kultury.

i pastorałki. W trakcie przeglądu wystąpiło 13 zespołów

Nikola Budzińska
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