
Konkurs adresowany był do uczniów 

szkół podstawowych oraz szkół 

gimnazjalnych z terenu gminy 

Kozienice. Konkurs miał na celu: rozwijanie 

zdolności manualnych, rozwój wyobraźni 

twórczej, umożliwienie ekspresji 

plastycznej oraz rozbudzanie wrażliwości na 

piękno przyrody. Prace zgłoszone do 

konkursu to jesienne dekoracje na stół, 

okno bądź drzwi. Komisja konkursowa w 

składzie: Dorota Kogut, Agnieszka 

Piwkowska i Sławomir Zawadzki oceniała 

pomysłowość, estetykę wykonania oraz 

zgodność z tematem.  

Nagrody przyznano w trzech 

kategoriach. W kategorii klas I-III pierwsze 

miejsce zajął Wiktor Amanowicz z PSP nr 1 

w Kozienicach, drugie miejsce: Julia 

Markwat z PSP nr 1 w Kozienicach, trzecie 

miejsce: Zuzanna Kosmała i Wiktoria 

Chołuj z PSP nr 3 w Kozienicach. W 

kategorii klas IV-VI  główne nagrody 

przyznano uczennicom z PSP nr 1 w 

Kozienicach. Pierwsze miejsca zajęła: Julia 

Kozioł i Iga Elertowicz, drugie: Natalia 

Młynarczyk, a trzecie: Alicja Stępień. Wśród 

gimnazjalistów pierwszego miejsca nie 

przyznano. Drugie miejsce zajęli: Krystian 

Wojciechowski z PG nr 1 w Kozienicach 

oraz Patrycja Bożek i Karolina Maciaszczyk 

z PG w Świerżach Górnych. Trzecie miejsce 

przypadło Dawidowi Tarnawskiemu z PG nr 

2 w Kozienicach. Laureatom, oprócz 

pamiątkowych dyplomów, wręczono 

nagrody książkowe,  a wszyscy uczestnicy, 

jak i opiekunowie otrzymali podziękowania.  

Organizatorem konkursu był Kozienicki 

Dom Kultury, a spotkanie poprowadziła 

Agnieszka Piwkowska.  

Na zakończenie spotkania, pracownicy 

KDK zachęcali młodzież do brania udziału w 

kolejnych konkursach organizowanych 

przez tą placówkę.   

Iza Ordyńska 

Zróżnicowane zarówno technicznie jak i 

tematycznie prace Andrzeja Kujawy można 

oglądać od piątku, 16 listopada w galerii 

Kozienickiego Domu Kultury.  

Uroczystego otwarcia wystawy dokonała instruktor 

plastyki Agnieszka Piwkowska, która przedstawiła 

postać autora i zapoznała zgromadzonych z jego 

twórczością. O swoich pracach opowiedział też autor 

wystawy. Podczas wernisażu nie zabrakło kwiatów 

wręczonych  w imieniu  dyrektor i pracowników KDK.  

 - Tworzę w warunkach domowych i jestem 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Jesienne inspiracje 

GRUDZIEŃ w KDK: 

> Niedziela, 2 grudnia 

g o d z .  1 1 . 4 0 

M I K O Ł A J K O W Y 

Poranek Teatralny dla 

dzieci pt. KRÓLOWA 

ŚNIEGU. 

> Piątek, 7 grudnia 

godz. 16.30 Wyjazd z 

cyk lu  Teatra lne 

Podróże do Teatru 

WSPÓŁCZESNEGO w 

W a r s z a w i e  n a 

p r z e d s t a w i e n i e 

K S I Ę Ż Y C  I 

MAGNOLIE.  

> Poniedziałek, 10 

grudnia godz. 11.00 IV 

Konkurs Kolęd i 

Pastorałek „Na ten 

Nowy Rok”.  

> Wtorek, 11 grudnia 

g o d z .  1 2 . 0 0 

R o z s t r z y g n i ę c i e 

k o n k u r s u 

plastycznego „Kartka 

Bożonarodzeniowa”.   
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We wtorek, 13 listopada w Kozienickim Domu Kultury odbyło się oficjalne 

rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zatytułowanego „Jesienne inspiracje’’. Do 

konkursu zgłoszono 58 prac z sześciu szkół z terenu gminy Kozienice.  

Andrzej Kujawa jest prezesem Stowarzyszenia Plastyków 

Ziemi Grójeckiej. Na stałe mieszka w Tarczynie. 

Twórczość Andrzeja Kujawy 
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samoukiem, a od 2003 roku maluję na poważnie - 

podkreślił podczas wernisażu autor wystawy.  

Prace pana Andrzeja  charakteryzuje duża 

różnorodność począwszy od grafik  i rysunków, 

ukazujących jego rodzinne miasto sprzed lat, przez  

pejzaże wykonane  pastelami, po  olejne prace 

abstrakcyjne. 

Andrzej Kujawa, pytany o plany na przyszłość 

zdradził, że chciałby uwiecznić na swoich obrazach 

fragmenty sztuk teatralnych. 

- Interesuje mnie człowiek, aktor, autor sceny  - 

mówi Kujawa, - który swoimi gestami, ruchami 

pokazuje osobę i towarzyszące jej emocje. 

Wystawę malarstwa olejnego, grafik i pasteli 

Andrzeja Kujawy można  oglądać w galerii 

Kozienickiego Domu Kultury do 13 stycznia 2013r. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Malarstwo sąsiada w Galerii KDK 

W niedzielę, 18 listopada w ramach cyklu 

Baza Inicjatyw Młodzieżowych w sali 

widowiskowej Kozienickiego Domu Kultury 

odbył się pokaz filmów krótkometrażowych 

Kamila Kwiecińskiego i Patryka Basaja. 

Poznali się oni w ognisku teatralnym 

Machulskich w Warszawie i współpracują ze 

sobą już blisko rok. 

- Zawsze miałem „żyłkę” do tworzenia 

scenariuszy. W sumie zawsze pisałem je do 

szuflady. W 2010 roku stwierdziłem, że warto je 

zrealizować - mówi o początkach pracy z filmem 

Kamil Kwieciński, współorganizator pokazu. 

Jak zapewniają twórcy Camel Studio, 

tworzenie filmów krótkometrażowych to nie tylko ich 

hobby. W przyszłości Patryk chce zostać aktorem 

filmowym, a Kamil scenarzystą i reżyserem. 

- Ja do wszystkich filmów piszę scenariusze, potem 

je reżyseruję, a na końcu montuję - mówi o swojej roli 

przy produkcjach Kamil. 

- Ja z kolei jestem z założenia aktorem - dodaje 

Patryk. - Dodatkowo jestem w pewnym rodzaju PR-

owcem. 

Niedzielnego wieczoru zaprezentowali publiczności 

trzy wybrane, swoje produkcje: „Życie sztuki”, 

„Śmiertelny blask” i „Klucz niezgody”. Miejscem akcji 

ostatniego z filmów był ośrodek rekreacji w naszym 

mieście. W jednej z ról, w tym filmie, wystąpiła 

kozieniczanka, uczestniczka warsztatów teatralnych w 

Kozienickim Domu Kultury Ingrida Fila. Oprócz Ingi w 

filmie zobaczyliśmy: Klaudię Król, Patrycję Krześniak i 

Anię Kocyk. 

Pokaz filmów zorganizowany w KDK był pierwszą 

prezentacją filmów Camel Studio na dużym ekranie. 

Przed każdą projekcją autorzy  w ciekawy sposób 

przybliżali historie każdej produkcji. Pokaz zakończył 

zwiastun kolejnego filmu. 

Alicja Dziewit 

W otwarciu wystawy udział wzięli kozieniccy twórcy zrzeszeni m.in. w Grupie Twórczej VENA. 

Kamil Kwieciński i Patryk Basaj tworzą  

Camel Studio - młodzieżową inicjatywę filmową. 

Debiutancki pokaz Camel Studio 
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RELACJA: Koncert młodzieżowy i ZAJĘCIA W KDK: Warsztaty breakdance. 

Koncert gwiazd Hip-Hopu 
W sobotę, 10 listopada w Kozienickim Domu 

Kultury odbył się koncert zespołu RaggaBangg. 

Na scenie obok Raggabangg wystąpili soliści: 

Vigor, KaeN, ArsOn, Arti i Dje 600V wraz z Karlito. 

Imprezę rozpoczął Vigor, który zaprezentował kilka 

swoich kawałków w stylu reggae. Zaraz po nim na 

scenie pojawili się reprezentanci kozienickiej sceny hip-

hopowej: ArsOn i Arti.  

Swoje przeboje zaśpiewał także KaeN, 

kontrowersyjny raper pochodzący z Warszawy. Podczas 

koncertu wyświetlono również nowy klip do piosenki 

ArsOne'a nakręcony w naszym mieście i promujący jego 

płytę: „To już było”. 

Koncert odbył się w ramach cyklu realizowanego 

przez Kozienicki Dom Kultury pn. „Baza Inicjatyw 

Młodzieżowych”. Inicjatorem koncertu był mieszkaniec 

Kozienic - Sylwester 'Spalto' Dziewit. 

Michał Kuźmiński KaeN śpiewa w masce nawiązującej do horrorów. 

 Najważniejsze to mieć pasję. Jaką? Chociażby taniec!  

Być może nie wszyscy znają breakdance, 

bowiem zawsze ogromne wrażenie robi na nas 

oglądanie niesamowitych akrobacji na parkiecie. 

Wszyscy jednak wiemy, że zanim dojdzie się do 

wprawy, najpierw trzeba dużo ćwiczyć. Tylko 

trening czyni mistrza. Zafascynowani breakiem 

mogą znaleźć dla siebie miejsce na warsztatach 

w Kozienickim Domu Kultury.  

Młodsi i starsi, chłopcy i dziewczyny już po kilku 

treningach radzą sobie naprawdę świetnie. Stanie na 

rękach, albo niezwykłe akrobacje to dla nich nie 

problem. Ćwiczenia zawsze są poprzedzane 

rozgrzewką. Uczestnicy biegają, rozciągają mięśnie i 

stawy, a wszystko po to, aby uniknąć kontuzji. 

Następnie przychodzi czas na ćwiczenie różnych figur i 

pozycji, a wszystko pod czujnym okiem trenera - 

Michała Wójcika, który z uwagą kontroluje swoich 

podopiecznych i indywidualnie pomaga im w 

przezwyciężaniu trudności. 

- Potrafię pracować z każdym, bowiem do każdego 

podchodzę indywidualnie - mówi 

prowadzący zajęcia Michał Wójcik. - 

Rozpiętość wiekowa jest bardzo duża. W 

zajęciach uczestniczą siedmio-, 

ośmiolatki, a także uczniowie gimnazjum. 

Grupa jest zgrana, panuje miła 

koleżeńska atmosfera. Wszyscy z wielkim 

entuzjazmem wykonują ćwiczenia i 

odpowiedzialnie przychodzą na zajęcia. 

Widać po nich szczere zaangażowanie. 

Ciężko pracują realizując swoje pasje. Nie 

trzeba się długo zastanawiać, by 

zrozumieć, że wielu z tych młodych 

brekadancerów będzie w przyszłości 

świetnymi tancerzami, czego im 

serdecznie życzymy. 

Piotr Tasak  
Michał Wójcik zapewnia, że break’a może tańczyć każdy. 
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Po raz kolejny, wraz 

z rozpoczęciem roku 

szkolnego, w 

Kozienickim Domu 

Kultury ruszyły zajęcia 

grupy teatralnej 

„Stojący Ludzie”, którą 

prowadzi aktor i 

kozieniczanin – 

Radosław Mazur. 

W każdy wtorek, o 

godzinie 15.30 spotyka się 

około 

siedemnastoosobowa 

grupa młodych i 

utalentowanych ludzi ze 

szkół średnich i 

gimnazjalnych. Wszyscy 

chcą doskonalić swoje 

umiejętności aktorskie i 

otwierać się na ludzi. 

Tematem przewodnim 

tegorocznych zajęć jest 

„miłość”. Młodzi adepci 

aktorstwa zajmują się 

tworzeniem autorskich 

tzw. „4-minutówek”. 

Każdy z nich przedstawi 

swoje podejście do 

wyznaczonego tematu. W 

przerwach mają 

organizowane ćwiczenia 

ogólnorozwojowe i 

teatralne. Liderem grupy 

jest Radek Mazur, który 

bardzo stara się 

motywować 

podopiecznych do pracy. 

- Nie każdy potrzebuje ode mnie tego samego. 

Każdy wyciąga z moich rad to czego potrzebuje, to co 

musi w sobie kształtować. Każdy jest inny i w każdym 

dostrzegam coś innego  - mówi Radek Mazur, zapytany 

o to, co chce przekazać swoim podopiecznym. 

Z kolei zapytany o postępy uczestników, 

odpowiada: „Uczą się tak szybko jak chcą. Ja mogę ich 

tylko motywować, a resztę muszą chcieć sami robić”.  

- Dzięki zajęciom, a głównie dzięki instruktorowi, 

bardzo rozwinęliśmy się artystycznie oraz jesteśmy 

bardziej otwarci na ludzi - komentują uczestnicy 

warsztatów teatralnych. 

Po przygotowaniu „4-minutówek”, mieszkańcy 

Kozienic będą mogli obejrzeć efekty pracy grupy na 

przedstawieniu, które odbędzie się w sali widowiskowej 

Kozienickiego Domu Kultury. Zapraszamy już wkrótce. 

Alicja Dziewit 

„Stojący Ludzie” w trakcie zajęć nie tylko stoją. 

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

