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LUTY w KDK: 

> Sobota, 1 lutego godz. 

18.00 IV Spotkanie 

Klubu Tańca – Bal 

Przebierańców.  

> Sobota, 8 lutego godz. 

14.00 Program 

improwizowany NA 

TWOICH OCZACH. 

> Sobota, 15 lutego 

godz. 14.00 I Spotkanie 

z  cyklu KULTURY 

ŚWIATA — Spotkanie 

z Kulturą Żydowską. 

> Niedziela, 16 lutego 

godz. 11.40 Poranek 

Teatralny dla dzieci pt. 

JAŚ I MAŁGOSIA. 

> Od poniedziałku,  

17 lutego FERIE 

ZIMOWE z KDK 

(szczegóły na stronie: 

www.dkkozienice.pl).  

> Piątek, 28 lutego 

godz. 16.45 Wyjazd  

z cyklu Teatralne 

Podróże do Teatru 

POLSKIEGO w Warszawie 

na spektakl WIECZÓR 

TRZECH KRÓLI.  

„Oj, działo się, działo!” 

Kozieniczanie w  tym 

r o k u  p r z e k a z a l i  

32 tys. 656 zł 44 gr. 

W  puszkach wolontariuszy 

znalazła się również waluta 

obca oraz biżuteria.  

Dla porównania, w  zeszłym 

roku zebrano 36 tys. 532 zł 

10 gr. Największa suma 

pieniędzy w  Kozienicach, 

jak do tej pory, została 

zebrana w 2012 roku i  było 

to ponad 52. tys. zł.     

Od godziny 8 do 13 trwała 

z b i ó r k a  u l i c z n a . 

Wolontar iusze, mimo 

niekorzystnej pogody 

wytrwale zbierali do swoich 

puszek datki od chętnych 

pomocy Kozieniczan. Trafiły 

one później do sztabu, 

który znajdował się  

w Ogrodzie Jordanowskim. 

Jego szefową była Urszula 

Strzelczyk. Najwięcej,  

bo 1 219 zł 63 gr. zebrała 

Patrycja Bożek. Młodzież, 

k t ó r a  z g r o m a d z i ł a 

największe kwoty udała się 

z  c z ę ś c i ą  s z t a b u  

do Warszawy na uroczyste 

przekazanie pieniędzy 

i  światełko do nieba. 

- Wspieram WOŚP co 

roku od początku ich 

działania. Jest to taka 

potrzeba serca - powiedział 

mieszkaniec Kozienic. 

Również od godzin 

porannych wiele się działo 

w  Domu Kultury, który 

zorganizował szereg imprez 

towarzyszących zarówno 

dla dzieci, młodzieży, jak  

i dorosłych. Pieczę nad 

całym przedsięwzięciem 

sprawowała dyrektor KDK, 

Elwira Kozłowska. Tuż przy 

wejściu, członkowie Klubu 

Wolontariatu „Skrzydła” 

tworzyli „Łańcuch miłości”, 

jak również wraz z  Klubem 

„Szansa” z I Liceum 

O g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o  

w Kozienicach czekali  

ze smacznymi wypiekami 

domowymi, zb ierając 

„ z ł o t ó w e c z k ę  

z a  c i a s t e c z k o ” . 

W  pieczenie ciast oprócz 

m ł o d y c h  l u d z i 

zaangażowały się także 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Na ratunek! - to hasło przewodnie tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. W niedzielę, 12 stycznia miał miejsce już 22. 

Finał. Fundacja zbierała pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu 

dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej 

seniorów. Jak co roku w  przebieg kozienickiego finału zaangażował  

się Kozienicki Dom Kultury przygotowując wiele ciekawych pokazów  

i warsztatów. Był także koncert charytatywny i „Światełko do nieba”. 

Nad akcją „złotóweczka za ciasteczka” czuwały  

wolontariuszki z Klubu „Skrzydła” działającego w  KDK i  Klubu „Szansa” z  I LO 

 Niezwykła sztuka baletu 
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„Oj, działo się, działo!” 

panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Teresa 

Wójcik, Halina Wolszczak i Jadwiga Mazur. Każdy 

przybyły mógł zatem wydłużyć „Łańcuch miłości”, 

dołączając do niego swoje imię oraz osłodzić 

nieprzyjemną aurę pogodową ciasteczkiem. 

Przed salą widowiskową, instruktorki z  KDK  

malowały twarze. Dzieci mogły wcielić się w  rolę 

pirata, elfa, Spidermana czy innych ulubionych 

postaci bajkowych. 

 N i e  b r a k o w a ł o  r ó w n i e ż  c h ę t n y c h  

do uczestniczenia w występach w sali widowiskowej, 

gdzie jako pierwszy zaprezentował swoje 

umiejętności zespół baletowy „Motylek” z KDK. 

Instruktorka Helena Szamańska przygotowała  

z młodymi tancerkami układ specjalnie na tę okazję.  

Następnie „Małe miasteczko cyrkowe”  

oraz „Kolorowy świat baniek mydlanych” stworzyła 

w  KDK grupa Sweet Team z  Warszawy.  

- Podobało mi się bardzo. Najbardziej kręcenie 

talerzami i chodzenie po linie – mówi Oliwia, 

uczestniczka zajęć. 

Na scenie pojawił się także „Zawodowy wciskacz 

kitu”, czyli Konrad Maksymilian Modzelewski. 

- Byłam pod wrażeniem, tego co pan iluzjonista 

robił na scenie. Nie mam pojęcia, jak to się działo,  

a działo się to na moich oczach – mówi osoba 

z  publiczności. 

Tajemnicę reklam telewizyjnych zdradziło 

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału 

Chemicznego Politechniki Warszawskiej „Klatrat”. 

Były trzaski, błyski, wybuchy… wrażeń więc  

nie brakowało. 

Sporą dawkę emocji dostarczył również Zespół 

„Break-dance” z KDK, który wspólnie z instruktorem 

Michałem Wójcik iem przedstawi ł pokaz 

unikatowego tańca z dużą ilością elementów siłowo-

sprawnościowych oraz kroków wykonywanych 

„w parterze", czyli rękami i  nogami (a często całym 

ciałem) na ziemi. Był także pokaz pierwszej pomocy 

przedmedycznej i resuscytacji, prezentowany  

na fantomie przez kozienicką grupę medyczną z I LO.  

Zgromadzeni w  sali widowiskowej mogli także 

poznać kilka tajników skutecznej samoobrony, 

przedstawionych przez Radosława Oko wraz z  grupą 

Krav Maga oraz wywodzącą się z  tradycji 

afrykańskiej i  brazylijskiej, sztukę walki Capoeira  

za sprawą klubu sportowego „Capoeira Siao” 

z Radomia. Przyjechał do nas także Grzegorz Sobczak 

- karykaturzysta z Kielc, który uwydatniał 

charakterystyczne cechy fizyczne osób. 

W sali dydaktycznej KDK odbywało się wiele 

warsztatów. Było dekorowanie pierniczków, 

dostarczonych przez piekarnię L. Szeliga, A. Nercz,  

M. Żarłak,  tworzenie kwiatów z bibuły z  Barbarą  

Drachal i  rzeźba w  masie plastycznej ze Zbigniewem 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Chodzenie po linie z kręcącym się talerzykiem na kijku.  

To dopiero była zabawa 

Pokaz tańca break-dance, jak zawsze,  

wzbudził zachwyt publiczności 

Uczestniczki warsztatów scrapbooking  

prezentują swoje prace 
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„Oj, działo się, działo!” 

Kurasiewiczem, origami z Piotrem Piechotą z Klubu 

Wolontariatu „Skrzydła”, zajęcia scrapbooking’u  

oraz własnoręcznego tworzenia ozdób do włosów 

prowadzone przez instruktorki KDK. W Galerii również 

nie było pusto. Odbywały się tam bowiem warsztaty 

robotyki dla młodzieży. 

O godzinie 18:30 sala widowiskowa, jak  

na karnawał przystało, wypełniła się dźwiękami 

muzyki i dobrym humorem. Swoje możliwości 

zaprezentowała młodzież ze Szkoły Muzycznej I 

stopnia w Kozienicach. Po przerwie zapełnionej 

uśmiechem, wywołanym na twarzach publiczności  

za sprawą Grupy Improwizacyjnej „Apetyczne 

Krasnoludy z Kosmosu”, ponownie 

powrócono do muzyki. Tym razem 

coś od siebie zaproponowali soliści  

z Młodzieżowej Estrady Piosenki 

z  KDK, której instruktorką jest 

Barbara Mrozek - Olechno. Kończąc 

muzyczną ucztę, wystąpił Sławomir 

Tomczyk z Kacprem Sikorskim 

z  sekcji gitarowej z  KDK. Podczas 

trwania koncertów, tuż przy scenie 

można było zakupić gadżety WOŚP  

od Jurka Owsiaka. Wszystko  

to co działo się w  KDK, Kozieniczanie 

spędzający ten dzień w domach, 

mogli śledzić w  telewizji lokalnej 

„Kronika Kozienicka”. 

Spotkanie zakończono wysłaniem światełka  

do nieba. Na skwerku przed Kozienickim Domem 

Kultury swoje możliwości i zapierające dech  

w piersiach układy zaprezentował Teatr Ognia 

„Turkus” z Warszawy. Wolontariusze utworzyli wielkie 

serce z „Łańcucha miłości”. Punktem kulminacyjnym 

tego pełnego wrażeń i atrakcji dnia był pokaz 

sztucznych ogni. 

    Wszystkim tym, którzy wspomogli WOŚP 

serdecznie dziękujemy i zapraszamy do brania 

udziału w kolejnych edycjach, bo jak powiedział Jurek 

Owsiak „Będziemy grali do końca świata i o jeden 

dzień dłużej”.  

Alicja Dziewit 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

Uniwersytet Trzeciego Wieku cieszy  

się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony 

mieszkańców. Słuchacze uczestniczą  

w ciekawych wykładach o zróżnicowanej 

tematyce, prowadzonych przez  pracowników 

znanych uczelni i kozienickich prelegentów. Są 

także spotkania ze stróżami prawa oraz koncerty 

edukacyjne, podczas których występują muzycy 

Filharmonii Narodowej z Warszawy. Działalnością 

UTW kieruje Dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 

Wspólnie wysłaliśmy „Światełko do nieba” prezentując „Łańcuch miłości” 
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W piątek, 24 stycznia w Kozienickim Domu Kultury odbyło się oficjalne otwarcie, 

pierwszej w nowym roku, wystawy zatytułowanej „Niedostrzegane”. Oczom publiczności 

ukazano liczne grafiki wykonane przez lubelską artystkę Olgę Wagner. 

 Olga Wagner jest absolwentką Państwowego Liceum 

Sztuk Plastycznych w Szczecinie. Jako studentka 

Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu odkryła 

zamiłowanie do grafiki projektowej. Obecnie studiuje na 

studiach magisterskich na kierunku grafiki Uniwersytetu 

Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. 10 dzieł 

zaprezentowanych w Domu Kultury to praca licencjacka 

pani Olgi. Powstawały one równo rok i zostały 

wykonane w trzech technikach grafiki: 

akwaforty, suchego werniksu i suchej 

igły. 

Prace ukazują niezwykłą porę roku – 

jesień. Komisarz wystawy Agnieszka 

Bieńkowska zaleciła zwiedzającym 

niedosłowne interpretowanie prac, gdyż 

motywy liści, jeży czy kasztanów, to nie 

tylko jednoznacznie przedstawione 

przedmioty, ale również bodziec 

skłaniający do refleksji. Autorka  

przybliżyła zebranym pokrótce metodę 

wykonania tych debiutanckich dzieł 

polegającą na wykonaniu licznych form  

i stopniowym nadrukowywaniu ich  

na siebie. 

Część oficjalną zakończył poczęstunek, 

podczas którego inaugurację wystawy można było 

uczcić tradycyjną lampką wina. 

W wernisażu uczestniczyli: wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Edward Pułkowski i sekretarz gminy Stanisław 

Siderski, lokalni twórcy, miłośnicy sztuki oraz rodzina  

i znajomi. Otwarcia dokonała dyrektor KDK Elwira 

Kozłowska.  

Piotr Tasak 

Liście, jeże i kasztany… 

Od prawej: Dyrektor KDK Elwira Kozłowska, autorka prac Olga Wagner  

i komisarz wystawy Agnieszka Bieńkowska 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka wolontariusze z Klubu Wolontariatu „Skrzydła” działającego przy KDK, 

przygotowali niespodziankę dla członków Mini Klubu Seniora „Radosna Jesień”. Młodzi odwiedzili 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we wtorek, 21 stycznia. Na początku młodzież 

zaprezentowała humorystyczną scenkę dramową zatytułowaną „Babcia”. Następnie wręczyli 

wszystkim „babciom” i „dziadkom” wykonane własnoręcznie dekoracyjne ramki na zdjęcia. Nie obyło 

się także bez życzeń. Na zakończenie był poczęstunek i wspólne biesiadowanie.    Bartłomiej Matracki   

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

