
Jubileusz kozienickich twórców 
Od 15 lat przy Kozienickim Domu Kultury 

działają twórcy zajmujący się różnymi dziedzinami 

sztuki: malarstwem, rzeźbą, kronikarstwem, a 

także rękodziełem artystycznym. 6 lipca 

świętowali swój jubileusz. 

Z okazji jubileuszu Grupy Twórczej VENA w Galerii 

KDK przygotowano specjalną wystawę. Jak przypomniała 

podczas wernisażu dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 

Elwira Kozłowska, początki współpracy domu kultury z 

twórcami sięgają grudnia 1997 roku. Wówczas zostało 

powołane do życia Stowarzyszenie Twórców Sztuk 

Plastycznych Ziemi Kozienickiej, we wrześniu 1998 roku 

przekształciło się ono w Kozienicki Klub Twórców 

Kultury, a od 2006 roku w Grupę Twórczą VENA i 

pomimo zmiany nazw to od 15 lat grupa twórców 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

ARTYSTYCZNE WAKACJE 

SIERPIEŃ w KDK: 

> 30 czerwca - 31 

sierpnia LATO w 

MIEŚCIE - wakacje 

2012 z 

Kozienickim 

Domem Kultury 

im. B. Klimczuka. 

Oferta na sierpień na 

str. 4 - szczegóły na 

stronie internetowej 

www.dkkozienice.pl  

> PORANEK 

TEATRALNY DLA 

DZIECI: 12 sierpień 

o godzinie 11.40 

spektakl „Jak Piotrek 

chciał zostać 

piratem”.  

> 24 i 25 sierpnia 

Festiwal Muzyki 

Rozrywkowej im. 

B o g u s ł a w a 

Klimczuka. 
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Ponad trzydzieścioro dzieci wzięło udział w zajęciach plastycznych 

zorganizowanych w Kozienickim Domu Kultury w ramach tegorocznej oferty 

wakacyjnej.  

Uczestnicy warsztatów codziennie poznawali nowe tajniki sztuk plastycznych.  

Na zdjęciu prezentują efekty prac japońskiej sztuki origami. 

Wystawę wspólnie otworzyły zastępca burmistrza 

Kozienic Małgorzata Bebelska (z lewej) wraz z dyrektor 

KDK Elwirą Kozłowską. 

Warsztaty, podczas których dzieci 

poznawały tajniki malowania witrażu 

na szkle, rysunku manga, japońskiej 

sztuki origami, podstaw malarstwa 

sztalugowego oraz budowy wiatraków 

i latawców poprowadziły instruktorki 

KDK Agnieszka Piwkowska oraz 

Agnieszka Żarłak. 

Dzieciom biorącym udział w warsztatach 

najbardziej podobały się zajęcia malowania 

na szkle, origami i malarstwa 

sztalugowego. 

- Malowaliśmy obrazy - mówił Szymon, 

- arcydzieła to nie są, ale najważniejsze, że 

mogliśmy uczestniczyć w zajęciach. 

- Nam najbardziej podobały się zajęcia 

z origami i malowania na szkle - dodali 

Paweł, Julia i Jeremi. 

Specjalne podziękowania za pomoc w 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 
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Klimczuka zaprasza do obejrzenia 

wystawy kolekcji odzieży KOLOREM 

WYDOBYTE Agaty Sułkowskiej. 

Wystawa czynna do końca sierpnia 

2012r. w Galerii Kozienickiego 

Domu Kultury (ul. Al. 1 Maja 8).  

„Kolorem wydobyte” jest kolekcją 

wzorów odzieży wierzchniej, damskiej. 

Kolor czarny został użyty jako kolor 

bazowy, na tle którego eksponują się 

inne kolory. Kolekcja jest propozycją 

autorki na eksponowanie odzieży 

poprzez kolor. 

AGATA SUŁKOWSKA - urodziła się 

10 marca 1981r. w Radomiu. W 2001r. 

ukończyła Państwowe Liceum Sztuk 

Plastycznych w Nałęczowie z tytułem: 

technik plastyk ze specjalnością 

zabawkarstwo. W 2006r. uzyskała 

Dyplom Politechniki Radomskiej im. K. 

Pułaskiego w Radomiu na Wydziale 

Materiałoznawstwa i Technologii 

Obuwia, w Katedrze Wzornictwa, 

Specjalność Projektowanie Obuwia 

uzyskując tytuł: magister inżynier. W 

tym samym roku ukończyła 

Fakultatywne Studium Pedagogiczne 

Politechniki Radomskiej im. K. 

Pułaskiego w Radomiu na Wydziale 

Nauczycielskim. W roku 2008 uzyskała 

Dyplom Akademii Sztuk Pięknych im. 

Wł. Strzemińskiego w Łodzi na 

Wydziale Tkaniny i Ubioru, Katedra 

Projektowania Ubioru z tytułem: 

magister sztuki. Autorka kolekcji jest 

pracownikiem Politechniki Radomskiej 

Katedry Wzornictwa, Technologii 

Obuwia i Odzieży. 

Agata Sułkowska jest twórcą 

następujących kolekcji odzieży: 

„Kolorem wydobyte”, „Czarne/Białe”, 

„Nie tylko szarość” oraz kolekcji 

obuwia: „Cisza barw”, „Chiński rok 

koguta”, „Obsesja”. Kolekcja odzieży 

„Kolorem wydobyte” jest trzecią 

wystawą prezentowaną w Kozienickim 

Domu Kultury. 

prowadzeniu zajęć należą się wolontariuszom z Klubu 

Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła ”, którzy pod 

opieką psycholog Aleksandry Bielaczyc, przez cały 

tydzień aktywnie uczestniczyli w warsztatach. 

Wszystkich, którzy wakacje spędzają w 

domach, serdecznie zachęcamy do udziału w 

warsztatach organizowanych w KDK, w okresie 

wakacji 2012. Do końca sierpnia każdy chętny 

może wziąć jeszcze udział w zajęciach: 

teatralnych z elementami tańca i scenografii, 

dziennikarskich, fotograficznych czy gitarowych. 

Szczegóły oferty można znaleźć na stronie 

internetowej www.dkkozienice.pl, na profilu 

społecznościowym Facebook, na tablicach 

ogłoszeniowych oraz w telewizyjnym bloku 

ogłoszeniowym KK.INFO. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

KULTURALNE WAKACJE 

Czarny i pozostałe kolory 

Tegoroczne wakacyjne warsztaty plastyczne cieszyły się ogromną popularnością.  

P r a c e  A g a t y 

S u ł k o w s k i e j  w 

Kozienickim Domu 

Kultury prezentowane 

są po raz trzeci. 

http://www.dkkozienice.pl/
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RELACJA: GRUPA TWÓRCZA VENA MA 15 LAT 

Jubileusz i wystawa 

Aktualnie VENA zrzesza 17 osób: Władysława 

Barbara Drachal, Stanisława Gołąbek, Grzegorz 

Gortat, Marian Gwardiak, Janusz Karaś, Eugenia 

Kuna, Józef Kondeja, Zbigniew Kurasiewicz, Maria 

Podsiadła, Grażyna Potocka, Leokadia Styś, 

Helena Szamańska, Genowefa Śledź, Stanisław 

Wołos oraz Marlena i Andrzej Zielińscy.  

nieprzerwanie spotyka się w Domu 

Kultury. Obecnie opiekunem grupy 

jest instruktorka plastyki KDK 

Agnieszka Piwkowska. Od samego 

początku, czyli od 15 lat, w gronie 

twórców zrzeszonych w KDK są 

m.in.: Barbara Władysława Drachal 

i Józef Kondeja. Jak sami twierdzą 

przynależność do tej grupy daje im 

możliwość prezentowania swej 

twórczości na wielu wystawach i 

imprezach organizowanych w 

różnych regionach Polski. Tym 

samym promują Ziemię Kozienicką. 

Wszystkich przybyłych, na 

otwarciu wystawy zbiorowej 

twórców powitała dyrektor KDK 

Elwira Kozłowska, ona też 

przybliżyła historię grupy.  Obecna 

na spotkaniu wiceburmistrz 

Małgorzata Bebelska odczytała list 

gratulacyjny od burmistrza 

Tomasza Śmietanki oraz życzyła 

artystom samych sukcesów i 

zadowolenia z 

pracy twórczej. 

Podczas spotkania 

odczytano też list 

gratulacyjny od 

posła Czesława 

Czechyry. Głos 

zabrał również 

Wojciech 

Stachurski były dyrektor Domu 

Kultury, za którego czasów 

kozieniccy twórcy zrzeszyli się w 

placówce. Wspominał on moment 

utworzenia Stowarzyszenia oraz 

jego działalność.  

Miłym akcentem wieczoru były 

podziękowania, kwiaty i upominki 

wręczone wszystkim obecnym 

członkom Grupy Twórczej VENA.  

Wśród gości przybyłych na 

wernisaż oprócz samych autorów 

p r a c  z n a l e ź l i  s i ę  t a k ż e 

przedstawiciele zaprzyjaźnionej 

grupy poetyckiej ERATA działającej 

również w KDK, a także znajomi i 

przyjaciele twórców.  

Wystawę zbiorową grupy 

twórców zrzeszonych w KDK 

zatytułowaną „Echa Puszczy” 

można oglądać w Galerii KDK do 2 

września. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Gratulacje z rąk wiceburmistrz Kozienic 

Małgorzaty Bebelskiej i  dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwiry 

Kozłowskiej odbiera Janusz Karaś. 

Członkowie Grupy Twórczej VENA wraz z gośćmi jubileuszowej wystawy. Od lewej: Józef Kondeja, 

Helena Szamańska, Wojciech Stachurski, Grzegorz Gortat, Eugenia Kuna, Marian Gwardiak, Elwira 

Kozłowska - dyrektor KDK, Małgorzata Bebelska - zastępca burmistrza Kozienic, Zbigniew 

Kurasiewicz, Barbara Władysława Drachal,  Janusz Karaś, Stanisław Wołos, Zofia Kucharska. 
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W rytmie 

samby i walca 

Dużym powodzeniem cieszyły się 

trzydniowe warsztaty taneczne  

zorganizowane w lipcu w Kozienickim 

Domu Kultury.  Poprowadziła je 

instruktor tańca w KDK Helena 

Szamańska.  

Uczestnikami były dzieci w wieku od 5 

do 12 lat. Podczas zajęć uczyły się podstaw 

tańca klasycznego i nowoczesnego. Czas 

spędzony z instruktorką Heleną Szamańską 

wspominali bardzo mile. „Jest czas na 

taniec, na zabawę i na odpoczynek” - to słowa Julki, 

która podczas zajęć bardzo się starała dokładnie 

wykonywać wszystkie polecenia instruktorki. Podobnie 

jak i Zuzia, która przyszła na zajęcia, aby poznać tajniki 

różnych stylów tanecznych. 

– Młodzież jest bardzo ambitna, utalentowana i 

chętna do współpracy, bardzo się starają i z zajęć na 

zajęcia wychodzi im wszystko coraz lepiej – tak swych 

młodych podopiecznych podsumowała Helena 

Szamańska. Na zakończenie warsztatów instruktorka 

została obdarowana przez dzieci bukietem kwiatów. 

Były też podziękowania „za tak fajne zajęcia”. 

Warsztaty taneczne zostały zorganizowane w KDK w 

ramach oferty wakacyjnej. 

Warsztaty taneczne poprowadziła instruktor KDK Helena 

Szamańska. 

http://dkkozienice.pl/
http://www.facebook.com/pages/KOZIENICKI-DOM-KULTURY-im-Bogus%C5%82awa-Klimczuka/188847141162866?sk=info
http://www.youtube.com/user/KDKimBK

