
DNI KOŹMIC ROZPOCZĘTE! 

W sobotę 10.09 punktualnie o godzinie 9.30 Sołtys Koźmic Wielkich – Pan Kazimierz Windak w 

towarzystwie przedstawiciela Rady Sołeckiej Koźmic Małych Pana Jan Batko oraz Księdza 

Proboszcza Milana Michalaka zainaugurowali święto, które przejdzie do historii  jako Pierwsze 

Dni Koźmic (zarówno tych Wielkich jak i tych Małych). Pierwszą atrakcją był Turniej Rodzinny 

Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Wieliczki. W zawodach wzięło udział 7 zespołów. O 

godzinie 11.30 rozpoczął się Turniej piłki nożnej, w którym udział wzięły 4 zespoły 

reprezentujące poszczególne przysiółki. Grano w systemie 2 razy po 15 minut. O godzinie 12 w 

Domu Kultury rozpoczął się Turniej Szachowy. Relacje z tych zawodów dostępne będą na naszej 

stronie niebawem. 

Część artystyczna Dni Koźmic rozpoczęła się po południu o godzinie 15.00. Wszystkich gości 

przywitali prowadzący – Monika Konopka i Wiesław Jasiński. Poinformowali oni o programie Dni 

Koźmic i atrakcjach dostępnych dla wszystkich uczestników: loterii fantowej, atrakcjach 

kulinarnych w postaci grilla prowadzonego przez przedstawicieli Koźmic Małych Panią Zofię i 

Tomasza Gawędów, stoiska „Koźmickie Jadło” prowadzonego przez Koło Gospodyń Wiejskich, 

parku rozrywki umieszczonym przy Przedszkolu, stoiskach z watą cukrową, lodami, balonami i 

różnymi zabawkami dla dzieci. W Gimanzjum odbywał się konkurs wiedzy o Koźmicach 

przygotowany przez Kierowniczkę Biblioteki w Koźmicach Wielkich, Panią Dorotę Grochal.   

Na scenie przy Gimnazjum jako pierwsza zaprezentowała się grupa dorosłych wychowanków 

Przedszkola w Koźmicach Wielkich w inscenizacji wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”. Wyrwanie 

tytułowej rzepki zostało przyjęte ogromnym aplauzem najmłodszej części widowni.  

Dzieci ze szkoły rozpoczęły swój program polonezem znanym z filmowej adaptacji „Pana 

Tadeusza” Andrzeja Wajdy. Potem przyszła kolej na inne tańce, a publiczność podziwiała 

kolorowe stroje uczniów. Zaprezentowała się również uczennica Asia Stanek w utworze granym 

na pianinie. 

Kolejnym punktem programu był występ uczniów Gimnazjum. Jako pierwszy wystąpił zespół 

czirliderek, a po nim oglądaliśmy program nawiązujący do zakończonych wakacji z udziałem 

chóru szkolnego. W tej części programu największy aplauz publiczności – a zwłaszcza jej żeńskiej 

części - wzbudził występ zespołu uczniów prezentujących fragment baletu „Jezioro Łabędzie” 

Piotra Czajkowskiego.  

Na zakończenie części artystycznej „Dni Koźmic” z godzinnym recitalem wystąpił zespół „Ad 

libitum” w składzie: Katarzyna Puch – sopran, Małgorzata Włodarczyk – gitara klasyczna, Paulina 

Tkaczyk – fortepian i flet traverso. Zespół zaprezentował utwory ze wszystkich gatunków muzyki 

– od muzyki sakralnej, poprzez dawne pieśni biesiadne, arie operowe po utwory ze znanych 

musicali. 
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