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Egzemplarz bezpłatny

„I TWÓJ MIŚ MOŻE ZOSTAĆ RATOWNIKIEM”
„I Twój miś może zostać ratownikiem" to tytuł akcji
prowadzonej przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej
w Węgrowie. Wzięły w niej udział 3 szkoły z terenu naszej
gminy: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy,
Szkoła Podstawowa im. biskupa Franciszka Jaczewskiego
w Górkach Grubakach i Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Korytnicy. Akcję na terenie szkół prowadziły panie: Magdalena Wyszogrodzka, Agnieszka Morawska,
Agnieszka Kałuska. Zebrane przez uczniów i przedszkolaków
maskotki przekazaliśmy przedstawicielom Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie.
Strażacy wręczą zabawki dzieciom w czasie działań ratowniczo – gaśniczych. Jak pisze Komenda, „będzie to element
wsparcia
psychologicznego,
minimalizowania
stresu
i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa maluchów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pożarach i innych
niebezpiecznych zdarzeniach". Czujemy się zaszczyceni zaproszeniem do niniejszej akcji. Cieszy nas fakt, że przyłączyły się co niej dzieci i młodzież w różnym wieku, a w wielu
przypadkach była to także inicjatywa rodziców. Dziękujemy!
W imieniu wszystkich uczestników akcji
- Samorząd Uczniowski SP w Korytnicy
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Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka
dla pierwszaków ze Szkoły Podstawowej w Korytnicy
"Akademia Bezpiecznego Puchatka" to ogólnopolski pr ogram skierowany do uczniów klas pierwszych, mający na celu edukację
dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze, w szkole i w czasie odpoczynku. Program przygotowany jest przez firmę Maspex - właściciela
marki Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego
Komendy Głównej Policji i Nauczycielami. Patronat honorowy sprawuje
Komendant
Główny
Policji
oraz
Kuratoria
Oświaty.
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Korytnicy,
wzorem lat ubiegłych, przystąpiła do programu wiedząc, że bezpieczeństwo dziecka jest celem nadrzędnym w pracy każdego nauczyciela
i w postawie każdego rodzica. Dzieci zapoznały się z podstawowymi
zasadami bezpiecznych zachowań. Zgłębiły wiedzę i nabyły umiejętności podczas zajęć prowadzonych przez ich wychowawczynię, panią Teresę Skolimowską. Nauczycielka wykorzystała dość atrakcyjne w formie scenariusze zajęć i profesjonalne karty pracy otrzymane od Akademii. Aktywizujące metody połączone z nowoczesnymi środkami audiowizualnymi, technologią komputerową i licznymi pomocami dydaktycznymi, jakimi dysponuje Szkoła, pozwoliły na duże zaangażowanie
uczniów. Dzieci otrzymały na własność książeczki z grami i zabawami
oraz dobrymi radami i ostrzeżeniami dotyczącymi tego, jak poruszać się
po drodze, unikać zagrożeń, jak bezpiecznie spędzać czas w domu
i szkole. Do zabaw i gier mogły zaprosić rodziców, którzy również
otrzymali specjalne ulotki, a w nich wskazówki mówiące o tym, jak
mogą zapewniać bezpieczeństwo dzieciom i dbać o rozwój swoich pociech. Podsumowaniem programu był Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa wypełniany przez dzieci on-line. Po jego rozwiązaniu dzieci otrzymały Dyplomy Akademii Bezpiecznego Puchatka, a cała klasa
i
Szkoła
Certyfikat
Szkoły
Bezpiecznego
Puchatka.
Patrząc na zaangażowanie i radość dzieci, mam nadzieję, że
dzięki udziałowi w programie nasi pierwszoklasiści wiedzą, jak unikać
zagrożeń i radzić sobie w trudnych sytuacjach. W imieniu pierwszaków,
ich rodziców i nauczycieli serdecznie dziękuję twórcom Akademii za możliwość udziału w tak pożytecznej akcji.
Jolanta Litka
dyrektor ZSP w Korytnicy

Szkoła Podstawowa w Górkach—Grubakach bierze udział w konkursie, w którym można wygrać remont szkolnej stołówki.
Delma Extra we współpracy z Bankami Żywności pragnie poprawić warunki wydawania
posiłków w polskich szkołach.
Aby szkoła mogła zdobyć nagrodę, którą jest sfinansowanie remontu stołówki, musi od 1 lutego 2017 r. do 31 maja 2017 r. zachęcić
swoich zwolenników do głosowania i zebrać jak największą ilość głosów.
Każdy z Was może oddawać głosy na dodane zdjęcia – 1 głos każdego
dnia mający war tość 1 punktu. Ponadto pr zy zakupie Delmy i udokumentowaniu tego za pomocą zdjęcia paragonu i specjalnego wpisu na stronie www.extrastolowki.pl szkoła zdobywa dodatkowe 10 pkt. Stołówki
zostaną
wyremontowane,
a
ich
wnętrza
zaaranżowane
w czterech szkołach z największą ilością głosów. Piątą szkołę wskaże jury wyznaczone przez organizatora programu. Dodatkowo w 50 kolejnych szkołach z największą ilością głosów eksperci Federacji Polskich Banków Żywności przeprowadzą lekcje
dotyczące mądrego gospodarowanie żywnością i recyklingu. 30 kolejnych szkół otrzyma także zestaw 50 kolorowych tac,
w które extra stołówka powinna być wyposażona.
LICZYMY NA WASZĄ POMOC.
http://www.extrastolowki.pl/#glosuj
Wybierz: województwo: mazowieckie
powiat :węgrowski
miejscowość : Korytnica
Wpisz kod z obrazka, zatwierdź zgodę na przetwarzanie danych i wyślij.
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"Plastyka w obrzędach i zwyczajach - Boże Narodzenie 2016"
5 nagród dla dzieci ze szkół z terenu gminy Korytnica
Powiatowy konkurs " Plastyka w obr zędach i zwyczajach - Boże Narodzenie 2016" został zorganizowany przez
Węgrowski Ośrodek Kultury. W ramach konkursu dzieci z klas I - III wykonały ozdoby choinkowe a uczniowie klas IV - VI
kartki świąteczne. Wszystkie prace musiały być zrobione własnoręcznie, bez wykorzystywania gotowych elementów. Okazało
się, że aż pięcioro dzieci z terenu gminy Korytnica otrzymało nagrody. W kategorii klas I -III miejsce II zajęła Weronika Słowik
z kl. III Szkoły Podstawowej w Korytnicy (opiekun - p. Mirosława Rabińska), miejsce III przypadło Dawidowi Sakowskiemu
z kl. II Szkoły Podstawowej w Sewerynowie (opiekun - p. Agnieszka Skibińska). Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Marta
Laskowska z kl. III Szkoły Podstawowej w Korytnicy (opiekun - p. Mirosława Rabińska). W kategorii klas IV -VI zaszczytne
I miejsce zajęła Zuzanna Wasiewicz z kl. VI Szkoły Podstawowej w Korytnicy (opiekun - p. Jolanta Litka), a miejsce II - Karolina Świętochowska z kl. IV Szkoły Podstawowej w Pniewniku (opiekun - p. Agnieszka Adamczyk)). Wszystkim uczestnikom
konkursu, a szczególnie laureatom i wyróżnionym gratuluję talentu plastycznego i chęci działania. Liczę, że ich pasje plastyczne
rozwiną się i jeszcze wiele razy będziemy cieszyć się ich sukcesami. Wyrażam również wdzięczność pracownikom WOK - u
za zorganizowanie konkursu i umożliwienie naszym uczniom prezentowania wytworów swojej pracy na forum szerszym niż
rodzima szkoła.
Jolanta Litka dyrektor ZSP
w Korytnicy

XV EDYCJA OGÓLNOKRAJOWEGO KONKURSU
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Organizatorami konkursu są:






Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Państwowa Inspekcja Pracy,
Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po
zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych
Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do
31 marca 2017r.
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NOWA MOBILNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA
Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Fr. Jaczewskiego w Górkach – Grubakach w roku szkolnym 2015/2016 uczestniczyła w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, który miał na celu motywowanie szkół do podejmowania działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych pośród
nauczycieli, uczniów i ich rodziców, a także rozwój potrzebnych do tego kompetencji. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” z Tarnowa. Jednym z jego elementów był konkurs. W skład kapituły konkursu weszli członkowie zespołu projektowego oraz eksperci posiadający znaczącą wiedzę w dziedzinie dydaktyki cyfrowej i bezpieczeństwa
cyfrowego. Przedmiotem oceny w ramach konkursu „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!” były działania i aktywność szkoły, realizowane od 2 stycznia do 15 lipca 2016 r. Nauczyciele prześcigali się w wymyślaniu działań, które mogły przybliżyć nas do
zwycięstwa. Każde z nich było bowiem odpowiednio punktowane. Do wykonania było 11 zadań: przeprowadzenie przez
nauczyciela lekcji wg scenariusza, wprowadzenie w szkole zarządzeniem dyrektora zbioru zasad bezpiecznego korzystania
z Internetu tzw. Szkolnych Zasad Bezpieczeństwa w Internecie, przeprowadzenie spotkań z rodzicami na temat bezpieczeństwa ich dzieci w Internecie, wypracowanie przez nauczycieli nowych scenariuszy lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa cyfrowego, zaproszenie innej szkoły do udziału w projekcie, powołanie Szkolnego Mentora Cyberbepieczeństwa
i zgłoszenie go do udziału w projekcie, zorganizowanie dodatkowego spotkania z przedstawicielem policji lub specjalistą,
zorganizowanie w szkole wydarzenia na temat bezpieczeństwa w Internecie, opracowanie szkolnego fanpage na portalu społecznościowym promującego bezpieczne wykorzystywanie Internetu, zorganizowanie przez uczniów w otoczeniu szkoły
wydarzenia promującego bezpieczne korzystanie z Internetu z udziałem innych młodych ludzi i rodziców, przygotowanie
przez uczniów z udziałem nauczyciela materiałów edukacyjnych lub promocyjnych dotyczących cyberbezpieczeństwa
w szkole. Zadania te nauczyciele starali się zrealizować wielokrotnie, tam gdzie było to możliwe i potrzebne. To silne zaangażowanie nauczycieli, uczniów i rodziców znalazło uznanie w oczach jury. Dzięki niemu nasz szkoła wygrała w kategorii
szkół podstawowych mobilną pracownię komputerową i Edukamp - letni zjazd edukacyjny dla nauczycieli.
Z ciekawych wydarzeń na terenie szkoły promujących bezpieczne korzystanie z Internetu należy wymienić: rodzinną imprezę rekreacyjną, akcję na fanpagu „Sobota bez komputera i Internetu”, do której przyłączyli się rodzice, absolwenci,
osoby z odległych miejsc województwa mazowieckiego, grę terenową dla uczniów starszych, marsz przez miejscowość
z transparentami promującymi bezpieczeństwo, „Bieg o puchar Wójta Gminy Korytnica”, szkolenie da seniorów na temat
„Chrońmy swoje dane osobowe”. Rada pedagogiczna zaktywizowała 100% rodziców do udziału w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów w dziedzinie korzystania z Internetu. Do działań tych zostali włączeni przedstawiciele Policji i psycholog. Dla wszystkich uczniów klas I-VI odbyło się wiele zajęć o następującej tematyce: ochrona danych osobowych, przestrzeganie praw autorskich, ergonomia korzystania z komputera, reklama w Internecie, cyberprzemoc, bezpieczeństwo
w kontaktach z nieznajomymi, ochrona własnej prywatności, bezpieczne wyszukiwanie informacji w sieci, bezpieczne logowanie, wiarygodność informacji w sieci, treści szkodliwe. Na zajęciach uczniowie stworzyli wiele pomocy dydaktycznych,
a mianowicie broszury, planszowe gry dydaktyczne, testy w formie prezentacji w programie PowerPaint, plastyczne plakaty
informacyjne i w programie Paint, testy online itd.
W ramach samego projektu odbyły się: w listopadzie konwent dla uczestników projektu z całej Polski, szkolenie dla
mentorów, a w grudniu Dzień Bezpieczeństwa Internetowego (warsztaty dla dzieci i nauczycieli).
Jesteśmy niezwykle szczęśliwi z osiągniętego sukcesu na skalę ogólnopolską. Zaangażowanie
i współdziałanie wielu osób dało wymierny efekt - szansę na doposażenie
placówki w nowoczesną multimedialną pracownię internetową. Polecamy innym szkołom projekt i konkurs, które będą trwały przez kolejne
dwa lata. Podnoszą one bowiem niezwykle poziom bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach.

Urszula
Matusik—
Bujalska—mentor programu w Szkole Podstawowej w Górkach—
Grubakach
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Młodszy aspirant Mariusz Kondraciuk—najlepszym dzielnicowym
Zakończyła się już VIII edycja konkursu na „Najpopularniejszego
Dzielnicowego Roku 2016”. Dzielnicowym roku z powiatu węgrowskiego
został mł. asp. Mariusz Kondraciuk.
Przez ostatni miesiąc mieszkańcy powiatu węgrowskiego mogli wyrazić
swoją opinię społeczną za pomocą ankiety. Z oddanych 708 głosów aż 400
trafiło na konto dzielnicowego gminy Korytnica. Drugim z kolei zwycięzcą
jest dzielnicowy gminy Wierzbno - mł. asp. Grzegorz Kałuski (121 głosów),
na trzecim podium uplasował się natomiast dzielnicowy gminy Grębków - st.
asp. Mariusz Świętochowski (82 głosy).
- Dzielnicowy jako policjant pierwszego kontaktu w rejonie służbowym odgrywa bardzo ważną rolę w działaniach profilaktycznych. Bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną umożliwia poznanie potrzeb, obaw i problemów a także zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom rejonu - informuje
sierż. sztab. Anna Maliszewska, rzecznik prasowy węgrowskiej policji.
Policja przypomina także o aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której można odnaleźć dzielnicowego, który
opiekuje się naszym rejonem zamieszkania. Aplikacja ta umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić
wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby
połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik
nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.
„Moja komenda” zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Dołączono do niej
dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki. Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania
informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb
online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. Sprawnie połączy nas ona z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja komenda” umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub
kodzie pocztowym.

„Woda do picia, woda do mycia, bez wody nie byłoby życia!”
Pod takim hasłem w piątek 1 grudnia odbyła się w Szkole Podstawowej w Sewerynowie, w ramach ogólnopolskiego
programu „Wybieram wodę”, akcja edukacyjna, w której uczestniczyły wszystkie dzieci z kl. 0 – VI.
Celem przedsięwzięcia była promocja zdrowego stylu życia, w tym prawidłowego nawodnienia organizmu, poprzez przekazanie
uczniom wiedzy na temat:
roli wody w życiu człowieka,
konieczności picia wody,
wpływu wody na zdrowie człowieka,
wpływu oszczędzania wody na ochronę środowiska,
znaczenia wody w przyrodzie.
Spotkanie przygotowali i poprowadzili uczniowie kl. V pod kierunkiem p. Magdaleny Kubiak, nauczycielki przyrody.
W krótkim przedstawieniu za pomocą wierszy i piosenek przybliżyli kolegom i koleżankom rolę wody w życiu wszystkich istot
żywych oraz zwrócili uwagę na potrzebę ochrony naturalnych zasobów wodnych Dowiedzieliśmy się m.in. dlaczego woda jest
niezbędnym elementem prawidłowej diety, a także ile tego życiodajnego płynu powinien wypijać człowiek w ciągu dnia.
Kolejnym punktem spotkania była zabawa w kalambury, których tematem były oczywiście przysłowia i powiedzenia
dotyczące wody. Dzieci z dużą przyjemnością rozwiązywały pomysłowo przygotowane zagadki, a prawidłowe odpowiedzi
nagradzano owocami.
Ogromne emocje wywołał turniej „Pięciu rzek”, w którym uczniowie kl. IV – VI sprawdzali swoją wiedzę teoretyczną
dotyczącą wody oraz umiejętności praktyczne, m.in. picie wody na czas, budowanie łódki z papieru, łowienie ryb na nietypową
wędkę, czy rozpoznawanie smaku soków.
Mamy nadzieję, że dzięki takiej nietypowej lekcji przyrody, nasi uczniowie „wybierając wodę” będą pamiętali, jak ważną rolę pełni ona w naszym życiu.
Z przyjemnością i ogromną satysfakcją przyjęliśmy wyniki konkursu „Wybieram wodę”.
Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodnicząca:
Sylwia Gudej – Polskie Towarzystwo Dietetyki
Członkowie:
Izabela Zamyślewska – Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii Sp. z o.o.
Danuta Gajewska - Polskie Towarzystwo Dietetyki
Zapas wody butelkowanej otrzymuje 10 Szkół Podstawowych, z których pochodzą klasy biorące udział w konkursie.
1. Szkoła Podstawowa w Sewerynowie
Nagroda została już dostarczona.
Magdalena Kubiak
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"DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY KORYTNICA"
Dzień Babci i Dziadka to zawsze miłe święto. W tradycję szkół i przedszkoli z terenu Gminy Korytnica wpisały się
spotkania dzieci z ich Babciami i Dziadkami. I choć każda z placówek oświatowych co rok przygotowuje inny program, to łączy
je jedno: WDZIĘCZNOŚĆ za serce i dobroć tych, którzy oddają wnukom swój czas, dzielą się doświadczeniem, a przede
wszystkim darzą bezgraniczną miłością. Wyrazem podziękowań były wiersze, piosenki, tańce, własnoręcznie wykonane upominki, poczęstunek, wspólnie spędzony czas. Najważniejszy był jednak uśmiech - taki od serca, szczery, promienny. Tyle dobrej energii ! Niech nam Babcie i Dziadkowie żyją jak najdłużej, cieszą się zdrowiem i szacunkiem swoich dzieci i wnuków.
J. Litka
Prezentujemy zdjęcia z Gminnego Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korytnicy,
Szkół Podstawowych w: Górkach- Grubakach, Maksymilianowie, Pniewniku, Sewerynowie.

Gminne
Przedszkole

i
Oddział Przedszkolny z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korytnicy

Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach—Grubakach

Szkoła

Podstawowa w Sewerynowie
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Szkoła Podstawowa w Pniewniku

BY FERIE BYŁY BEZPIECZNE
Dbałość o bezpieczeństwo uczniów to dla każdej szkoły zadanie priorytetowe. Zima natomiast to
czas, kiedy zagrożeń na drodze i w czasie zabaw czyha
najwięcej. Dlatego też w Szkole Podstawowej
w Pniewniku podejmuje się wiele działań pr ofilaktycznych mających na celu przygotowanie swoich wychowanków do właściwych zachowań sprzyjających
bezpieczeństwu. Pierwszaki zrealizowały program edukacyjny ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”. We
wszystkich klasach odbyły się cykliczne zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne pt. ,,Zimą też sami
o swoje i innych bezpieczeństwo dbamy”. W klasach,
w świetlicy oraz na korytarzu szkolnym znajdują się
gazetki ścienne na ten temat. Ważnym wydarzeniem
spinającym wszystkie przedsięwzięcia w tym zakresie
było spotkanie ze społecznością szkolną przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach p. Jerzego Chmielińskiego, przyjaciela naszej szkoły, który od lat zaprzyjaźniony jest z pniewnicką placówką i zawsze
pozytywnie odpowiada na wszystkie zaproszenia szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa. Spotkanie zostało zorganizowane w dwóch kategoriach wiekowych.
W grupie młodszej po krótkiej wstępnej prelekcji gość
przedstawił ciekawą prezentację z rymowankami pt.
,,Bezpieczne
ferie
na
śniegu
i lodzie”. Następnie dzieci obejrzały film ,,Jak Kuba
zimą pokonuje drogę do szkoły?'' Podczas omówienia
prelegent zwrócił uwagę na przepisy dotyczące obowiązkowego noszenia odblasków podczas poruszania
się po drogach po zmierzchu, w czasie mgły, śnieżycy
przez wszystkich pieszych i rowerzystów w terenie
niezabudowanym. Uczniowie klas IV-VI również obejrzeli filmy edukacyjne o bezpieczeństwie na drodze,
podczas zabaw zimowych, o obowiązku noszenia odblasków
po
zmroku
i w trudnych sytuacjach pogodowych, wysłuchali informacji na temat warunków otrzymania karty rowerowej oraz zapoznali się z prezentacją multimedialną pt. „Rady dla rowerzystów, pasażerów, pieszych”. Całość zakończyły pouczające i humorystyczne teledyski ,,Kosmici na Ziemi uczą się zasad ruchu
drogowego” ,Piraci ”, przy których wszyscy świetnie bawili. Się. Jak zwykle nie obyło się bez prezentów. Każdy uczestnik spotkania otrzymał odblaskowego kotka w formie zawieszki do tornistra lub ubrania.
Takie spotkanie to doskonała lekcja wychowania komunikacyjnego.
G. Laskowska
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„Mazowsze” kolejny raz zaśpiewało kolędy dla mieszkańców gminy Korytnica
22
stycznia
2017
roku
do
kościoła
pod
wezwaniem
Jana
Chrzciciela
w
Pniewniku
z koncertem kolęd zawitał Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego.
Głównym organizatorem tego wspaniałego widowiska był Wójt Gminy Korytnica Stanisław Komudziński. Niecodzienne otoczenie, mistrzowskie wykonanie i wyjątkowy świąteczny nastrój sprawiły, że koncert był prawdziwą ucztą duchową dla
publiczności. Trzydziestoosobowy chór, soliści i towarzysząca im orkiestra wykonali kilkanaście najpiękniejszych, polskich
kolęd oraz mniej znanych pastorałek. Zebrani mogli usłyszeć,m.in. „Wśród nocnej ciszy”, „Z narodzenia Pana”, „Gdy się Chrystus rodzi” , „Przybieżeli do Betlejem” czy „Oj, Maluśki”. Były także rzadko śpiewane i słyszane „Zaśnij dziecino”, „Anielski
chór”, „Transeamus”, „Serce ludzkie”, „Cantique de Noel”. Partie solowe zaśpiewali: Łukawska Anna, Włodarczyk Karolina,
Haber Katarzyna, Filip Micek, Andrei Baravik.
W
finale
znalazło
się
również
kilka
najbardziej
popularnych
pieśni
ludowych
z repertuaru zespołu „Furman” i „Kukłeczka”. Perfekcyjne wykonanie najbardziej znanych kolęd, piękna oprawa sceniczna
i wyjątkowy nastrój spowodowały, że godzinny występ upłynął niepostrzeżenie. Niewątpliwe wrażenie na zebranych wywołała
wspólnie
wykonana
kolęda
„Bóg
się
rodzi”.
Koncert przyjęty został bardzo ciepło, a na zakończenie każdego utworu rozlegały się brawa. Po ostatnim z nich wójt
gminy Stanisław Komudziński wręczył zespołowi kosz kwiatów, a zgromadzona publiczność nagrodziła artystów owacjami na
stojąco.
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