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Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

LISTOPAD w KDK: 

> Piątek, 7 listopada godz. 

17.00 Otwarcie wystawy 

Marty Sokół pt. „POD 

SKRZYDŁEM ANIOŁA”. 

> Niedziela, 9 listopada 

godz. 11.40 Poranek 

Teatralny dla dzieci pt. 

PRZYGODA ALLADYNA. 

> Piątek, 21 listopada 

g o d z .  1 2 . 0 0 

Rozstrzygnięcie konkursu 

plastycznego z cyklu 

LUDOWO MI „Przydrożna 

kapliczka”, godz. 16.30 

Wyjazd z cyklu Teatralne 

Podróże do Teatru 6.Piętro 

w Warszawie na spektakl 

CENTRAL PARK WEST. 

> Piątek, 28 listopada 

godz. 9.00 Przegląd 

spektakli o tematyce 

p r o f i l a k t y c z n e j  N A 

ROZDROŻU 2014. 

> Sobota, 29 listopada 

godz. 17.00 Wieczór 

autorski Haliny Budniak  

z Grupy Poetyckiej ERATO 

połączony z promocją 

t o m i k u  w i e r s z y .  

Po wieczorze autorskim VI 

Kozienicki Slam Poetycki. 

Kultura japońska w KDK 

Celem cyklu pod nazwą „Kultury 

Świata” jest zaznajamianie kozieniczan  

z obcymi kulturami oraz ich obyczajami. 

Pomysł ten rozwija światopogląd  

oraz sposób postrzegania innych 

narodowości. Podczas pierwszego 

spotkania kozieniczanie bliżej mogli poznać 

kulturę żydowską. Tym razem była  

to enigmatyczna, ale bardzo ciekawa 

kultura japońska. 

Wprowadzeniem w japoński klimat był 

recital fortepianowy w wykonaniu Atsuko 

Ogawy. Zaprezentowała ona zarówno 

pieśni 

tradycyjne, jak 

i  kompozycje 

Fryderyka 

Chopina,  

a w tym słynną 

„Etiudę 

Rewolucyjną”. 

Kolejną atrakcją 

zaplanowaną  

na ten dzień  

był wykład Igi 

Dżochowskiej - 

prezes Fundacji 

Polsko–

Japońskiej 

YAMATO oraz dyrektor Centrum Kultury 

Japońskiej w Przemyślu. 

- Od czwartego roku życia jestem 

zafascynowana kulturą japońską. Jest  

to kultura przepiękna, enigmatyczna, 

filozoficzna i bardzo subtelna – powiedziała 

Pani Iga. 

Opowiadała ona z wielką pasją 

o  niezwykłym życiu mieszkańców Kraju 

Kwitnącej Wiśni i ich zwyczajach, a także 

przytoczyła kilka ciekawych anegdot  

z wypraw w tamte strony. Potem mogliśmy 

poznać wrażenia Atsuko Ogawy na temat 

Polski, która od 20 lat współpracuje z Igą 

Dżochowską, a od 6 na stałe przebywa w 

naszym kraju. Po zakończonej prelekcji 

odbyła się prezentacja nakładania 

tradycyjnego stroju japońskiego czyli 

kimona. Jak wspomniała ambasadorka 

Japonii Atsuko, jego zakładanie zajmuje 

około godziny i jest bardzo skomplikowane. 

Zainteresowani mieli okazję je założyć  

i poczuć się jak prawdziwi Japończycy  

(na zdjęciu). 

W tym samym czasie najmłodsi mogli 

zetknąć się z trudną sztuką origami  

oraz poznać tajniki rysowania manga. 

Zorganizowany został również pokaz 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

W niedzielę, 12 października Kozienicki Dom Kultury wypełnił  

się po brzegi japońskim klimatem. Wszystko to za sprawą drugiego 

spotkania z cyklu „Kultury świata”. Atrakcji nie brakowało. 
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kaligrafii i każdy chętny mógł otrzymać kartkę  

z wybranym przez siebie napisem po japońsku. 

W kolejnej części spotkania odbył się pokaz 

tradycyjnego obrzędu parzenia zielonej herbaty, tańca 

japońskiego oraz pokaz karate w wykonaniu 

Nadwiślańskiego Klubu Sportów Walki „Wulkan”  

z Kozienic. Każdy odważny i chętny nowych 

doświadczeń mógł także spróbować najsłynniejszego 

dania japońskiego, czyli sushi. 

Podczas koncertu zaprezentowane zostały m.in. 

muzyka filmowa, tradycyjne pieśni i ballady, a także  

j-pop, czyli nowoczesna muzyka popularna. 

Dopełnieniem była multimedialna prezentacja  

na temat kultury gejsz, a wydarzeniami 

towarzyszącymi projekcja filmu pt. „Ogrody japońskie” 

oraz wystawa fotograficzna  zatytułowana „Kolory 

Tokyo”, której autorem jest Henryk Dumin  

z Wrocławia. Organizatorem II Spotkania z cyklu 

„Kultury Świata” był Kozienicki Dom Kultury  

im. B. Klimczuka.                       Bartłomiej Matracki 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Kultura japońska w KDK 
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Dzień Patrona 

Kozienicki Dom Kultury od 2002 roku nosi imię 

Bogusława Klimczuka -  znakomitego kompozytora, 

pianisty, aranżera i dyrygenta urodzonego w naszym 

mieście. Dzień Patrona ma charakter konkursu 

adresowanego do uczniów klas piątych. W tym roku  

wzięło w nim udział osiem 3-osobowych drużyn: 

„Rydze” z Wólki Tyrzyńskiej, „Melomani” z Nowej Wsi, 

„Diabełki” z Janikowa, „Szczęściarze” z PSP nr 3  

w Kozienicach, „Drużyna S-1” z PSP nr 1  

w Kozienicach, „Gumisie” z Brzeźnicy,  „Nutki 

Klimczuka” z Piotrkowic i „Tańczące tulipany”  

ze Stanisławic.  

Konkurs podzielony był na trzy etapy. Pierwszy 

polegał na rozwiązaniu quizu zawierającego  40 pytań 

dotyczącego życia, twórczości i festiwalu Bogusława 

Klimczuka. W drugiej części wszystkie drużyny miały 

za zadanie odwiedzić 5 stanowisk zlokalizowanych  

w różnych miejscach domu kultury, gdzie znajdowały 

się pytania nawiązujące do piosenek kompozycji 

Klimczuka: „Jabłuszko pełne snu”, „Cyganicha”, 

„Królowa Barbara”, „Księżyc i róże” oraz „Czarny 

Alibaba”. Natomiast trzecia część polegała  

na odgadnięciu zagadek muzycznych.  

- Dzieci wykazały się ogromną wiedzą na temat 

tego znakomitego kompozytora. Walka była naprawdę 

wyrównana - informuje Agnieszka Żarłak z KDK. 

Okazały puchar trafił do drużyny „Szczęściarzy”  

z PSP nr 3 w Kozienicach w składzie: Karolina Babula, 

Patryk i Oskar Rakoczy. Do konkursu drużynę 

przygotowywały panie Bożena Markowska i Aneta 

Krześniak. Zwycięzcy poza okazałym pucharem 

otrzymali: złote medale, pamiątkowe dyplomy  

i nagrody rzeczowe - tablety. Na drugim miejscu 

uplasowała się drużyna „Melomanów” z Nowej Wsi,  

w składzie: Natalia Karbowiak, Karolina Macocha  

i Adrian Obrębowski. Ich opiekunką była pani Iwona 

Wochniak. Zdobywcy drugiego miejsca otrzymali 

srebrne medale, pamiątkowe dyplomy i nagrody 

rzeczowe - aparaty fotograficzne. Na trzecim miejscu 

uplasowała się drużyna „Rydzy” z Wólki Tyrzyńskiej,  

w składzie: Klaudia Grudzień, Jakub Golisz i Kamil 

Szewc, a opiekunką była pani Ewa Pawlik. Oprócz 

pamiątkowych dyplomów i brązowych medali 

otrzymali oni także telefony komórkowe. Pozostali 

uczestnicy zajęli ex aequo 4 miejsce i otrzymali 

pamiątkowe dyplomy oraz gadżety KDK.  

A w związku z tym, że obchody Dnia Patrona 

zbiegły się z Dniem Chłopaka wszystkim chłopcom 

wręczono plecaki z odblaskami. Natomiast dziewczynki 

otrzymały kubeczki. 

W ostatni dzień września w Kozienickim Domu Kultury, już po raz trzeci, odbyły  

się obchody Dnia Patrona, w których udział wzięły drużyny ze szkół podstawowych 

gminy Kozienice. Walczyły one o puchar dyrektora KDK, który w efekcie trafił  

do „Szczęściarzy” z PSP nr 3 w Kozienicach. 
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Dzień Śmiechu 
Duża dawka śmiechu i dobrej zabawy, tak 

było w sobotni wieczór 4 października  

w Kozienickim Domu Kultury. Placówka ta po raz 

trzeci zorganizowała Kozienicki Dzień Śmiechu, 

na który złożyły się część konkursowa – czyli 

slam kabaretowy oraz występ Łukasza 

Jarzyńskiego. 

 W slamie kabaretowym zmierzyły się dwie grupy 

tj. Apetyczne Krasnoludy z Kosmosu w składzie: Ewa 

Wnuk, Błażej Doniec oraz Hubert Smolarczyk i druga 

grupa w składzie: Marta Paleczna, Małgorzata Jopek  

i Anna Jopek. Obie drużyny zaprezentowały się w 

trzech rundach. Rolę jury pełniła publiczność. I to 

widzowie wyłonili najlepszego slamera wieczoru,  

którym została grupa „Apetyczne Krasnoludy z 

Kosmosu”. Otrzymali oni dyplomy oraz czek na 400 zł. 

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z siebie i mamy 

bardzo dobry nastrój z tego powodu – powiedziała 

Ewa Wnuk.  

- Pieniądze przeznaczymy na warsztaty 

improwizacji we Wrocławiu. Chcemy dalej się kształcić 

w tym kierunku i zdobywać doświadczenie – dodali 

Hubert Smolarczyk i Błażej Doniec. 

Gościem wieczoru był Łukasz Jarzyński - aktor, 

reżyser i instruktor teatralny związany z wieloma 

teatrami w Polsce, który przedstawił monolog Juliana 

Tuwima „Legenda Wieniawskiego” pochodzący  

ze spektaklu „Tuwim i inni w sałatce” realizowanym  

w teatrze w Kłodzku. 
Uczestnicy III Kozienickiego Slamu Kabaretowego 

19 października  w KDK odbył się poranek teatralny dla dzieci. Spektakl „Księżniczka i Mozart” 

zaprezentowali aktorzy z teatru  „Wariacja” z Warszawy, którzy gościli u nas po raz kolejny. 

Spektakl nawiązywał do opery Wolfganga Amadeusza Mozarta „Czarodziejski flet”. Opowiadał historię 

młodego muzykanta Mozarta oraz pięknej Kołysanki, córki Królowej Nocy. Poszukując w czarodziejskim lesie 

najpiękniejszej melodii świata oraz najjaśniejszej 

gwiazdy młodzi zakochują się w sobie oraz odnajdują 

przyjaźń. Dzieci wspaniale się bawiły tworząc wspólnie 

z aktorami ptasią orkiestrę.  

Kolejne spotkanie z teatrem już 9 listopada. Aktorzy  

z Teatru „Fantazja” z Ulanowa zaprezentują spektakl 

„Przygoda Alladyna”. Bajka opowiadać będzie  

o Alladynie, chłopcu o wielkim sercu, który stara się 

żyć uczciwie i spotyka go za to zasłużona nagroda.  

Na swojej drodze spotyka Dżina, który obdarowuje  

go mapą do wielkiego skarbu i tu zaczyna  

się jego wspaniała przygoda. 

Karolina Jaskulak 

Księżniczka i Mozart 
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Literackie laury 
Konkurs literacki imienia Marii 

Komornickiej został 

rozstrzygnięty. 23 września 

odbyło się posiedzenie komisji 

oceniającej, a 6 października 

ogłoszono wyniki. Jury spośród 

licznie nadesłanych prac wybrało 

najlepsze, a dla autorów 

przewidziano nagrody rzeczowe  

i pieniężne. W kategorii dorośli 

wpłynęło 225 prac, w tym 123 

poezja i 102 proza, a w kategorii 

młodzież 64 prace, w tym 35 

poezja i 29 proza.  

Spośród 289 zgłoszeń komisja 

w  składzie: przewodniczący Andrzej 

Zaniewski - poeta, krytyk literacki, 

zrzeszony w Związku Literatów Polskich w Warszawie 

oraz członkowie: Elżbieta Olszewska-Schilling - 

poetka, pisarka, dziennikarka radiowo-telewizyjna, 

członkini Związku Literatów Polskich, Krzysztof Kaim - 

poeta, polonista, doktorant Filozofii Kultury na UMCS 

w Lublinie oraz sekretarz Halina Koryńska - teatrolog, 

instruktor KDK, przyznała nagrody i wyróżnienia. Ale 

jak zastrzeżono w protokole rozstrzygającym, poziom 

był wyrównany i  dlatego nie łatwo było sprawiedliwie 

wyselekcjonować najlepsze utwory. 

Jednakże miejsca na podium musiały zostać 

rozdane. W kategoriach młodzieżowych pierwsze 

nagrody zdobyli Weronika Widomska z Kraśnika 

(proza) i  Julia Rocka z Warszawy (poezja). 

Zwycięzcami wśród dorosłych okazali się natomiast 

Iwona Hulewicz ze Zgierza (proza) i Jerzy Fryckowski 

z Dębnicy Kaszubskiej (poezja). Również 

kozieniczanom należą się  gratulacje. Damian Lesiak 

zajął drugie miejsce w kategorii młodzież, zarówno  

w prozie, jak i w poezji, a  Halina Markowska Budniak 

zajęła trzecie miejsce w  kategorii dorośli – poezja. 

Wszystkim pozostałym laureatom serdecznie 

gratulujemy i życzymy wielu sukcesów artystycznych. 

Piotr Tasak 

Komisja w składzie od prawej: Elżbieta Olszewska-Schilling,  

Andrzej Zaniewski i Krzysztof Kaim. 

Konkurs krasomówczy 
We wtorek 7 października w Kozienickim Domu Kultury odbyły się eliminacje powiatowe  

39. Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej.  

Do konkursu zgłosiło się pięciu uczniów z kozienickich szkół: dwóch z PSP nr 3 i trzech z ZS nr 1. Prezentacje 

oceniało 4-osobowe jury w składzie: Lucyna Mańkowska i Mirosław Mazur z  Zarządu Oddziału PTTK  

w Kozienicach oraz Halina Koryńska i Agnieszka Żarłak z KDK. W kategorii szkoły podstawowe I miejsce ex 

aequo zajęli: Marysia Wróblewska i Tomasz Mikutel z PSP nr 3. 

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne na pierwszym miejscu ex 

aequo uplasowali się: Milena Janeczek i Patryk Korcz,  

a na drugim Patryk Pieczonka z ZS nr 1. Wszyscy otrzymali 

nagrody książkowe, dyplomy i drobne upominki. Były również 

podziękowania dla opiekunów i szkół biorących udział  

w konkursie. Zdobywcy pierwszych miejsc zaprezentują  

się podczas etapu wojewódzkiego, który odbędzie  

się 22 października w Warszawie. Organizatorem eliminacji 

powiatowych 39. Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego 

był Oddział PTTK w  Kozienicach, a współorganizatorem 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 
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W ostatnią niedzielę października do Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka zawitało Kino 

Orange.  W związku z tą wizytą w KDK odbyła  się Filmowa Niedziela, a na dużym ekranie  zobaczyć  

można było aż pięć produkcji, które miały swoją premierę w ciągu ostatniego miesiąca. 

Kino Orange odwiedziło Kozienice już po raz drugi. Wśród wystawionych przez nich filmów znalazło  

się  „Miasto 44”, które było najbardziej oczekiwaną polską premierą tego sezonu. Ponadto widzowie zobaczyli 

także inne polskie produkcje: „Służby specjalne” oraz „Bogowie” - wzbudzające wiele kontrowersji, ale także 

mnóstwo pozytywnych opinii. Nie zabrakło również filmów dla najmłodszych: „Pszczółka Maja” i „Pudłaki”, 

wyświetlonych w formacie 3D, co dla dzieci okazało się wielką uciechą. 

Mamy nadzieję, że Kino Orange odwiedzi nasze miasto jeszcze nieraz. Jest to dobra alternatywa spędzania 

wolnego czasu, rozwijania się kulturalnie, jak i społecznie. Zarazem wielką przyjemnością jest obejrzenie 

dobrego polskiego kina, we własnym mieście, bez potrzeby dojeżdżania. Opinie odnośnie filmów były 

jednoznaczne, ten rok dla polskiej kinematografii kończy się bardzo dobrze, a my wierzymy, że  następne 

produkcje ekranizowane przez Kino Orange będą równie dobre następnym razem.                 Nikola Budzińska 

Nowe zajęcia w KDK 

Kino w Kozienicach 

W roku szkolnym 2014/2015 oprócz 

dotychczasowych zajęć, pojawiły się trzy nowości – 

zajęcia plastyczne-rysowanie komiksów, nauka gry  

na pianinie oraz kształcenie słuchu. 

Zajęcia z rysowania komiksów prowadzą Joanna  

i Luca Montagliani. Pan Luca jest założycielem szkoły 

rysunku komiksowego w Genui, wydaje komiksy  

o własnych bohaterach (Pasol i X-Nerd) oraz zajmuje 

się publikacją dzieł swojego mistrza – Giorgia 

Rebuffiego.  Podczas zajęć państwo Montagliani uczą 

podstawowych zasad rysunku komiksu tj.: studium 

postaci, środowiska i ilustracji do opowiadań, legend  

i bajek. Pokazują jak wykonać nadruk narracji  

do ilustracji, stworzyć komiks w oparciu  

o przedstawioną legendę lub według własnego 

pomysłu.   

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się także 

nauka gry na pianinie i kształcenie słuchu. Zajęcia 

prowadzi instruktor KDK z wykształceniem muzycznym 

Ewa Izdebska. Dzięki tym zajęciom uczniowie 

wprowadzani są w świat muzyki w sposób odpowiedni 

do swojego wieku. Program zajęć  z nauki gry  

na pianinie obejmuje naukę czytania i pisania nut, 

zabawy rytmiczne, ćwiczenia w określaniu dynamiki  

i wysokości dźwięków oraz ćwiczenia umiejętności 

manualnych rąk. Natomiast kształcenie słuchu 

prowadzone wg metody E. J. Dalcroze’a, pozwala 

najmłodszym uczniom poznać zasady rządzące 

muzyką w sposób najbardziej im naturalny - poprzez 

ruch, zabawę, grę na prostych instrumentach Orffa  

i śpiew.  

W ofercie jest także Chór Dziecięcy „Mały Gospel”, 

jakiego jeszcze nie było. 

Zapraszamy zatem wszystkich chętnych  

do Kozienickiego Domu Kultury i skorzystania  

z bogatej oferty zajęć. Szczegóły można znaleźć  

na stronie www.dkkozienice.pl i profilu 

społecznościowym: www.facebook.com/KDKimBK. 

Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka wciąż poszukuje nowych propozycji 

atrakcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży, które chciałyby się rozwijać, pielęgnować 

swoje pasje, a przy tym miło spędzać czas w gronie rówieśników. 
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Tylko Jedna 

Spektakl opowiadał o emocjach, przeżyciach,  

o życiu wewnętrznym alkoholika. Ukazał  procesy 

jakie zachodzą w psychice uzależnionego człowieka - 

młodego mężczyzny, który, poznawszy miłość swojego 

życia, przestaje pić... 

Przedstawienie miało formę monodramu, czyli 

aktor, będąc sam na scenie przez cały spektakl, miał 

okazję stworzyć silny i wyrazisty przekaz, 

niejednokrotnie o wiele silniejszy, niż ma to miejsce  

w spektaklach granych przez kilka osób. Samotna gra 

aktora powodowała personalizację problemu, jego 

ukonkretnienie i zindywidualizowanie. Dzięki temu 

odbiorca miał możliwość ujrzeć problem ukazany  

w spektaklu jako bardziej realny, żywy, być może 

bliski jemu. 

Na scenie wystąpił aktor Radosław Mazur, 

współpracujący na co dzień z KDK. Scenariusz 

opracowała Natalia Jarnuszkiewicz, muzykę 

skomponowała Katarzyna Waszkiewicz, natomiast 

reżyserią zajął się Paweł Burczyk. 

Organizatorem spektaklu był Ośrodek Profilaktyki 

Uzależnień w Kozienicach oraz Fundacja „Szafa 

Kultury”, przy współpracy z Kozienickim Domem 

Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

29 października w Kozienickim Domu Kultury wystawiony został spektakl teatralny 

zatytułowany „Tylko Jedna”. W monodramie wystąpił aktor z Kozienic Radosław Mazur. 
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