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SIERPIEŃ w KDK: 

> 1 lipca - 31 sierpnia 

LATO w MIEŚCIE - 

WAKACJE z KDK 

szczegóły na stronie 

www.dkkozienice.pl. 

> Niedziela, 17 sierpnia  

godz. 11.40 Spotkanie 

z  cyklu Poranki teatralne 

dla dzieci „Indiańska 

legenda”. 

> Piątek - sobota,  

29 - 30 sierpnia Festiwal 

Muzyki Rozrywkowej 

i m .  B o g u s ł a w a 

Klimczuka (szczegóły na 

stronie nr 8). 

Wystawa pokonkursowa  

Grupy Twórczej VENA 
W piątek, 4 lipca w galerii KDK 

odbyło się uroczyste otwarcie wystawy 

pokonkursowej Grupy Twórczej VENA. 

Wśród gości obecni byli: dyrektor 

Wydziału Promocji, Kultury i Sportu  

w Urzędzie Miejskim w Kozienicach 

Jarosław Traczyk, przewodniczący Rady 

Miejskiej Edward Pułkowski oraz radny 

Krzysztof Zając, a także znajomi, rodzina  

i przyjaciele twórców. Wszystkich 

przybyłych powitała Elwira Kozłowska, 

dyrektor Kozienickiego Domu Kultury. 

Prezentowana wystawa jest pokłosiem 

konkursu skierowanego do członków grupy 

twórczej działającej w KDK. Konkurs miał 

formę zamkniętą, a jego celem było przede 

wszystkim dokonanie przeglądu twórczości 

amatorskiej członków VENY, stworzenie im 

możliwości prezentacji swoich prac. 

Organizatorom chodziło też 

o  zainteresowanie twórczością Bogusława 

Klimczuka – patrona KDK w 40. rocznicę 

śmierci i promocję działalności  placówki. 

Artyści amatorzy mieli do wyboru dwa 

tematy: „Osoba i twórczość Bogusława 

Klimczuka” oraz „Działalność Kozienickiego 

Domu Kultury”. Na konkurs napłynęło  

9 prac, w tym: malarskie, rzeźbiarskie, 

wikliniarskie i koronkarskie. Oceniało je 

specjalnie powołane jury:  Elżbieta 

Aleksandra Staniszewska - artystka, 

etnograf, estetyk, członek Polskiego 

Towarzystwa Estetycznego, uprawia 

twórczość w zakresie tkaniny, rzeźby, 

instalacji, Igor Przybylski - wykładowca na 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 

polski artysta współczesny, zajmuje się 

malarstwem, fotografią, filmem i sztuką 

performance oraz Adam Gugała - malarz, 

rzeźbiarz, konserwator, członek Związku 

Polskich Artystów Plastyków. Rolę 

protokolanta, bez prawa głosu, pełniła 

Agnieszka Bieńkowska - opiekun grupy, 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Grupa Twórcza „VENA” działa w naszej placówce od 1997 roku. Skupia artystów z różnych dziedzin sztuki.  

Są to malarze, rzeźbiarze, koronkarki, hafciarki, wikliniarz i kronikarz. Ich twórczość jest ściśle powiązana  

z naszym regionem kozienickim, jego historią i kulturą. Członkowie grupy to: Władysława Barbara Drachal,  

Maria Podsiadła, Genowefa Łukaska, Eugenia Kuna,  Helena Szamańska, Leokadia Styś, Genowefa Śledź,   

Marlena i Andrzej Zielińscy, Józef Kondeja, Marian Gwardiak, Janusz Karaś, Zbigniew Kurasiewicz,  

Grzegorz Gordat i Stanisław Wołos. Opiekunem grupy jest Agnieszka Bieńkowska - plastyk KDK. 
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plastyk KDK. Podczas wernisażu napięcie cały czas 

rosło, bowiem uczestnicy konkursu do końca nie 

wiedzieli kto otrzymał nagrodę główną. Najpierw 

zaprezentowano im krótki materiał filmowy  

z posiedzenia komisji, w którym wyjawiono jedynie, że 

przyznano 4 równorzędne  nagrody i 5 wyróżnień. Nie 

padły natomiast imiona i nazwiska zwycięzców. 

Następnie odczytano protokół, również bez podawania 

nazwisk. O tym kto jakie miejsce zajął, twórcy 

dowiedzieli się dopiero od dyrektor KDK Elwiry 

Kozłowskiej, podczas wręczania nagród. Cztery 

równorzędne nagrody przyznano: Władysławie 

Barbarze Drachal,  Leokadii Styś, Genowefie Śledź  

i Andrzejowi Zielińskiemu. W gronie  wyróżnionych 

znaleźli się: Grzegorz Gordat, Janusz Karaś, Eugenia 

Kuna, Zbigniew Kurasiewicz i Marlena Zielińska. Po 

ogłoszeniu werdyktu, każdy z twórców opowiedział o 

swojej pracy. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy 

i nagrody pieniężne. Były też kwiaty i gratulacje od 

zaproszonych gości, a na zakończenie zrobiono 

pamiątkowe zdjęcie. Wystawa będzie czynna do 5 

września 2014r. Zapraszamy zatem do galerii KDK!!! 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Wystawa Grupy Twórczej VENA 

Kozienicki Dom Kultury jak co roku zaprosił dzieci i 

młodzież do wspólnego spędzenia czasu podczas 

przerwy wakacyjnej. Przygotował wiele ciekawych i 

atrakcyjnych zajęć, warsztatów oraz wyjazdów. 

Pierwszy miesiąc wakacji już za nami. Czas 

nieubłaganie ucieka, ale dzieci i młodzież na nudę nie 

mogły narzekać. Przez cały lipiec w KDK każdy chętny 

mógł skorzystać z warsztatów plastycznych, 

tanecznych, recyklingowych, teatru lalkowego, 

wokalnych, rysunku i improwizacji kabaretowej. 

Odbyły się także dwa kursy: fotografii cyfrowej i 

makijażu dla nastolatek. I wszystko to bezpłatnie. A 

dla najmłodszych był również wyjazd do kina. 

Zapraszamy na fotorelację z pierwszego miesiąca 

wakacji... 

Wakacyjny lipiec z KDK 

8 lipca wybraliśmy się do kina Helios w Radomiu. 

Film w 3D „Czarownica” z Angeliną Jolie  

w roli głównej wywarł na nas ogromne wrażenie.  

Były chwile wzruszeń, śmiechu, a nawet grozy. 
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Wakacyjny lipiec z KDK 

Od 8 do 10 lipca trwały warsztaty taneczne break dance poprowadzone przez Michała Wójcika.  

I  mimo, że warsztaty do łatwych nie należały, sprawiły uczestnikom ogromną frajdę. Kolejne rozpoczną 

się już 19 sierpnia i potrwają do 21. Wszystkich chętnych zapraszamy. Zapisy do 14 sierpnia. 

W dniach 9-10 lipca dzieci i młodzież wzięły udział w warsztatach plastycznych z wzornictwa ludowego. 

Po przygotowaniu kolorowego szkicu na kartce, wzór np. łowicki, kujawski przenoszony był  

na drewniane zakładki i formy ptaków. Zajęcia poprowadziła Helena Szamańska z grupy twórczej VENA. 

14 lipca odbyły się warsztaty recyklingowe poprowadzone przez Joannę Baranowską.  

Z papierowych rolek, sznurków, guzików, kawałków materiału, pudełek czy folii bąbelkowej  

powstawały wspaniałe ekozwierzątka.  
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Wakacyjny lipiec z KDK 

Kurs fotografii cyfrowej od 14 do 18 lipca poprowadzony został przez fotografa Grzegorza Dróżdża.  

W programie było m.in.: zapoznanie się z podstawowymi wiadomościami z zakresu fotografii cyfrowej, 

budowanie kompozycji, tematy w fotografii czy obróbka zdjęć.  

Odbyły się także warsztaty teatru lalkowego, które trwały od 14 do 18 lipca. Poprowadziła  

je Magdalena Pawelec - aktorka i lalkarka. Uczestnicy m.in. wykonywali lalki teatralne, opanowywali 

podstawy animacji klasycznych technik teatru lalek za parawanem z pacynką i kukłą. Mieli także 

ćwiczenia dykcyjne. Na zakończenie warsztatów zaprezentowali się przed swoimi rodzicami. 

Powodzeniem cieszyły się warsztaty wokalne poprowadzone przez Piotra Markowskiego - nauczyciela 

śpiewu i trenera wokalnego. 15 lipca dzieci i młodzież uczyły się jak dobrze śpiewać w różnych stylach, 

jak uzyskać czysty i dźwięczny głos czy jak powiększyć skalę głosu o niskie i wysokie dźwięki. 
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Wakacyjny lipiec z KDK 

Przez dwa dni, 24 i 25 lipca uczestnicy warsztatów improwizacji kabaretowej uczyli się i przygotowywali 

różne  scenki, oczywiście bez żadnego wcześniej przygotowanego scenariusza. A wszystko to pod okiem 

aktora współpracującego z naszą placówką - Radosława Mazura.  

Warsztaty rysunku pod okiem Dawida Ryczkowskiego trwały od 15 do 18 lipca.  

Młodzież poznała w  teorii i praktyce co to jest perspektywa, światłocień, kompozycja i proporcje.  

Mogła sprawdzić swoje umiejętności plastyczne rysując martwą naturę i postać.  

Wakacyjny kurs makijażu w dniach 21 i 22 lipca poprowadziła Dominika Kustra - wizażystka z Kozienic. 

W programie była teoria, pokaz i praktyka. Dziewczęta poznały podstawowe narzędzia pracy wizażysty,  

a także dowiedziały się o najnowszych trendach w makijażu. 
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Występy naszych podopiecznych 

Warto przypomnieć, że zespół „Motylek” działa w 

KDK od 2011 roku i skupia dzieci od 5 roku życia. 

Przez cały rok szkolny intensywnie ćwiczą, aby później 

móc zaprezentować swoje umiejętności przed szeroką 

publicznością. Kroków, figur, elementów tańców 

narodowych, ludowych, klasycznych czy towarzyskich 

uczą się pod okiem instruktor Heleny Szamańskiej. 

Natomiast grupa „Kids  in Action” rozpoczęła swoją 

działalność rok później. Trudnych elementów tańca 

break dance takich jak: Toprock, Footwork, Drop, 

Freez czy Power Moves uczy się od trenera tańca 

Michała Wójcika. 

Nabory do wszystkich grup działających w KDK 

odbędą się we wrześniu.  

Zespół „Motylek” i Grupa „Kids in Action” z Kozienickiego Domu Kultury chętnie 

uświetniają swoimi występami różnego rodzaju uroczystości i festyny. Tym razem 

mogliśmy ich oglądać podczas „XI Kozienickiego Dnia Ogórka - Powiśle 2014”, który 

odbył się w niedzielę, 6 lipca w Piotrkowicach.  

W krainie krasnoludków 
Wspaniała zabawa z krasnalem 

Pikselem znanym z programu dla dzieci 

„Budzik”, emitowanego w telewizji 

publicznej, miała miejsce w niedzielę 13 

lipca w sali widowiskowej Kozienickiego 

Domu Kultury. 

W rolę głównego bohatera wcielił się 

popularny aktor Teatru „Rampa” w 

Warszawie, Maciej Gąsiorek. Podczas 

spotkania było dużo piosenek z programów 

telewizyjnych dla dzieci, różne gry i zabawy 

zręcznościowe, taneczne i muzyczne. Brali w 

nich udział nie tylko najmłodsi, ale także 

rodzice. Były zgadywanki, konkurs taneczny 

czy karmienie rodziców przez dzieci serkami  

na czas.  Oczywiście uczestnicy konkursów 

nie odchodzili z pustymi rękami. Wszyscy 

otrzymywali nagrody. Wspólna zabawa w pociąg przy 

muzyce zakończyła niedzielne spotkanie z krasnalem 

Pikselem, a najlepszą nagrodą były uśmiechy 

królujące na twarzach dzieci. 

A już 17 sierpnia kolejne spotkanie z teatrem. 

Spektakl „Indiańska legenda” zaprezentują 

aktorzy z Teatru Dobrego Serca z Warszawy. 
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Konkwistadorzy w Kozienicach ! 

3 lipca przed publicznością zgromadzoną w  Kozienickim Domu Kultury imienia Bogusława 

Klimczuka wystąpił zespół Conquistadores. 

Koncert z udziałem muzyków znanych z lokalnych młodzieżowych formacji został utrzymany w tonacji 

jazzowo rockowej. Jak mówi pomysłodawca występu, Szymon Balcerek, profil nowo powstałego zespołu nie jest 

jednoznaczny, a wykonywana przez nich muzyka opiera się na brzmieniach różnych stylów muzycznych. 

Garść coverów wykonywanych przez Conquistadores została połączona z interesującą aranżacją przy udziale 

sekcji dętej, co dodatkowo podkreśliło walory muzycznej oprawy. 

Debiutującej grupie życzymy ciepło kolejnych równie atrakcyjnych koncertów. 

Piotr Tasak 

Akcja - Korki - Akcja - Korki - Akcja 

30 czerwca zakończyła się akcja zbierania 

korków na rehabilitację dla Mariolki Płazy i 

Wiktorka Mroza.  

Mariolka urodziła się z przepukliną oponowo-

rdzeniową odcinka lędźwiowego kręgosłupa i 

wodogłowiem. Ma porażenie kończyn dolnych, 

wrodzoną obustronnie dysplazję stawów biodrowych, 

wrodzoną wadę stóp i zez naprzemienny. Dziewczynka 

ma także pęcherz neurogenny, a w wieku 3 lat 

przeszła sepsę, co w znacznym stopniu 

osłabiło jej organizm. Wiktorek natomiast jest 

chory na erytrodermię łuszczycową od około 6 

miesiąca życia. Jego skóra jest zajęta chorobą 

w 100%. Mamy nadzieję, że zebrane nakrętki 

pomogą w ich leczeniu. Jednak to nie koniec 

naszej akcji. Z dniem 1 lipca zaczęliśmy 

zbierać nakrętki na rehabilitację dla 7-letniego 

Marcelka Ziółka, który urodził się jako 

wcześniak, w 27 tygodniu ciąży z wagą 1400 

gram. Lekarze nie dawali mu szans na 

przeżycie. W piątej dobie życia miał operację 

na sercu i następną w 7 dobie. Po dwóch 

miesiącach pobytu w szpitalu zaczęła się 

rehabilitacja Marcela, która trwa do dnia dzisiejszego. 

U Marcelka stwierdzono mózgowe porażenie dziecięce. 

Mimo takiej diagnozy rodzice nie poddają się i szukają 

pomocy u różnych specjalistów. Także wspomóżmy 

ich i przynośmy plastikowe nakrętki do Kozienickiego 

Domu Kultury. Akcja trwa do końca października.  

Wszystkim ludziom dobrej woli serdecznie 

dziękujemy i zachęcamy do dalszego wspierania 

akcji. 
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W dniach 29-30 sierpnia 2014 roku w Kozienicach odbędzie się Festiwal Muzyki 

Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka. Głównym elementem największego muzycznego 

wydarzenia w regionie, o zasięgu krajowym, będzie odbywający się w ramach festiwalu 

XII Konkurs Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka. W programie festiwalu znajdą 

się także koncerty zespołów oraz występ kabaretu. 

- Jak co roku myślą przewodnią kozienickiego 

festiwalu jest promocja młodych talentów - podkreśla 

Elwira Kozłowska, dyrektor Kozienickiego Domu 

Kultury im. B. Klimczuka. - Bogusław Klimczuk 

realizując się jako kompozytor, pianista, dyrygent  

i aranżer skupiał wokół siebie młodych, zdolnych 

muzyków, zarówno tzw. profesjonalistów, jak  

i amatorów. Kozienicki Dom Kultury nosząc imię 

Bogusława Klimczuka kontynuuje pracę na rzecz 

młodych. Konkurs piosenki o nagrodę im. Bogusława 

Klimczuka, odbywający się w ramach festiwalu, jest 

„ukłonem” w kierunku patrona. Na deskach 

kozienickiego amfiteatru młodzież z terenu całego 

kraju ma okazję sprawdzenia swoich umiejętności 

wokalnych, pogłębienia zainteresowań muzycznych,  

a nawet przełamania barier. 

- Aby wystąpić na festiwalu w Opolu czy też  

w Sopocie trzeba nabywać doświadczenia - dodaje  

E. Kozłowska. - Kozienice dają taką możliwość. 

W roku 2014 do udziału w konkursie piosenki 

zgłosiło się 51 solistów, którzy 1 czerwca na deskach 

kozienickiego amfiteatru zaprezentowali się podczas 

kwalifikacji wstępnych. Jury do koncertu finałowego 

zakwalifikowało 18 osób, w tym m.in. jedną 

reprezentantkę Kozienic: Małgorzatę Kutyłę. Konkurs 

finałowy odbędzie się 29 sierpnia, w pierwszym dniu 

festiwalowym, zaś najlepszych zobaczymy dzień 

później podczas koncertu galowego. 

- Konkurs piosenki to najważniejszy, ale nie jedyny 

element festiwalu. W programie znajdą się także 

koncerty zespołów oraz występ kabaretu - podkreśla 

Tomasz Śmietanka, burmistrz Gminy Kozienice. - 

Piątkowy wieczór 29 sierpnia, zakończy występ 

kabaretu HRABI oraz EWY FARNEJ z zespołem. Zaś na 

finał tegorocznego festiwalu, w sobotni wieczór  

30 sierpnia, wystąpi DŻEM świętujący w tym roku  

35-lecie. 

W trakcie dwudniowej imprezy nie zabraknie 

recitalu nawiązującego do twórczości patrona 

festiwalu, który znany szerokiej publiczności jest 

przede wszystkim jako twórca licznych przebojów  

z nurtu muzyki rozrywkowej, takich jak: „Rudy Rydz”, 

„Czarny Alibaba”, „Cóż wiemy o miłości”, „Jest 

Warszawa”. Po raz pierwszy w koncercie ku czci 

patrona wystąpią uczniowie ze Szkoły Muzycznej  

I stopnia z Kozienic. Koncert galowy jak co roku 

poprowadzi redaktor muzycznej jedynki Polskiego 

Radia: Paweł Sztompke.  

Festiwal im. B. Klimczuka 

Na zdjęciu: Monika Malczak z Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” w Puławach - Grand Prix im. Bogusława Klimczuka 2013  

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

