Orzysz, dn. 22.02.2016

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W ORZYSZU
ZA ROK 2015

STYCZEŃ 2015
Rok 2015 w Domu Kultury w Orzyszu rozpoczął się 23 finałem
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 11 stycznia.
Dzięki wrażliwości mnóstwa ludzi, ich wielkiemu zaangażowaniu w
organizację Finałowego koncertu, udało się zebrać 12 161, 62 zł.
W styczniu Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w
Ogródku– Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu ogłosili XI
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki pod patronatem
Burmistrza Orzysza ,Dwumiesięcznika Literackiego „Topos” i „Gazety
Olsztyńskiej”. Na konkurs wpłynęło 166 zestawów wierszy, które oceniało
jury w składzie: Krzysztof Kuczkowski, Zbigniew Fałtynowicz, Wojciech
Gawłowski i Bogdan Jeremin. Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów
laureatom konkursu odbyła się 26 września w Muzeum Michała Kajki w
Ogródku. Po Orzyskich prezentacjach artystycznych, wręczenia wspólnie
dokonali zastępca Burmistrza Orzysza Leszek Gryciuk oraz kierownik
Muzeum Sławomir Szymankiewicz. Po gali wręczenia nagród w Sali
kominkowej swój talent muzyczny zaprezentował Mariusz Patyra, skrzypek
urodzony w Orzyszu, który jako jedyny Polak w historii wygrał
Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy „Premio Niccolo Paganini”.

LUTY 2015
Kolejnym działaniem zwieńczonym dużym sukcesem były Ferie
Zimowe z Domem Kultury, w ramach których odbyły się warsztaty
kulinarne, dziennikarskie, rysowania karykatur i komiksów, wyjazd do
teatru, warsztaty taneczne a na koniec wielki bal karnawałowy „The Clown
Circus Show Ruphert& Rico”, w którym wzięło udział ok. 250 dzieci wraz z
rodzicami.
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MARZEC 2015
8 marca, jak co roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet odbył
się wyjątkowy, uroczysty koncert Jarosława Jara Chojnackiego połączony ze
słodkim poczęstunkiem oraz tradycyjnym tulipanem dla każdej ze
zgromadzonych Pań.
22 marca 2015 roku w Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum odbył się
V Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Orzysza poświęcony pamięci
Krzysztofa Kierzkowskiego. W szranki stanęło 59 zawodników z Polski ,
Litwy i Białorusi. Turniej rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 9
rund. Dla każdego z zawodników przewidziano 15 minut na całą partię. I
miejsce w turnieju zdobył Gannadiy Belousov, a nad porządkiem rozgrywek
czuwał licencjonowany sędzia Jerzy Romanowski.
26 marca odbyło się rozstrzygnięcie X Gminnego Konkursu na
Najpiękniejszą Palmę i Pisankę Wielkanocną. Do konkursu na
Najpiękniejszą Pisankę zgłosiło się 15 uczestników, którzy zaprezentowali
łącznie 40 prac wykonanych różnorodnymi technikami tradycyjnymi. W
konkursie na Najpiękniejszą Palmę zgłoszonych zostało 15 palm o długości
do 0,5 metra oraz 16 palm o długości powyżej 2 metrów. Wszystkie prace
zostały nagrodzone dyplomami a zdobywcy podium nagrodami pieniężnymi i
rzeczowymi.

MAJ 2015
Tradycyjnie, Dom Kultury zorganizował Majówkę, a w jej ramach w
Ogródku Jordanowskim odbył się X Orzyski Przegląd Młodych Talentów,
koncert zespołu Americanos oraz warsztaty szcudlarskie, quilingu oraz
bębniarskie. Dla miłośników zdrowych form odpoczynku zorganizowano rajd
rowerowy po malowniczych zakątkach Szwajcarii Mazurskiej pn. „Majowa
wyprawa po słońce”.
8 maja 2015 roku w Domu Kultury w Orzyszu, już po raz 19, odbyły
się
eliminacje
miejsko
–
gminne
Konkursu
Recytatorskiego
„Wierszowisko”. Po wysłuchaniu 21 prezentacji, biorąc pod uwagę wszystkie
regulaminowe kryteria merytoryczne tj. dobór repertuaru, interpretację,
kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny, Komisja Konkursowa przyznała
pierwsze
miejsca
w
trzech
kategoriach
wiekowych
Łukaszowi
Dąbkowskiemu, Damianowi Rogalla oraz Pawłowi Neumannowi.
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W ramach „Biblioteki Małego Człowieka” oraz Majowych Dni
Kultury, Książki i Prasy odbyło się kilkanaście spotkań z przedszkolakami i
uczniami szkół podstawowych, wprowadzających dzieci w świat biblioteki i
książek. Bohaterami zajęć byli Rybak i dobry Dżinn, krasnal Hałabała,
Szeherezada i wiele, wiele innych postaci literackich. W ramach zajęć odbyło
się głośne czytanie, konkursy ze znajomości literatury dziecięcej i zajęcia
plastyczne. Dla młodzieży przeznaczone były czwartkowe seanse filmowe w
ramach zajęć „Kino w bibliotece. Literatura na ekranie”.

CZERWIEC 2015
1 czerwca, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Dom Kultury
w Orzyszu przygotował dla maluchów mnóstwo atrakcji.Obchody Dnia
Dziecka rozpoczęły się uroczystym wręczeniem dyplomów i nagród 13
Laureatom VI Konkursu Piosenki Dziecięcej, którego wspólnie dokonali
Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski ,Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Myka oraz Dyrektor Domu Kultury w Orzyszu. W trakcie Koncertu
Laureatów do dyspozycji dzieci były dmuchane zjeżdżalnie, wata cukrowa,
gry i zabawy integracyjne, konkursy, wyścigi, malowanie twarzy, kącik
małego naukowca pełen różnorodnych eksperymentów, warsztaty
modelowania balonów, pokazy wielkich baniek mydlanych, kącik plastyczny.
Wszystkie dzieci wzięły udział w losowaniu przejażdżki samochodem WRC z
Panem Andrzejem Pauperowiczem, trzecim kierowcą rajdowym województwa
warmińsko – mazurskiego.
21 czerwca, uroczystą Mszą Świętą, rozpoczęły się XI Orzyskie
Spotkania Folklorystyczne. Po mszy, liczny i barwny korowód, który
poprowadził Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski, przy dźwiękach
harmonii Stanisława Bałdygi z Mazuchówki przybył do Ogródka
Jordanowskiego. Spotkania Folklorystyczne, zgodnie z tradycją, otworzył
Gospodarz naszego miasta Zbigniew Włodkowski w towarzystwie swego
zastępcy pana Leszka Gryciuka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Adama
Myki i Radnej Anny Pilarczyk. Po uroczystym otwarciu ruszyły
przesłuchania. Na scenie, w ponad 70 prezentacjach wystąpiło łącznie około
400 osób – zespoły śpiewacze, śpiewaczo – taneczne, soliści i
instrumentaliści z województwa warmińsko – mazurskiego, Kurpi,
Suwalszczyzny i Podlasia. XI Orzyskie Spotkania Folklorystyczne
współfinansowane były z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej a współorganizowane przez
Stowarzyszenie Kultury Nieestradowej im. Michała Kajki w Ogródku.
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LIPIEC 2015
Ostatni weekend lipca upłynął pod hasłem „Kultura Sztuka Folklor”.
Na cały weekend miasto Orzysz przeszło we władanie Młodzieżowego zespołu
góralskiego „Orawiacy” oraz zespołu kurpiowskiego z 85 – letnią tradycją
„Pod Borem” z Baranowa. Na ulicach miasta zewsząd słychać było śpiewy i
muzykę. W Ogródku Jordanowskim można było obejrzeć pokazy dla dzieci
„Cyrkolandia”, przedstawienia teatru ulicznego TUB z Bystrzycy Kłodzkiej,
pokazy żywej rzeźby, żonglerki, szczudlarza, bębniarzy z Grupy los Fuegos z
Krakowa. W tym samym czasie w galerii Renesowo w Nowych Gutach trwał
plener malarsko – rzeźbiarski „Inspirujące Mazury”. Weekend zakończył się
wielką imprezą plenerową pn. „Wojna kulinarno – folklorystyczna”, w której
wszyscy byli zwycięzcami. Działania realizowane były we współpracy ze
Stowarzyszeniem Kultury Nieestradowej im. Michała Kajki w Ogródku w
ramach projektu: „Dziedzictwo kulturowe mazur na podstawie wartości
kulturowej ziemi orzyskiej” dofinansowanego ze środków programu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich”.

SIERPIEŃ 2015
W sezonie letnim Dom Kultury zapewnił oprawę muzyczną oraz gry i
zabawy dla dzieci na Festynach Wiejskich w gminie Orzysz.

WRZESIEŃ 2015
Letni cykl imprez pod hasłem „Niesamowite wakacje” zwieńczony
został 12 września
Dożynkami Gminnymi w Klusach. Na scenie
plenerowej można było zobaczyć występy zespołów: Ziemia Piska, Bayer Full,
Orzyszanki, Klub Spotkań Artystycznych, Granda i Hitano, wręczono również
nagrody w konkursach na Wiejskie Jadło, Najpiękniejszy wieniec dożynkowy
i Najładniejsze Stoisko. Wspaniałą imprezę zakończyła zabawa pod
gwiazdami przy akompaniamencie Włodzimierza Czykiety.

LISTOPAD 2015
Koncert zaduszkowy wybrzmiał wieczorem 1 listopada w Pawilonie
Artystycznym w wykonaniu orzyszan: wokal Paweł Neumann, gitara Joanna Kamieniecka, bas - Monika Chorąży, perkusja - Krzysztof Roszko.

Publiczność wysłuchała autorskich propozycji zespołu oraz ciekawych
aranżacji standardów polskiej piosenki literackiej.
W trakcie uroczystości z okazji obchodów Święta Odzyskania
Niepodległości w części artystycznej na scenie zaprezentowali się
przedstawiciele różnych grup wiekowych oraz zawodowych w dynamicznym
a zarazem wzruszającym programie przygotowanym przez Dom Kultury oraz
Klub Wojskowy 15 Batalionu Saperów w Orzyszu.
22 listopada odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki w
ramach impresji artystycznych Śpiewające Obrazy Mrągowo 2015, w którym
duet z Orzysza reprezentujący Dom Kultury, w składzie Paweł Neumann i
Joanna Kamieniecka stanął na podium zdobywając prestiżowe III miejsce.
Dom Kultury zaangażował sie w przygotowanie święta myśliwych pn.
HUBERTUS 2015 - 28 listopada.

GRUDZIEŃ 2015
Organizacja "Roztańczonych Mikołajek" ( 7 grudnia) w ramach
których instruktorki Studia Tańca z Ełku odwiedziły 4 szkoły gminne i
przeprowadziły tam warsztaty taneczne.
Dom Kultury współorganizował Gminne Spotkanie Opłatkowe - 19
grudnia. Uwieńczeniem uroczystości był występ artystyczny - koncert pn
"Orzyszanie - orzyszanom", w którym zaprezentowało się 10 wykonawców:
dzieci z oddziału 0 D Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu, zespół
śpiewaczy ORZYSZANKI, dzieci i młodzież ze świetlicy KAJAK, klasa II C z
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu, Klub Spotkań Artystycznych,
Lidia Graczyk, duet akustyczny FOCUSING, Monika Mrówka, Paweł
Neumann oraz Małgorzata Kalinowska. Artyści przygotowani byli przez
świetlicę KAJAK, Klub Wojskowy 15 Batalionu Saperów oraz Dom Kultury w
Orzyszu.
29 grudnia 2015 w Pawilonie Artystycznym odbył się Poetycki
Wieczór Autorski. Zbigniew Chojnowski, który co prawda bywał już w
Orzyszu, ale nigdy wcześniej nie prezentował swojej autorskiej twórczości,
zrobił to w tandemie z początkującym poetą, Dawidem Kraszewskim.
Doświadczony literat, poeta, krytyk literacki, historyk literatury, profesor
zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, odznaczony
m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej
pięknie wprowadził publiczność w świat poezji oraz przybliżył twórczość
debiutującego Dawida w sposób przystępny i ciekawy. Trzeci z debiutów
wywodził się z kategorii "poezji obiektywu". Znany wszystkim orzyszanin, P.
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Jan Borkowski, okazał się wrażliwym artystą fotografem, Jego debiutancka
wystawa zdjęć, udostępniona była publiczności w ilości 50 fotografii
przedstawiających naturę okolic Orzysza i wzbudziła szczery podziw.
Dom Kultury współorganizował SYLWESTRA i powitanie Nowego Roku
2016 w Parku Jordanowskim, w ramach którego odbył się koncert
Włodzimierza Czykiety.

W 2015 roku do Biblioteki zakupiono 842 nowe woluminy na kwotę 20 830
złotych, z czego 5 830 złotych to dotacja pozyskana w ramach Programu
Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
Wszystkie pozycje zostały opracowane, sklasyfikowane i po obłożeniu w folię
udostępnione czytelnikom.
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