
Kozienicki finał WOŚP zapoczątkował 

blok dla dzieci. A w nim można było 

obejrzeć pokaz grupy baletowej „Motylek” 

działającej w KDK, wziąć udział w pokazie 

iluzjonistycznym, a także czynnie 

uczestniczyć  w warsztatach cyrkowych. 

Chętni mogli zgłębić tajniki rzeźbienia w 

mydle lub zmienić swój image poprzez 

pomalowanie sobie twarzy. Dodatkową  

atrakcją była wizyta karykaturzysty, do 

którego ustawiła się kolejka chętnych. Za 

symboliczną złotówkę można było 

skosztować ciasta przygotowanego przez 

wolontariuszy. 

Blok dla aktywnych także obfitował w 

ciekawe wydarzenia. Zgromadzeni obejrzeli 

pokaz Break Dance grupy z warsztatów 

odbywających się w KDK oraz pokaz 

samoobrony. Można było też wyciszyć się 

podczas zajęć z jogi i  przekazać  dobrą 

energię  w tańcu kreatywnym. Chętni mogli 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Swoją miłość do „małej Ojczyzny” można 

wyrażać na wiele sposobów. Pan Janusz Karaś 

rysuje, maluje, pisze… Wystawa jego prac 

połączona z promocją książki „Kozienickie 

opowieści cz. II” miała miejsce w piątek, 18 

stycznia w Kozienickim Domu Kultury. 

Zebranych powitała dyrektor placówki Elwira 

Kozłowska, która przybliżyła krótko sylwetkę artysty 

działającego w Grupie Twórczej VENA w KDK oraz 

zachęciła widzów do zapoznania się z prezentowanymi 

na wystawie pracami. Pod koniec części oficjalnej  

zaprezentowany został fragment książki pana Janusza 

Karasia dotyczący Powstania Styczniowego. 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

LUTY w KDK: 

> Do niedzieli, 10 lutego 

FERIE ZIMOWE z KDK 

(szczegóły na stronie: 

www.dkkozienice.pl).  

> Sobota, 2 lutego 

godz. 18.00  III 

Spotkanie Klubu 

Tańca.  

> Niedziela, 10 lutego 

godz. 11.40 Poranek 

Teatralny dla dzieci 

p t .  K O Z I O Ł E K 

PACANOŁEK. 

> Piątek, 22 lutego 

godz. 16.15 Wyjazd z 

cyk lu  Teatra lne 

Podróże do Teatru 

ROMA w Warszawie na 

musical DESZCZOWA 

PIOSENKA.  

> Niedziela, 24 lutego 

godz . 17 .00 III 

Koz ienick i  S lam 

Poetycki. 
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Janusz Karaś odbiera kwiaty z rąk Elwiry Kozłowskiej, 

dyrektor KDK. Z prawej: komisarz wystawy - Agnieszka 

Piwkowska, instruktor plastyki KDK, opiekun grupy VENA. 

Zafascynowany urokiem Ziemi Kozienickiej 

Wspólne granie  
dla dzieci i seniorów 

W niedzielę, 13 stycznia odbył się 21 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Jak co roku w przebieg kozienickiego finału zaangażował się Kozienicki 

Dom Kultury. Nowością była całkowita zmiana formuły. W KDK przez cały dzień 

odbywały się zróżnicowane imprezy podzielone na bloki tematyczne. Nie 

zabrakło tradycyjnego koncertu charytatywnego oraz „Światełka do nieba”.  

Zgromadzonych na koncercie charytatywnym w KDK powitał Tomasz Śmietanka, 

burmistrz gminy Kozienice. Koncert poprowadziła Halina Koryńska, instruktor KDK.  
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Na wernisażu przedstawione zostały obrazy 

ukazujące piękno ziemi kozienickiej. Zwiedzający 

mogli podziwiać zarówno szkice węglem, jak i barwne 

płótna ukazujące pejzaże. Tematyka tych prac jest 

zróżnicowana. Ukazana jest na nich  przyroda, 

architektura naszej „małej Ojczyzny”  czy Kozienice 

takie, jakie były dawniej. W gronie prezentowanych 

prac łatwo było zauważyć kilka abstrakcyjnych 

płócien, które wyróżniały się spośród całej kolekcji i 

zwracały uwagę zwiedzających. Warto zwrócić uwagę, 

na fakt, że bardzo duże grono mieszkańców Kozienic 

w różnym wieku przyszło zapoznać się z twórczością 

pana Karasia. W tym gronie była też młodzież z 

Publicznego Gimnazjum nr 1, która na podstawie  

jego książek, przygotowuje przedstawienia 

przybliżające dawne zwyczaje na ziemi kozienickiej. 

Wystawę „Ziemia kozienicka w malarstwie i 

rysunku Janusza Karasia” można oglądać w Galerii 

Kozienickiego Domu Kultury do 7 kwietnia. 

Piotr Tasak 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Ziemia kozienicka w twórczości Janusza Karasia 

W otwarciu wystawy uczestniczyło liczne grono 

mieszkańców Kozienic, w tym przyjaciele pana 

Janusza z Grupy Twórczej VENA  z KDK. 

Podczas 21. finału WOŚP działająca w 

Kozienickim Domu Kultury grupa 

improwizacyjna „Apetyczne Krasnoludy z 

Kosmosu” wystąpiła w Warszawie. 

Podczas warszawskiego finału, w dzielnicy 

Targówek, zorganizowano „Wielką Orkiestrę 

Improwizacyjną”. Podczas niej wystąpiło sześć grup 

artystycznych. Wśród nich zaprezentowali swoje 

możliwości kozieniczanie: Bernadeta Brodawka, 

Ingrida Fila, Ewa Wnuk, Daniel Kozłowski, Błażej 

Doniec oraz Hubert Smolarczyk, pod opieką 

Radosława Mazura, z którym przygotowywali się do 

występu. Występ kozienickich „krasnoludów” został 

pozytywnie przyjęty przez widzów. 

- Podobało mi się. Było dużo zaskakujących scen, 

jak to w improwizacji, ale przekazane ze „świeżością”, 

z takim „młodym impulsem” - powiedziała nam osoba 

z widowni. - Mieli też wiele śmiesznych tekstów i 

niespodziewanych zwrotów akcji. 

Podczas przedstawienia publiczność reagowała 

bardzo spontanicznie i chętnie współpracowała z 

wykonawcami. Na zakończenie każdy z występujących 

dostał koszulkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy oraz dyplom na pamiątkę. Zarówno widzowie, 

jak i artyści opuścili salę w bardzo dobrych 

nastrojach. 

    Alicja Dziewit 

Krasnoludy w Warszawie 
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poznać tajniki haftu krzyżykowego. 

W bloku hobbystycznym odbył się pokaz mody 

połączony z warsztatami upinania stroju na 

manekinie, można było także poznać  tajniki makijażu 

dziennego i wieczorowego podczas warsztatów 

wizażu. Zwieńczeniem tego bloku był pokaz 

dekorowania stołu połączony z degustacją potraw. 

Była także możliwość nauki gry w szachy. A ci, którzy 

chcieli poznać swą przyszłość, mogli skorzystać  z 

obecności doświadczonej wróżki. 

  W godzinach wieczornych odbył się tradycyjny 

koncert  charytatywny. Wszystkich zgromadzonych na 

sali widowiskowej powitał burmistrz Tomasz 

Śmietanka. W koncercie wystąpili Małgorzata Kutyła z 

Młodzieżowej Estrady Piosenki działającej w KDK, 

Kwartet Saksofonowy ze Szkoły Muzycznej, zespół 

Relaks oraz duet gitarowy Sławomir Tomczyk i Łukasz 

Różycki przy wsparciu osób chętnych, które pojawiły 

się na koncercie z gitarami. 

Ponadto od godzin popołudniowych można było 

wesprzeć 21 finał poprzez udział w kiermaszu, który 

w tym roku zastąpił loterię fantową. Zgromadzono 

1000 najróżniejszych przedmiotów, które przekazali 

darczyńcy. O godzinie 20.00 na skwerku przed 

Domem Kultury wspólnie zostało wysłane „Światełko 

do nieba”. W jego ramach miał miejsce pokaz Teatru 

Tańca z Ogniem oraz pokaz sztucznych ogni. 

Po zakończeniu imprez w domu kultury rozpoczęło 

się wielkie liczenie. W KDK zebrano 6.162,62 zł plus 

obca waluta. W  tym roku największa orkiestra świata 

grała dla ratowania życia dzieci i godnej opieki 

medycznej seniorów.  

Kozienicki Dom Kultury, jako organizator imprez 

towarzyszących zbiórce ulicznej, składa 

podziękowania wszystkim osobom, które wsparły 

tegoroczny finał WOŚP. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Granie na rzecz WOŚP w KDK 
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W niedzielę, 20 stycznia w sali widowiskowej 

Kozienickiego Domu Kultury, odbyła się mała 

operetka jasełkowa zatytułowana „W Maleńkiej 

Szopeczce”, do  słów Wiktorii Bursiak i muzyki 

Józefa Furmanika. Wystąpił chór FaMiRe 

działający przy Zgromadzeniu Sióstr 

Franciszkanek od Cierpiących oraz dzieci i 

młodzież. 

Przygotowania do  wystawienia jasełek trwały kilka 

tygodni. W czasie przedstawienia, widać było ogromny 

trud, jaki uczestnicy włożyli w jego przygotowanie. Jak 

mówi siostra Barbara Wycech, inspiracją do stworzenia 

jasełek, była jej miłość do  utworów Józefa Furmanika i 

do Pana Boga. 

- Byłam małą dziewczynką gdy pewnego razu w 

kościele, bardzo raniutko, usłyszałam piękną muzykę. 

Wtedy pomyślałam, że czegoś tak pięknego jeszcze nie 

słyszałam – wspomina siostra Barbara. 

Po spektaklu widzowie zostali zaproszeni do 

wspólnego kolędowania. Można było usłyszeć znane 

kolędy, takie jak: „Bóg się rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem” 

czy „Mędrcy Świata”. Pozwoliło to zebranym choć na 

chwilę, poczuć piękną świąteczną atmosferę. 

Mała operetka jasełkowa to kolejny etap promocji  

twórczości kompozytora Józefa Furmanika, który jesień 

życia spędził w Kozienicach. Jak przypomniała bowiem 

podczas spotkania dyrektor placówki Elwira Kozłowska, 

w tym roku w Kozienicach obchodzimy rok 

furmanikowski promujący twórczość tego znakomitego 

kompozytora. Okazją ku temu jest 60-ta rocznica jego 

śmierci. Obecna na przedstawieniu zastępca burmistrza 

ds. społecznych Małgorzata Bebelska, podziękowała 

wszystkim za zaangażowanie i wysiłek włożony w 

zorganizowanie całego przedsięwzięcia. Podkreśliła też, 

że w ciągu całego roku odbędzie się szereg koncertów i 

spotkań poświęconych Józefowi Furmanikowi. 

Organizatorami małej operetki jasełkowej „W 

Maleńkiej Szopeczce” byli Zgromadzenie Sióstr 

Franciszkanek od Cierpiących oraz Kozienicki Dom 

Kultury. 

                 Bartłomiej Matracki 

„Przygody małpki Miki Fiki” obejrzały maluchy  

w Kozienickim Domu Kultury, które w niedzielę, 

20 stycznia wybrały się na poranek teatralny. Na 

scenie wystąpili aktorzy ze Studia Rozrywkowo-

Teatralnego DUET z Krakowa. 

Aktorzy z Krakowa przedstawili historię małej, 

sympatycznej małpki, która straciła swoją mamę. Na 

szczęście poznała ona przesympatycznego, 

mieszkającego w afrykańskiej wiosce - Umbę. Wspólnie 

wędrując pokonywali oni mnóstwo przeciwności losu. Do 

pomocy i wspólnej zabawy  często zapraszali młodą 

widownię. 

- Bardzo lubimy występować dla najmłodszych, bo 

ich reakcja zawsze jest szczera, kiedy się cieszą 

oznacza, że im się podoba, kiedy płaczą - boją się lub są 

smutne. Oczywiście staramy się, aby zawsze były 

wesołe - mówią aktorzy. 

Muzyka, taniec oraz śpiew umilały przedstawienie. 

Nie zabrakło również wątków edukacyjnych: nauki 

liczenia czy alfabetu. Puentą całego spektaklu była 

pomoc innym. 

Na koniec wszyscy ze smutkiem pożegnali się z  

sympatyczną małpką, ale dobrą wiadomością okazał się 

fakt, że już 10 lutego w sali widowiskowej KDK znów 

wystąpią aktorzy ze Studia Rozrywkowo-Teatralnego 

DUET z Krakowa z kolejną bajką pt. „Koziołek 

Pacanołek”. 

Nikola Budzińska 

Zabawa z małpką Miki Fiki 

„W Maleńkiej Szopeczce” 

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

