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Nasz prestiżowy konkurs literacki Nasz prestiżowy konkurs literacki 
skończył dwadzieścia lat!skończył dwadzieścia lat!

Ogłoszenie wyników konkursu, ciekawy 
wykład, premiera almanachu oraz koncert 
zespołu Piramidy – tak w największym  
skrócie wyglądała Gala XX Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego im. Marii Komornickiej. 
Uroczysty jubileusz odbył się w czwartek, 
27 października, w sali koncertowo-
kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego  
w Kozienicach.

Wszystkich przybyłych na to wydarzenie, w imieniu 
Burmistrza Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego 
oraz Dyrektorki Kozienickiego Domu Kultury  
Elwiry Kozłowskiej, powitała instruktorka KDK 
Aleksandra Sitnik. 

– Spotykamy się dziś ze szczególnej okazji, jaką 
jest gala jubileuszowa naszego najważniejszego 

konkursu literackiego. Jego historia sięga 2003 roku.  
Początkowo odbywał się on pod hasłem „Czytamy 
i piszemy”, a swoim zasięgiem obejmował dawne 
województwo radomskie. Z każdym rokiem 
konkurs budził coraz większe zainteresowanie 
literatów i zyskiwał na prestiżu, dlatego  
w 2010 roku zdecydowaliśmy, aby miał on charakter 
ogólnopolski. Z kolei od 2012 roku nosi on imię Marii 
Komornickiej, wybitnej poetki pochodzącej z regionu  
kozienickiego – mówiła Aleksandra Sitnik.  
– Przez te dwadzieścia lat do Kozienic trafiły setki 
wspaniałych tekstów prozaicznych i lirycznych,  
a na liście laureatów konkursu znalazły się dziesiątki 
nazwisk literatów w różnym wieku, zarówno osób 
dorosłych, jak i młodzieży – dodała.

Ciąg dalszy na str. 2

Laureaci dwudziestej edycji konkursu wraz z jurorami oraz jego organizatorami z Kozienickiego Domu Kultury.
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Przy tej okazji nie mogło zabraknąć gorących słów 
podziękowań dla wszystkich osób zaangażowanych  
w organizację konkursu.

Wyjątkowa publikacja
Do historii konkursu odniosła się również 

instruktorka KDK Halina Koryńska, która poprowadziła 
galę. Opowiedziała także o wyjątkowym almanachu 
literackim, który został wydany z okazji tegorocznego 
jubileuszu. W tomie zatytułowanym „Jeżeli jestem 
rzeką, nie mogę się zatrzymać” znalazły się 
nagrodzone prace z ostatnich pięciu edycji konkursu, 
począwszy od 2018 roku. Jego egzemplarze trafiły  
m.in. do tegorocznych laureatów.

Głos zabrał także przewodniczący jury konkursu 
Andrzej Zaniewski, który podkreślił, że bardzo cieszy 
się z tego, jak pięknie konkurs rozwinął się przez lata. 
Przyznał też, że postać Marii Komornickiej jest mu 
bardzo bliska i uwielbia jej twórczość.

Ich teksty zachwyciły
Jednym z najważniejszych punktów gali było 

oczywiście ogłoszenie wyników XX Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego im. Marii Komornickiej.  
Do konkursu zakwalifikowano w sumie 224 zgłoszenia, 
w tym 25 nadesłanych w kategoriach młodzieżowych.

Oceny nadesłanych prac dokonało jury w składzie: 
Elżbieta Olszewska-Schilling (pisze pod pseudonimem 
Elik Aimee) – poetka, pisarka, dziennikarka radiowo-
telewizyjna, członek Związku Literatów Polskich, 
członek zwyczajny i stypendystka ZAiKS; Andrzej 
Zaniewski – pisarz, poeta, członek Związku Literatów 
Polskich, wiceprzewodniczący Sekcji Autorów 
Dzieł Literackich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS  
– przewodniczący jury oraz Krzysztof Kaim – poeta, 
nauczyciel języka polskiego.

Werdykt komisji odczytała Halina Koryńska.  
W kategorii „Młodzież – proza” wygrała Katarzyna 
Krzykawska (Kraków), przed Gabrielą Sitterle 
(Warszawa) i Norbertem Cieślakiem (Dzierżoniów). 
Wyróżnienia otrzymały Nadia Pacocha (Szczecin)  
i Magdalena Szweda (Pszczyna).

W kategorii „Młodzież – poezja” triumfowała Urszula 
Słonina (Malawa). Za nią na podium uplasowały się 
Kinga Strugała (Gójsk) i Anna Wojno (Kobyłka). 
Wyróżnienia powędrowały do Łukasza Sienkiewicza 
(Wydminy) i Szymona Czardybona (Tychy).

Wśród dorosłych prozaików po najwyższe laury 
sięgnęła Kamila Szmigiel (Działoszyn), a za nią 
były Anna Kokot-Nowak (Przeźmierowo) oraz Maria 
Kocot (Bytom). Tu przyznano cztery wyróżnienia.  
Otrzymali je: Anna Błachucka (Małogoszcz), Andrzej 

Liczmonik (Wrocław), Dariusz Karabela (Szczytno)  

oraz Agnieszka Panasiuk (Biała Podlaska).
Ostatnia z kategorii to „Dorośli – poezja”.  

W tym przypadku wygrał Maciej Henryk Modzelewski 
(Białobrzegi), przed Anną Piliszewską (Wieliczka)  
i Henrykiem Liszkiewiczem (Piła). Osoby wyróżnione 
to: Tadeusz Knyziak (Warszawa), Agnieszka Mędrzak-
Sikora (Podgórze), Jerzy Fryckowski (Dębnica 
Kaszubska) oraz Adam Bolesław Wierzbicki (Lubsko).

Po wręczeniu nagród, zebrani wysłuchali prezentacji 
kilku nagrodzonych tekstów w wykonaniu instruktorki 
KDK Katarzyny Fijołek.

Interesujący wykład
Kolejnym punktem programu był wykład „Kiedyś 

byłam różą – życie i twórczość Marii Komornickiej”. 
Prelekcję  wygłosiła Grażyna Ewa Wnuk – emerytowana 
nauczycielka języka polskiego, była dyrektorka 
Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą. Zawód, miejsce 
zamieszkania oraz fascynacja twórczością poetki 
spowodowały, że od blisko czterdziestu lat zajmuje się 
dorobkiem artystycznym Marii Komornickiej. 

Koncertowy finał
Zwieńczeniem tego literackiego wieczoru był koncert 

zespołu Piramidy, w składzie: Piotr Kajetan Matczuk, 
Artur Chyb i Tomasz Imienowski. Panowie zdobyli 
popularność m.in. jako muzyczni interpretatorzy 
tekstów Mickiewicza, Słowackiego czy Norwida, a także 
wykonawcy ballad Bułata Okudżawy.

Tym razem do Kozienic zawitali z programem 
„Najpiękniejsze piosenki z polskich filmów i seriali”,  
a nasza publiczność usłyszała m.in. nieśmiertelne 
melodie z takich produkcji jak: „Jan Serce”, 
„Czterej pancerni i pies”, „Noce i dnie” czy trylogia 
sienkiewiczowska w reżyserii Jerzego Hoffmana.

Na zakończenie gali, na wszystkich jej uczestników, 
czekały egzemplarze premierowego wydawnictwa. 

Organizatorami gali były: Gmina Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 
XX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii 
Komornickiej został zorganizowany w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS.

Ciąg dalszy ze str. 1

Gwiazdą gali był zespół Piramidy.
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Punkt Informacji Turystycznej KDK  Punkt Informacji Turystycznej KDK  
z prestiżowym wyróżnieniem z prestiżowym wyróżnieniem 

Punkt Informacji Turystycznej KDK  
otrzymał najlepszą możliwą ocenę  
w ramach certyfikacji Polskiego Systemu 
Informacji Turystycznej, czyli cztery 
gwiazdki. To pierwsze takie wyróżnienie  
dla kozienickiego punktu.

Punkt Informacji Turystycznej funkcjonuje  
w Kozienickim Domu Kultury od sierpnia 2007 roku, 
początkowo działał w starej siedzibie przy Alei 1 Maja, 
a od 2015 roku w Centrum Kulturalno-Artystycznym 
w Kozienicach. Turyści oraz mieszkańcy mogą  
w nim uzyskać informacje (także w języku angielskim  
i włoskim) m.in. na temat infrastruktury turystycznej, 
bazy noclegowej i gastronomicznej oraz wydarzeń 
kulturalnych i sportowych regionu.

Od wielu lat PIT poddawany jest ocenie  
w ramach Polskiego Systemu Informacji Turystycznej,  
gdzie przyznawane są gwiazdki, odpowiednio  
od jednej do czterech. Liczba gwiazdek zależy od 
poziomu realizacji zróżnicowanych wytycznych, 
określanych przez komisję certyfikacyjną.

– Od września 2017 roku nasz Punkt Informacji 

Turystycznej posiadał certyfikat w kategorii trzech 
gwiazdek, co potwierdzały decyzje komisji kolejno 
z 2017 i 2018 roku. Ze względu na pandemię proces 
certyfikacji został wstrzymany, a nowe decyzje 
zapadły we wrześniu 2022 roku. Z radością przyjęłam 
informację o wyróżnieniu w postaci czterech gwiazdek 
– mówi Dyrektorka Kozienickiego Domu Kultury  
Elwira Kozłowska. 

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 
25 października, podczas drugiego dnia XIV edycji 
Sejmiku Turystycznego Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie. Prestiżowy dokument odebrały 
pracownice Punktu Informacji Turystycznej KDK: 
Marlena Zielińska, Ewa Pytka i Agnieszka Krynicka.

– Cieszę się, że długotrwałe starania kadry 
Kozienickiego Domu Kultury zostały dostrzeżone  
i docenione przez komisję. Mogę zapewnić, że dołożymy 
dalszych starań, by ten możliwie najlepszy poziom 
utrzymał się przy kolejnym procesie certyfikacji. 
Korzystając z okazji, zachęcam też do korzystania 
z oferty naszego Punktu Informacji Turystycznej  
– dodaje Elwira Kozłowska. 

Od lewej: instruktorka KDK Ewa Pytka oraz Dyrektorka Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska.
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Wystawa na finał. Zakończyliśmy Wystawa na finał. Zakończyliśmy 
ostatnią z inicjatyw lokalnychostatnią z inicjatyw lokalnych

Zakończyła się inicjatywa lokalna „Akcja 
REGENERACJA OdNowa”, zrealizowana 
przez Grupę Aktywnych Mieszkańców 
Ryczywołu. W środę, 26 października,  
oficjalnie otwarto wystawę podsumowującą 
wszystkie działania. Ekspozycja ta stanowiła 
ostatni punkt całego projektu. 

Wszystkich przybyłych na otwarcie wystawy  
do patio Centrum Kulturalno-Artystycznego, 
powitała Dyrektorka Kozienickiego Domu Kultury  
Elwira Kozłowska. Przypomniała zebranym  
o kulisach projektu „Akcja REGENERACJA OdNowa”  
oraz o  3. Konkursie na inicjatywy lokalne „Nasza 
kultura z KDK w Gminie Kozienice”.

– Szanowni Państwo, dziś podsumowujemy 
wyjątkowy projekt. Przez ostatnie siedem tygodni 
mieszkańcy Ryczywołu rozwijali swoje pasje na 
przeróżnych warsztatach, a także integrowali się  
w trakcie spływu kajakowego czy rajdu – mówiła 
Elwira Kozłowska, dodając: – Nas jako organizatorów 
konkursu niezmiernie ucieszył ten projekt, bo był  
on w pełni zgodny z założeniami, jakie stawiamy sobie 
od czasu pierwszej edycji konkursu na inicjatywy 
lokalne. Zależy nam na aktywizowaniu wszystkich 
mieszkańców Gminy Kozienice, nie tylko w mieście,  
ale w każdej z naszych miejscowości.

Moc serdeczności
Dyrektorka KDK podziękowała i pogratulowała 
wszystkim autorkom tej inicjatywy. Za projekt ten 

odpowiedzialne były: Edyta Abramczyk, Beata Bogumił, 
Emilia Fundowicz, Anna Kowalczyk, Beata Kucińska, 
Ewelina Nędzi oraz Monika Ośka. Następnie to panie 
zabrały głos i podzieliły się swoimi wrażeniami na 
temat prowadzonych działań. Jak przyznały, było to 
wyzwanie, któremu dały radę sprostać dzięki sprawnej 
pracy zespołowej. Przekazały także szereg podziękowań  
dla osób zaangażowanych w tę inicjatywę.

Gratulacje autorkom inicjatywy przekazali 
również: Dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy 
Kozienice Monika Piórecka, sołtys Ryczywołu Leszek 
Matuszewski oraz Dyrektorka Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Ryczywole Marianna Fusiek. Wszyscy 
zgodnie zadeklarowali wsparcie dla przyszłych działań 
oddolnych, organizowanych w Ryczywole.

O wystawie
Na ekspozycji znalazło się blisko 30 zdjęć 

dokumentujących przebieg inicjatywy lokalnej.  
To fotografie z warsztatów, rajdu nordic walking  
czy spływu kajakowego, w których udział wzięli 
mieszkańcy Ryczywołu.

Ekspozycja była dostępna dla odwiedzających  
do 9 listopada. 

Wystawa była częścią inicjatywy pn. „Akcja 
REGENERACJA OdNowa” zgłoszonej przez Grupę 
Aktywnych Mieszkańców Ryczywołu do 3. Konkursu 
na inicjatywy lokalne „Nasza kultura z KDK w Gminie 
Kozienice”, realizowanego przez Gminę Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Organizatorzy oraz goście wystawy podsumowującej inicjatywę mieszkańców Ryczywołu.
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„Ballady i protesty” rozbrzmiewały  
w czwartek, 3 listopada, w Kozienickim  
Domu Kultury. Tego wieczoru, w Centrum 
Kulturalno-Artystycznym wystąpił bowiem 
zespół Fisz Emade Tworzywo. 

Grupa braci Waglewskich od 20 lat zaskakuje  
i zachwyca fanów dobrej muzyki. Fisz i Emade 
muzycznie wędrują wokół szeroko pojętej muzyki 
hip-hopowej; zaglądają do jazzu i funku; odważnie 
eksperymentują. Nie boją się zarówno trudnych  
tekstów, ciężkich tematów, jak i niecodziennych  
brzmień. Przez krytyków i fanów zaliczani są  
do najważniejszych twórców polskiego hip hopu,  
co potwierdzają nagrody, nominacje, złote  
i platynowe płyty.

Do Kozienic zespół zawitał w składzie: Bartosz 
Fisz Waglewski – wokal, Piotr Emade Waglewski  
– perkusja, Michał Sobolewski – gitara i klawisze,  
Mariusz Obijalski – klawisze, Marcin Pendowski – gitara 
basowa. Panowie przyjechali ze swoim najnowszym 
materiałem z płyty „Ballady i protesty”, wydanej  
w 2021 roku. To muzyczny, pełen sentymentów powrót 
do lat 90. Czasów, gdy hip hop i muzyka elektroniczna 
intensywnie się rozwijały. Tę nostalgię, ale też krytykę, 
przepełnioną ironią czy wręcz goryczą, doskonale 
słychać w tym materiale.

Spektrum dźwięków
W Kozienickim Domu Kultury usłyszeliśmy kilka 

utworów z tego wydawnictwa, jak „Muzyka jest  
o nas”, „Za mało czasu” czy „Spektrum barw”. Gratką  
dla fanów były też starsze kawałki, jak chociażby 
kultowy „Polepiony” z pierwszej solowej płyty Fisza  
czy „30 cm” z drugiego albumu „na wylot”.  
Przypomnijmy, że obydwa te wydawnictwa były 
nominowane do Fryderyków. Były też kompozycje  
z innych płyt, jak np. „Radar” czy „Mamut”. Większość 
w mocno elektronicznym klimacie.

To było dziewięćdziesiąt minut kapitalnej muzyki, 
przeplatanej długimi solówkami na kolejnych 
instrumentach czy mocną grą świateł, nierzadko 
niemal stroboskopowych. Nastrojowo, hipnotyzująco,  
chwilami psychodelicznie. Artyści zostali bardzo gorąco 
przyjęci w Kozienicach, a owacje na stojąco trwały kilka 
minut. Oczywiście nie obyło się bez bisu, a na finał 
wybrzmiało „Ok Boomer”.

Organizatorami koncertu były: Gmina Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Fisz karierę muzyczną rozpoczynał w hip-hopowym 
zespole RHX, którego skład tworzył również Emade 
oraz raper Inespe. Działał do 2001 roku. Tworzywo 

Sztuczne powstało w 2002 roku, po rozwiązaniu RHX.

Emade (DJ M.A.D.) to jeden z najważniejszych  
polskich producentów muzcznych. To on odpowiada za 
wszystkie albumy Tworzywa Sztucznego i większość 

solowych wydawnictw Fisza (poza „Fru!”).

Artyści otrzymali gromkie owacje na stojąco.  
Te potrwały dobrych kilka minut, a zespół dość  

długo trzymał widzów w niepewności co do bisu.
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Ponad 200 młodych wokalistów z terenu 
powiatu kozienickiego wystąpiło w czwartek, 
24 listopada, na scenie sali koncertowo-
kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego 
w Kozienicach. Tego dnia, w Kozienickim 
Domu Kultury, odbył się XIII Konkurs Kolęd  
i Pastorałek „Na ten Nowy Rok”.

Konkurs rozpoczął się o godz. 10.00, a wszystkich 
przybyłych, w tym przede wszystkim uczestników i ich 
opiekunów, powitała Dyrektorka Kozienickiego Domu 
Kultury Elwira Kozłowska.

– Konkurs Kolęd i Pastorałek „Na ten Nowy Rok”  
to dla nas ważne wydarzenie, które wprowadza 
nas wszystkich w ten piękny, przedświąteczny 
czas i roztacza klimat Bożego Narodzenia. W tym 
roku pomaga nam też wyjątkowo śnieżna pogoda  
– mówiła do uczestników Elwira Kozłowska. – Jestem  
przekonana, że wszyscy pięknie dziś zaprezentują się 
na scenie, a jurorzy nie będą mieli łatwego wyboru 
najlepszych – dodała.

Później głos zabrała instruktorka KDK  
Katarzyna Fijołek, która poprowadziła przesłuchania 
konkursowe.

Hej kolęda!
Konkurs od wielu lat cieszy się wielkim 

zainteresowaniem ze strony młodych wokalistów, 
którzy walczą o wartościowe nagrody.

W ramach tegorocznej edycji odbyło się  
61 występów chórów oraz solistów, duetów i zespołów 
wokalnych, w czterech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 

10-12 lat, 13-15 lat oraz 16-19 lat.

Na scenie prezentowali się reprezentanci 26 szkół, 
przedszkoli i innych jednostek z terenu powiatu 
kozienickiego, a konkretnie z Kozienic, Ursynowa, 
Głowaczowa, Magnuszewa, Brzózy, Wólki Tyrzyńskiej, 
Garbatki-Letnisko, Grabowa nad Pilicą, Stanisławic, 
Gniewoszowa, Mniszewa i Woli Chodkowskiej. Nie mogło 
zabraknąć oczywiście reprezentantów Kozienickiego 
Domu Kultury, którzy przygotowywali się do konkursu 
pod okiem swoich instruktorów, w ramach wokalnych 
zajęć stałych w KDK: „Mała Estrada Piosenki”  
i „Młodzieżowa Estrada Piosenki”.

Występy uczestników oceniało jury w trzyosobowym 
składzie. W komisji zasiedli: Alicja Gryz-Wasil  
– kierownik działu edukacji kulturalnej w Kuźni 
Artystycznej w Radomiu, wokalistka (przez 7 lat 
występowała w zespole Alicetea); Ewa Rząsa  
– skrzypaczka, instruktor muzyki w Miejskim Domu 
Kultury w Dęblinie, prowadzi solistów, zespoły wokalne 
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;  Michał Szwajkowski 
– muzyk, saksofonista, klarnecista, żołnierz-
muzyk solista, w Orkiestrze Wojskowej w Dęblinie 
i nauczyciel klasy saksofonu w Szkole Muzycznej  
I stopnia w Kozienicach.

Oni byli najlepsi
Przesłuchania konkursowe potrwały ponad cztery 

godziny, a po nich jurorzy udali się na naradę. Po około 
trzydziestu minutach ogłoszono wyniki.

W kategorii „Chóry” I miejsce zajął Chór  
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Magnuszewie,  
a wyróżnienie Chór „DO-RE-MI” (PSP w Głowaczowie).

Ciąg dalszy na str. 7

Anna Wasińska zajęła I miejsce wśród solistów w najstarszej kategorii wiekowej. Tuż za nią uplasował się  
Oliwier Dębiński. Oboje to reprezentanci Kozienickiego Domu Kultury. Gratulujemy!
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Wśród solistów w wieku 6-9 lat najlepsza okazała 
się Oliwia Jakubowska (KDK). II miejsce zajął  
Antoni Chmielnicki (PSP nr 3 w Kozienicach),  
a III miejsce – Zuzanna Ząbek (PSP nr 4  
w Kozienicach). W przypadku duetów / zespołów 
w tej kategorii przyznano trzy wyróżnienia, które  
powędrowały do: trio z PP nr 1 w Kozienicach, 
w składzie: Malwina Baran, Urszula Osińska i Ignacy 
Pachocki; trio z KDK, w składzie: Milena Anioł, 
Maria Kowalik i Zuzanna Tomczyk oraz zespół z PSP 
w Magnuszewie, w składzie: Zofia Domeradzka, 
Gabriela Wachnik, Julia Kocyk, Zuzanna Cwyl, Lena 
Domaszczyńska  i Maja Milczarczyk.

Kolejna kategoria to soliści 10-12 lat. Tu wygrała  
Lila Pulkowska (SzM I stopnia w Kozienicach),  
II miejsce zajęła Zuzanna Orłowska (ZSP  
w Gniewoszowie), a III miejsce ex aequo otrzymały 
Wiktoria Bomba (KDK) i Amelia Kurek (PSP  
w Stanisławicach). Było też wyróżnienie, które 
powędrowało do Antoniego Bolka (PSP nr 3  
w Kozienicach). Wśród duetów i zespołów  
10-12 lat przyznano dwa wyróżnienia dla zespołu  
z PSP w Magnuszewie, w składzie: Helena Bazyl, 
Klara Ogrodzińska, Maja Łoskot, Nina Rybarczyk  
i Helena Rybarczyk oraz dla duetu z KDK, w składzie: 
Hanna Baca i Lena Tetlak.

W grupie solistów w wieku 13-15 lat, I miejsce 
zajęła Katarzyna Chałdaś (KDK),  II miejsce ex aequo 
przyznano Wiktorii Kotlickiej (KDK) i Mai Kuśmierczyk 
(PSP nr 1 w Kozienicach), a III miejsce przypadło Julii 
Flisińskiej (PSP w Głowaczowie). Jan Kamiński (PSP  
w Ursynowie) otrzymał natomiast wyróżnienie.  

W najstarszej kategorii (16-19 lat) solo wygrała 
Anna Wasińska (KDK), II miejsce zajął Oliwier 
Dębiński (KDK), a III miejsce przyznane zostało  
Marice Witkowskiej-Kurtek (KDK). W kategorii  
duety / zespoły I miejsce zajął Tercet NOK z KDK,  
w składzie: Katarzyna Chałdaś, Oliwier Dębiński 
i Natalia Wilczek.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym  
i wyróżnionym. Zgodnie z regulaminem laureaci  
pierwszych miejsc wezmą udział w Koncercie 
Galowym Laureatów, który odbędzie się 14 grudnia  
w Kozienickim Domu Kultury, w ramach spotkania 
wigilijnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK.  
Będzie to także okazja do wręczenia nagród  
oraz wyróżnień. Protokół konkursowy jest dostępny na 
stronie www.dkkozienice.pl

Co więcej, koncert zostanie zarejestrowany,  
a wszyscy będą mogli go obejrzeć w Internecie  
w trakcie  najbliższych świąt Bożego Narodzenia.  

To rodzaj dodatkowej nagrody dla naszych  
laureatów. Jak zawsze, dokładamy starań na rzecz 
promocji młodych talentów.

Warto już dziś zasubskrybować nasz 
kanał na portalu YouTube (youtube.com/ 
@kozienickidomkultury).

Ciąg dalszy ze str. 6

Kozienicki Dom Kultury reprezentowało m.in. trio,  
w składzie (od lewej): Zuzanna Tomczyk,  

Maria Kowalik oraz Milena Anioł. 

Wiktoria Kotlicka to kolejna reprezentantka KDK.  
Tym razem wyśpiewała II miejsce.

Występy oceniało trzyosobowe jury, w składzie  
(od lewej): Ewa Rząsa, Alicja Gryz-Wasil  

i Michał Szwajkowski. Zgodnie z przewidywaniami, 
członkowie komisji nie mieli łatwego zadania.
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Literatura łączy ludzi,  Literatura łączy ludzi,  
czyli 8. spotkanie z cyklu „Witryna”czyli 8. spotkanie z cyklu „Witryna”

To było literackie spotkanie wypełnione  
nie tylko poezją, ale też muzyką. W sobotę,  
19 listopada, Kozienicki Dom Kultury 
zorganizował 8. spotkanie z cyklu „Witryna”. 

Wszystkich przybyłych do sali wystawowej 
Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach 
powitał prowadzący spotkanie Adrian Szary, który 
jest jednocześnie opiekunem działającej w KDK Grupy 
Poetyckiej „Erato”, a także radomskiego „Tygla”.  

Poezje…
Następnie głos zabrał gość spotkania  

– dziennikarz Paweł Podlipniak, który z wykształcenia 
jest bizantynistą. Jest także autorem kilku tomików 
wierszy i laureatem ponad 100 najważniejszych 
ogólnopolskich konkursów poetyckich. W Kozienicach 
zaprezentował kilka swoich wierszy i opowiedział 
co nieco publiczności o tym, co myśli o działalności 
różnorodnych grup poetyckich i literackich,  
a także o konkursach dla poetów. 

Tego wieczoru był też czas na prezentację twórczości 
naszych lokalnych twórców z Grupy Poetyckiej 
„Erato”. Swoje wiersze czytali: Maria Komsta, Iwona 
Bitner, Halina Markowska Budniak, Agnieszka Cichoń 

i Jelena Jasek. Swoje przysłowiowe „pięć minut” 

mieli również poeci z zaprzyjaźnionych grup: Salonu 
Literackiego „Schillingówka” z Piaseczna (Elżbieta 
Olszewska Schilling, Joanna Jakubik, Jan Rychner, 
Robert Marcinkowski i Andrzej Zawadzki) oraz Grupy 
Literackiej „Tygiel”, działającej w Centrum Młodzieży 
„Arka” w Radomiu (Stanisław Wicher, Bożenna Katus 
Błaszczyk, Elżbieta Kęsiak i Amelia Pudzianowska). 

… i gitara
Prezentacje poszczególnych grup oraz naszego 

gościa specjalnego przerywały niesamowite dźwięki 
gitary. To zasługa Janka Pentza – młodego gitarzysty 
i kompozytora, który ma na swoim koncie występy 
z wieloma znanymi artystami w Polsce i w Europie. 
Grał m.in. z zespołem Kwiat Jabłoni, Markiem 
Napiórkowskim, Mirosławem Czyżykiewiczem, Martyną 
Jakubowicz, Andrew York, Andy McKee czy Stefano 
Barone. Warto wspomnieć, że Janek Pentz jest autorem 
ścieżek dźwiękowych do filmów dokumentalnych. 

Na swoim koncie ma trzy płyty z muzyką autorską: 
„Heroic Dreams...” (2017), „Eternity” (2019), „Paradox” 
(2021). W czasie sobotniego spotkania mieliśmy okazję 
wysłuchać aż dziewięciu kawałków z płyt „Eternity”  
i „Paradox”, które doskonale wkomponowały się  
w klimat tego wieczoru. 

Uczestnicy spotkania: literaci z trzech grup poetyckich, goście wieczoru oraz organizatorzy z ramienia KDK.
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Aż sześciu wykładów, w tym dwóch 
dwuczęściowych, mogli wysłuchać  
w listopadzie słuchacze Uniwersytetu  
Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury. 

Listopadowe spotkania ze słuchaczami  
rozpoczęliśmy tuż po przerwie zaduszkowej, która  
w tym roku trwała od 31 października do 5 listopada. 

Jako pierwsza w tym miesiącu wykład przedstawiła 
dr hab. Hanna Krajewska, która gościła u nas dzięki 
programowi „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich 
seniorów”, realizowanemu przez Stowarzyszenie 
„Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.  
Pani profesor przedstawiła dwuczęściowy wykład 
zatytułowany „Dzieje hymnu polskiego i znaczenie 
mazurka Dąbrowskiego wśród innych pieśni 
europejskich”.

Tydzień później studenci spotkali się z dwoma 
prelegentkami. Miłośniczka koni Ula Kowalczuk 
przyjechała z prelekcją pt. „Fascynujący orient  
i polskie konie arabskie – Wacław Emir Rzewuski”. 
Rzewuski był synem hetmana polnego, podróżnikiem, 
orientalistą, pamiętnikarzem, poetą, jeźdźcem i znawcą 
koni. Na początku XIX wieku założył stadninę koni 
arabskich na Wołyniu. Zginął podczas jednej z bitew 
Powstania Listopadowego.

Drugi z wykładów bliższy był samym Kozienicom. 
Powieściopisarka Ewelina Matuszkiewicz wygłosiła 
bowiem prelekcję zatytułowaną „Śladami Pawła 
Klimczuka. „Nasz powiat” odczytany sto lat później”. 
Prelegentka, prywatnie prawnuczka Pawła Klimczuka, 
opowiedziała o życiu swojego przodka oraz jego 
zasługach dla Kozienic i Ziemi Kozienickiej. Szczególną 
uwagę poświęciła wydanej w 1928 roku monografii  
pt. „Nasz powiat. Wiadomości krajoznawcze dla 
młodzieży szkół powszechnych powiatu kozienickiego  
z rycinami i mapką”, w której to Paweł Klimczuk  
opisał wiele ważnych miejsc z naszego regionu.

W środę, 23 listopada, na seniorów ponownie czekały 
dwa wykłady. Pisarka Jolanta Szwalbe przygotowała 
ciekawy wykład pod nazwą „Jak zwyciężać w ten trudny 
czas?”. W drugiej części ze studentami spotkała się 
historyczka Emilia Szutenbach. Temat jej wystąpienia 
to z kolei „Pałac w Kozienicach i inne pałacowe obiekty 
w okolicach (Policzna, Czarnolas)”. 

Listopad zakończyliśmy kolejnym dwuczęściowym 
wykładem. Przewodniczka turystyczna Kamila  

Wieczorek opowiadała studentom o Wiedniu 
– muzycznym salonie Europy.

A co w grudniu?
Na grudzień zaplanowaliśmy dwa środowe spotkania. 

7 grudnia odbędą się dwa wykłady. Podróżnik Dawid 
Penkalla da wykład składający się z dwóch części,  
tj. „Skandynawia i Przylądek Północny” oraz 
„Jordania… to nie tylko czerwone wydmy”. Po przerwie 
seniorzy spotkają się z dietetyczką Beatą Cieślińską.  
Temat jej wystąpienia to „Dieta, diety i zdrowe 
odżywianie”.

Z kolei na 14 grudnia zaplanowano spotkanie 
wigilijne. To rozpocznie się od występu Chóru UTW,  
a następnie przyjdzie czas na składanie życzeń.  
Studenci  wysłuchają także koncertu laureatów 
konkursu „Na ten Nowy Rok”. 

Przerwa świąteczna na UTW KDK potrwa  
do 6 stycznia 2023 roku.

Ula Kowalczuk mówiła o koniach i nie tylko.

Dr hab. Hanna Krajewska miała wykład nt. hymnu.
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Żywa legenda muzyki filmowej, jeden  
z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych 
polskich kompozytorów, Krzesimir Dębski 
wystąpi w Kozienickim Domu Kultury. Koncert, 
zatytułowany „Krzesimir Dębski Zaprasza 
– Koncert Noworoczny Muzyki Filmowej”, 
zaplanowano na czwartek, 19 stycznia 
2023 roku, na godz. 18.00. Kompozytorowi 
towarzyszyć będą: Kwartet smyczkowy 
Primuz oraz soliści: Katarzyna Sut i Kacper 
Andrzejewski.

Krzesimir Dębski to artysta o ogromnym dorobku, 
a szczególne miejsce w jego karierze zajmuje 
komponowanie. Ma na koncie ponad 70 utworów 
symfonicznych i kameralnych. Napisał 2 symfonie  
z chórami, 4 koncerty fortepianowe i 3 skrzypcowe.  
Stworzył muzykę do ponad 100 filmów fabularnych  
i dokumentalnych. Do Kozienic zawita wraz  
z kwartetem smyczkowym oraz dwójką solistów. 
Kwartet smyczkowy Primuz tworzy czwórka bardzo 
zdolnych artystów: Dominika Sznajder (I skrzypce), 
Paulina Kołodziejczyk (II skrzypce), Magdalena 
Agatowicz (altówka) i Jakub Lemański (wiolonczela).  

Dla naszej widowni zaśpiewają z kolei Katarzyna Sut 
oraz Kacper Andrzejewski.

Koncert odbędzie się w czwartek, 19 stycznia 
2023 roku,  o godz. 18.00, w sali koncertowo-kinowej 
Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. 

Bilety dostępne są w cenie 65 zł w kasach 
KDK w Centrum Kulturalno-Artystycznym oraz  
na www.dkkozienice.pl, w zakładce „Kup bilet”. 
W przypadku zakupów stacjonarnych, posiadacze 
„Kozienickiej Karty Mieszkańca” mogą liczyć na 
dodatkowe rabaty.

 Organizatorami koncertu są: Gmina Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Rafał Brzozowski da koncert  Rafał Brzozowski da koncert  
w Kozienickim Domu Kultury w Kozienickim Domu Kultury 

Rafał Brzozowski wystąpi w Kozienickim 
Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  
z okazji „Dnia Zakochanych”. Koncert 
pt. „The best of” zaplanowano na czwartek,  
16 lutego 2023 roku, na godz. 18.00.

Rafał Brzozowski to nie tylko piosenkarz, ale też 
prezenter telewizyjny, konferansjer i osobowość 
medialna. Artysta od 2017 roku współpracuje  
z Telewizją Polską jako prowadzący programy  
rozrywkowe: „Jaka to melodia?” i „The Voice Senior” 
oraz koncerty czy widowiska muzyczne. W 2021 
roku reprezentował Polskę w konkursie Eurowizji.  
Brzozowski nie przestaje koncertować w kraju 
i zagranicą, spełniać się jako wokalista  
oraz multiinstrumentalista, będąc jednocześnie 
kompozytorem swoich piosenek. Teledyski 
na jego oficjalnym kanale w serwisie  

YouTube zanotowały już blisko 100 milionów 

wyświetleń. Do Kozienic Rafał Brzozowski  
zawita przy okazji „Dnia Zakochanych”. 

– Koncerty w połowie lutego to już tradycja  
w Kozienickim Domu Kultury. Każdego roku 
staramy się przygotować ciekawą ofertę dla naszych 
mieszkańców, by mogli miło i klimatycznie spędzić ten 
czas – mówi Dyrektorka Kozienickiego Domu Kultury  
Elwira Kozłowska.

Koncert odbędzie się w czwartek, 16 lutego 2023 
roku, o godz. 18.00, w sali koncertowo-kinowej 
Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Bilety  
w cenie 65 zł są dostępne w kasach KDK  
oraz na www.dkkozienice.pl, w zakładce „Kup bilet”. 
W przypadku zakupów stacjonarnych, posiadacze 
„Kozienickiej Karty Mieszkańca” mogą liczyć na 
dodatkowe rabaty.

Organizatorami koncertu są: Gmina Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
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Nasi widzowie zobaczyli świetny  Nasi widzowie zobaczyli świetny  
spektakl we wspaniałej obsadziespektakl we wspaniałej obsadzie

Za nami kolejny wyjazd z cyklu „Teatralne 
podróże”. Ten odbył się w niedzielę,  
6 listopada, a tym razem miłośnicy dobrej gry 
aktorskiej udali się do Teatru Polskiego na 
spektakl „Wujaszek Wania”. 

„Wujaszek Wania” to jedno z najważniejszych dzieł 
Antona Czechowa. W Teatrze Polskim nasi widzowie 
zobaczyli tę sztukę w reżyserii Iwana Wyrypajewa. 
To jeden z najbardziej intrygujących twórców 
współczesnego teatru. Jego sztuki grane są prawie 
we wszystkich krajach Europy. Za swoją twórczość 
otrzymał wiele nagród, m.in. Paszport Polityki.

Wyjątkowość twórczości Wyrypajewa polega na 
unikalnym połączeniu głębokich duchowych tematów 
z pełną wdzięku narracją dostępną szerokiemu 
gronu widzów. Dramaty Wyrypajewa są zabawne, 
błyskotliwe i piękne. O jego twórczości krytycy piszą, 
że jest jak połączenie estetyki Quentina Tarantino  
i Andrieja Tarkowskiego, a teatralny świat okrzyknął go 
współczesnym Czechowem.

Siłą spektaklu w Teatrze Polskim jest przede 
wszystkim jego obsada (a w niej m.in.: Andrzej 
Seweryn, Maciej Stuhr, Anna Nehrebecka, Karolina 
Gruszka czy Magdalena Różczka) oraz przecudowna 
scenografia i wspaniałe kostiumy.

Organizatorami wyjazdu na spektakl były: Gmina 
Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława 
Klimczuka. Kolejny wyjazd już 3 grudnia. 
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To była dobra zabawa i mądra lekcja  To była dobra zabawa i mądra lekcja  
dla naszych młodych widzówdla naszych młodych widzów

W niedzielę, 20 listopada, w Kozienickim 
Domu Kultury odbył się kolejny spektakl  
z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”. Grupa 
Teatralna „Echo” z Warszawy zaprezentowała 
młodej publiczności przedstawienie  
pt. „Gucio Chusteczka”.

Spektakl odbył się jak zwykle w sali koncertowo-
kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego i jak co 
miesiąc, przyciągnął wiele dzieci. Za sprawą aktorów 
młoda widownia poznała historię trochę gapowatego 
chłopca Gucia Chusteczki, który przeziębił się, ale za 
nic nie chciał iść do Pana Doktora. Bał się zaglądania 
do buzi, połykania tabletek, picia syropu. Na szczęście 
na pomoc przybyli przyjaciele Gucia Chusteczki  
(m.in. Kołdra i Poduszka) i przekonali chłopca,  
że wizyta u Pana Doktora nie jest taka straszna.

Przedstawienie miało charakter interaktywny  
i edukacyjny. Maluchy z zaciekawieniem śledziły losy 
bohaterów. Z fabuły dowiedziały się jak zachowywać 
się u lekarza, co robić, by jak najmniej chorować  
i jak dbać o zdrowie. Na zakończenie dzieci mogły 

zrobić sobie zdjęcie z aktorami oraz zajrzeć za kulisy.
Organizatorami spektaklu były: Gmina Kozienice  

i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
Kolejny spektakl z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci” 

juz 4 grudnia. Tym razem zobaczymy przedstawienie 
pt. „Niespodzianka od Serca”.

Po spektaklu młodzi widzowie mogli spotkać się  
z aktorami oraz obejrzeć rekwizyty, w tym lalki.
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Sprawdź, co będzie się działo  Sprawdź, co będzie się działo  
w Kozienickim Domu Kulturyw Kozienickim Domu Kultury

GRUDZIEŃ 2022 w KDK:
• Codziennie, za wyjątkiem czwartków,  
zapraszamy na seanse filmowe do kina. 
• Czwartek, 1 grudnia, godz. 17.00 i 20.00. 
Występy kabaretu Smile z nowym programem.
• Piątek, 2 grudnia, godz. 17.00. Jubileusz  
25-lecia Grupy Twórczej „Vena” Kozienickiego Domu 
Kultury, w tym wernisaż wystawy oraz koncert Duetu 
Kuczok & Rogoziński.
• Sobota, 3 grudnia, godz. 17.00. Wyjazd z cyklu 
„Teatralne podróże” na spektakl pt. „Wstyd” do Teatru 
Powszechnego w Radomiu.
• Niedziela, 4 grudnia, godz. 12.00. Spektakl  
z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”. Przedstawienie  
pt. „Niespodzianka od Serca”. 
• Czwartek, 8 grudnia, godz. 11.00.  XXI Przegląd  

Kolęd i Pastorałek Chórów Seniora  
„Kozienice 2022”.
• Czwartek, 8 grudnia, godz. 13.00. Warsztaty 
plastyczne „Bombka w CKA” (VI edycja). 
• Czwartek, 15 grudnia, godz. 18.00. Koncert 
Zespołu ØRGANEK.
• Sobota, 31 grudnia. Wydanie nr 143 „Magazynu 
Kulturalnego KDK”.
Aktualne informacje na temat naszej oferty 
dostępne są na stronie www.dkkozienice.pl.

Zeskanuj kod QR  
i sprawdź nasz  

repertuar.

Przed nami kolejne tygodnie pełne 
filmowych emocji w Kinie KDK. Sprawdzamy, 
jakie produkcje zobaczymy w grudniu na 
naszym ekranie. 

Grudzień rozpoczniemy od premiery ogólnopolskiej 
filmu familijnego pt. „Wielki zielony krokodyl 
domowy”. To ekranizacja serii książek dla dzieci 
autorstwa Bernarda Wabera z wielkim gadem w roli 
głównej. Lyle to śpiewający krokodyl, a głosu w filmie 
użycza mu piosenkarz Shawn Mendes.

A już 7 grudnia zapraszamy na kolejny seans  
z cyklu „Kino dla ciekawych”. Tym razem zobaczymy 
polski dramat „Śubuk”. To historia samotnej matki,  
która we wczesnych latach 90. wychowuje 
autystycznego syna. Zmaga się nie tylko z problemami 
swojego dziecka, ale również społeczeństwem,  
które nie rozumie zjawiska autyzmu.

Z kolei 9 grudnia rozpoczynamy seanse najnowszego 
filmu z Marvel Cinematic Universe, czyli „Czarna 
Pantera: Wakanda w moim sercu”. W świecie 
Marvela pojawią się Atlanci z Namorem na czele.

Natomiast 16 grudnia czeka 
nas jedna z najbardziej gorących 
premier tego roku. Po wielu 
latach oczekiwania, fani Avatara 
zobaczą w końcu drugą część 
przygód rasy Na’Vi. Fabuła filmu 
„Avatar: istota wody” dzieje 
się 10 lat po wydarzeniach  
z pierwszej części. To opowieść 
o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach,  
by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom.  
W rolach głównych: Zoe Saldana, Sam Worthington 
oraz Sigourney Weaver.

Kolejna nasza propozycja to animacja „Dziwny 
świat”, którą zobaczymy już 23 grudnia.  
To najnowsza produkcja ze studia Walt Disney 
Animations Studios. Młodych widzów czekają ogromne 
emocje, pełen tajemnic świat i masa dobrego humoru.

Szczegółowe informacje na temat Kina KDK, 
repertuaru i cennika dostępne są na stronie  
internetowej www.kinokozienice.pl. 

W sprzedaży bilety m.in. na następujące  
wydarzenia:
• Czwartek, 19 stycznia, godz. 18.00. Krzesimir Dębski  
zaprasza – Koncert Noworoczny Muzyki Filmowej.
• Czwartek, 16 lutego, godz. 18.00. Koncert Rafała 

Brzozowskiego – „The best of”.


