
W niedzielę, 24 lutego w 

Kozienickim Domu Kultury, już po raz 

trzeci, odbył się Slam Poetycki, czyli 

otwarty konkurs polegający na 

prezentacji własnych wierszy. W tym 

roku młodzieńczy duch i wigor wygrał z 

doświadczeniem i dojrzałością. 

Nagroda w wysokości 300 zł, decyzją 

publiczności, trafiła do Joanny 

Miśkiewicz. 

Do udziału w konkursie zgłosiło się 

pięcioro śmiałków, zarówno doświadczonych 

poetów, jak i amatorów: Zofia Kucharska, 

Urszula Kobus, Joanna Miśkiewicz, Michał 

Łasak i Katarzyna Kowalewska. Zanim 

zaczęto zmagania slamerów prowadzący 

konkurs Halina Koryńska i Radek Mazur 

wylosowali spośród widowni dziewięciu 

członków jury, którzy za pomocą kartek z 

liczbami od 0 do 10 oceniali uczestników.  

Turniej został podzielony na trzy części. 

W każdej z nich uczestnicy mieli na 

zaprezentowanie się dokładnie 3 minuty. 

Podczas dwóch pierwszych występowali 

wszyscy slamerzy, natomiast do finału 

przeszły dwie osoby z największą liczbą 

punktów: Zofia Kucharska i Joanna 

Miśkiewicz. W finale, po bardzo 

wyrównanym głosowaniu, w którym 

uczestniczyły już wszystkie osoby na 

widowni, zwyciężczynią Trzeciego 

Kozienickiego Slamu Poetyckiego wybrano 

Joannę Miśkiewicz (na zdjęciu). Nagrodę w 

wysokości 300 złotych wręczyła 

zwyciężczyni dyrektor placówki Elwira 

Kozłowska. 

W przerwie pomiędzy rundami 

publiczność doskonale bawiła się i śmiała do 

łez, oglądając popisy młodzieżowej grupy 

improwizacyjnej „Apetyczne Krasnoludy z 

Kosmosu”, działającej w Kozienickim Domu 

Kultury. Krasnoludy wystąpiły w składzie 

(na dolnym zdjęciu od lewej): Błażej 

Doniec, Hubert Smolarczyk, Ewa Wnuk, 

Daniel Kozłowski i Inga Fila. Młodzi aktorzy 

zaprezentowali widzom dwie scenki 

wymyślone na poczekaniu i dopasowane do 

sugestii widzów co do tematyki występu. 

Tym samym udowodnili, że mogą pochwalić 

się nie mniejszym talentem niż slamerzy.  

Zwieńczeniem niedzielnego wieczoru był 

występ Sławomira Tomczyka i Łukasza 

Różyckiego, którzy zaśpiewali i zagrali 

kultowe utwory Jacka Kaczmarskiego, m.in. 

„Nasza Klasa”, „Mury”, „Moja Prześliczna 

Mufka” czy też „Obława”. Widzowie, którzy 

zostali do samego końca, na pewno byli 

oczarowani ich grą, słuchanie 

ich było czystą 

przyjemnością.  

Wszystkim przybyłym, 

widzom i slamerom 

dziękujemy za obecność i 

zapraszamy do wzięcia 

udziału w kolejnych 

konkursach: 5 października 

odbędzie się II Kozienicki 

Slam Kaberetowy, zaś 23 

listopada IV Kozienicki Slam 

Poetycki. 

Michał Kuźmiński 

MARZEC w KDK: 

> 6 i 19 marca 

E l i m i n a c j e 

ś rodowis kow e i 

powiatowe do XXX 

M a ł e g o  i  5 8 . 

O g ó l n o p o l s k i e g o 

K o n k u r s u 

Recytatorskiego.  

> Niedziela, 10 marca 

godz. 11.40 Poranek 

Teatralny dla dzieci 

pt. BAŚNIOWY ŚWIAT 

MAGII. 

> Wtorek, 12 marca 

godz. 16.30 LOVE ? – 

pokaz teatralny grupy 

STOJĄCY LUDZIE.  

> Sobota, 16 marca 

godz. 16.15 Wyjazd z 

cyk lu  Teatra lne 

Podróże do Teatru NA 

WOLI w Warszawie na  

spektakl KAMASUTRA. 

NAUKA ROZKOSZY. 

> Niedziela, 17 marca 

godz. 17.00 Wieczór 

poezji Iwony Bitner, 

Zofii Kucharskiej  

i  A n d r z e j a 

Opiłowskiego z Grupy 

Poetyckiej ERATO.  

  

> Do 31 

m a j a 

t r w a 

przyjmowanie zgłoszeń 

do XI Konkursu 

Piosenki o Nagrodę 

i m .  B o g u s ł a w a 

K l i m c z u k a 

odbywającego się w 

ramach „Fest iwalu 

Muzyki Rozrywkowej im. 

B. Klimczuka”. 
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Poeci są wśród nas ! 

„Apetyczne Krasnoludy z Kosmosu” podczas występu. 

Fot. Alicja Dziewit 

Joanna Miśkiewicz, zwyciężczyni  

III Kozienickiego Slamu Poetyckiego. 

Fot. Alicja Dziewit 
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Przez dwa tygodnie ferii zimowych Kozienicki 

Dom Kultury tętnił życiem. Placówka ta 

przygotowała bogatą i zróżnicowaną ofertę dla 

dzieci i młodzieży.  Można było poznać np. tajniki 

gry na gitarze, sztuki aktorskiej, a nawet 

wykonać samemu broszkę czy lalkę. 

Warsztaty wokalne (zdjęcie nr 1) poprowadziła 

instruktor Młodzieżowej Estrady Piosenki w KDK 

Barbara Mrozek-Olechno. Wzięło w nich udział ośmioro 

uczestników, w wieku od 11 do 18 lat. Każdy z nich 

miał inny gust muzyczny i zainteresowania oraz 

potrzebował innych ćwiczeń, ale wszyscy bardzo chcieli 

śpiewać. 

- Będę brał udział w konkursie SanLOremo i 

pomyślałem, że przyjdę podszkolę się, poprawię swój 

warsztat, a przy okazji spędzę czas z dziewczyną, która 

też bierze udział w tych zajęciach – stwierdził 

najstarszy uczestnik warsztatów Artur Giza. 

- Nauczyciele w szkole mówili mi, że mam dobry 

głos i talent do śpiewania, więc chciałam sprawdzić czy 

to prawda – powiedziała Agata Śmietanka. 

- Na zajęcia przyszłam, bo się tym interesuję i dzięki 

nim poznałam błędy jakie popełniam i już wiem co 

robić, żeby je wyeliminować – mówiła najmłodsza 

uczestniczka Julita Zawadzka. 

- Talent to jest zazwyczaj mało, zawsze bardzo dużo 

zależy od naszej pracy. Wszystko da się wytrenować, 

tylko musimy tego chcieć i nastawić się czasem nawet 

na długotrwały proces nauki – podsumowała warsztaty 

Barbara Mrozek-Olechno. 

Warsztaty teatralne (zdjęcie nr 2) poprowadził 

Radosław Mazur, aktor współpracujący z KDK. Na 

zajęciach zagorzali i wierni uczestnicy ćwiczyli sztukę 

improwizacji na scenie. Przedstawiali różne 

spontaniczne scenki bez scenariusza, ale za to z dużą 

dawka humoru. 

Elementy tańca cygańskiego, klasycznego, jak i 

baletu poznali natomiast uczestnicy warsztatów 

tanecznych (zdjęcie nr 3) prowadzonych przez Helenę 

Szamańską. Był też czas na chwile relaksu podczas 

zabawy. 

- Na zajęciach podobała mi się najbardziej zabawa w 

„kotka i myszkę”, z kolorową matą i wszystkie 

elementy baletu, jakie dzisiaj ćwiczyłam – powiedziała 

nam Wiktoria. 

Zupełnie przy innych rytmach prowadzone były 

warsztaty break  dance (zdjęcie nr 4). Pod czujnym 

okiem Marcina Wójcika uczestnicy poznawali tajniki 

poszczególnych figur układów tanecznych. 

Ci, którzy zamiast tańczyć woleli tworzyć muzykę 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Pełne atrakcji... 

4 

3 

2 

1 



Str. 3 

RELACJA: ZIMA w MIEŚCIE - FERIE z KDK. 

...ferie w KDK 

też mieli ku temu okazje. Warsztaty gitarowe 

poprowadził Sławomir Tomczyk, muzyk współpracujący 

z KDK. Odbyły się one w podziale na dwie grupy: 

początkującą i średnio-zaawansowaną. Pierwsza grupa 

zajmowała się podstawowymi informacjami na temat 

gry na gitarze i samego instrumentu. Grali gamy i 

proste melodie. Poznali też trochę teorii. Natomiast 

grupa ś redn io-zaawansowana zaję ła  s ię 

opracowywaniem piosenek. 

Podczas ferii było też coś dla miłośników sztuk 

plastycznych i robótek ręcznych. Nici, igły i różne 

materiały poszły w ruch podczas wykonywania broszek 

(zdjęcie nr 5). Zajęcia poprowadziły instruktorki z KDK. 

- Warsztaty wiele mnie nauczyły. Teraz częściej 

będziemy tworzyć biżuterię – mówili uczestnicy. 

Wszyscy zadowoleni byli także z warsztatów, 

podczas których robiono lalki szmacianki (zdjęcie nr 6). 

Poprowadziła je Magdalena Biedrończyk – historyk 

sztuki, pedagog. 

Chętnych nie brakowało także na zajęciach z 

origami (zdjęcie nr 7). W planach było wykonanie 

serca, kwiatka, pudełka i kury. Podczas warsztatów 

uczestnicy wiele się nauczyli. 

- Jest naprawdę super. Robienie serca zajęło nam 

trochę czasu, ale było warto – mówili najmłodsi. 

Dużo trudniejsze od wyczarowywania przedmiotów z 

papieru było malowanie na szkle, prowadzone przez 

Magdalenę Bernacik. Najchętniej wybieranymi 

motywami były: kwiaty, motyle, słoneczka, domki oraz 

przedmioty codziennego użytku. Każdy uczestnik 

wykonał po dwie prace. Ciężki wysiłek bardzo się 

opłacił. Rezultaty można było zobaczyć od razu. Piękne 

obrazy czekały tylko na powieszenie na ścianie. 

Chętnych nie brakowało także na warsztatach 

decoupage (zdjęcie nr 8). Jest to metoda ozdabiania 

przedmiotów drewnianych, szklanych i metalowych, za 

pomocą różnobarwnych serwetek. Prowadząca je 

Agnieszka Piwkowska podkreśliła, że aby uzyskać 

odpowiedni efekt potrzebna jest cierpliwość. 

Zaangażowanie ze strony uczestników było ogromne. 

- Pierwsze kroki zawsze są trudne – powiedziała 

nam Nikola. – Wszystko trzeba robić z dużą 

starannością – dopowiedziała Agata. 

Uzyskane efekty końcowe, pięknie ozdobione 

przedmioty były nagrodą za trud włożony w wykonanie 

tych prac. 

Nikola Budzińska  

Alicja Dziewit 

Bartłomiej Matracki 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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ZAJĘCIA W KDK: Akcja charytatywna wolontariuszy i oferta medialna.  
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Prawie 800 kg plastikowych nakrętek zebrano 

w Kozienickim Domu Kultury na rzecz dwójki 

chorych dzieci Natalki i Wiktora z Pionek. 

Natalka Szydło urodziła się z przepukliną oponowo-

rdzeniową oraz wodogłowiem i jak mówi jej mama całe 

życie będzie przywiązana do wózka. Z kolei Wiktor 

choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Charytatywna 

akcja zbiórki nakrętek ruszyła w wakacje 2012 roku. 

Początkowo włączyli się w nią mieszkańcy Kozienic i 

okolic, a od grudnia także szkoły z Głowaczowa, 

Kociołek, Garbatki-Letnisko, Kozienic, Janikowa, Brzózy 

oraz z Woli Chodkowskiej. W sumie udało się zebrać  51 

worków, każdy ważący po ok. 15 kg. Dzięki  funduszom 

pozyskanym ze sprzedaży  tego surowca dzieci będą 

mogły pojechać w maju na 2-tygodniowy turnus 

rehabilitacyjny. Nad przebiegiem całej akcji czuwali 

wolontariusze z Klubu Wolontariatu „Skrzydła” 

działającego w KDK. W imieniu rodziców Natalki i 

Wiktora (na zdjęciu) dziękujemy wszystkim ludziom 

dobrej woli za wsparcie akcji i apelujemy o  kolejne 

nakrętki, które można cały czas przynosić do siedziby 

Kozienickiego Domu Kultury. 

Jedni piszą do magazynu kulturalnego KDK, 

inni realizują programy w telewizji lokalnej 

„Kronika Kozienicka” …. Od dwóch lat w 

Kozienickim Domu Kultury działają warsztaty 

dziennikarskie, podczas których młodzież 

realizuje swoje pasje. 

- Gdy we wrześniu 2011 roku ogłosiliśmy zapisy na 

warsztaty dziennikarskie liczyliśmy na młodych 

dziennikarzy, którzy wezmą udział w programach 

młodzieżowych, w telewizji lokalnej. Gdy w styczniu 

2012 roku ruszaliśmy z magazynem kulturalnym 

poszukiwaliśmy młodych do pisania tekstów – 

przypomina Elwira Kozłowska, dyrektor Kozienickiego 

Domu Kultury. – Dzisiaj z wielką radością mogę 

stwierdzić, że zarówno sekcja telewizyjna, jak i 

prasowa, działają bez zarzutów.  

Sekcją telewizyjną kierują redaktorzy telewizji 

lokalnej „Kronika Kozienicka” Renata Jasek i Rafał 

Koczyk. Pod ich okiem powstają programy emitowane 

zarówno w Aktualnościach, jak i w bloku reportażowym. 

Wraz ze swoimi promotorami uczestnicy warsztatów 

wyszukują ciekawą tematykę i przygotowują materiały 

filmowe m.in. z okazji dnia pizzy czy też dnia języka 

polskiego. Jako tegoroczni maturzyści realizują także 

cykl „Z maturą przez LO”. Większość z tych programów 

można obejrzeć nie tylko w telewizji lokalnej „Kronika 

Kozienicka”, ale także na kanale YouTube Kozienickiego 

Domu Kultury. 

Sekcje prasową obecnie szkolą dziennikarze 

radomskiego oddziału Echa Dnia. Młodzież pisze 

artykuły do magazynu kulturalnego KDK z wydarzeń 

organizowanych w Kozienickim Domu Kultury. 

Dodatkowo współpracuje z sekcją telewizyjną. 

- Kozienicki Dom Kultury, jako jedyny w regionie 

może pochwalić się tak silnie rozbudowanym profilem 

medialnym. W naszej placówce od 19 lat działa 

telewizja lokalna, a od ponad roku wydajemy magazyn 

kulturalny – wylicza dyrektor Kozłowska. – Posiadamy 

doskonałe zaplecze do realizacji pasji dziennikarskich, 

dlatego zapraszamy kozienicką młodzież do udziału w 

organizowanych przez nas zajęciach.  

Warsztaty dziennikarskie odbywają  

się w każdy czwartek, w godz. 17.30-19.30,  

w galerii KDK. Zajęcia podzielone są na część 

teoretyczną i praktyczną. W ramach warsztatów, 

dla młodzieży, organizowane są wycieczki  

do redakcji prasowych i telewizyjnych do Radomia 

i Warszawy.  

Szlifują swój talent dziennikarski 

Pomoc dla potrzebujących dzieci 

Kadr z programu telewizyjnego „Z maturą przez LO”. 

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

