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Katarzyna Maciąg w rodzinnym mieście
8

marca

z

okazji

przyjechało

Dnia

Kobiet,

profesjonalne

kino

do

Kozienickiego

objazdowe.

W

Domu

sali

Kultury

widowiskowej

przedstawiane były filmy, które obecnie „królują” na ekranach kin
w Polsce. Miłą niespodzianką w tym dniu było również spotkanie

Magazyn kulturalny

z aktorką pochodzącą z Kozienic i odtwórczynią głównej roli w filmie

Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka

„Facet (nie)potrzebny od zaraz”, Katarzyną Maciąg.

KWIECIEŃ w KDK:
> Niedziela, 6 kwietnia
godz.
11.40
Poranek
Teatralny dla dzieci pt.
NIE MA JAK W DOMU, godz.
15.00
Misterium
wielkanocne

MARIA

Z MAGDALI.
> Piątek, 11 kwietnia godz.
12. 00
Ro z strzy g nięci e
konkursu
plastycznego
„Tryptyk Wielkanocny”.
> Sobota, 12 kwietnia
godz.
10.00
Otwarte
warsztaty literackie.
> Piątek, 25 kwietnia godz.
16.45 Wyjazd z cyklu
Teatralne
Podróże do
Teatru
KOMEDIA
w
Warszawie
na
musical
ZORRO.
> Niedziela, 27 kwietnia
godz. 16.00 w kościele pw.
Św. Krzyża w Kozienicach
II
Festiwal
Muzyki
Sakralnej
im.
Józefa
Furmanika.

Już wiele lat nie było kina w naszym
mieście,

ale

pewnie

większość

Odbyło się pięć projekcji. Wśród filmów
była

animacja

mieszkańców o nim pamięta, bo była to

w

jedna z nielicznych rozrywek w tamtych

przygotowano

czasach. W sobotę, co prawda tylko na

Aniołem”

jeden dzień, ale zagościło w

thriller

objazdowe

z

najnowszymi

KDK kino

wersji

dla

3D.

dzieci

Dla

nieco

dramat

„Jack

starszych

„Pod

Wojciecha

Mocnym

Smarzowskiego,

Strong”

produkcjami.

„Skubani”

w

reżyserii

(Ciąg dalszy na stronie 2)

Podróż marzeń - Podróż wspomnień
Każdy z nas marzy, każdy wspomina
najlepsze chwile w swoim życiu. Nasi
lokalni

twórcy

należący

do

grupy

twórczej „Vena” działającej już ponad
15 lat w KDK, też mieli okazję pomarzyć
i powspominać oraz najważniejsze –
przedstawić
W

to

w

swoich

pracach.

piątek, 7 marca w galerii naszej

placówki odbyło się oficjalne otwarcie
zbiorowej

wystawy

zatytułowanej

„Podróż marzeń – podróż wspomnień”.
Czternastu twórców: Władysława Barbara
Drachal, Grzegorz Gordat, Marian Gwardiak,
(Ciąg dalszy na stronie 2)

Str. 2

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

Podróż marzeń - Podróż wspomnień

widział, aż do jego śmierci. Dopiero wtedy tymi

(Ciąg dalszy ze strony 1)

opasłymi tomiskami ktoś się zainteresuje”.
Janusz Karaś, Józef Kondeja, Eugenia Kuna, Zbigniew
Kurasiewicz,

Genowefa

Łukaska,

Maria

Podsiadła,

Wśród

gości

znaleźli

się

przyjaciele,

znajomi

i rodzina twórców, miłośnicy sztuki, a także sekretarz

Leokadia Styś, Genowefa Śledź, Stanisław Wołos,

gminy

Marlena i Andrzej Zielińscy, zaprezentowało swoje

życzenia,

prace

Dyrektor KDK Elwira Kozłowska zaprosiła wszystkich

malarskie,

i wikliniarskie.

rzeźbiarskie,

Prace

pełne

koronkarskie

przeszłości,

ale

też

Stanisław

podróżować po

Niestety kronik i historycznych pamiętników Pana

wyobraźni.

powiedział: „To co kronikarz zapisał, nikt nie będzie

kwiaty

Na
i

zakończenie

pamiątkowe

były

zdjęcie.

do wspólnej podróży, bo jak powiedziała – warto

przyszłości, które są wytworem uczuć, emocji i pasji.
Wołosa nie mieliśmy okazji oglądać, bo jak sam

Siderski.

piękne

kraju, po

świecie

oczami

swojej

Zapraszamy zatem do naszej placówki, bowiem
wystawa będzie czynna do 5 maja br.

Katarzyna Maciąg w rodzinnym mieście
PWST w Krakowie. Poruszony został także temat jej

(Ciąg dalszy ze strony 1)

wspomnień z dzieciństwa i czasów szkolnych, które
Władysława

Pasikowskiego

oraz

dramat

wojenny

spędziła

w

Kozienicach.

Roberta Glińskiego „Kamienie na szaniec”, w którym

Podstawowej nr 2, a

epizod

miała

początkująca

kozienicka

Początkowo

w

Szkole

potem w I LO im. Stefana

aktorka,

Czarnieckiego. Ważne miejsce w jej życiu zajmował

uczestniczka warsztatów teatralnych w KDK, Ingrida

również Kozienicki Dom Kultury. To tutaj stawiała

Fila.

swoje

pierwsze

kroki

na

scenie,

brała

udział

Jednak głównym punktem sobotniego programu

w konkursach recytatorskich. Aktorka zdradziła także,

była projekcja filmu „Facet (nie)potrzebny od zaraz”

że jest kinomaniakiem i bardzo lubi spędzać czas w

w

spotkanie

kinie, a gdyby miała taką możliwość to chciałaby

z odtwórczynią głównej roli, kozieniczanką Katarzyną

zagrać u boku Johnny’ego Deep’a i Meryl Streep.

Maciąg.

Rozmowę

reżyserii

Weroniki

Migoń

oraz

na

scenie

przeprowadził

Wojciech

- Ja jestem dzisiaj bardzo szczęśliwa, że mogłam

Szymański z radomskiego radia Eska. Każda osoba

przyjechać do Kozienic. Jak dostałam propozycję

z widowni mogła również osobiście zadać, nurtujące

przyjazdu tutaj z filmem „Facet (nie)potrzebny od

ją pytanie.

zaraz” to zgodziłam się od razu i bardzo się cieszę powiedziała aktorka.

na stojąco. Mogli oni również otrzymać plakat filmu

Podczas spotkania z aktorką kozieniczanie mogli
dowiedzieć

się

scenariuszem

i

o

Mieszkańcy Kozienic pożegnali aktorkę owacjami

szczegółach

kulisami

pracy

powstawania

nad
filmu,

rolą,
jak

również o drodze zawodowej i nauce w prestiżowej

„Facet

(nie)potrzebny

Katarzyny

Maciąg

oraz

od

zaraz”

zrobić

z

autografem

sobie

pamiątkowe

zdjęcie.
Alicja Dziewit
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Z Katarzyną Maciąg o jej kozienickich wspomnieniach i aktorskiej karierze
rozmawia Bartłomiej Matracki
Pochodzisz z Kozienic – powiedz jak wspominasz
lata tutaj spędzone?
Wspominam

całe

moje

dzieciństwo

związane

z Kozienicami. Wspominam oczywiście nostalgicznie,
czyli taka wyidealizowana kraina dzieciństwa, która
tutaj została dla mnie. To miasto się trochę zmieniło,
jak wiadomo, w ostatnich latach. Natomiast dla mnie
pozostanie

zawsze

Kozienickim,

Szkołą

Ogólnokształcącym

pomostami

nad

Podstawową

nr

im.

Stefana

Jeziorem
2,

Liceum

Czarnieckiego

i wszystkimi ludźmi, których wtedy znałam, z którymi
chodziłam do szkoły, moich wychowawców.
Co najbardziej Cię tu przyciąga?
Przede wszystkim mój dom rodzinny. Wiadomo, że
większość ludzi, z którymi chodziłam do liceum nie
mieszka

w

Kozienicach.

Wszyscy

się

rozpierzchli

pewnie po całej Polsce i nie tylko. Więc trudno się
spotkać, nie da się wrócić do tamtego świata, takim
jakim on był. Głównie kojarzy mi się z moim domem
rodzinnym, bo moi rodzice tutaj nadal mieszkają.
Kiedy zaczęłaś interesować się aktorstwem?

jaka jest rola, czy jest ciekawa czy nie.

Wydaje mi się, że chyba od 6 roku życia miałam

A jest taka rola, grana przez Ciebie, która

pomysły

zapadła Ci szczególnie w pamięci?

związane

z

aktorstwem.

Pierwsze

moje

występy odbywały się w Domu Kultury. Mam dużo

Myślę, że rola w filmie „Facet (nie)potrzebny od

emocji związanych z tym miejscem.

zaraz”, jest tak naprawdę bardzo ważna, ponieważ

A taki pierwszy poważny występ, gdzie się

jest to główna rola w filmie, który był dosyć długo

odbywał?

przygotowywany.

Pierwszy

też

prywatnie

to był nasz taki wspólny pomysł, żeby ten film zrobić

Kaima

podstawie

od początku. Pomysł powstał w kuchni i potem były

Agnieszki Osieckiej pt. „Trzeba tylko mocno zacisnąć

dwa lata, aby to zrealizować, co jest bardzo trudne.

powieki”. A potem było wiele innych, w różnych

To był ogromny wysiłek wielu ludzi, więc mam bardzo

miejscach.

duży szacunek do tego projektu i bardzo go lubię.

Co czułaś widząc siebie na wielkim ekranie po

Także to chyba jest najważniejsza moja rola.

raz pierwszy? Jakie to było uczucie?

A jest twoim zdaniem recepta na sukces? Aby

Ty masz same trudne pytania (śmieje się). Oczywiście

grać w filmach, osiągnąć sławę?

są

Rybakowskiego,

mieszane

na

naprawdę

Recepty nie znam. Nie wiem jaka może być recepta na

pamiętam, kiedy zobaczyłam siebie pierwszy raz na

sukces. Trzeba podążać za swoimi marzeniami, bo nie

ekranie,

muszą być to koniecznie filmy. Może być to coś, co

w

bardzo

była

znam

sztuki, w której zagrałam, w reżyserii Krzysztofa
Artura

właśnie

się

z reżyserką filmu, czyli Weroniką Migoń, więc trochę

i

Tutaj

Ja

premiera

to

poważny…

zawsze

teatrze

i

uczucia,

myślałam,

raczej

z

że

tak

będę

teatrem

grała

wiązałam

tylko
swoją

chcesz

koniecznie

robić

i

czujesz,

że

tam

się

przyszłość. Mówię zupełnie bez kokieterii. Natomiast

odnajdujesz. Bo to przede wszystkim ma sprawiać Ci

dostałam propozycję, jak byłam w szkole teatralnej,

przyjemność, poza tym, że to jest praca. Więc mam

żebym zagrała w filmie. Pamiętam, że miałam bardzo

wrażenie, że wtedy osiąga się sukcesy, kiedy się

mieszane uczucia. Z jednej strony trudno jest siebie

samemu do czegoś dąży i wtedy nawet jak jest

rozpoznać

trudniej, ta motywacja jest niezniszczalna i silna.

na

wielkim

ekranie,

to

jest

zawsze

zaskakujące, bo to jest jakby ktoś inny. Ciekawe

A czego życzyłabyś sobie na przyszłe lata ?

doświadczenie - dziwne.

Życzyłabym sobie szczęścia i przede wszystkim bycia

Patrząc z perspektywy czasu, wolisz aktorstwo

uważnym, bo to jest bardzo ważne, żeby się nie

serialowe, filmowe czy teatralne?

pogubić w dzisiejszym świecie.

Najfajniejsze są tak naprawdę zmiany (…) Nic nie jest

Tego też Ci życzę i bardzo dziękuję za rozmowę.

ważniejsze, wszystko jest tak samo ważne, zależy

Dziękuję.
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Dwie młodości
Niesamowity spektakl, który połączył pokolenia, miał miejsce w niedzielę, 16 marca
w Kozienickim Domu Kultury. Debiutujące panie z grupy teatralnej działającej w ramach
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz doświadczona młodzież z grupy „Stojący Ludzie”
zagrali razem na jednej scenie.
Obie

prezentacje

zebrały

gromkie brawa od publiczności,
a

prowadzący

Radosław
piękny
wyraz

warsztaty

Mazur

kosz

otrzymał

kwiatów

wdzięczności

pracy
w

jako

za

trud

włożony

przygotowanie

spektaklu.

Za występy grupom teatralnym
podziękowała

dyrektor

placówki Elwira Kozłowska.
Bernadetę Brodawkę i Błażeja
Dońca
w

zobaczyliśmy
sobotę,

22

także
marca

w improwizowanym programie
„Na

Twoich

Wystąpili
Przedstawienie zostało skonstruowane na zasadzie

z

pozostałymi

członkami

Grupy

oczach...”.
wspólnie

Improwizacyjnej

wspomnień seniorów i młodzieży. Zobaczyliśmy zatem

„Apetyczne Krasnoludy z Kosmosu” Ingridą Filą, Ewą

dwie

Wnuk i Hubertem Smolarczykiem. Po raz kolejny

i

grupy

wiekowe,

rzeczywistości.

dwa
z

rozbawili publiczność, aż do łez. Pojawił się m.in.

Krystyna Sajnaga, Krystyna Drożdż, Krystyna Fryziel,

dubbing i robienie płatków ziemniaczanych, gra o

Teresa Pater, Elżbieta Kopeć, Alicja Czerska, Leokadia

nazwie „Freeze”, postaci Spidermana i Draculi, gatunki

Jakubowska

zaprezentowały

filmowe, a w bisach, o które poprosiła zgromadzona

czasów dzieciństwa.

publiczność, randka w ciemno i emocjonalna rodzina.
Nikola Budzińska

Jadwiga

UTW:

spojrzenia
Wójcik,

i

Panie

podejścia,

Binczak,

mnóstwo historii i zabaw z

Teresa

Ukazały także drugą stronę medalu - ciężkie czasy
okupacji,

życie

w

PRL-u,

pochody majowe, pustki

na

półkach sklepowych, pierwszy
odbiornik telewizyjny w domu
czy

czytanie

wieczorami

książek przy lampie naftowej.
Członkowie grupy teatralnej
„Stojący

Ludzie”

nowoczesne
młodości.

ujęcie
Nie

pokazali
tematu
zabrakło

szkolnych rozterek, zazdrości,
samotności i braku prawdziwej
przyjaźni. Młodzież zaznaczyła
też, jak trudne decyzje musi
podejmować.

Na

scenie

zobaczyliśmy (na zdjęciu od
prawej): Bernadetę Brodawkę,
Aleksandrę

Mazur,

Paleczną i Błażeja Dońca.

Martę
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Kozienicki Dzień Wody
22 marca, po raz pierwszy w Kozienicach, odbył się Dzień Wody. Przed Urzędem
Miejskim na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego, czekało na wszystkich przybyłych
wiele atrakcji. Było coś zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Głównym punktem
spotkania było widowisko plenerowe „Tańczące fontanny”.
Kozienice w tym roku, włączyły się w obchody
Światowego Dnia Wody. Organizatorem była gmina
Kozienice wraz z Kozienicką Gospodarką Komunalną
i Kozienickim Domem Kultury. Oficjalnego otwarcia
dokonali: Elwira Kozłowska, dyrektor KDK oraz Robert
Wojcieszek, prezes KGK.
Dla

mieszkańców,

tego

dnia,

wieczór

został

zorganizowany bardzo rozrywkowo. O infrastrukturze
i sieci wodno-kanalizacyjnej w naszym mieście krótko
opowiedział prezes Wojcieszek. W muzyczny nastrój
wprowadził zgromadzonych występ młodych muzyków
ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach. Swoje
umiejętności
z

zaprezentowali

również

soliści

Młodzieżowej Estrady Piosenki z Kozienickiego

co

zabawa

z

pianą

czy

klauni

na

szczudłach,

Domu Kultury, działającej pod okiem Barbary Mrozek-

zabawiający nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Nie tylko

Olechno. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny

dla chemików, były przeprowadzane eksperymenty

„Woda jako źródło życia i energii”. Pierwsze miejsce

z wodą. Pokazywano, jak badana jest woda, zanim

w

znajdzie się w naszych domach. Dla zainteresowanych

kategorii szkoły podstawowe klasy I-III zajęła

Marta Hauda z Ryczywołu, drugie Zuzanna Czerwińska

była także prezentacja sprzętu i

z tej samej szkoły, a trzecie Dominika Petryka z PSP

oraz wozu gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej.

nr 3 w Kozienicach. W kategorii klasy IV-VI pierwsze
miejsce zdobyła Magdalena Pawluczuk z
drugie Martyna Łyszcz z

laboratorium KGK

Najbardziej wyczekiwanym momentem wieczoru

PSP nr 3,

był pokaz fontann z podkładem muzycznym, na który

Janikowa i trzecie Jakub

gorąco zaprosił Burmistrz Gminy Kozienice, dr Tomasz

Gumiński z Woli Chodkowskiej. W kategorii gimnazja

Śmietanka.

pierwsze miejsce zajął Adrian Kocyk z PG nr 1

wprawiła wszystkich w niesamowity nastrój. Kolorowe

i drugie Beata Baran ze Świerży Górnych, trzeciego

fontanny wystrzeliwały na wysokość 8 metrów. Miały

miejsca nie przyznano. Nagrodzone prace można było

różną

oglądać na specjalnie przygotowanej wystawie koło

przeplatając strumienie wody w rytm muzyki. Ścieżkę

sceny.

z

formę

i

gra

kształt,

wody,

świateł

podnosiły

się

i

i

muzyki

opadały

dźwiękową stanowiły utwory pop, utwory taneczne

Przewidziane były
też

Piękna

konkursy

i muzyka klasyczna.
Alicja Dziewit

nagrodami dla

publiczności.

Na

stoisku

KGK

dorośli

mogli

wypełniać
ankiety,
z których później
na

scenie

rozlosowano
zwycięzców.
Pokaz

baniek

mydlanych cieszył
Dzieci miały także okazję pomalować
swoją twarz i tym sposobem zmienić
swój wizerunek.

się równie dużym
zainteresowaniem

Sztukę składania papieru, pochodzącą z Chin, czyli origami
można było poznać wraz z Piotrem Piechotą,
wolontariuszem z KDK. Powstawały: statki i rybki.
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„Maluję jak … Pablo Picasso”
Promowanie sztuki Pabla Picasso, przybliżenie biografii i kierunku kubistycznego oraz
inspiracja

dziełami

plastycznymi

artysty,

to

główne

cele

kolejnego

plastycznego zorganizowanego przez Kozienicki Dom Kultury. W

konkursu

piątek, 28 marca

odbyło się rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród.
Na

konkurs

–

opiekun

Anna

napłynęło 77 prac ze

Betlej, a na drugim

sz kół

i trzecim uczniowie z

g miny

Kozienice:

PG

Świerżach

Górnych

i

PG

nr

Kozienicach

w

1

w

oraz

ze

PSP

nr

3

Jakub

Kopciał

Marta

i

Krześniak,

których

szkół

podstawowych

opiekunem

w

Brzeźnicy,

w

Danuta

w

ostatniej

Kozienicach,

–

odpowiednio

była

Kopyt.

W

kategorii

Kociołkach, Ryczywole

wiekowej, czyli szkoły

i

gimnazjalne pierwsze

w

Woli

Chodkowskiej.

miejsce

Komisja w składzie:

Paulina Kęska z PG nr

Elżbieta

1 - opiekun Dorota

Kudła

nauczycielka

–

plastyki
Laureaci konkursu wraz z dyrektor KDK Elwirą Kozłowską

w PG nr 2, Agnieszka
Bieńkowska

i instruktor plastyki Agnieszką Bieńkowską.

–

zdobyła

Kogut,

natomiast

drugie

i

trzecie

należało do uczennic

instruktor plastyki w KDK i Sławomir Zawadzki –

gimnazjum w Świerżach Górnych: Julii Mazur i Patrycji

pracownik

Kozienicach

Mikołajczyk – opiekun Maria Czarnecka. Laureaci

tematem,

odebrali w piątek z rąk Dyrektor Kozienickiego Domu

Muzeum

Regionalnego

w

oceniała przede wszystkim zgodność z

pomysłowość i estetykę wykonania. W kategorii klasy

Kultury

Elwiry

Kozłowskiej

I-III wszystkie miejsca należały do PSP w Ryczywole:

konkursu

pierwsze zajął Kacper Ruba, drugie Łukasz Świątek i

upominki. Cieszymy się, że dzieci i młodzież tak licznie

trzecie Kacper Mikołajczyk. Opiekunem była Halina

biorą udział w naszych plastycznych konkursach. Jak

Boryczka. W klasach IV-VI na pierwszym miejscu

powiedziała dyrektor KDK „możliwe nawet, że wśród

uplasowała się Julia Pawelec z PSP nr 1 w Kozienicach

laureatów znajduje się kolejny Pablo Picasso”.

Agnieszki

i

Bieńkowskiej,

pomysłodawczyni
dyplomy

oraz

Będą reprezentować Ziemię Kozienicką
18

recytatorów,

od

przedszkolaków

po

uczniów szkół średnich, wyłonionych podczas
eliminacji

środowiskowych

przeprowadzonych
Domu

w

marcu

Kultury, wystąpi w

kolejnych

etapów

i

Małego

powiatowych
w

Kozienickim

Radomiu
i

podczas

Ogólnopolskiego

Konkursu Recytatorskiego.
Na koncert laureatów XXXI Małego Konkursu
Recytatorskiego, który odbędzie się w kwietniu
w Domu Kultury Amfiteatr Scena Obozisko w
Radomiu zakwalifikowali się: w kategorii 5-6 lat
Amelia Sobkiewicz PSP Głowaczów, Oliwia Sucherman
PP nr 4 Kozienice i Samuel Ćwiek PSP nr 1 Kozienice,
w kategorii kl. I-IV Wiktoria Waśniewska i Piotr
Stępień PSP nr 1 Kozienice oraz Hanna Bernaciak PSP
Głowaczów, w kategorii kl. V-VI Kornelia Tęcza PSP nr
3 w Kozienicach i w kategorii gimnazja Magda

Marczak, Marta Paleczna i Piotr Śmietanka PG nr 2
Kozienice oraz Daria Traczyk PG Głowaczów.
W konkursie tym przyznano także 23 wyróżnienia.
Natomiast
w
eliminacjach
rejonowych
59.
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które
odbędą się 12 kwietnia w Klubie Środowisk Twórczych
„Łaźnia” również w Radomiu, reprezentować nas
będą: w turnieju recytatorskim Filip Kucharczyk KDK,
Paulina Stopka ZS nr 1 w Kozienicach oraz z I LO w
Kozienicach Joanna Szumilas i Martyna Pajączkowska,
w turnieju poezji śpiewanej Katarzyna Luśtyk ZS nr 1
w
Kozienicach
z
akompaniatorem
Bartoszem
Kominkiem, Ewa Wnuk z tej samej szkoły z
akompaniatorem Marianem Andrzejem Szczepańskim
oraz Anika Kęska I LO z akompaniatorami Adamem
Śmietanką i Kacprem Majewskim. W konkursie tym
przyznano także 3 wyróżnienia. Gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.
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Poetyckie zmagania
29 marca w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka odbył się już
V Kozienicki Slam Poetycki. Występy artystów oceniane na bieżąco przez publiczność
zyskały dużą popularność wśród kozieniczan.
Poeci konkurowali ze sobą w trzech rundach. Każdy miał za zadanie
przedstawić swoje utwory w ciągu trzech minut dokładnie odliczanych przez
prowadzące - Halinę Koryńską i Barbarę Mrozek-Olechno.
W

V

Kozienickim

Slamie

Poetyckim

zaprezentował

się

Marcin

Lenartowicz. Artysta, który jest jednocześnie recenzentem internetowego
portalu literackiego herbatkauheleny.pl, przedstawił zebranym wiersze
należące

do

szerokorozumianej

poezji

współczesnej.

Swoje

utwory

śpiewająco zaprezentował Łukasz Konder, laureat poprzedniej edycji slamu,
uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach. Trzecim uczestnikiem był
Piotr Tasak po raz wtóry biorący udział w tym nietypowym konkursie.
Bitwa

na

wiersze

okazała

się

pokazem

różnorodności

poetyckiej,

odmienności każdego z twórców. W pojedynku literackim nie dominował
żaden określony temat, zgromadzona publiczność mogła usłyszeć o miłości,
czasie czy przerwach w dostawie prądu. Zmagania uczestników zostały
rozstrzygnięte w finale, za pomocą dwukolorowych lizaków, które otrzymali
wszyscy widzowie. Dokonano wyboru. Zwycięzcą piątej edycji slamu został
Piotr Tasak.
Występ poetów został uświetniony przez minikoncert zespołu „Młot Na
Czarownice”. Była to rzadka okazja do wysłuchania muzyki z pogranicza
hard rocku i heavy metalu wykonywanej w wersji akustycznej. Wraz z
ostatnim brzmieniem perkusji i gitar V Kozienicki Slam Poetycki dobiegł
końca.
Piotr Tasak

Czy wygrają SUKCES ?
W niedzielę, 30 marca w sali widowiskowej Kozienickiego Domu
Kultury odbyły się eliminacje wstępne 19. Ogólnopolskiego Konkursu
Piosenki „Wygraj Sukces”. Zaprezentowało się 40 uczestników w
wieku od 6 do 19 lat, w tym 11 z Młodzieżowej Estrady Piosenki KDK.
Każdy uczestnik przedstawiał dwie piosenki w języku polskim.
Umiejętności wokalne oceniało 3-osobowe jury w składzie: Małgorzata Kutyła
– wokalistka, laureatka festiwali ogólnopolskich, Piotr Dąbrówka – muzyk
i Łukasz Jarzyński – aktor i muzyk. Do eliminacji regionalnych, które odbędą
się 11 maja również w KDK, zakwalifikowali się w kategorii szkoły
podstawowe: klasy 0-III Amelia Chodoła z Białobrzegów, klasy IV-VI Natalia
Kopycka z Wyśmierzyc. W kategorii szkoły gimnazjalne: Martyna Czachurska
z Białobrzegów, Kamil Kacprzyk z Radomia i Katarzyna Kulik z Dęblina,
natomiast w kategorii szkoły ponadgimnazjalne: Wojciech Kowalczyk
i Katarzyna Natora z Białobrzegów. Kozienicki Dom Kultury reprezentować
będą: Anika Kęska (na zdjęciu), Łukasz Konder, Filip Kucharczyk, Katarzyna
Luśtyk i Martyna Pajączkowska. Komisja przyznała także trzy wyróżnienia
dla: Anny Filipek gimnazjalistki z Dęblina, Katarzyny Syty z gimnazjum w
Białobrzegach i Natalii Grygiel reprezentującej KDK. Przesłuchania finałowe
odbędą się w czerwcu w Tarnobrzeskim Domu Kultury.
Główną nagrodą 19. edycji konkursu jest wycieczka do Eurodisneylandu
pod Paryżem. Dla pozostałych laureatów przewidziano nagrody rzeczowe.
Organizatorem konkursu jest Agencja Reklamowa „PRO-MEDIA”
oraz
Tarnobrzeski i Kozienicki Dom Kultury.
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„SKRZYDLATA” młodzież
Młodzież z Klubu Wolontariatu „Skrzydła”

wspiera nie tylko osoby potrzebujące,

ale chętnie integruje się z innymi sekcjami działającymi w Kozienickim Domu Kultury.
Klub Młodzieżowego Wolontariatu
„Skrzydła” działa w Kozienickim Domu
Kultury im. Bogusława Klimczuka od
2007 roku i jest jednym z klubów,
należących do radomskiego Centrum
Młodzieżowego Wolontariatu „Arka”.
Klub współpracuje z Samorządem
Gminy Kozienice, wspierając wszelkie
inicjatywy organizowane na terenie
gminy, angażuje się we wszelkie
imprezy kulturalne organizowane przez
Kozienicki
Dom
Kultury.
Także
Kozienicka
Grupa
Rekonstrukcji
Historycznych,
Towarzystwo
Miłośników Ziemi Kozienickiej oraz
kozienicki oddział PCK i Caritas zawsze
mogą liczyć na pomoc „skrzydlatej”
młodzieży.
W
marcu
nasi
wolontariusze
odwiedzili Mini Klub Seniora „Radosna
Jesień”
przy
Miejsko-Gminnym
Ośrodku
Pomocy
Społecznej
w
Kozienicach. Z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn
wręczyli seniorom własnoręcznie wykonany plakat
z życzeniami oraz wiosenne tulipany. Były także
okolicznościowe wiersze i słodki poczęstunek.
W czwartek, 20 marca
wolontariusze wraz
z
dziećmi uczęszczającymi na koło plastyczne
Kozienickim Domu
Kultury
wspólnie
pożegnali zimę i
powitali
wiosnę,
topiąc
zrobioną
uprzednio
przez
wolontariuszy
Marzannę.
Kolorowy korowód
przy
dźwięku
głośnych
kołatek
przeszedł
ulicami
miasta i udał się do
parku miejskiego,
gdzie
nastąpiło
tradycyjne
pożegnanie
Pani
Zimy.
Również
„skrzydlata
młodzież” cały czas
włącza się w akcje

zbierania plastikowych korków i nakrętek dla chorych
dzieci. Od marca do końca czerwca nakrętki będą
zbierane dla Mariolki Płazy i Wiktorka Mroza. Mariola
urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową odcinka
lędźwiowego kręgosłupa i wodogłowiem. Ma porażenie
kończyn dolnych, wrodzoną obustronnie dysplazję
stawów biodrowych, wrodzoną wadę stóp, zez
naprzemienny. Dziewczynka
ma także pęcherz
neurogenny, przez co jest cewnikowana 6 razy
dziennie. 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%. Jest ona bardzo sucha, łuszcząca się i
zaczerwieniona z powodu stanu zapalnego. Leczenie
polega na łagodzeniu stanu zapalnego i swędzenia
drogimi maściami - tyle proponują lekarze. Natomiast
rodzice dziecka znaleźli klinikę medycyny naturalnej,
która podejmie się wyleczenia synka za pomocą diety i
pobytu w komorach hiperbarycznych. W obu
przypadkach leczenie jest bardzo kosztowne i niestety
przekracza zasoby finansowe rodziców.
Dzięki zebranym plastikowym nakrętkom i korkom
chociaż w części możemy pomóc tym dzieciom.
Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli,
instytucje, placówki oświatowe do zbierania nakrętek i
przynoszenia
ich do siedziby Kozienickiego Domu
Kultury. Każda ilość się liczy.
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