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LISTOPAD w KDK:

października

odbyło

się

uroczyste

otwarcie

nowego

Centrum

Kulturalno - Artystycznego, w którym licznie wzięli udział zaproszeni
goście i mieszkańcy Kozienic. W programie znalazło się poświęcenie
obiektu, przecięcie wstęgi, przemówienia oraz, na zakończenie, występ
Grupy MoCarta.

>
Codziennie,
za
wyjątkiem
czwartków,
zapraszamy na seanse
filmowe do kina.

> Sobota, 14 listopada
godz.
17.00
Wieczór
poezji
Zbigniewa
Szumierza
z
Grupy
Poetyckiej ERATO.
> Niedziela, 15 listopada
godz.
11.40
Poranek
teatralny
dla
dzieci
„Bajlandia, czyli kraina w
chmurach”.
> Czwartek, 26 listopada
godz. 16.15 Wyjazd z
cyklu Teatralne Podróże
do Teatru ROMA
w
Warszawie na musical
MAMMA MIA!
> Piątek, 27 listopada
godz.
12.00
Rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego
BARWY
JESIENI
inspirowane
piosenką
Czerwonych
Gitar
połączone
z
wręczeniem nagród.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali (na zdjęciu od lewej): projektant obiektu
Marcin Furtak z Pracowni Projektowej „F11” z Krakowa, Mariusz Prawda - Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kozienicach, Roman Saczywko - Prezes Zarządu firmy RosaBud,
wykonawca obiektu, Leszek Przybytniak - Radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego, Tomasz
Śmietanka - Burmistrz Gminy Kozienice, Janusz Stąpór - Starosta Powiatu Kozienickiego
oraz Igor Czerwiński - Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice ds. Technicznych.

>
Poniedziałek,
30
listopada Rozstrzygnięcie
konkursów w zakresie
edukacji
ekologicznej
„Bliżej
środowiska
naturalnego
bliżej
ludzi”
połączone
z
wręczeniem nagród.
Wstęgę przed zaproszonymi gośćmi, tanecznym krokiem, rozwinęła para
taneczna Natalia Prylowski (kozieniczanka) i Dawid Suligowski,
którzy zaprezentowali walca rozpoczynając taniec na pierwszym piętrze,
a kończąc w holu głównym.

Oficjalnego
powitania
przybyłych gości, wśród których
znaleźli się m.in. pierwszy
zastępca ambasadora Czech,
p a r l a m e n t a r z y ś c i ,
s a m o r z ą d o w c y,
d yr e kt o r z y
instytucji, prezesi firm, media
lokalne i liczni mieszkańcy
Kozienic, dokonał gospodarz
uroczystości burmistrz Tomasz
Śmietanka. Korzystając z okazji
podziękował również wszystkim
osobom,
w tym radnym
poprzedniej i obecnej kadencji,
które p r zyc zyni ł y si ę do
powstania tego obiektu.
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Centrum Kulturalno-Artystyczne
już otwarte
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Poświęcenia obiektu dokonali: ksiądz infułat pochodzący z Kozienic - Stanisław Pindera wspólnie z
proboszczami obu kozienickich parafii.
- Jest to bardzo ważne miejsce, w którym będzie
rozwijało się życie kulturalne tego miasta i okolic powiedział ks. infułat Stanisław Pindera. - Jestem
dumny z tego, że ta prowincjonalna miejscowość,
którą opuściłem ponad 50 lat temu, dzisiaj jest takim
pięknym ośrodkiem. Życzę Państwu, aby to miejsce,
ten ośrodek, służył wszystkim bardzo owocnie, a tym
samym, aby przyczyniał się do pokoju, którego tak
bardzo pragniemy.
Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne
przecięcie wstęgi, którą tanecznym krokiem rozwinęła
para: Natalia Prylowski i Dawid Suligowski.
Po oficjalnym otwarciu, które odbyło się w holu
głównym,
zaproszeni
goście
przeszli
do
sali
koncertowo-kinowej. Tam odbyły się projekcje dwóch
filmów ukazujących historię budowy centrum,
a
następnie
rozpoczęły
się
okolicznościowe
przemówienia.
- Z wielką radością chciałbym wyrazić słowa
wdzięczności i podziękowania, przede wszystkim

mieszkańcom gminy Kozienice, którzy zainspirowali
nas do tego pomysłu - mówił burmistrz Tomasz
Śmietanka. - Słowa wdzięczności kieruję także do
pozostałych osób, które przyczyniły się do powstania
tego obiektu i mam nadzieję, że będzie on służył
gminie
Kozienice,
subregionowi
radomskiemu,
wszystkim gościom i mieszkańcom, że będzie zawsze
tętnił życiem obecnych i przyszłych pokoleń.
- Dzisiaj otwieramy obiekt, który podnosi prestiż
Kozienic na terenie ziemi radomskiej oraz na
Mazowszu, ale jednocześnie staje się klasą europejską
- mówił przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz
Prawda.
Po części oficjalnej przyszedł czas na część
artystyczną. Na scenie pojawiła się Grupa MoCarta,
czyli kwartet smyczkowy, która zaprezentowała
utwory z najnowszej płyty „Ale CZAD!, czyli podróże
Grupy MoCarta”. Oczywiście wszystko okraszone było
dużą dawką humoru.
Uroczystość poprowadziła dyrektor Kozienickiego
Domu Kultury Elwira Kozłowska.
- Pragnę serdecznie podziękować decydentom,
inwestorom, projektantowi i wykonawcy oraz obiecać,
że dołożymy wszelkich starań, aby budynek ten tętnił
życiem - powiedziała na zakończenie E. Kozłowska.

Zwieńczeniem uroczystości związanej z otwarciem Centrum Kulturalno-Artystycznego była część artystyczna,
w trakcie której scenę przejęła, zaczarowując publiczność, Grupa MoCarta. Przeplatająca się muzyka poważna
z rozrywkową, okraszone dawką humoru, zapewniły niezapomniane emocje zgromadzonym widzom.
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Cztery dni pełne wrażeń
Od czwartku 8 października do niedzieli 11 października trwały „Dni Otwarte” Centrum
Kulturalno – Artystycznego. Podczas nich chętnych do obejrzenia nowego obiektu nie
brakowało.

8 października niezwykłe widowisko łączące taniec ze światłem zaprezentowała grupa AZISLIGHT.

Mieszkańcy naszego miasta, jak również przyjezdni
goście, z zaciekawieniem przyszli zobaczyć nowo

teatralne, językowe, poetyckie, warsztaty pantominy
czy projekcja amatorskiego filmu „Przekonaj się”.

otwarty budynek zajmujący powierzchnię 2116 m2.

W czwartek, 8 października o godzinie 18:00

Na parterze obiektu znalazła się multimedialna filia

odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Kulturalno -

biblioteczna - Mediateka, galeria z wystawą ukazującą

Artystycznego

budowę centrum, siedziba telewizji lokalnej „Kronika

Wszystkich powitał burmistrz Tomasz Śmietanka, a

Kozienicka”, kawiarnia oraz Punkt Informacji. Na

następnie

pierwszym

prowadzi

Małgorzaty

sale

do

przedstawił dyrektorów, którzy w nowym budynku

Kozienicki

piętrze
Domu

prowadzenia

swoją

Kultury.

działalność
Są

zróżnicowanych

tu

liczne

zajęć:

dla

w

mieszkańców

towarzystwie

Bebelskiej

i

gminy

swoich
Igora

Kozienice.
zastępców:

Czerwińskiego

plastyczna,

będą prowadzić swoją działalność: Elwirę Kozłowską -

taneczna, muzyczna, teatralna czy dydaktyczna. W

dyrektor Kozienickiego Domu Kultury, Elżbietę Stąpór

budynku znajdują się też dwie sale: kameralna na 130

- dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice i

miejsc oraz sala koncertowo-kinowa na 356 miejsc

Zdzisława Włodarskiego - dyrektora Szkoły Muzycznej

siedzących. Ostatnie drugie piętro w całości zajmuje

I i II stopnia. W dalszej kolejności został wyświetlony

Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia.

film „Kronika budowy Centrum”, a po projekcji odbył

Podczas „Dni Otwartych” już od rana na przybyłych
czekało mnóstwo atrakcji. Od czwartku do soboty w

się niezwykły pokaz tańca ze światłem w wykonaniu
grupy „Azislight”.

godzinach od 10:00 do 12:00 wewnątrz i na zewnątrz

W niedzielę zaś miała miejsce gra przestrzenna,

budynku trwały akcje artystyczne, a tuż po nich

dla całych rodzin, pn. „Centrum od kulis”, której

zwiedzanie Centrum z przewodnikami. W godzinach

organizatorem był Kozienicki Dom Kultury. Gracze

popołudniowych

zajęcia

mieli okazję zmierzyć się z wieloma zadaniami, które

wokalne,

(Ciąg dalszy na stronie 4)

pokazowe

m.in.

odbywały

się

plastyczne,

lekcje
taneczne,

i
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Cztery dni pełne wrażeń
(Ciąg dalszy ze strony 3)

wymagały od nich wiedzy z zakresu m.in. tańca,
sztuki,

zasad

poprawnej

pisowni,

znajomości

instrumentów muzycznych, a także odrobiny zdolności
plastycznych.
Oprócz

osób

zwiedzających

nowy

budynek

indywidualnie, odwiedziły go też grupy zorganizowane
m.in.

członkowie

Uniwersytetu

Trzeciego

Wieku,

podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej, młodzież
szkolna oraz przedszkolaki. Niezależnie od wieku,
wszystkim bardzo podobał się ten nowoczesny obiekt.
- Nie było takiego obiektu w Kozienicach, teraz
naprawdę możemy być dumni - powiedziała Renata.
-

Coś

fantastycznego,

obiekt

jest

naprawdę

wspaniały - powiedziała Jolanta.
- Uważam, że to był bardzo fajny pomysł, że taki
obiekt powstał w Kozienicach, gdzie możemy się
rozwijać - dodała Weronika.
Również ci młodsi nie szczędzili słów zachwytu.
- Jestem tutaj pierwszy raz i bardzo, bardzo mi się
podoba - mówiła Nina.
- Są tutaj bardzo fajne zajęcia, na których możemy
i

porysować,

i

potańczyć,

i

pośpiewać

-

dodała

Karolinka.
Wszyscy, którzy w tych dniach odwiedzili Centrum
mieli również możliwość wpisania się do pamiątkowej
księgi.
Oliwia Kocyk

Do wejścia do Centrum Kulturalno - Artystycznego
zachęcali szczudlarze rozdając słodkości i balony.

Przedszkolaki z dużym zaciekawieniem oglądały zdjęcia przedstawiające
historię budowy Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
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Zainaugurowali nowy rok akademicki
21 października studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury
oficjalnie zainaugurowali nowy rok akademicki 2015/2016 w nowym obiekcie tj.
Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach.

Lista słuchaczy liczy już 466 osób. W I semestrze chęć udziału w zajęciach zadeklarowało 266 osób,
w tym 54 nowych. Podczas uroczystej inauguracji wszystkich powitał Burmistrz Gminy Kozienice
Tomasz Śmietanka, który od początku otoczył Uniwersytet patronatem honorowym.

obiektu,

Życzę dużo radości w przyswajaniu nowej wiedzy i

wyjątkowo w tym roku uroczystość inauguracyjna

Ze

względu

na

budowę

nowego

mam nadzieję, że nowa siedziba w tym Państwu

odbyła się w trakcie trwania semestru, który rozpoczął

pomoże.

się wykładami 9 września jeszcze w budynku przy Al.
1

Maja

8.

Oprócz

najważniejszych

gości,

czyli

Podczas uroczystej inauguracji odbyła się projekcja
filmów

zrealizowanych

przez

telewizję

lokalną

słuchaczy ósmej już edycji UTW, w uroczystości udział

„Kronika Kozienicka” dotyczących budowy Centrum

wzięli: Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka,

Kulturalno-Artystycznego oraz inwestycji i działań

poseł na Sejm RP Czesław Czechyra, radny Rady

prospołecznych zrealizowanych na terenie gminy w

Miejskiej pełniący też funkcję dyrektora ZS nr 1 w

latach 2010 - 2014.

Kozienicach Ryszard Zając, dyrektor Kozienickiego

Po

projekcjach

głos

zabrał

burmistrz

Tomasz

Domu Kultury i jednocześnie dyrektor UTW Elwira

Śmietanka, który opowiedział o najbliższych planach

Kozłowska, koordynator UTW Izabela Barcikowska -

inwestycyjnych gminy Kozienice oraz odpowiadał na

Poździk oraz wszyscy instruktorzy prowadzący zajęcia

pytania słuchaczy.

fakultatywne dla słuchaczy.
Jak

przystało

na

Ostatnim

prawdziwą

uniwersytecką

koncert

punktem

Młodzieżowej

środowej

inauguracji

Orkiestry

był

Kameralnej

inaugurację, Chór III Wieku pod kierunkiem Ewy

„Kozienickie Smyczki” pod batutą Adriana Hanke. W

Izdebskiej zaśpiewał studencką pieśń „Gaudeamus”.

ramach podziękowań przedstawiciele Rady Słuchaczy,

Nie zabrakło także oficjalnych przemówień i ciepłych

wręczyli

słów skierowanych do słuchaczy.

szczególne podziękowania skierowali do burmistrza

-

Z

wielką

kwiatów,

a

oraz koordynatorki UTW Izabeli Barcikowskiej-Poździk,

Artystycznym i jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi

a także wszystkich pracowników Kozienickiego Domu

się zrealizować wasze marzenia – mówił burmistrz. -

Kultury.

Centrum

dzisiaj

bukiet

Tomasza Śmietanki, dyrektor KDK Elwiry Kozłowskiej

nowym

się

dyrygenta

Kulturalno-

w

spotykam

ręce

z

państwem

radością

na
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Ruszyło kino w Kozienicach
23 października w Centrum Kulturalno - Artystycznym odbyło się oficjalne otwarcie kina,
tak długo wyczekiwanego przez mieszkańców naszego miasta.

Pierwszy seans - specjalny pokaz zamknięty - przyciągnął wielu miłośników kina. Na ekranie wyświetlona
została polska komedia „Król życia” z Robertem Więckiewiczem w roli głównej.

Oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz gminy
Kozienice

Tomasz

Śmietanka

wraz

z

dyrektor

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na
specjalny,

zamknięty

Kozienickiego Domu Kultury Elwirą Kozłowską. Wśród

Dodatkowo

goście

zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele

upominki.

samorządu powiatowego i gminnego, przedstawiciele
instytucji

i

placówek

z

naszego

terenu

oraz

mieszkańcy, a także przedstawiciele mediów.

pokaz

filmu

otrzymywali

„Król

życia”.

okolicznościowe

Tego dnia odbyły się jeszcze dwie projekcje. Była
to ogólnopolska premiera filmu dla dzieci „Piotruś.
Wyprawa do Nibylandii” oraz film science fiction

W swoich wypowiedziach zarówno burmistrz, jak i

„Marsjanin”.

dyrektor KDK podkreślali, że sala, w której się
znajdują,

jest salą

wielofunkcyjną,

która

oprócz

kinowej będzie pełnić także funkcję koncertową,
teatralną czy wykładową.
- Oprócz filmów premierowych będą też cykle
m.in.

„Poranki

filmowe

dla

dzieci”,

„Kino

dla

ciekawych” czy „Kino dla seniora” - mówiła E.
Kozłowska. - Kino funkcjonuje sześć razy w tygodniu.
Dniem

wolnym

wykorzystywany

od

kina

będzie

jest
na

czwartek,
realizacje

który
innych

wydarzeń kulturalnych m.in. koncertów.
Warto tutaj dodać, że oprócz dużej sali, jest
również mniejsza – kameralna, na 130 miejsc,
dostosowana do potrzeb projekcji w wersji 2D i także
w niej będą wyświetlane filmy .

Pierwszym filmem w wersji 3D był „Piotruś. Wyprawa
do Nibylandii”, który przyciągnął młodszych widzów.
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Ruszyło kino w Kozienicach
Warto wiedzieć: Kino w Kozienicach działa w strukturach Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka.
Znajduje się ono w Centrum Kulturalno - Artystycznym, przy ul. Warszawskiej 29. Wielofunkcyjna sala
dysponuje 356 miejscami i wyposażona jest w projektor o najwyższym standardzie o rozdzielczości 4K dla
projekcji trójwymiarowej i tzw. rolowany ekran o szerokości 8,5 metrów oraz nowoczesny system
nagłaśniający - niczym w multipleksach. W projekcji 3D wykorzystywane są okulary, które po zakupie stają się
własnością widza i mogą być wykorzystywane w kolejnych projekcjach 3D.
Bilety do kina można nabyć w kasie Centrum Kulturalno – Artystycznego, która jest otwarta codziennie od
godz. 10:00, a zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu. W celu usprawnienia płatności
wprowadzona jest możliwość korzystania z kart płatniczych, a już 7 listopada zostanie uruchomiony system
internetowej rezerwacji biletów.
Serdecznie zapraszamy do kina w Kozienicach !

Szczegółowe informacje o repertuarze i cennik zainteresowani znajdą na stronie
www.dkkozienice.pl.
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Szlakiem czterech wielkich religii
Podlasie to kolejny region, który w czasie trzydniowej, październikowej wycieczki
odwiedzili słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Region ten słynie z różnorodności
kultur i wyznań.
Słuchacze
mieli
okazję
zwiedzić
meczet
muzułmański polskich Tatarów w Kruszynianach oraz
lokalny Izmir (cmentarz). Święta Góra Grabarka –
następny etap wycieczki - to miejsce kultu Polaków
wyznania
prawosławnego
corocznie
tu
pielgrzymujących. Kolejny obiekt sakralny religii
prawosławnej to Monaster Męski Zwiastowania
Najświętszej Marii Panny i Muzeum Ikon w Supraślu.
W Białymstoku zwiedzili przepiękną cerkiew Hagia
Sophia.
Godne uwagi na Podlasiu są także kościoły
katolickie, m. in. barokowa bazylika p.w. św. Trójcy w
Tykocinie,
zespół
kościoła
katedralnego
p.w.
Wniebowzięcia NMP w Białymstoku czy kościół p.w.

św. Rocha, pierwszy modernistyczny kościół w
Europie.
Podlasie zamieszkiwali także Żydzi, po
których zostały synagogi. W Tykocinie w jednej z
najstarszych świątyń żydowskich w Polsce, zwiedzili
Muzeum Kultury Żydowskiej.
Program wycieczki był bardzo bogaty, oprócz
świątyń czterech religii, seniorzy zwiedzili Białowieżę,
Hajnówkę, zamek w Tykocinie, Pałac Branickich w
Białymstoku, Operę i Filharmonię Podlaską, Muzeum
Historii w Białymstoku i urokliwe uliczki stolicy
Podlasia.
tekst: Anna Zawadzka
foto: Anna Zawadzka i Jerzy Wojtkowski

Uczestnicy wycieczki przed Pałacem Branickich w Białymstoku, jedną z najokazalszych barokowych rezydencji
XVIII wieku, zwaną Wersalem Podlaskim. Obecnie siedziba Uniwersytetu Medycznego i Muzeum Francji.

Białystok, Hagia Sophia, prawosławna świątynia zaprojektowana wg greckich tradycji przez Michała Bałasza.
Niezwykle bogaty ikonograficzny program w świątyni wypełnił Grek, prof. Konstantinos Ksenopulos. Malowidła
w kopule, absydzie i części ołtarzowej były darem Greków. Są one intensywne, żywe, wprowadzają nastrój
radości, charakterystyczny dla słonecznych Bałkanów.
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Szlakiem czterech wielkich religii

W drewnianym, bogato zdobionym dworku
gubernatora grodzieńskiego z 1845 roku działa obecnie
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku
Narodowego. Dworek wpisany jest do rejestru
zabytków.

W niewielkim Tykocinie z fundacji hetmana Jana Klemensa Branickiego powstał późnobarokowy kościół katolicki
p.w. św. Trójcy wraz z zabudowaniami klasztornymi. Braniccy ufundowali także bogate wyposażenie kościoła,
polichromie i freski, ołtarz (na zdjęciu powyżej) i zachowane do dziś organy z 1760 roku.

Św. Góra Grabarka to miejsce, gdzie od stuleci podążają prawosławni pielgrzymi niosąc swe krzyże i pijąc wodę
z miejscowego źródełka. Pielgrzymi w podziękowaniu za ratunek od choroby wznieśli na Górze kapliczkę
Przemienienia Pańskiego. W 1990r. świątynia spłonęła, a w 1998r. wyświęcono nową cerkiew, murowaną i
obłożoną drewnem.
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Wystawa Veny w Dęblinie
28 października po raz kolejny twórcy z Grupy Twórczej VENA działającej w Kozienickim
Domu Kultury reprezentowali ziemię kozienicką. Tym razem swoje prace wystawili w
Miejskim Domu Kultury w Dęblinie.
Wśród twórców znaleźli się: Władysława Barbara
Drachal, Janusz Karaś, Marlena i Andrzej Zielińscy,
Stanisław Wołos, Eugenia Kuna, Genowefa Śledź,
Zbigniew Kurasiewicz, Maria Podsiadła i Józef Kondeja.
Były to przekrojowe prace każdego z członków, od
koronek poprzez kroniki, rzeźbę, rysunek i malarstwo.
Podczas wernisażu jak to jest w tradycji MDK w
Dęblinie

wśród

podarowana

przybyłych

przez

jednego

losowana
z

była

członków

praca

grupy

-

rzeźbiarza Zbigniewa Kurasiewicza. Obdarowany był
bardzo zaskoczony i zadowolony.
Z rąk dyrektor Miejskiego Domu Kultury Agaty
Osiki-Kucharskiej oraz radnego Rady Miejskiej Jerzego
Sobiecha, każdy twórca otrzymał mały souvenir i

Kozienickiej

został

kwiatka oraz serdeczne podziękowania za prezentację

opiekunem

instruktor

Stanisław

swoich prac.

Agnieszka Stawska. W 1998 roku Stowarzyszenie

plastyki

Grudzień,
Domu

a

ich

Kultury,

W tej placówce Grupa Twórcza „Vena” gościła już

przekształciło się w Kozienicki Klub Twórców Kultury,

po raz drugi mając swój wernisaż, ostatnio było to w

którego prezesem został Józef Kondeja. W 2007 roku

2009 roku.

nastąpiła

ponowna

zmiana

organizacyjna

KKTK.

Przypomnijmy: Na początku grudnia 1997 roku w

Powstała nazwa Grupa Twórcza „Vena” i istnieje do

murach Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława

dnia dzisiejszego. Opiekunem grupy jest Agnieszka

Klimczuka

do

Bieńkowska - instruktor ds. plastyki. Spotkania grupy

i

odbywają się w pierwsze wtorki miesiąca, w godz.

Kozienickiej. Przewodniczącym

15.00-16.00, w sali plastycznej Centrum Kulturalno-

współpracy

lokalni
w

artystycznego
Stowarzyszenia

artyści

stworzeniu
Ziemi

zostali
życia

zaproszeni
kulturalnego

Twórców Sztuk Plastycznych Ziemi

Artystycznego w Kozienicach.

Przeprowadzka KDK

W dnia 18-20 października Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka przeprowadził się do Centrum
Kulturalno-Artystycznego, w którym będzie prowadził swoją działalność. Pierwszymi wydarzeniami
organizowanymi przez instytucję było uroczyste otwarcie obiektu, inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz wielkie otwarcie kina w Kozienicach. A już 2 listopada w Centrum Kulturalno-Artystycznym swoje zajęcia
rozpoczną wszystkie sekcje kulturalne prowadzone przez Kozienicki Dom Kultury w roku szkolnym 2015/2016.
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Konkurs literacki rozstrzygnięty
Znamy

już

zwycięzców

Komornickiej.

Z

286

XIII

Ogólnopolskiego

zakwalifikowanych

prac

Konkursu
komisja

Literackiego

oceniająca

im.

Marii

nagrodziła

24

przyznając I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.
W skład komisji oceniającej weszli: przewodniczący
Andrzej Zaniewski - poeta, krytyk literacki, zrzeszony
w Związku Literatów Polskich w Warszawie oraz
członkowie: Elżbieta Olszewska-Schilling - poetka,
pisarka, dziennikarka radiowo-telewizyjna, członkini
ZLP o/W-wa, Zdzisław Brudnicki - krytyk literacki,
członek ZAIKS i ZLP o/W-wa, Krzysztof Kaim - poeta,
polonista oraz sekretarz Halina Koryńska - teatrolog,
instruktor KDK.
W

kategorii

młodzież

proza

I

miejsce

zajęła

Weronika Mazurek z Rybnika za opowiadanie pt.
„Romantyczność inaczej”, II miejsce Grzegorz Boroń z
Dynowa

za

opowiadanie

pt.

„Zapomniana

stacja

kolejowa” i III miejsce Weronika Widomska z Kraśnika
za opowiadanie pt. „Teatr kukiełkowy”. Wyróżnienia
trafiły do: Doroty Łabędzkiej z Jedlanki Starej za
opowiadanie bez tytułu, Sabiny Rakoczy z Ropczyc za
opowiadanie pt. „Gniazdo” oraz Natalii Chłopkowiak z
Gdańska za opowiadanie pt. „Poczekalnia”
W kategorii młodzież poezja I miejsce zajął Maciej
Henryk Modzelewski z Białobrzegów, II miejsce Błażej
Pałkus z Tarnobrzega i III miejsce Weronika Jaglińska
z

Mińska

Mazowieckiego.

Wyróżniono:

Paulinę

Waszkiewicz ze Stargardu Szczecińskiego, Łukasza
Jakubowskiego ze Szczecina i Aleksandrę Krzywicką z
Kozienicki Dom Kultury otrzymał w tym roku

Chłopkowa gm. Frampol.
W

kategorii

dorośli

proza

I

miejsce

zajęła

Aleksandra Mazur z Kleszczowa za opowiadanie pt. „A
twarz miał anioła”, II miejsce Hanna Dikta z Piekar
Śląskich za opowiadanie pt. „Dom pod Tychami”,
natomiast

III

Przeźmierowa

miejsce
za

zajęła

opowiadanie

Anna
pt.

Kokot

z

„Podwodny

cmentarz”. Dodatkowo wyróżniono: Edytę Wysocką z
Miastka za opowiadanie pt. „Z notatnika dziecka”,
Grzegorza

Marię

Pozimka

z

Inowrocławia

za

opowiadanie pt. „Eliasz” oraz Małgorzatę Januszewską
z Częstochowy za opowiadanie pt. „Matka i córka”.
W kategorii dorośli poezja I miejsce powędrowało
do Marioli Kruszewskiej z Mińska Mazowieckiego, II
miejsce do Michała Witolda Gajdy z Wrześni oraz III
miejsce do Małgorzaty Borzeszkowskiej z Lęborka.
Wyróżnienie trafiło do: Janusza Pyzińskiego z Dębicy,
Katarzyny Zychli z Sieniawy Żarskiej oraz Karola
Graczyka z Torunia.

dofinansowanie

z

Funduszu

Popierania

Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, z
przeznaczeniem na konkurs literacki. Serdecznie
dziękujemy

za

wsparcie

działań

na

rzecz

środowisk literackich na terenie Polski.
Na

pytanie:

organizatorów

Czy
i

konkurs

jurorów?,

spełnił

oczekiwania

przewodniczący

jury

odpowiada: Sądzę, że ukazał ogromną potrzebę –
konieczność
imprez

–

organizowania
obecnie

podobnych

pozostających

literackich
w

cieniu

powszechnych widowisk, spotkań, festynów. Konkurs
zdobył

już

literackich

znaczące
Polski,

miejsce

nadsyłane

na
prace

mapie

imprez

pochodzą

z

najdalszych miejsc, a Kozienice stają się znane nie
tylko z super-elektrowni, lecz także ze spełnień w
poezji i w prozie… Ważny jest również wiek autorów
uczestniczących

w

Konkursie

–

od

młodzieży

gimnazjalnej, po autorów z wieloletnim dorobkiem
twórczym.
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