
Uczestnicy warsztatów: Ingrida Fila, 

Marta Paleczna, Daniel Kozłowski, Błażej 

Doniec i Hubert Smolarczyk przedstawili 

różne spojrzenia na jeden temat, jakim 

była miłość. 

- Nie mogliśmy się zdecydować na jeden 

konkretny temat, dlatego zrobiliśmy 

losowanie. Każdy napisał na kartce swój 

pomysł na temat i wypadło właśnie na 

miłość - mówi Radosław Mazur, aktor 

prowadzący w KDK warsztaty teatralne. 

Nie wszyscy z grupy wystąpili ze swoimi 

scenkami. Niektórzy nie mogli wziąć w tym 

udziału ze wzglądu na problemy zdrowotne. 

Inni wspierali swoich znajomych na scenie. 

Pomagali im w zaprezentowaniu 

przygotowanej „4-minutówki”. Całość w 

bardzo zabawny sposób poprowadziła Ewa 

Wnuk, uczestniczka zajęć teatralnych.  

Zgromadzona publiczność reagowała 

brawami na każdy występ, a dyrektor KDK 

Elwira Kozłowska gratulując młodzieży 

wręczyła im pamiątkowe książki ze 

specjalnymi podziękowaniami. 

- Bardzo mi się podobało. Przyszłam 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Prezentowane wiersze były 

bardzo zróżnicowane 

tematycznie. Mówiły o młodości, 

życiowych doświadczeniach, 

przemijaniu. Iwona Bitner i 

Zofia Kucharska (na zdjęciu) 

osobiście prezentowały swe 

utwory. Natomiast wiersze 

Andrzeja Opiłowskiego 

usłyszeliśmy w interpretacji 

Małgorzaty Kutyły i Katarzyny 

Luśtyk z Młodzieżowej Estrady 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Love „Stojących ludzi” 
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12 marca w sali widowiskowej Kozienickiego Domu Kultury odbył się pokaz 

grupy teatralnej „Stojący ludzie”. Przygotowali oni, pod czujnym okiem 

prowadzącego zajęcia Radosława Mazura, program artystyczny, składający się z 

tzw. 4-minutówek. Ich tematem była szeroko rozumiana miłość. 

WIECZÓR Z ERATO 

Grupa teatralna „Stojący ludzie” (od lewej): Hubert Smolarczyk, Marta Paleczna, 

Błażej Doniec, Ewa Wnuk, Bernadeta Brodawka, Inga Fila, Daniel Kozłowski. 

Fot. Alicja Dziewit 

KWIECIEŃ w KDK: 

> Niedziela, 7 kwietnia 

o d  g o d z .  1 1 .0 0 

Eliminacje wstępne 

d o  1 8 . 

O g ó l n o p o l s k i e g o 

Konkursu Piosenki 

„Wygraj Sukces”. 

> Piątek, 12 kwietnia 

godz. 17.00 Otwarcie 

wystawy fotografii 

Stanisława Gąsiora 

pt. „Obrazy z moich 

podróży”. 

> Sobota, 13 kwietnia 

godz. 17.00 Projekcja 

f i l m u  „ Z 

okupacyjnych dziejów 

Kozienic”. 

> Niedziela, 14 kwietnia 

godz. 11.40 Poranek 

Teatralny dla dzieci 

pt. PINOKIO. 

> Niedziela, 14 kwietnia  

godz. 17.00 Biesiada 

poetycka w ramach 

XIII Światowego 

Dnia Poezji. 

> Piątek, 19 kwietnia 

godz. 16.15 Wyjazd z 

cyk lu  Teatra lne 

Podróże do Teatru 

WSPÓŁCZESNEGO w 

Warszawie na spektakl 

MORALNOŚĆ PANI 

DULSKIEJ. 

> Niedziela, 21 kwietnia 

godz. 16.00 w kościele 

pw. Św. Krzyża w 

Kozienicach I Festiwal 

Muzyki Sakralnej im. 

Józefa Furmanika. 

17 marca w Kozienickim Domu Kultury było nastrojowo i poetycko. Wszystko 

to za sprawą wieczoru poezji członków grupy poetyckiej Erato: Zofii Kucharskiej, 

Iwony Bitner oraz Andrzeja Opiłowskiego.  

http://dkkozienice.pl/?id=5003
http://dkkozienice.pl/?id=5003
http://dkkozienice.pl/?id=5003
http://dkkozienice.pl/?id=5003
http://dkkozienice.pl/?id=5003
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Piosenki KDK, które  je nie tylko czytały, ale także śpiewały. Muzykę do 

tych utworów napisał akustyk z KDK Jacek Opalski. 

Nastrojowy wieczór rozpoczął się od prezentacji wierszy pani Iwony 

Bitner. Mogliśmy usłyszeć m.in. „Wielką niewiadomą”, „Jestem”, „Taniec 

życia” czy „Krótki monolog”. Opowiadały one o miłości, życiu i 

przyrodzie. Następnie Małgorzata Kutyła (na zdjęciu) zaśpiewała 

piosenkę „Zapatrzeni w siebie”, która została bardzo dobrze przyjęta 

przez widzów. Po czym dziewczęta z Młodzieżowej Estrady Piosenki 

przeczytały wiersze Andrzeja Opiłowskiego „Wiśniowy sad” oraz „Czym 

jest poezja?”. Był czas na chwilę refleksji i przemyśleń. Słowa dość 

łatwe w odbiorze, rymy, to wszystko złożyło się na wspaniałą całość. 

„Paleta jesieni” to kolejna zaprezentowana na wieczorze piosenka, tym 

razem w wykonaniu Kasi Luśtyk. Mimo, że zbliża się wiosna, piosenka o 

jesieni była równie piękna. Następnie swe wiersze zaprezentowała Zofia 

Kucharska. Duże wrażenie na publiczności zrobił fakt, że wszystkie 

swoje utwory wyrecytowała z pamięci. Przedstawiła w nich historię 

swojej młodości, rodzinnej wioski i chatki, w której mieszkała, a także 

przekazała najważniejsze wartości życia. 

 Spotkanie poprowadziła opiekunka działającej w KDK grupy 

poetyckiej Erato Halina Koryńska. W gronie przybyłych gości byli dwaj 

animatorzy kultury i regionaliści z Radomia: Adolf Krzemiński i dr 

Stefan Rosiński. 

      Nikola Budzińska 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

WIECZÓR Z ERATO 

Najlepsi recytatorzy ziemi kozienickiej 

11. recytatorów będzie reprezentowało 

ziemię kozienicką w Radomiu podczas kolejnych 

etapów małego i ogólnopolskiego konkursu 

recytatorskiego. Zostali oni wyłonieni podczas 

eliminacji środowiskowych i powiatowych 

przeprowadzonych w marcu w Kozienickim 

Domu Kultury. 

Do finału 30. Małego Konkursu Recytatorskiego, 

który odbędzie się 11 kwietnia w Radomiu 

zakwalifikowali się: Wiktoria Cytryniak z przedszkola 

nr 2 w Kozienicach, Kacper Murawski z PSP w 

Głowaczowie, Maria Czechowska i Aleksandra 

Mierzejewska z PSP nr 3 w Kozienicach, Zofia 

Lewandowska z PSP w Ryczywole oraz gimnazjaliści: 

Martyna Stachurska z Sieciechowa, Daria Traczyk z 

Głowaczowa i Katarzyna Luśtyk ze Świerży Górnych. 

Natomiast w eliminacjach rejonowych 58. 

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które 

odbędą się 13 kwietnia również w Radomiu 

reprezentować nas będą: Dominik Kuciński i Paulina 

Stopka z ZS nr 1 oraz Anika Kęska wraz z 

akompaniatorem Adamem Śmietanką z I LO w 

Kozienicach. Najlepsi recytatorzy ziemi kozienickiej 

zostali wyłonieni podczas eliminacji środowiskowych 

oraz powiatowych konkursów recytatorskich. 

Eliminacje środowiskowe  30. Małego Konkursu 

Recytatorskiego odbyły się w środę 6 marca w sali 

widowiskowej KDK.  Poszczególne prezentacje 

oceniało jury w składzie: Beata Smykiewicz-Różycka i 

Iwona Wąsik nauczycielki z I LO oraz Krzysztof Kaim 

polonista, pracownik starostwa powiatowego. Tego 

samego dnia jury w składzie: Krzysztof Kaim 

polonista, pracownik starostwa powiatowego oraz 

reprezentujące KDK Halina Koryńska - teatrolog i 

Barbara Mrozek-Olechno - instruktor śpiewu, oceniało 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy wzięli 

udział w eliminacjach 58. Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego. Dwa tygodnie później 19 marca 

odbyły się eliminacje powiatowe obydwu konkursów. 

Występujących oceniało trzyosobowe jury złożone z 

przedstawicieli zarządu Towarzystwa Kultury 

Teatralnej okręgu radomskiego w składzie: prezes 

Adolf Krzemiński, wiceprezes Marian Popis oraz 

sekretarz Jerzy Iwański.  
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RELACJA: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.  

„Palma Wielkanocna” 

We wtorek, 19 marca w galerii Kozienickiego 

Domu Kultury odbyło się rozstrzygnięcie 

konkursu plastycznego „Palma Wielkanocna”. 

Zgłoszono do niego 78 prac z 17 szkół z terenu 

powiatu kozienickiego. 

W tym roku, swoje umiejętności plastyczne 

przedstawiło 98 uczniów ze szkół podstawowych i 

gimnazjów.  W wykonaniu palm,  przeważały 

elementy naturalne, takie jak: trawy i zboża oraz 

kwiaty wykonane z bibuły. Wśród nich, można było 

zobaczyć prace zbiorowe, jak i indywidualne. 

Oceniane one były w trzech kategoriach klasy I – III i 

IV – VI szkoły podstawowe oraz gimnazja. 

Najładniejsze z nich wybrało jury w składzie: 

Genowefa Łukaska – malarka z grupy twórczej 

Vena  działającej przy KDK, Monika Kujawiak z 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” oraz 

Agnieszka Piwkowska – instruktor plastyki z KDK. 

Przy ocenie pod uwagę brano estetykę wykonania, 

pomysłowość i zgodność z tematem.  Laureatom 

wręczono nagrody książkowe, ufundowane przez 

Kozienicki Dom Kultury, a pozostałym uczestnikom 

przyznano wyróżnienia. Nie zabrakło również 

podziękowań dla opiekunów. Podsumowanie konkursu 

poprowadziły instruktorki KDK: Agnieszka Piwkowska 

oraz Helena Szamańska. 

Bartek Matracki 

Kategoria – klasy I-III 

I miejsce – Kinga Rębiś – PSP w Głowaczowie  
II miejsce – Oliwier Dębiński – PSP nr 1 w Kozienicach 
III miejsce – Klaudia Sztrekier – Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Gniewoszowie 
wyróżnienia: Weronika Ciesielska – Zespół Placówek w 

Sieciechowie, Olaf Pisarski – PSP w Wólce Tyrzyńskiej, 

Julia Jędryszek, Natalia Jakubowska, Paulina Drachal – 

PSP w Brzeźnicy, Igor Głogowski – PSP w Brzózie, 

Paulina Korcz – PSP w Głowaczowie 

Kategoria – klasy IV-VI 

I miejsce – Weronika Mańturzyk – PSP w Cecylówce-
Brzózkiej 

II miejsce – Oliwia Miturska – Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Zajezierzu 
III miejsce – Wiktoria Cieślakowska, Julia Cieślakowska 
– PSP w Cecylówce-Brzózkiej 
wyróżnienia:  Oliwia Nowak – PSP nr 1 w Kozienicach, 

Kamil Wieczorek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Zajezierzu, Daniel Majewski – PSP w Głowaczowie, 

Aleksandra Pastuszek – PSP w Brzózie, Mikołaj 

Strzelczyk – PSP w Brzózie  

   Kategoria – gimnazja 

I miejsce – Magdalena Kowalska, Magdalena Król, 
Ksymena Maciąg – PG Nr 1 w Kozienicach 
II miejsce – Paula Płatos – PG nr 2 w Kozienicach 
III miejsce – Kinga Bloch – PG w Świerżach Górnych 
III miejsce – Zuzanna Grześka – PG nr 1 w Kozienicach 

 Wyniki konkursu „Palma Wielkanocna” 



ZAJĘCIA W KDK: Warsztaty teatralne i Warsztaty dziennikarskie 
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Od marca, co miesiąc, w telewizji lokalnej 

„Kronika Kozienicka” ukazywać się będzie nowy 

program młodzieżowy przygotowywany przez 

uczestników warsztatów dziennikarskich 

prowadzonych w KDK.  Znajdziemy w nim: 

ciekawe wywiady z młodzieżą, która posiada 

pasje, poradnik ze smacznymi przekąskami, 

wypowiedzi kozieniczan w sondach ulicznych 

oraz kącik kulturalny. Program tworzy czwórka 

zapalonych młodych dziennikarzy: Nikola 

Budzińska, Alicja Dziewit, Bartłomiej Matracki i 

Piotr Tasak.   

Uczniowie często uczęszczają na zajęcia 

pozalekcyjne. Są to często korepetycje z przedmiotów 

szkolnych, ale także takie, które pozwalają im rozwijać 

swoje talenty i są ich pasją. W ,,Bez tytułu" 

zobaczymy ich sylwetki, bliżej poznamy ich hobby oraz 

pierwsze kroki, jakie stawiali w danej dziedzinie. Tuż 

po zajęciach w szkole i tych pozalekcyjnych na 

poprawę smaku Nikola wraz ze wsparciem kolegów, 

zaprezentuje w swoim programie kulinarnym szybkie i 

łatwe do przygotowania potrawy i przekąski. 

Kozieniczanie będą mieli okazje wypowiedzenia swoich 

zdań na różne tematy w sondach ulicznych. 

Mieszkańcy naszego miasta zmierzą się z łatwymi, jak 

i trudniejszymi pytaniami od młodzieży. W kąciku 

kulturalnym poznamy natomiast opinie młodych ludzi 

na temat filmów, książek, gier, spektakli. Opowiedzą o 

tym, co warto przeczytać, obejrzeć i w co zagrać w 

wolnym czasie. Pieczę nad całością sprawuje Renata 

Jasek z Kroniki Kozienickiej.  Zapraszamy do śledzenia 

poczynań młodych dziennikarzy! 

 Alicja Dziewit, Piotr Tasak 

Love „Stojących ludzi” 

zobaczyć co młodzież stworzyła na zajęciach. Fajnie, 

że w taki sposób spędzają swój wolny czas, a nie 

siedząc w domu przed komputerem. Muszę przyznać, 

że dobrze im to wychodzi. Tym razem też tak było. 

Ciekawy temat i jego interpretacje. Nie żałuję, że tu 

przyszłam - ocenia występ osoba z publiczności. 

Uczestnicy zajęć będą kontynuować swoją 

przygodę z aktorstwem w KDK, natomiast już w 

niepełnym składzie. Matura nadchodzi wielkimi 

krokami, więc część z nich będzie poświęcała czas na 

jak najlepsze przygotowanie się do niej. Życzymy 

zatem bardzo dobrych wyników i szybkiego powrotu 

do zainteresowań. 

Tekst i zdjęcia: Alicja Dziewit 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Twórcy nowego programu młodzieżowego  

w komplecie. Od lewej: Bartek Matracki, Nikola 

Budzińska, Alicja Dziewit, Piotr Tasak. 

Bez tytułu – nowy program młodzieżowy 
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