
HARMONOGRAM WIRTUALNYCH ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII SZEROKICH HORYZONTÓW 

(23-27.03.2020) 

 

Poniedziałek - 23.03.2020 r. 

godz. 12.00 - Powitanie na żywo Dyrektor KDK (Elwira Kozłowska) 

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (Marlena Zielińska)  

 

Wtorek - 24.03.2020 r. 

godz. 16.00 - Rozśpiewka wokalna dla dzieci (Ewa Izdebska)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - KDKowe gry planszowe – pierwszy odcinek (Mariusz Basaj)  

 

Środa - 25.03.2020 r. 

godz. 15.00 - Ogłoszenie konkursu filmowo-fotograficznego „Jak spędzamy czas w domu w 

ramach akcji #zostańwdomu” (Mariusz Basaj)  

godz. 16.00 - Eksperymenty dla dzieci (Aneta Spyra)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

 

Czwartek - 26.03.2020 r. 

godz. 16.00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (Aga Krynicka)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

 

Piątek - 27.03.2020 r. 

godz. 16.00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (Aga Krynicka)  

godz. 17.00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci (Marlena Zielińska)  

 

 

 

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM WIRTUALNYCH ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII SZEROKICH HORYZONTÓW 

(30.03-03.04.2020) 

 

Poniedziałek - 30.03.2020 r. 

godz. 11.45 - Powitanie na żywo Dyrektor KDK (Elwira Kozłowska) 

godz. 16.00 - Stroik świąteczny w słoiku – zajęcia plastyczne (Marlena Zielińska)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Mapa piratów - zajęcia plastyczne dla dzieci (Agnieszka Krynicka)  

 

Wtorek - 31.03.2020 r. 

godz. 15.00 - Komiksy dla dzieci i młodzieży - cz. 1 (Ewa Pytka)  

godz. 16.00 - Zajęcia z animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

godz. 17.00 - Cudaczek - zajęcia plastyczne (Marlena Zielińska)  

godz. 18.00 - KDKowe gry planszowe – drugi odcinek (Mariusz Basaj)  

 

Środa - 01.04.2020 r. 

godz. 15.30 - Ogłoszenie konkursu plastycznego „Wielkanocne ozdoby do naszego domu” 

godz. 16.00 - Gra w kości (Ewa Pytka)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Ozdobna butelka - zajęcia plastyczne dla dzieci (Agnieszka Krynicka)  

 

Czwartek - 02.04.2020 r. 

godz. 16.00 - Kartka wielkanocna - zajęcia plastyczne dla dzieci (Aga Krynicka)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - Przykład gotowej animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

 

Piątek - 03.04.2020 r. 

godz. 15.00 - Ogłoszenie konkursu „Wielkanocne życzenia świąteczne” 

godz. 16.00 - Malowanie na ekranie (kwiaty, bez) - zajęcia plastyczne dla dzieci (Marlena 

Zielińska)  

godz. 17.00 - Tańcz z Heleną (Helena Szamańska)  

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM WIRTUALNYCH ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII SZEROKICH HORYZONTÓW 

(06-10.04.2020) 

 

Poniedziałek - 06.04.2020 r. 

godz. 11.45 - Powitanie na żywo Dyrektor KDK (Elwira Kozłowska) 

godz. 14.30 - Sadzenie roślinek – filmik instruktażowy (Mateusz Mikulski)  

godz. 15.00 - Zajęcia z animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

godz. 16.00 -  Świeczka ozdobna na Wielkanoc (Agnieszka Bieńkowska)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Teatr 36 i 6 - „Świadomość ciała” (Marcin Masztalerz)  

 

Wtorek - 07.04.2020 r. 

godz. 14.00 - Książki dla dzieci i młodzieży – cz. 1 (Ewa Pytka)  

godz. 15.00 - Ozdobny wianek – zajęcia plastyczne (Marlena Zielińska)  

godz. 16.00 - Zajęcia wokalne (Ewa Izdebska) 

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - KDKowe gry planszowe – trzeci odcinek (Mariusz Basaj)  

 

Środa - 08.04.2020 r. 

godz. 15.00 - Gra w kości (Ewa Pytka)  

godz. 16.00 - Pisanka patchworkowa – materiałowa (Agnieszka Bieńkowska)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Teatr 36 i 6 - „Świadomość ciała” (Marcin Masztalerz)  

 

Czwartek - 09.04.2020 r. 

godz. 15.00 - Domowe eksperymenty – drugi odcinek (Aneta Spyra)  

godz. 16.00 - Śmieszna klamerka – zajęcia plastyczne (Agnieszka Krynicka)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - Przykład gotowej animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

 

Piątek - 10.04.2020 r. 

godz. 15.00 - Zakładka do książki - zajęcia plastyczne dla dzieci (Ewa Pytka)  

godz. 16.00 - Malowanie na ekranie - słoneczniki (Marlena Zielińska)  

godz. 17.00 - Tańcz z Heleną (Helena Szamańska)  

godz. 18.00 -  Łapacz wiosny – zajęcia plastyczne (Agnieszka Krynicka)  

 

 



HARMONOGRAM WIRTUALNYCH ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII SZEROKICH HORYZONTÓW 

(13-19.04.2020) 

Poniedziałek Wielkanocny - 13.04.2020 r. 

Quiz - „Jak dobrze znasz KDK?” - cz. 1  

 

Wtorek - 14.04.2020 r. 

godz. 11.45 - Powitanie na żywo Dyrektor KDK (Elwira Kozłowska) 

godz. 15.00 - Zajęcia z animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

godz. 16.00 - Kolczyki decoupage (Marlena Zielińska)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - KDKowe gry planszowe – czwarty odcinek (Mariusz Basaj)  

 

Środa - 15.04.2020 r. 

godz. 14.00 - Zajęcia wokalne dla dzieci (Ewa Izdebska)  

godz. 15.00 - Gra w kości „Żuczek” (Ewa Pytka)  

godz. 16.00 - Maskotka z rękawiczki – zajęcia plastyczne (Agnieszka Krynicka)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Teatr 36 i 6 - „Świadomość ciała” (Marcin Masztalerz)  

 

Czwartek - 16.04.2020 r. 

godz. 15.00 - Tańcz z Heleną (Helena Szamańska)  

godz. 16.00 - Dekoracyjna zawieszka (Agnieszka Bieńkowska)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - Przykład gotowej animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

 

Piątek - 17.04.2020 r. 

godz. 15.00 - Robaczek – skarpeciaczek (Agnieszka Krynicka)  

godz. 16.00 - Gra w karty „Oczko” (Ewa Pytka)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Dżdżownice z wytłaczanki do jajek (Marlena Zielińska)  

 

Sobota - 18.04.2020 r. 

godz. 19.00 - Czytanie na ekranie – Jelena Jasek z Grupy Poetyckiej „Erato” 

 

Niedziela – 19.04.2020 r. 

Quiz - „Jak dobrze znasz KDK?” - cz. 2  



HARMONOGRAM WIRTUALNYCH ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII SZEROKICH HORYZONTÓW 

(20-26.04.2020) 

 

Poniedziałek - 20.04.2020 r. 

godz. 11.45 - Powitanie na żywo Dyrektor KDK (Elwira Kozłowska) 

godz. 15.00 - Zajęcia z animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

godz. 16.00 - Lalka na łyżce (Marlena Zielińska)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Teatr 36 i 6 - „Świadomość ciała” (Marcin Masztalerz) 

 

Wtorek - 21.04.2020 r. 

godz. 15.00 - Zajęcia wokalne (Ewa Izdebska)  

godz. 16.00 - Gra w kości „10 000” (Ewa Pytka)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - KDKowe gry planszowe – piąty odcinek (Mariusz Basaj)  

 

Środa - 22.04.2020 r. 

godz. 15.00 - Zabawka Kinder (Agnieszka Krynicka)  

godz. 16.00 - Bransoletki sznurkowe i rzemykowe (Marlena Zielińska)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Teatr 36 i 6 - „Świadomość ciała” (Marcin Masztalerz)  

 

Czwartek - 23.04.2020 r. 

godz. 16.00 - Organizer ścienny (Agnieszka Bieńkowska)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - Przykład gotowej animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

 

Piątek - 24.04.2020 r. 

godz. 15.00 - Gra w karty „Świnka” (Ewa Pytka)  

godz. 17.00 - Tańcz z Heleną (Helena Szamańska)  

 

Sobota - 25.04.2020 r. 

godz. 19.00 - Czytanie na ekranie – Jadwiga Bińczak z Wolontariatu Seniora UTW 

 

Niedziela – 26.04.2020 r. 

Quiz - „Jak dobrze znasz KDK?”- kino - cz. 3  



HARMONOGRAM WIRTUALNYCH ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII SZEROKICH HORYZONTÓW 

(27.04-02.05.2020) 

 

Poniedziałek - 27.04.2020 r. 

godz. 11.45 - Powitanie na żywo Dyrektor KDK (Elwira Kozłowska) 

godz. 15.00 - Zajęcia z animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

godz. 16.00 - Maskotka z filcu (Marlena Zielińska)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Teatr 36 i 6 - „Świadomość ciała” (Marcin Masztalerz)  

 

Wtorek - 28.04.2020 r.  

godz. 16.00 - Książki dla dzieci i młodzieży – cz. 2 (Ewa Pytka)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - KDKowe gry planszowe – szósty odcinek (Mariusz Basaj)  

 

Środa - 29.04.2020 r.  

godz. 16.00 - Gniotek (Agnieszka Krynicka)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Teatr 36 i 6 - „Świadomość ciała” (Marcin Masztalerz)  

 

Czwartek - 30.04.2020 r. 

godz. 16.00 -  „Zabawa ze sztuką – Picasso”  (Agnieszka Bieńkowska)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - Tańcz z Heleną (Helena Szamańska)  

godz. 19.00 - Przykład gotowej animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

 

Sobota - 02.05.2020 r.  

godz. 18.30 - Czytanie na ekranie – Halina Koryńska z Kozienickiego Domu Kultury im. 

Bogusława Klimczuka 

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM WIRTUALNYCH ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII SZEROKICH HORYZONTÓW 

(04-09.05.2020) 

 

Poniedziałek - 04.05.2020 r. 

godz. 11.45 - Powitanie na żywo Dyrektor KDK (Elwira Kozłowska) 

godz. 15.00 - Zajęcia z animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

godz. 16.00 - Papuga z rolki (Agnieszka Krynicka)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Teatr 36 i 6 - „Świadomość ciała” (Marcin Masztalerz)  

 

Wtorek - 05.05.2020 r. 

godz. 15.00 - Decoupage - ramka (Marlena Zielińska)  

godz. 16.00 - Zajęcia wokalne (Ewa Izdebska)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - KDKowe gry planszowe – siódmy odcinek (Mariusz Basaj)  

 

Środa - 06.05.2020 r. 

godz. 15.00 - Ośmiorniczka – zajęcia plastyczne (Agnieszka Krynicka)  

godz. 15.30 - Ogłoszenie konkursu wokalnego „Piosenka od ręki” 

godz. 16.00 - Komiksy dla dzieci i młodzieży – cz. 2 (Ewa Pytka)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Teatr 36 i 6 - „Świadomość ciała” (Marcin Masztalerz)  

 

Czwartek - 07.05.2020 r. 

godz. 16.00 - Poduszka na szpilki (Agnieszka Bieńkowska)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - Przykład gotowej animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

 

Piątek - 08.05.2020 r. 

godz. 15.00 - Książki dla dzieci i młodzieży – cz. 3 (Ewa Pytka) – live to tape 

godz. 16.00 - Gipsowe aniołki (Marlena Zielińska) – live to tape 

godz. 17.00 - Tańcz z Heleną (Helena Szamańska) – materiał nagrany przez KK 

 

Sobota - 09.05.2020 r. 

godz. 18.30 - Czytanie na ekranie – Iwona Bitner z Grupy Poetyckiej „Erato” 

 



HARMONOGRAM WIRTUALNYCH ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII SZEROKICH HORYZONTÓW 

(11-16.05.2020) 

 

Poniedziałek - 11.05.2020 r. 

godz. 11.45 - Powitanie na żywo Dyrektor KDK (Elwira Kozłowska) 

godz. 15.00 - Zajęcia z animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

godz. 16.00 - Kolorowe kredki (Agnieszka Krynicka)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Teatr 36 i 6 - „Świadomość ciała” (Marcin Masztalerz)  

 

Wtorek - 12.05.2020 r. 

godz. 16.00 - Talerz decoupage (Marlena Zielińska)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - KDKowe gry planszowe – ósmy odcinek (Mariusz Basaj)  

 

Środa - 13.05.2020 r. 

godz. 15.00 - Puszkowa Sowa (Agnieszka Krynicka)  

godz. 16.00 - Gra karciana „Makao” (Ewa Pytka)  

 

Czwartek - 14.05.2020 r. 

godz. 16.00 - Kwiaty dla mamy (Agnieszka Bieńkowska)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - Przykład gotowej animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

 

Piątek - 15.05.2020 r. 

godz. 15.00 - Książki dla dzieci i młodzieży – cz. 4 (Ewa Pytka)  

godz. 15.30 - Ogłoszenie konkursu plastycznego z okazji Święta Polskiej Muzyki i Plastyki 

„Ilustracja do wybranej piosenki Bogusława Klimczuka” 

godz. 16.00 - Owoce i warzywa z filcu (Marlena Zielińska)  

godz. 17.00 - Tańcz z Heleną (Helena Szamańska)  

 

Sobota - 16.05.2020 r. 

godz. 18.30 - Czytanie na ekranie – Agnieszka Cichoń z Grupy Poetyckiej „Erato” 

 

 

 



HARMONOGRAM WIRTUALNYCH ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII SZEROKICH HORYZONTÓW 

(18-24.05.2020) 

Poniedziałek - 18.05.2020 r. 

godz. 11.45 - Powitanie na żywo Dyrektor KDK (Elwira Kozłowska) 

godz. 15.00 - Zajęcia z animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

godz. 16.00 - Pudełko z filcu – pomysł na prezent z okazji Dnia Matki (Agnieszka Krynicka) 

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Teatr 36 i 6 - „Świadomość ciała” (Marcin Masztalerz)  

 

Wtorek - 19.05.2020 r. 

godz. 15.00 - Z kroniki kultury Kozienic – cz. 1 

godz. 16.00 - Malowanie na szkle (Marlena Zielińska)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - KDKowe gry planszowe – dziewiąty odcinek (Mariusz Basaj)  

 

Środa - 20.05.2020 r. 

godz. 15.00 - Organizer dla mamy – pomysł na prezent z okazji Dnia Matki (Agnieszka 

Krynicka)  

godz. 16.00 - Gra karciana „Tysiąc” (Ewa Pytka)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

 

Czwartek - 21.05.2020 r. 

godz. 16.00 - Lampion w stylu boho (Agnieszka Bieńkowska)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - Przykład gotowej animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

 

Piątek - 22.05.2020 r. 

godz. 15.00 - Komiksy dla dzieci i młodzieży – cz. 3 (Ewa Pytka)  

godz. 16.00 - Doniczka z kwiatami na Dzień Matki (Marlena Zielińska)  

godz. 17.00 - Tańcz z Heleną (Helena Szamańska)  

godz. 18.00 - Z kroniki kultury Kozienic – cz. 2 

 

Sobota - 23.05.2020 r. 

godz. 18.30 - Czytanie na ekranie – Halina Koryńska z Kozienickiego Domu Kultury im. 

Bogusława Klimczuka 

Niedziela – 24.05.2020 r. 

Quiz - „Jak dobrze znasz KDK?”- kino - cz. 4  



HARMONOGRAM WIRTUALNYCH ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII SZEROKICH HORYZONTÓW 

(25-30.05.2020) 

 

Poniedziałek - 25.05.2020 r. 

godz. 11.45 - Powitanie na żywo Dyrektor KDK (Elwira Kozłowska) 

godz. 15.00 - Zajęcia z animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

godz. 16.00 - Sponge Bob (Agnieszka Krynicka)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Teatr 36 i 6 - „Świadomość ciała” (Marcin Masztalerz)  

 

Wtorek - 26.05.2020 r. 

godz. 15.00 - Z kroniki kultury Kozienic – cz. 3 

godz. 16.00 - Konwalie z bibuły (Marlena Zielińska)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - KDKowe gry planszowe – dziesiąty odcinek (Mariusz Basaj)  

 

Środa - 27.05.2020 r. 

godz. 15.00 - Koszulka z własnym nadrukiem (Agnieszka Krynicka)  

godz. 16.00 - Gra karciana „Kuku” (Ewa Pytka)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

 

Czwartek - 28.05.2020 r. 

godz. 16.00 - Tkany okrąg (Agnieszka Bieńkowska)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - Przykład gotowej animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

 

Piątek - 29.05.2020 r. 

godz. 15.00 - Książki dla dzieci i młodzieży – cz. 5 (Ewa Pytka)  

godz. 16.00 - Konik ludowy (Marlena Zielińska)  

godz. 17.00 - Tańcz z Heleną (Helena Szamańska)  

godz. 18.00 - Z kroniki kultury Kozienic – cz. 4 

 

Sobota - 30.05.2020 r. 

godz. 18.30 - Czytanie na ekranie – Aleksandra Sitnik z Kozienickiego Domu Kultury im. 

Bogusława Klimczuka 

 



HARMONOGRAM WIRTUALNYCH ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII SZEROKICH HORYZONTÓW 

(1-6.06.2020) 

 

Poniedziałek - 01.06.2020 r. 

godz. 11.45 - Powitanie na żywo Dyrektor KDK (Elwira Kozłowska) 

godz. 14.00 - Znajdź różnicę – zabawa z okazji Dnia Dziecka 

godz. 15.00 - Książki dla dzieci i młodzieży – cz. 6 (Ewa Pytka)  

godz. 16.00 - Joga dla najmłodszych (Halina Koryńska)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

 

Wtorek - 2.06.2020 r. 

godz. 15.00 - Z kroniki kultury Kozienic – cz. 5 

godz. 16.00 - Karmnik dla ptaków z kartonu po soku (Patrycja Dąbrowska)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - KDKowe gry planszowe – jedenasty odcinek (Mariusz Basaj)  

 

Środa - 3.06.2020 r. 

godz. 15.00 - Papierowa gąsienica (Agnieszka Krynicka)  

godz. 16.00 - Gra karciana REMIK (Ewa Pytka)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Teatr 36 i 6 - „Świadomość ciała” (Marcin Masztalerz)  

 

Czwartek - 4.06.2020 r. 

godz. 15.00 - Zajęcia z animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

godz. 16.00 - Transfer na drewnie (Agnieszka Bieńkowska)  

godz. 17.00 - Drzewko szczęścia na Dzień Ojca (Marlena Zielińska)  

godz. 18.00 - Przykład gotowej animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

 

Piątek - 5.06.2020 r. 

godz. 15.00 - Leśna ramka (Agnieszka Krynicka)  

godz. 16.00 - Kozienickie wędrówki – cz. 1: Królewski Gościniec (Marlena Zielińska)  

godz. 17.00 - Tańcz z Heleną (Helena Szamańska)  

godz. 18.00 - Z kroniki kultury Kozienic – cz. 6 

 

Sobota - 6.06.2020 r. 

godz. 18.30 - Czytanie na ekranie – Maciej Witkowski z Grupy Poetyckiej „Erato” 

 



HARMONOGRAM WIRTUALNYCH ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII SZEROKICH HORYZONTÓW 

(8-13.06.2020) 

 

Poniedziałek - 8.06.2020 r. 

godz. 11.45 - Powitanie na żywo Dyrektor KDK (Elwira Kozłowska) 

godz. 15.00 - Zajęcia z animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

godz. 16.00 - Zabawka DIY - wirujący krążek (Ewa Pytka)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Teatr 36 i 6 - „Świadomość ciała” (Marcin Masztalerz)  

 

Wtorek - 9.06.2020 r. 

godz. 10.00 - Spotkanie dla mieszkańców w ramach projektu „Razem dla kultury w Gminie 

Kozienice” 

godz. 15.00 - Z kroniki kultury Kozienic – cz. 7 

godz. 16.00 - Papierowa skacząca żaba na liściu (Patrycja Dąbrowska)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - KDKowe gry planszowe – dwunasty odcinek (Mariusz Basaj)  

 

Środa - 10.06.2020 r. 

godz. 14.00 - Meduza z płyty CD (Agnieszka Krynicka)  

godz. 15.00 - Joga dla nieco starszych (Halina Koryńska)  

godz. 16.00 - Kompozycja z kwiatami na desce kuchennej (Marlena Zielińska)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Przykład gotowej animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

 

Czwartek - 11.06.2020 r. Boże Ciało 

 

Piątek - 12.06.2020 r. 

godz. 14.00 - Aromatyczna zawieszka do kuchni (Marlena Zielińska)  

godz. 15.00 - Kozienickie wędrówki – cz. 2: Bartny Kąt (Ewa Pytka)  

godz. 16.00 - Motylek z rolki (Agnieszka Krynicka)  

godz. 17.00 - Tańcz z Heleną (Helena Szamańska)  

godz. 18.00 - Z kroniki kultury Kozienic – cz. 8 

 

Sobota - 13.06.2020 r. 

godz. 18.30 - Czytanie na ekranie - Kamil Koksa z Grupy Poetyckiej „Erato” 



HARMONOGRAM WIRTUALNYCH ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII SZEROKICH HORYZONTÓW 

(15-20.06.2020) 

 

Poniedziałek - 15.06.2020 r. 

godz. 11.45 - Powitanie na żywo Dyrektor KDK (Elwira Kozłowska) 

godz. 15.00 - Zajęcia z animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

godz. 16.00 - Kalejdoskop DIY (Ewa Pytka)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Teatr 36 i 6 - „Świadomość ciała” (Marcin Masztalerz)  

 

Wtorek - 16.06.2020 r. 

godz. 15.00 - Z kroniki kultury Kozienic – cz. 9 

godz. 16.00 - Papierowy organizer na kredki (Patrycja Dąbrowska)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - KDKowe gry planszowe – trzynasty odcinek (Mariusz Basaj)  

 

Środa - 17.06.2020 r. 

godz. 15.00 - Joga dla dzieci (Halina Koryńska)  

godz. 16.00 - Skaczące fasolki (Ewa Pytka)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Ozdobne lampiony (Marlena Zielińska)  

 

Czwartek - 18.06.2020 r. 

godz. 16.00 - Ozdobna okładka albumu (Agnieszka Bieńkowska)  

godz. 17.00 - Przykład gotowej animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

godz. 18.00 - Kartka na Dzień Ojca (Agnieszka Krynicka)  

 

Piątek - 19.06.2020 r. 

godz. 15.00 - Paw z papieru (Marlena Zielińska) 

godz. 16.00 - Kozienickie wędrówki – cz. 3: Punkt widokowy Kępeczki (Agnieszka Krynicka) –  

godz. 17.00 - Tańcz z Heleną (Helena Szamańska)  

godz. 18.00 - Z kroniki kultury Kozienic – cz. 10 

 

Sobota - 20.06.2020 r. 

godz. 18.30 - Czytanie na ekranie – Aleksandra Sitnik z Kozienickiego Domu Kultury im. 

Bogusława Klimczuka 

 



HARMONOGRAM WIRTUALNYCH ZAJĘĆ I ZAKOŃCZENIA ROKU ARTYSTYCZNEGO 

W RAMACH AKADEMII SZEROKICH HORYZONTÓW  

(22-30.06.2020) 

 

Poniedziałek - 22.06.2020 r. 

godz. 11.45 - Powitanie na żywo Dyrektor KDK (Elwira Kozłowska) 

godz. 16.00 - Zajęcia z animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

godz. 18.00 - Teatr 36 i 6 - „Świadomość ciała” (Marcin Masztalerz)  

 

Wtorek - 23.06.2020 r. 

godz. 15.00 - Z kroniki kultury Kozienic – cz. 11 

godz. 16.00 - Domowa kreda w foremkach silikonowych (Patrycja Dąbrowska)  

godz. 17.00 - Kurs tworzenia biżuterii dla dzieci (Irmina Węgrzycka)  

godz. 18.00 - KDKowe gry planszowe – czternasty odcinek (Mariusz Basaj)  

 

Środa - 24.06.2020 r. 

godz. 15.00 - Joga dla nieco starszych (Halina Koryńska)  

godz. 16.00 - DIY z patyczków po lodach (Ewa Pytka)  

godz. 17.00 - Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci (Kamila Ochwat)  

 

Czwartek - 25.06.2020 r. 

godz. 16.00 - Obrazek z zasuszonymi kwiatami (Agnieszka Bieńkowska)  

godz. 17.00 - Przykład gotowej animacji poklatkowej (Sebastian Bielak)  

godz. 18.00 - Piknikowe zwierzaki (Agnieszka Krynicka)  

 

Piątek - 26.06.2020 r. 

godz. 16.00 - Kozienickie wędrówki – cz. 4: Bartny Kąt (Marlena Zielińska)  

godz. 17.00 - Tańcz z Heleną (Helena Szamańska)  

godz. 18.00 - Z kroniki kultury Kozienic – cz. 12 

 

Sobota – 27.06.2020 r. 

godz. 18.30 - Czytanie na ekranie – Elwira Kozłowska - Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka 

 

 



Poniedziałek - 29.06.2020 r. 

godz. 11.45 - Wspomnienie zakończeń roku artystycznego dla zespołów, sekcji, klubów 

działających w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w latach 2013-2019 

 

Wtorek - 30.06.2020 r. 

godz. 15.00 - Uroczyste zakończenie roku artystycznego 2019/20 dla zespołów, sekcji, 

klubów działających w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w ramach 

Akademii Szerokich Horyzontów (materiał dostępny jest tutaj: https://youtu.be/w-

rnQJcNoWs) 

 

 

https://youtu.be/w-rnQJcNoWs
https://youtu.be/w-rnQJcNoWs

