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ŚMIEJMY SIĘ !!!
Magazyn kulturalny

W sobotę, 6 października w Kozienickim Domu Kultury odbyły się obchody
Światowego Dnia Śmiechu, poświęconego wszystkiemu, co w lekki i przyjemny
sposób ma nas bawić i rozśmieszać. W programie znalazł się slam kabaretowy,
mający formę otwartego konkursu oraz „kabaret na życzenie”, czyli popisy
aktorów z grupy improwizacyjnej AFRONT z Warszawy.

Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka

LISTOPAD w KDK:
> 13 listopada godz.
12.00 Rozstrzygnięcie
k o n k u r s u
p l a s t y c z n e g o
„Jesienne inspiracje”.
> 16 listopada godz.
16.15 Wyjazd z cyklu
Teatralne Podróże do
Teatru
KOMEDIA
w
Warsza wie
na
przedstawienie
P R E M I E R A;
godz.
17.00
Otwarcie
wystawy
malarstwa
olejnego, grafik, pasteli
Andrzeja Kujawy.
> 18 listopada godz.
11.40
Poranek
Teatralny dla dzieci;
godz. 17.00 W ramach
cyklu Baza Inicjatyw
Młodzieżowych:
Wieczór
filmowy
„Camel
Studio”
Michała Kwiecińskiego i
Patryka Basaja.

Daniel Kozłowski i Błażej Doniec (od lewej) wygrali pierwszy kozienicki Slam
Kabaretowy. W środku prowadzący konkurs: Piotr Wojnowski i Radosław Mazur.
Po prawej:

Jakub Leszczyński i Sebastian Rębiś.

W slamie mogła wziąć udział każda
osoba lub grupa z pomysłem na autorski
występ kabaretowy. Zachętą do udziału

Błażeja

Dońca,

którzy

występowali

wspólnie pod nazwą „Krnąbrny Mordor”.
- Pewnie wydam wszystko dzisiejszego

była bez wątpienia nagroda w wysokości

wieczora

300 zł oraz darmowy wstęp na widowisko

wyraźnie zadowolony ze zwycięstwa Daniel

-

odpowiedział

z

uśmiechem

przygotowane przez AFRONT. Rolę jury w

na pytanie na co przeznaczy swoją połowę

konkursie pełniła publiczność, która po

wygranej.

każdym występie oceniała występujących

W rolę prowadzących tego wieczoru

za pomocą czerwonych kartek („na nie”) i

wcielili się niezwykle zabawni Radosław

zielonych („na tak”). Widzowie najwyżej

(Ciąg dalszy na stronie 3)

ocenili

występ

Daniela

Kozłowskiego

i

Ku czci patronce konkursu
W piątek, 26 października odbyło się uroczyste
rozstrzygnięcie

X

Literackiego

im.

Ogólnopolskiego
Marii

Konkursu

Komornickiej

organizowanego przez Kozienicki Dom Kultury.
W tym roku, na ogólnopolski konkurs wpłynęły 203
prace. Wśród zgłoszeń przeważały teksty w kategorii
dorośli - 149 prac. Zaś w kategorii młodzież ocenione
zostały 54 prace. Pierwsze miejsca zajęli: Małgorzata
Stachowiak-Schreyner z Sulechowa (dorośli-poezja),
Piotr Przybyła z Karpacza (dorośli-proza) oraz Nikodem
Sienkiewicz z Jaroszowic (młodzież-poezja). Pierwszego
miejsca w kategorii młodzież-proza nie przyznano,
natomiast drugie miejsce ex aequo zajęły Karolina
Sowińska z Kielc i Weronika Ososko z Wrocławia.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

Wśród gości znaleźli się krewni Marii Komornickiej: Zofia
Dernałowicz i Tomasz Komornicki.
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JUBILEUSZ KONKURSU
ziemi kozienickiej jest wciąż żywa,
a

jej

dzieła

nie

odchodzą

w

zapomnienie.
Członkowie
Elżbieta
Michał
Kilka

ciepłych

słów

przewodnicząca

przekazała

jury

Elżbi eta

jury

Kasprzak

i

podziękowali

wszystkim uczestnikom za udział i
zachęcali

do

zgłaszania

się

w

temat

życia

i

Olszewska-Schilling.
W
t l e : przyszłym roku.
Wykład na
Małgorzata Kutyła i Filip Kucharczyk.

twórczości

(Ciąg dalszy ze strony 1)

konkursu:

Olszewska-Schilling

Marii

Komornickiej

urodzonej w Grabowie nad Pilicą

trakcie

poprowadziła dyrektor Muzeum im.

ukazała się postać nietuzinkowa -

różnych stron Polski i nie wszyscy

Kazimierza

kobiety

mieli

na

Iwona

to

biografia pisarki była uzupełniana

szczerze zainteresowanej historią

udało otrzymali z rąk dyrektor KDK

jej

swojej rodziny, patriotki.

Elwiry

Kozłowskiej

odczytywanymi

zajęte

miejsca

Laureaci konkursu pochodzili z
możliwość

uroczystość.

Ci,

ufundowane

dotrzeć
którym

się

nagrody
i

za

upominki

przez

Pułaskiego

Stefaniak.

w

Prezentowana

prywatnymi

Kutyłę

i

Filipa

Warce

przez

listami

wykładu
niezależnej

podporządkowanym

w

świecie

mężczyznom,

Michał Kuźmiński

Małgorzatę

Kucharczyka.

słuchaczom

W

Gminę

Kozienice.
Podczas uroczystości byli także
obecni

uczniowie

I

Liceum

Ogólnokształcącego w Kozienicach
oraz

krewni

Zofia

Marii

Komornickiej:

Dernałowicz

i

Tomasz

Komornicki, którzy wyrazili radość
z tego, że pamięć o utalentowanej
poetce

i

pisarce

pochodzącej

z

Wieczór z poezją grupy ERATO
Nastrojowo i

poetycko było w

niedzielny

części

oficjalnej

spotkania

swoje

dwa

utwory

wieczór, 14 października w Kozienickim Domu

zaprezentował także jeden z widzów obecnych na

Kultury. Swoje wiersze prezentowali członkowie

wieczorze - Mariusz Gerlach z Psar.

grupy

poetyckiej

placówce.

Erato

działającej

Usłyszeliśmy

utwory

w

tej

Andrzeja

Spotkanie poprowadziła Halina Koryńska opiekunka
grupy poetyckiej Erato.
wszystkich

Zofii

kozienickich poetów. Organizatorem wieczoru poezji

Kucharskiej,

Marii

Komsty

oraz

Haliny

Budniak. Gościnnie podczas spotkania po raz
pierwszy

swoje

utwory

zaprezentował

Filip

Kucharczyk.
Podczas wieczoru poetyckiego prezentacja wierszy
przeplatana

była

utworami

muzycznymi.

Przed

publicznością wystąpili: finalistka konkursu piosenki na
Festiwalu

Muzyki

Rozrywkowej

w

Kozienicach

Małgorzata Kutyła oraz Filip Kucharczyk. Oboje są
przedstawicielami
działającej

w

Młodzieżowej
Kozienickim

Estrady

Domu

Piosenki

Kultury

pod

kierunkiem Barbary Mrozek-Olechno. Po zakończeniu

piszących

Na zakończenie zachęciła

Opiłowskiego, Iwony Bitner, Piotra Piechoty,

do

był Kozienicki Dom Kultury.

zasilenia

szeregów
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Pierwsze święto śmiechu

Grupa Afront jak zwykle w bardzo wysokiej formie. W jednej ze scenek zagrały słuchawki telewizji
lokalnej „Kronika Kozienicka” i skakanka.

muszę przyznać, że się nie zawiodłem. Aktorzy grają

(Ciąg dalszy ze strony 1)

niezwykle

naturalnie

i

mają

świetny

kontakt

z

Mazur i Piotr Wojnowski, którzy na scenie ujawnili

publicznością. Warto było przyjść, aby obejrzeć ich w

porażające

akcji – mówił po zakończeniu występów jeden z

i

jak

dotąd

skrywane

umiejętności

rozśmieszania widzów.

widzów.

- Prowadzący zostali świetnie dobrani, spełnili

Zadaniem występujących aktorów było odgrywać

swoje role perfekcyjnie, przez co konkurs przebiegał

krótkie scenki „na zamówienie publiczności”, która

w radosnej atmosferze, a i trema występujących też

odpowiadając na pytania czuwającego nad wszystkim

była mniejsza - ocenił jeden z widzów.

Radka Mazura wskazywała aktorom czynności do

Druga część obchodów Dnia Śmiechu należała do

wykonania czy też miejsca, gdzie miały się rozegrać

aktorów z AFRONTU w składzie Asia Mazewska, Kasia

scenki. Dzięki temu nikt nie mógł się spodziewać w

Gruszewska,

żadnym stopniu co go czeka i wszystko co AFRONT

Agnieszka

Senderowska,

Magda

Daszkiewicz i Radek Mazur, którzy po mistrzowsku
zaprezentowali swoje umiejętności bawiąc widownię
do łez.
- Słyszałem już wcześniej o AFRONCIE, oczywiście
same pozytywne opinie, ale dopiero dzisiaj miałem
okazję ocenić ich na podstawie własnych obserwacji i

prezentował było wymyślane na bieżąco.
-

To

był

naprawdę

świetny

wieczór,

miła

odskocznia od codzienności. Oby w naszym mieście
organizowano więcej takich wydarzeń – mówił przy
wyjściu jeden z przybyłych kozieniczan.
Michał Kuźmiński
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ZAJĘCIA W KDK: Warsztaty dziennikarskie i gitarowe

MEDIA OD KUCHNI
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w
Kozienickim Domu Kultury ruszyły warsztaty
dziennikarskie

prowadzone

przez

Renatę

Jasek i Piotra Wojnowskiego. Udział w nich
bierze 13. uczniów uczęszczających do szkół
gimnazjalnych

i

liceów,

którzy

poprzez

zajęcia teoretyczne i praktyczne pogłębiają
swoją wiedzę na temat pracy dziennikarza.
- Prowadzący są bardzo mili, potrafią w
przejrzysty
najbardziej

sposób
zawiłe

wytłumaczyć

zagadnienie.

Na

nawet
zajęciach

robimy dużo ciekawych rzeczy, między innymi
uczymy się jak pisać dobre artykuły oraz jak

Bartłomiej Matracki, Piotr Tasak, Karol Rostkowski, Nikola
Budzińska, Michał Kuźmiński, Klaudia Strojek i Patryk Basaj.

zachowywać się przed kamerą - mówi Piotrek
Tasak.
Za

każdym

razem

młodzi

dziennikarze

zajmują się czymś innym, dzięki czemu nie grozi
im nuda. Mieli już okazje żeby poprawić swoją
dykcję, przeprowadzić wywiad oraz spróbować
wystąpienia przed kamerą. Wszystko to przybliża
im zawód dziennikarza i pozwala udoskonalić
swoje umiejętność. W dalszej części warsztatów
mają zamiar stworzyć swój własny program
Ruszyły już zdjęcia do autorskiego programu młodzieży
Michał Kuźmiński, Karol Rostkowski o perypetiach przedmaturalnych.

telewizyjny.

Z gitarą przez świat
Po niezwykle udanych wakacyjnych spotkaniach z gitarą, od końca września rozpoczęły się
regularne warsztaty, które prowadzi gitarzysta i piosenkarz Sławomir Tomczyk.
- Nauka gry na gitarze była moim sposobem na ucieczkę do Warszawy – mówi pochodzący z Pionek Tomczyk.
–

Uczyłem się tam przez trzy lata, miałem nawet własną

szkołę. Później rozesłałem e-maile do wielu ośrodków i jako
pierwszy odezwał się właśnie Kozienicki Dom Kultury.
W

zajęciach

uczestniczy

młodzież

w

różnym

wieku

o

niejednolitym poziomie zaawansowania muzycznego. Część z
nich zaczęła od wspomnianego, kilkudniowego wakacyjnego
kursu, część gra na gitarach już od kilku lat.
Jak wspomina Sławomir Tomczyk, tworząc grupy istotny był
nie tylko poziom zaawansowania i obycie z gitarą, ale także
rodzaj muzyki, jaką preferują uczestnicy warsztatów.
- Próbowałem jak najlepiej zgrać grupy pod względem wielu i
poziomu – przyznał prowadzący zajęcia. – Obecnie jest już
całkiem nieźle. Najważniejsze, że wszyscy chcą się uczyć.
Najgorzej jest wtedy, gdy młodzi ludzie są do czegoś
Zajęcia gitarowe prowadzi Sławomir Tomczyk.

przymuszani.
Alicja Dziewit
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