
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Rady Artystycznej 

XVI REJONOWEGO FESTIWALU SŁOWA 
DLA UCZNIÓW KLAS I – VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

ORAZ 6-LATKÓW Z PRZEDSZKOLI 
 

Rybnik 12 maja 2022 r. 
 
RADA  ARTYSTYCZNA  w składzie: 

Gabriela Chraboł- nauczycielka – polonistka, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku, 

Mariola Rodzik-Ziemiańska – aktorka pieśni, wokalistka, muzykoterapeutka i trenerka  

rozwoju osobistego, st. Spec ds. artystycznych i edukacji kulturowej w DK Boguszowice, 

Cezary Biesiadecki – solista operowy, dyrektor Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach, 

po wysłuchaniu i obejrzeniu 24 wykonawców w turnieju „Recytatorskim” w trzech kategoriach 

wiekowych, mając na celu pielęgnowanie kultury języka ojczystego, rozbudzanie talentów i aktywności 

twórczej dzieci oraz stwarzanie możliwości do wspólnej wymiany doświadczeń i promowanie dziecięcej 

twórczości artystycznej,  postanowiło przyznać nagrody książkowe. 

 
Nagrodzeni w Turnieju „Recytatorskim”: 
w kategorii  wiekowej O-III: 

I nagrodę otrzymuje  Kacper Gryt 
II nagrodę otrzymuje  Adam Pochwyt 
III nagrodę otrzymuje   Aleksandra Kotas 
Wyróżnienia otrzymują Agata Jaśkiewicz, Kacper Szmid, Urszula Woźniczko 
 
w kategorii  wiekowej IV-VI: 

I nagrodę otrzymują  Marta Gmerska 
III nagrodę otrzymuje Jan Liszka 
 
w kategorii  wiekowej VII-VIII: 

Wyróżnienie otrzymuje Martyna Brudny 
 
Laureaci otrzymują kwalifikację do Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego 

organizowanego przez Starachowickie Centrum Kultury, który odbędzie jesienią 2022 r.  

 
Rada Artystyczna wraz z Organizatorem: Domem Kultury w Rybniku-Boguszowicach dziękuje 
nauczycielom, instruktorom, pedagogom, opiekunom, a przede wszystkim wykonawcom 
za podtrzymywanie tradycji Rejonowego Festiwalu Słowa, życząc kolejnych inspiracji i niegasnącego 
zamiłowania do literatury.  
 

Dziękujemy i życzymy pomyślności  w dalszej drodze artystycznej. 

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach 
Plac Pokoju 1 

44-253 Rybnik 
 

NIP: 642 21 55 018 
E-mail: festiwaldkboguszowice@gmail.com 

Witryna internetowa: dkboguszowice.pl 
Nasze konto FB: facebook.com/dkboguszowice  

 

mailto:festiwaldkboguszowice@gmail.com
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RADA ARTYSTYCZNA: 

Gabriela Chraboł  – nauczycielka – polonistka, dyrektorka  

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana 

Brzechwy w Rybniku, wcześniej Gimnazjum nr 5 w Rybniku; 

pasjonatka teatru i sceny oraz pracy z młodzieżą; od wielu lat 

aktywnie wspiera młodych artystów, prowadziła młodzieżowe grupy 

teatralne, współpracowała z recytatorami, przygotowując ich do 

występów w ramach konkursów literackich; jej uczniowie 

wielokrotnie odnosili sukcesy w konkursach rejonowych, 

wojewódzkich i ogólnopolskich. 

 
Mariola Rodzik-Ziemiańska – starsza specjalistka ds. artystycznych i edukacji kulturowej, koordynatorka 
działań artystycznych oraz prowadząca Teatr Korzeni i Silnik Poezji w Domu Kultury w Rybniku-
Boguszowicach; muzykoterapeutka, trenerka rozwoju osobistego i aktorka pieśni, prowadząca autorskie 
warsztaty “Muzykoterapia Głosem”; wokalistka formacji „Zawiało”, „TOMrzy” i „MRZenie”; instruktorka 
zajęć artystyczno–rozwojowych i teatralnych, animatorka 
kultury i założycielka „Portu Sztuki”; wiceprezes Stowarzyszenia 
z Wyboru promującego innowacyjną edukację. 
Ukończyła ASTO we Wrocławiu (certyfikat – Terapeuta Metody 
Muzykoterapii Integralnej), Szkołę Trenerów MERITUM 
(certyfikat EQF 5 – Trener Zrównoważonego Rozwoju), Kurs 
Ziemia-Pieśń w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we 
Wrocławiu (Aktorka Pieśni). Absolwentka Politechniki 
Wrocławskiej na Wydziale Górnictwa i Geologii (mgr inż. 
Geoinżynierii). Uczestniczka wielu kursów i warsztatów, m.in. 
pracy z ciałem, psychologicznych, aktorskich i wokalnych 
z zakresu śpiewu klasycznego, jazzowego, gospel oraz śpiewu 
archaicznego. Nagrodzona w 2013 r. przez Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za pobudzanie świadomości kulturalnej i wrażliwości 
na sztukę oraz wspieranie rozwoju grup artystycznych i indywidualnych twórców.  
 
Cezary Biesiadecki - dyrektor Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach. Absolwent Wyższej Szkoły 

Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz 

wydziału wokalno – aktorskiego o specjalności śpiew solowy na 

Akademii Muzycznej w Katowicach. Ukończył kurs kompetencji 

"Menedżer kultury" w Studium Prawa Europejskiego w 

Warszawie. Certyfikowany księgowy.   

Solista Opery Śląskiej w Bytomiu przez 15 sezonów. W swoim 
repertuarze posiada ponad 40 ról pierwszo i drugoplanowych. 
Uczestniczył w ponad 600 spektaklach i wielu koncertach. 
W latach poprzednich specjalista ds. pracy artystycznej oraz 
koordynator ds. pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania 
w Operze Śląskiej. Prowadził także agencję artystyczną zajmującą 
się  organizacją koncertów i eventów.  
Za swoją działalność artystyczną i osiągnięcia kulturalne był 
nagradzany przez Marszałka Województwa Lubelskiego w 2005 
roku i  Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w 2007 r. 
Cezary Biesiadecki prowadzi bogatą działalność koncertową. 
Współpracował z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej, 
Zabrzańskiej, Lubelskiej. Brał udział w festiwalach m. in. Bel 
Canto w Nałęczowie, Wieczory u Telemanna” na zamku w Pszczynie, Muzyka w Sandomierzu, Viva il 
canto w Cieszynie. Współpracuje z Teatrem Muzycznym w Lublinie,  Operą Novą w Bydgoszczy. 
Kilkakrotnie odbywał zagraniczne tournee z agencją K – Promotion Kmoch (Niemcy, Szwajcaria). 


