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Kozienice świętowały
w blasku fajerwerków
Magazyn kulturalny
Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka

Fontanny Światła - pod takim hasłem przewodnim 19 marca odbyły
się kozienickie obchody „Światowego Dnia Wody”. Przed Urzędem
Miejskim w Kozienicach nie brakowało gier i zabaw dla najmłodszych,
występów artystycznych oraz konkursów z nagrodami. Na finał dnia
odbył się widowiskowy pokaz fajerwerków.

KWIECIEŃ w KDK:
>
Codziennie,
za
wyjątkiem czwartków,
zapraszamy na seanse
filmowe do kina.
> Piątek, 1 kwietnia
godz. 17.30 Otwarcie
wystaw y
Ak a demi i
Krea tyw noś c i
MDK
Dęblin.
> Niedziela, 3 kwietnia
godz.
16.00
IV
Festiwal
Muzyki
Sakralnej im. Józefa
Furmanika
(Kościół
p.w. Świętego Krzyża w
Kozienicach).
> Czwartek, 7 kwietnia
godz. 11.00 Eliminacje
wstępne
do
21.
Ogólnopolskiego
Kon kurs u
Pi os enki
„Wygraj Sukces”.
>
Czwartek,
14
kwietnia godz. 16.00
Wyjazd
z
cyklu
Teatralne Podróże do
Teatru
SYRENA
w
Warszawie na komedię
PLOTKA.
>
Czwartek,
21
kwietnia godz. 17.00
Opera
CYRULIK
SEWILSKI.
>
Niedziela,
24
kwietnia godz. 11.40
Poranek teatralny dla
dzieci.
>
Czwartek,
28
kwietnia godz. 11.00
Eliminacje
regionalne
do 21. Ogólnopolskiego
Kon kurs u
Pi os enki
„Wygraj Sukces”.

Zwieńczeniem kozienickich obchodów Światowego Dnia Wody był pokaz sztucznych ogni.

Impreza

rozpoczęła

się

o

godzinie

17:00, ale pierwsi widzowie pojawili się na
miejscu

jeszcze

wcześniej.

kilkadziesiąt

Czekały

bowiem

Działo się na scenie
Centralnym

miejscem

imprezy

była

minut

scena zlokalizowana w basenie fontanny.

nich

Swoje umiejętności zaprezentowali: Chór

na

najróżniejsze stoiska z atrakcjami. Dzieci

Dziecięcy

mogły skorzystać z malowania twarzy lub

Młodzieżowej

samemu uczyć się malowania na wodzie.

Izdebska oraz Zespół Folkowy ze Szkoły

Dużym zainteresowaniem cieszyły się kule

Muzycznej I Stopnia w Kozienicach.

do chodzenia po wodzie oraz szczudlarze,
którzy

rozdawali

dzieciom

drobne

upominki.
Miłośnicy
widowiskowe

nauki

Nagrody
ale

zwycięzcy,

wzięły w nim udział.

Z

kolei

Gospodarki

na

stoisku

Komunalnej

było

uzdatnianą.

Ciekawym

rozdawanie

przez

organizatorów pistoletów na wodę, wraz z
odpowiednią

Ukojenie”.
naukowe

wodą

motywem

rozstrzygnięto

zobaczyć

prezentowano różnice pomiędzy wodą z
a

dnia

amunicją,

czyli

wodą

w

woreczkach. Idealne na dyngusa!
Ponadto wszyscy chętni mogli obejrzeć
z bliska wozy Ochotniczej Straży Pożarnej.

wokaliści

Piosenki,

z

Ewa

również

konkurs plastyczny pt. „Woda - Relaks i

mogli

Eksperymentatorzy.

rzeki,

Tego

Gospel”,

Estrady

eksperymenty

przygotowane przez chemików z grupy
Kozienickiej

„Mały

Ponadto
konkurs

otrzymali

wszystkie

dzieci,

organizatorzy

dla

publiczności.

nie

tylko
które

przygotowali
Wśród

osób,

które wypełniły ankietę na stoisku KGK
wylosowano zwycięzców loterii.
Zakończeniem imprezy było widowisko
pirotechniczne,

czyli

pokaz

sztucznych

ogni.
Organizatorami
Obchodów

III

Światowych

Dni

Kozienickich
Wody

byli:

Gmina Kozienice, Kozienicka Gospodarka
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Kozienice świętowały
w blasku fajerwerków

Kozienickie obchody Światowego Dnia Wody
już po raz trzeci odbyły się w przepięknej scenerii przed Urzędem Miejskim.
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Patronat medialny

Komunalna Sp. z.o.o. i Kozienicki Dom Kultury im.
Bogusława Klimczuka.
Jeremi Budniak, red.

Wiosenna euforia
20 marca w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbyło się kolejne
spotkanie z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”. Krakowscy aktorzy z teatru KANON
przedstawili spektakl pt. „Wiosenna euforia”.
Do dzieci w Kozienicach przyjechało dwoje aktorów, którzy na scenie centrum wcielali się w przeróżne
zwierzęta: koziołka, wiewiórkę, dzika czy łosia, dzięki czemu najmłodsi mieli okazję poznać wiele zwierząt. Na
szczególne uznanie zasługiwały barwne stroje bohaterów.
Spektakl opowiadał historię leśnych zwierząt, które przygotowują się do nadejścia wiosny. Całość przeplatało
szereg ważnych rad dla młodych widzów, jak choćby to, że nie wolno przyjmować żadnych rzeczy od obcych
osób.
Co ciekawe, teatr może też uczyć ortografii. Aktorzy regularnie zachęcali dzieci do aktywnego udziału w
przedstawieniu. Maluchy np. dyktowały w jaki sposób zapisać dany wyraz.
- Było super! Wszystko mi się podobało, a najbardziej rogi koziołka Mieeetka - powiedział po spektaklu mały Jaś,
jeden z widzów.

Zuzanna Mazur, red.
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Ocena prozy i poezji
W sobotę, 5 marca Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka zorganizował otwarte
warsztaty literackie, które poprowadził znany krytyk literacki, Leszek Żuliński.

Wśród przybyłych byli członkowie Grupy Poetyckiej „Erato” działającej w KDK pod kierunkiem Haliny Koryńskiej
oraz osoby nie zrzeszone w grupach literackich, z terenu powiatu kozienickiego.

Warsztaty poprowadził Leszek Żuliński - poeta,
krytyk

literacki,

członek

oddziału

warszawskiego

Związku Literatów Polskich, goszczący na warsztatach

się z pychy i pokory, a jego inspiracją musi być
natchnienie.
Spotkanie obfitowało również w dyskusje. Twórcy

organizowanych przez KDK już po raz drugi, ale

podzielili

pierwszy raz w nowej siedzibie.

uwagami i chętnie przyjęli porady zarówno od Leszka

Adresowane
opowiadania

do

osób

warsztaty

piszących

cieszyły

wiersze

się

i

się

swoimi

doświadczeniami,

wymienili

Żulińskiego, jak i od siebie nawzajem.

niemałym

zainteresowaniem. Uczestnicy zaprezentowali swoje
utwory – każdy
wiersze

lub

przeczytał dwa dowolnie wybrane
fragmenty

prozy.

Wszyscy

byli

zainteresowani opinią i otwarci na krytyczną analizę
swoich prac. Tej dokonał Leszek Żuliński poświęcając
uwagę każdemu utworowi z osobna, oceniając i dając
wskazówki autorowi.
Biorący

udział

wysłuchać

także

w

warsztatach

wykładu,

mieli

podczas

okazję
którego

prowadzący zajęcia wyjaśnił zasady obowiązujące
twórcę podczas pisania poezji i prozy na podstawie
własnego „Dekalogu dobrego wiersza”.
Obecni
wytworem
nowatorski,

dowiedzieli
rzemiosła
gardzić

się

zatem,

językowego,
banałem,

iż

wiersz

jest

powinien

być

powinien

być

autentyczny i wiarygodny, emocjonalny i intelektualny,
ale jednocześnie dążyć do lakoniczności i szlachetnej
prostoty, powinien być niedosłowny i otwarty, rodzić

Leszek Żuliński poświęcał uwagę każdemu utworowi
z osobna, oceniając i dając wskazówki autorowi.
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Recytatorzy w KDK
16 marca w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ponad 35
recytatorów

wzięło

Recytatorskiego
recytatorów

i

udział
61.

w

etapie

Ogólnopolskiego

wyłonionych

podczas

tych

powiatowym
Konkursu
eliminacji

XXXIII

Małego

Recytatorskiego.
będzie

Konkursu
Jedenastu

reprezentowało

ziemię

kozienicką w kolejnych etapach w Radomiu.

Uczestnicy eliminacji powiatowych 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego wraz z komisją oceniającą:
Adolfem Krzemińskim (drugi od prawej), Marianem Popisem (piąty od prawej)
i Jerzym Iwańskim (pierwszy od lewej).

Poszczególnych

prezentacji

w

obu

konkursach

oraz

Aleksandrę

Mierzejewską

Małego

nr

2

w

członków zarządu

Recytatorskiego odbędą się 22 kwietnia w Radomiu,

Towarzystwa Kultury Teatralnej

XXXIII

PG

Kozienicach.

„Ziemi Radomskiej” oddział w Radomiu. Zasiedli w

Finały

z

wysłuchała trzyosobowa komisja artystyczna złożona z

Konkursu

w Kuźni Artystycznej.

niej: Adolf Krzemiński, Jerzy Iwański i Marian Popis.

Po młodych

recytatorach przyszedł czas na tych

W małym konkursie wzięli udział uczniowie wyłonieni z

nieco starszych. Po wysłuchaniu 5 prezentacji 61.

eliminacji szkolnych i środowiskowych: przedszkoli,

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego komisja

szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu

artystyczna

kozienickiego. Po burzliwych obradach do dalszego

rejonowych powiat kozienicki reprezentować będą:

etapu zakwalifikowali się:

Anna Soboń z I LO im. Stefana Czarnieckiego w

zadecydowała,

że

w

eliminacjach

W kategorii 5-6 lat komisja nie przyznała żadnej

Kozienicach i Aleksandra Wróbel z Zespołu Szkół nr 1

kwalifikacji, były tylko wyróżnienia. W kategorii 7-11

im. Legionów Polskich. Eliminacje rejonowe odbędą się

lat:

w

Maksymiliana

Romanowskiego

z

PSP

w

Głowaczowie i Adriana Ośkę z PSP nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi w Kozienicach. W kategorii 12-13 lat

Radomiu

16

kwietnia,

w

Klubie

Środowisk

Twórczych „Łaźnia”.
Organizatorem eliminacji powiatowych Małego i

(klasy V-VI): Karolinę Babulę i Patryka Rakoczy z PSP

Ogólnopolskiego

nr 3 oraz Emilię Olszewską z

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka we

Ryczywołu. Z grona

Konkursu

Recytatorskiego

gimnazjalistów do finału zakwalifikowano: Olgę Baran,

współpracy z Towarzystwem Kultury Teatralnej.

Michała Grzelaka i Julię Czubaj z PG w Głowaczowie

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

był
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Wyjątkowa projekcja filmowa w CKA
W

środę,

9

marca

w

Centrum

Kulturalno-Artystycznym

w

Kozienicach

odbyła

się projekcja kilkuminutowego filmu „Wilk” zrealizowanego przez kozienicką młodzież.
Materiał ten powstał w trakcie warsztatów filmowych odbywających się w Kozienickim
Domu Kultury podczas ferii zimowych.

Projekcja filmu przyciągnęła wiele osób, zarówno tych starszych, jak i tych młodszych.

- To młodzież wymyśliła scenariusz na podstawie
tematu przewodniego jakim była śmierć. Po wielu

chłopaków ginie w lesie, koledzy ruszają za nim.
W filmie wystąpili: Adrianna Glegoła, Bartłomiej

poprawkach doszliśmy do wersji ostatecznej, którą

Łukiewicz,

zrealizowaliśmy - powiedział Radosław Mazur.

Marta Wawrzak

Film opowiada o grupie młodzieży spędzającej
wolny czas

przy torach niedaleko lasu. Jeden

z

Grzegorz

Maciejewski,

Marta

Paleczna,

i prowadzący warsztaty filmowe -

Radosław Mazur. Za reżyserię odpowiedzialny był
Błażej Doniec, a za zdjęcia - Huber Smolarczyk.
Opiekun grupy Radosław Mazur, cieszy
się, że młodzież mimo natłoku innych
zajęć chętnie angażuje się w tego typu
przedsięwzięcia.
Podczas spotkania zgromadzeni mieli
też

okaz ję

ob e jr z e ć

d wa

inne

kilkuminutowe filmy autorstwa Błażeja
Dońca

i

Huberta

projekcji
mówił

Smolarczyka.

„Wilka”,

o

podkreślił,

pracy
ma

podopieczni

z

Radosław

Mazur

młodzieżą.

nadzieję,

Po

że

doświadczenia

Jak
jego
te

wykorzystają w przyszłości i że kiedyś
sami
„Wilk” powstał w trakcie warsztatów filmowych odbywających
się w Kozienickim Domu Kultury podczas ferii zimowych.

będą

mogli

kreować

rzeczywistość, która ich otacza.

Str. 6

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

Nabór do konkursu trwa
Kozienicki

Dom

Kultury

ogłosił

zapisy

do

XIV

Konkursu

Piosenki

o

Nagrodę

im. Bogusława Klimczuka, które potrwają do 30 kwietnia 2016r. W konkursie mogą
wziąć udział wokaliści z terenu całej Polski, którzy ukończyli 15 rok życia. Konkurs, jak
co roku, odbędzie się w ramach „Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława
Klimczuka”

zaplanowanym

na

dni

26-27

sierpnia

w

Amfiteatrze

nad

Jeziorem

Kozienickim. Kwalifikacje wstępne do konkursu odbędą się w dniu 5 czerwca.
Konkurs piosenki oraz festiwal odbywa się w Kozienicach od
2002 roku i nieprzerwanie nosi imię Bogusława Klimczuka,
urodzonego 19 października 1921 roku w Kozienicach, który po
studiach całe swoje dorosłe życie związał z Warszawą i z Polskim
Radiem. Nazywany „Kompozytorem Warszawy” był znakomitym
kompozytorem, dyrygentem, aranżerem i świetnym pianistą.
Skomponował ponad 250 piosenek. Skupiał wokół siebie młodych,
zdolnych muzyków, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów.
Kozienicki Dom Kultury nosząc imię tego wybitnego kompozytora,
kontynuuje prace na rzecz młodych talentów. Konkurs Piosenki o
Nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywający się w ramach
festiwalu, jest ukłonem w kierunku patrona.
- Jak co roku myślą przewodnią kozienickiego festiwalu jest
promocja młodych talentów. Młodzież z terenu całego kraju ma
okazję prezentacji utworów z nurtu polskiej muzyki rozrywkowej,
która Klimczukowi była najbliższa - podkreśla Elwira Kozłowska,
dyrektor Kozienickiego Domu Kultury.
Wszelkie szczegóły dotyczące tegorocznego festiwalu znajdują
się w regulaminie na stronie internetowej www.dkkozienice.pl, na
portalu społecznościowym www.facebook.com/KDKimBK oraz na
W roku 2015 Grand Prix XIII Konkursu

kanale www.youtube.com/KDKimBK.
Zapytania można także kierować na elektroniczną pocztę

Piosenki o Nagrodę im. B. Klimczuka

organizatora: dom.kultury@dkkozienice.pl.

otrzymała Paulina Lenda ze Świdnicy.

Decoupage’owe prace
Przyjemne

z pożytecznym

-

tak

w skrócie można

określić

dwumiesięczny kurs

z decoupage’u prowadzony w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach.
8 pań pod czujnym okiem instruktor
Kozienickiego

Domu

Bieńkowskiej
tajniki

tej

Kultury

zgłębiało
sztuki

Agnieszki

podstawowe

dekoracji.

Zajęcia

odbywały się raz w tygodniu w sali sztuk
plastycznych. Efektem tej twórczej pracy
były pięknie udekorowane deski, serca,
zegary,

zamykane

pudełka,

tace

czy

nawiązujące do tradycji wielkanocnej –
jajka.
Chętnych zapraszamy do udziału w
kolejnej,

piątej

podstawowego
trwają.

z

edycji

kursu

decoupage’u.

już

Zapisy
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Wielkanocne zawieszki
11 marca w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, odbyło
się

uroczyste

rozstrzygnięcie

konkursu

plastycznego

„Zawieszka

wielkanocna”.

Na konkurs napłynęło 90 prac ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu
kozienickiego, spośród których przyznano 10 nagród.

Nagrodzeni i wyróżnieni wraz z dyrektor KDK Elwirą Kozłowską i plastykiem KDK Agnieszką Bieńkowską.

Każda z prac składała się z trzech elementów.
Dominowały świąteczne baranki, zajączki czy pisanki
wykonane z różnych materiałów i różnymi technikami.
O wyłonieniu tych najlepszych zadecydowało jury w
składzie: Sławomir Zawadzki – pracownik Muzeum
Regionalnego
komisji,

w

Kozienicach

Elżbieta

nauczycielka

Sadowska

plastyki,

instruktor

plastyki

w

Oceniano

nawiązanie

–
–

Agnieszka
KDK
do

–

przewodniczący
emerytowana
Bieńkowska

sekretarz

tradycji,

–

komisji.

samodzielność,

zwycięzców.
Szkoły Podstawowe klasy I-III
I miejsce Amelia Sawicka kl. I PSP Grabów n/Pilicą
op. Edyta Porczyńska
II miejsce Wiktoria Cytryniak

kl. III PSP nr 3

Kozienice op. Grażyna Sadura
III

miejsce

Karolina

Leśkiewicz

kl.

I

PSP

Piotrkowice op. Katarzyna Bąk
Szkoły Podstawowe klasy IV-VI
I miejsce nie przyznano

estetykę (trwałość elementów), umiejętność łączenia

II miejsce ex aequo Marcin Mularczyk kl. VI d PSP

kolorów, materiałów, faktur i tematów w jedną pracę

nr 1 Kozienice op. Anna Betlej oraz Jakub Włodarczyk

konkursową. Po burzliwych obradach komisja wyłoniła

kl. VI d PSP nr 1 Kozienice op. Anna Betlej
III miejsce nie przyznano
Gimnazja
I miejsce Jakub Warchoł kl. III PG Garbatka
Letnisko op. Agata Styczyńska
II miejsce Sebastian Kalinowski kl. II Opactwo op.
M. Bachanek Śmietanka
III miejsce Wiktoria Bartosiewicz kl. III E PG nr 2
Kozienice op. Irena Kobus
W

każdej

kategorii

zostały

też

przyznane

wyróżnienia. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, które pozwolą
rozwijać im pasje plastyczne.
Wielkanocne zawieszki wzbudziły
ogromny zachwyt jury.

Pięknych prac pogratulowała uczestnikom dyrektor
Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska.
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Tworzenie biżuterii
Po raz pierwszy w Centrum KulturalnoArtystycznym w Kozienicach odbywa się
kurs organizowany przez Kozienicki Dom
Kultury z udziałem dzieci, podczas którego
powstaje
biżuteria.

przepiękna,
Zajęcia

Węgrzycka.

niepowtarzalna

prowadzi

Zadowolone

Irmina
twarze

uczestników mówią same za siebie.

Warsztaty dla seniorek
W dniach 7 i 8 marca słuchaczki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego już od
ośmiu lat w Kozienickim Domu Kultury miały okazję uczestniczyć w ciekawych
warsztatach ze stylizacji i z analizy kolorystycznej.

7 marca po raz kolejny słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku miały okazję uczestniczyć w warsztatach z
analizy kolorystycznej poprowadzonych przez konsultantkę ds. wizerunku, Agnieszkę Jelonkiewicz. Pierwsze
warsztaty, które odbyły się w Kozienickim Domu Kultury w styczniu cieszyły się ogromnym powodzeniem,
również i tym razem panie z UTW dowiedziały się wiele o swoim typie kolorystycznym, nauczyły się jak dobierać
kolorystycznie dodatki i kosmetyki, jak umiejętnie postrzegać kolory, odróżniać barwy ciepłe od zimnych i
stosować tę wiedzę w praktyce. Warsztaty były również okazją do spotkania się w miłej i swobodnej kobiecej
atmosferze, oderwania się od codzienności i podarowania trzech godzin tylko dla siebie.
Czy można bawić się modą? Czy wypada? Jak
stworzyć swój własny styl? Na te i wiele innych pytań
związanych z modą słuchaczki szukały odpowiedzi 8
marca podczas warsztatów ze stylizacji, które również
poprowadziła Agnieszka Jelonkiewicz – trenerka i
konsultantka ds. wizerunku.
Podczas warsztatów panie miały okazję pod okiem
fachowca określić swój typ sylwetki, dowiedzieć się,
jakie fasony ubrań do nich pasują, a także jakie
dodatki

dobierać

do

garderoby,

aby

wszystko

stanowiło spójną całość. Warsztaty oprócz nowej
wiedzy przyniosły paniom wiele radości i z pewnością
umiliły ich święto – Dzień Kobiet.
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Wolontariusze z wizytami
W

Dniu

Kobiet

Młodzieżowego
działającego
sprawili

w

wolontariusze

Wolontariatu
Kozienickim

Klubu

„Skrzydła”,

Domu

niespodziankę

z

Kultury

paniom

ze

Stowarzyszenia Klub Seniora „Radosna Jesień”.
Paniom, ale również i panom, którzy swoje
święto

obchodzili

przygotowała

dla

10

marca.

seniorów

krótki

Młodzież
program

artystyczny, złożyła serdeczne życzenia z okazji
ich święta, a także wręczyła piękne kwiaty.
Seniorzy

także

obdarowali

wolontariuszy

wiosennymi kwiatami i drobnymi upominkami, a
następnie wszyscy zaśpiewali wspólne „Sto lat” i
zasiedli do słodkiego poczęstunku. I tak w miłej i serdecznej atmosferze odbywało się międzypokoleniowe

W piątek, 18 marca skrzydlata młodzież udała się do Placówki Socjalizacyjnej PANDA, aby wspólnie
z podopiecznymi tej placówki tworzyć ozdoby wielkanocne. Z kolorowego papieru, piórek i rolek po papierze
toaletowym powstały wesołe wielkanocne kurczaki i zające. Pojawiła się również kura znosząca jaja, która
została wyczarowana metodą origami. Dzieci miały dużo frajdy i zabawy podczas spotkania z wolontariuszami,
a wielkanocne ozdoby, które własnoręcznie stworzyły z pewnością umiliły im ten świąteczny czas.

Dzień kobiet w kinie
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się nowa propozycja Kina w Kozienicach związana
z obchodami Dnia Kobiet. Tego dnia, w Kinie Kozienickiego Domu Kultury przygotowano atrakcyjne seanse
dla wszystkich przedstawicielek płci pięknej. 8 marca można było zobaczyć polską komedię: „7 rzeczy których
nie wiecie o facetach”

oraz

wyświetlony specjalnie z tej okazji

anglojęzyczny melodramat

„Wiek Adaline”.

Przed każdym seansem zorganizowano konkurs „Szczęśliwy Fotel”. Dla widzów przygotowano łącznie 15 bonów
upominkowych na ciastko i kawę latte do Kawiarni KDK w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach.

Str. 10

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

Na ludową nutę
w Centrum Kulturalno-Artystycznym
3 marca w sali koncertowo - kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach
przed licznie zgromadzoną młodą publicznością wystąpił Zespół Cyraneczka.

Zespół Cyraneczka od dziewięciu lat działa przy PSP w Jaroszkach pod kierunkiem pań: Jolanty Mazur, Anastazji
Jasek oraz Hanny Tomczyk i może pochwalić się wieloma występami oraz bogatym repertuarem, dzięki któremu
realizuje swój cel – kultywowanie piosenek i tańców ludowych oraz piosenek patriotycznych.

W imieniu organizatorów tj. Muzeum Regionalnego
im. prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach oraz
Kozienickiego

Domu

Kultury

im.

B.

Klimczuka,

przybyłych powitali Krzysztof Reczek oraz Izabela
Barcikowska–Poździk.
koncertowo

–

Zgromadzonych

kinowej

przedstawicielka

wierszem

Cyraneczki,

w

powitała

która

sali
także

przedstawiła

program występu.
szkół i przedszkoli mieli okazję obejrzeć występ
który

tego

dnia

przygotował

program

składający się z dwóch części.
Jako pierwsi wystąpili młodsi członkowie zespołu
prezentując dwa tańce Poloneza i Poleczkę. Grupa ta,
którą

tworzą

uczniowie

klas

I

–

III

szkoły

podstawowej zaprezentowała także wiązankę piosenek
ludowych.
W drugiej części zaprezentowane zostały pieśni
ludowe „Trzy razy kukułeczka”, „Pod borem”, „Co ja
myślę”, „Cyt, cyt”. Starsza grupa, w skład której
wchodzą uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
oraz

uczniowie

Zaprezentowane zostały także tańce. Obecni na
widowni mieli okazję podziwiać Kujawiaka, Polkę
szabasówkę oraz tańce lubelskie.
Występ
nagradzany

zespołu

gimnazjum

zaprezentowała

także

Cyraneczka

brawami,

a

był

wielokrotnie

żywiołowe

reakcje

publiczności świadczyły o tym, iż występ zapadnie w
pamięć odbiorców.

Przybyli na wydarzenie uczniowie z kozienickich
zespołu,

piosenki patriotyczne.
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Poznali Ojcowiznę
Dwanaście prac będzie reprezentowało powiat kozienicki na etapie wojewódzkim
23. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.
Laureatów poznaliśmy we wtorek 1 marca, a rozstrzygnięcie odbyło się w sali
kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

Przybyłych powitała dyrektor Kozienickiego Domu

Kinga Stalmach z ZSS w Garbatce - Letnisku, Zuzanna

Kultury Elwira Kozłowska. Gratulacje uczestnikom w

Wasińska z PSP Janików i Jakub Jasek z ZSP Słowiki

imieniu

Stare. Laureaci otrzymali

starosty

przekazała

naczelnik

Wydziału

dyplomy oraz nagrody

Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym Lucyna

książkowe ufundowane przez Urząd Miejski. Specjalne

Domańska

podziękowania zostały też wręczone nauczycielom,

-

Stankiewicz.

Prezes

kozienickiego

oddziału PTTK - Arkadiusz Nowakowski poinformował
o

założeniach

konkursu,

natomiast

protokół

pod kierunkiem których powstawały prace.

z

posiedzenia jury odczytał Mirosław Mazur.

W

ciągu

tych

lat

wielokrotnie

kozieniczanie

plasowali się w czołówce krajowej w tym konkursie. W

Łącznie na eliminacje powiatowe napłynęło 25 prac

tym roku za naszych reprezentantów też trzymamy

z 10 szkół. Oceniane były w trzech kategoriach

kciuki tym bardziej, że laureatów kolejnych szczebli

wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły

konkursu będziemy gościć w naszym mieście.

ponadgimnazjalne.

indywidualne,

- W tym roku to Kozienice są stolicą ojcowizny,

zbiorowe oraz multimedialne poświęcone tematyce

ponieważ dzisiaj mieliśmy podsumowanie powiatowe,

naszej

a

małej

Były

ojczyzny

to
-

prace

ziemi

kozienickiej

oraz

już

13

maja
i

odbędzie

zaraz

po

nim

się

podsumowanie

wybitnych postaci z naszego terenu m.in. Kazimiery

wojewódzkie

etap

Gruszczyńskiej czy biskupa Radosława Zmitrowicza.

powiedział Mirosław Mazur z PTTK, odział Kozienice.

centralny

-

Prace oceniało 4-osobowe jury w składzie: Maciej

W trakcie rozstrzygnięcia konkursu był też akcent

Zając, Lucyna Mańkowska, Mirosław Mazur i Maria

muzyczny. Na scenie wystąpiły: reprezentantka Małej

Gola.

Estrady Piosenki

Do

etapu

wojewódzkiego

najlepszych prac, których

zgłoszono

12

autorami byli: Klaudia

zaśpiewała

z KDK Emilia Olszewska, która

piosenkę

„Znak

Zodiaku”

przy

Wójcik, Kamila Gogacz, Karolina Czarnecka, Kamil

akompaniamencie instruktor Ewy Izdebskiej

Kultys, Aleksandra Zając z ZS nr 1, Magdalena

Martyna

Augustyniak z I LO Kozienice, Aleksandra Zawadzka z

Piosenki z utworem, z repertuaru Kaliny Jędrusik „ Z

PG Sieciechów, Michał Tasak, Katarzyna Maciąg, Adam

kim tak Ci będzie źle jak ze mną”. Organizatorem

Maciąg z PSP Stanisławice, Jacek Mikutel, Tomasz

etapu powiatowego konkursu był kozienicki oddział

Mikutel z PSP nr 3 Kozienice, Karolina Dudziak,

PTTK przy współpracy z Gminą Kozienice, Powiatem

Zuzanna Majewska i Maja Strzelecka z PSP Bogucin,

Kozienickim oraz Kozienickim Domem Kultury.

Pajączkowska

z

Młodzieżowej

oraz
Estrady
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