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Magazyn kulturalny 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

WRZESIEŃ w KDK: 

> 1-5, 8-10 września 

godz .  11 .00 -14 .00 

Zapisy na Uniwersytet 

Trzeciego Wieku na rok 

akademicki 2014/2015. 

> Czwartek, 11 września 

g o d z .  1 1 . 0 0 

Inauguracja roku 

a k a d e m i c k i e g o  

2 0 1 4 / 2 0 1 5 

U n i w e r s y t e t u 

Trzeciego Wieku. 

> Niedziela, 14 września 

godz. 11.40  Spotkanie z 

cyklu Poranki Teatralne 

dla dzieci „Recepta na 

leniuszka”. 

> Wtorek, 16 września 

godz. 17.00 Koncert 

P A M I Ę T A M Y  w 

wykonaniu Orkiestry 

Sinfonietta Cracovia 

pod batutą prof. 

K r z y s z t o f a 

Pendereckiego w 

Kościele pw. Św. Rodziny 

w Kozienicach. 

> Wtorek, 23 września 

godz. 11.00 Musical 

pasmanteryjny „Śluby 

Panieńskie”. 

> Wtorek, 23 września 

godz. 12.00 Posiedzenie 

komisji konkursowej XII 

O g ó l n o p o l s k i e g o 

Konkursu Literackiego 

im. Marii Komornickiej. 

> Niedziela, 28 września 

g o d z .  1 1 . 0 0  I X 

Ogólnopolski Przegląd 

Piosenki Biesiadnej 

„Kozienice 2014”. 

> Wtorek, 30 września 

DZIEŃ PATRONA. 

Portale społecznościowe to dzisiaj 

największe centrum Internetu. Wielu ludzi, 

a w szczególności młodzież nie wyobraża 

sobie dnia, bez sprawdzenia „co w trawie 

piszczy”. Po pewnym czasie, może się to 

przerodzić w nałóg, którego niezwykle 

ciężko jest się pozbyć. Spektakl „face 

factory” podejmuje bardzo ważny, 

współczesny temat. Internet pochłania bez 

reszty bardzo wielu z nas. Często w świecie 

wirtualnym gubimy swoją osobowość  

i zaciera nam się granica między nim,  

a rzeczywistością. Akcja przedstawienia 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

XXI wiek to zdecydowanie czas Internetu i portali społecznościowych. 

Niejeden uważa to za podstawę życia codziennego. O tym, że nie można 

popadać w uzależnienie opowiedział spektakl pt. „face factory … lecimy 

tutaj”. Odbył się on w piątkowe popołudnie, 8 sierpnia w sali 

widowiskowej Kozienickiego Domu Kultury.  

Wakacyjny spektakl 

W dniach 29-30 sierpnia odbył się Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława 

Klimczuka. Grand Prix tegorocznego Konkursu Piosenki „wyśpiewała”  

Małgorzata Nakonieczna z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Instytut 

Edukacji Muzycznej. Sponsorem festiwalu była ENEA Wytwarzanie S.A. 

Reportaż z festiwalu w kolejnym numerze magazynu KDK.  

Wyśpiewała GRAND PRIX 
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dzieje się na jednym z najbardziej popularnych portali 

społecznościowych, a dokładnie w sektorze obsługi. 

Przedstawia perypetie osób, które bardzo ciężko 

pracują, „lajkując” posty, tworząc nowe wydarzenia 

oraz dodając zdjęcia - za pomocą maszyny dodającej. 

Kiedy nagle zdarza się niespodziewana awaria, żaden 

z pracowników, nie ma pojęcia co w tej sprawie 

zrobić. Król - ich zwierzchnik - nakazuje im wszystko 

dogłębnie sprawdzić. W pewnym momencie zauważa 

on tajemnicze okno. Kiedy przez nie wygląda, zaczyna 

zastanawiać się kim są istoty żyjące, w „równoległym 

świecie”, a przede wszystkim zadaje sobie pytanie 

„kto jest prawdziwy?”. Postanawia to sprawdzić  

i ucieka ze swojego internetowego królestwa. Tron 

obejmuje wówczas pracownik, który bez względu  

na wszystko, był przyjazny i miły wobec innych. 

Spektakl ten jest zwieńczeniem intensywnych 

warsztatów teatralnych, które odbywały się w ramach 

wakacyjnej oferty KDK. Został on wyreżyserowany 

przez Radosława Mazura, Natalię Jarnuszkiewicz  

oraz Katarzynę Waszkiewicz. Warsztaty trwały jedynie 

dziesięć dni, a jak twierdzi jeden z widzów przyniosły 

spektakularny efekt. Młodzi aktorzy, mimo ciężkiej 

pracy i dużej ilości godzin spędzonych na próbach,  

są bardzo zadowoleni z efektu końcowego. 

- Myślę, że było fajnie – mówi Ola. – Każdy dał  

z siebie jak najwięcej. 

Na zakończenie nie obyło się bez podziękowań dla 

zaangażowanych w realizację przedstawienia. 

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury, Elwira 

Kozłowska, wręczyła wszystkim pamiątkowe dyplomy. 

Zaprosiła także do korzystania z oferty KDK w roku 

szkolnym. 

Bartłomiej Matracki 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Wakacyjny spektakl 

Z dniem 11 września Kozienicki Dom Kultury 

im. Bogusława Klimczuka rusza z siódmą edycją 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapisy trwają  

od 1 do 10 września, w dni robocze, w godz. 

11.00-14.00. 

Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby, które 

zakończyły już swą karierę zawodową, przeszły  

na emeryturę lub rentę i mają czas, by realizować 

swoje marzenia i pasje. Zapisy oraz szczegółowe 

informacje u koordynatorki UTW Aleksandry Pajdy  

w KDK, pod adresem e-mail: ola.pajda@dkkozienice.pl 

lub pod nr telefonu 48 611 07 50. 

Zajęcia w pierwszym semestrze roku 

akademickiego 2014/2015 odbywać się będą w każdy 

czwartek, od 11 września do 11 grudnia, w godzinach 

od 11.00 do 14.00 w sali widowiskowej Kozienickiego 

Domu Kultury. Składać się będą z dwóch wykładów 

lub wykładu i koncertu edukacyjnego w wykonaniu 

Filharmonii Narodowej w Warszawie. Ponadto  

dla słuchaczy zorganizowane zostaną wycieczki  

oraz zajęcia fakultatywne takie jak: joga, aqua 

aerobic, zajęcia taneczne dla kobiet, gimnastyka 50+, 

tańce w kręgu, nordic walking, kurs komputerowy, 

zajęcia teatralne, warsztaty plastyczne decoupage, 

zajęcia fotograficzne, język angielski oraz język 

niemiecki, a także nowość m.in.: chór III Wieku, 

zajęcia z samoobrony, tenis stołowy. Słuchacze 

opłacają czesne w wysokości 50 zł za semestr  

oraz symboliczne kwoty za zajęcia fakultatywne. 

Zajęcia językowe dla słuchaczy UTW są nieodpłatne. 

Przypomnijmy: Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Kozienicach, działający w Kozienickim Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka, powstał w sierpniu  

2008 roku, z inicjatywy Dyrektora Domu Kultury, 

Elwiry Kozłowskiej. Był to w tamtym czasie pierwszy 

taki Uniwersytet w regionie. Patronatem honorowym 

Uniwersytet otoczył Burmistrz Gminy Kozienice,  

dr Tomasz Śmietanka.  

Od początku swojego istnienia UTW wzbudza duże 

zainteresowanie społeczeństwa. Obecnie liczy sobie 

ok. 190 słuchaczy i z roku na rok ich przybywa. 

Zapisy na UTW ogłoszone 

mailto:ola.pajda@dkkozienice.pl
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Wakacyjny sierpień z KDK 
Pierwszy miesiąc wakacji minął w domu kultury pod znakiem kreatywnych warsztatów i zajęć 

połączonych ze świetną zabawą. Nie inaczej było w sierpniu. Przez cały kolejny miesiąc wakacji 

dzieci i młodzież uczestniczyły w licznych warsztatach. Część zajęć to swoiste novum  

w propozycjach domu kultury, ale w ofercie znalazły się także warsztaty cieszące się dużym 

zainteresowaniem w latach poprzednich. Odbyły się: intensywne warsztaty teatralne, gitarowe, 

rękodzieła artystycznego, scrapbooking’u, decoupage’u, taneczne, multimedialne - interaktywne  

z mitologii słowiańskiej oraz kurs tańca dla dzieci i zabawy z językiem niemieckim  

dla początkujących. Nie mogło także zabraknąć wyjazdu do kina Helios w Radomiu.  

A już we wrześniu zapisy na rok szkolny 2014/2015 do grup stałych: zespołów, kół i sekcji 

działających w Kozienickim Domu Kultury. Pełna oferta na stronie: www.dkkozienice.pl  

Intensywne warsztaty teatralne, które trwały od 28 lipca do 8 sierpnia, przyciągnęły wielu miłośników 

aktorstwa. Warsztaty prowadzone były przez: Katarzynę Waszkiewicz - muzyka i choreografa, Natalię 

Jarnuszkiewicz - scenarzystkę i malarkę oraz Radosława Mazura - aktora współpracującego z domem 

kultury. Codziennie przez 7 godzin młodzi adepci aktorstwa  szlifowali swój talent, aby w ostatni dzień 

przedstawić szerszej publiczności efekty swojej pracy. Spektakl zatytułowany „face factory...lecimy 

tutaj” zakończył intensywne zajęcia. Z warsztatów uczestnicy wyszli z większą pewnością siebie  

na scenie oraz ze świadomością twórczo spędzonego czasu.                                   (tekst: Patrycja Adamczyk) 

W wakacyjnej ofercie KDK znalazły się również warsztaty gitarowe prowadzone  

przez Sławomira Tomczyka muzyka i gitarzystę, współpracującego z domem kultury.  

Zajęcia trwały od 4 do 6 sierpnia. Po krótkim sprawdzeniu umiejętności uczestników,  

nadeszła pora na wybór repertuaru, odpowiedniego do poziomu gry. Każdego dnia młodzież 

opracowywała nowe piosenki i zajmowała się nowymi ćwiczeniami. Prowadzący zawsze służył pomocą. 

Młodzież wyszła z warsztatów z dobrym humorem - bogatsza o nowe umiejętności.  

Naukę gry na gitarze będzie można kontynuować podczas roku szkolnego.           (tekst: Patrycja Adamczyk) 
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Wakacyjny sierpień z KDK 

Jednodniowe warsztaty rękodzieła artystycznego odbyły się 5 sierpnia.  

Na warsztatach prowadzonych przez Barbarę Władysławę Drachal z Grupy Twórczej „Vena”  

działającej w naszej placówce już 17 lat, dzieci nauczyły się ściegu łańcuszkowego.  

Po opanowaniu tej trudnej techniki, każda uczestniczka haftowała swoją pierwszą makatkę. 

Wyjazd do kina Helios w Radomiu odbył się 12 sierpnia. Film „Wojownicze żółwie ninja”  

w wersji 3D cieszył się dużym zainteresowaniem. Czterej superbohaterowie zrobili ogromne wrażenie  

na uczestnikach wyjazdu, a zachwytom nie było końca.    

Kolorowy papier, cekiny, pomponiki, wstążki, koronki, kokardki, perełki, ozdobne kwiatuszki  

oraz drewniana ramka - to wszystko niezbędne było 6 sierpnia do wykonania romantycznej ramki  

na zdjęcia przez uczestniczki warsztatów. Zajęcia poprowadziła instruktorka  

plastyki KDK Agnieszka Bieńkowska. 
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Wakacyjny sierpień z KDK 

Nie mogło zabraknąć również kursu baletu klasycznego z elementami polskich tańców narodowych  

dla dzieci. W  programie znalazły się także ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia poprawiające koordynację 

słuchowo-ruchową oraz zabawy z chustą Klanzy. Wszystko w dniach 13-14 sierpnia  

pod okiem Heleny Szamańskiej – instruktor KDK.  

Jednodniowe warsztaty manualne odbyły się 18 sierpnia. Agnieszka Bieńkowska - instruktor plastyki KDK 

pokazała uczestniczkom jak zwykłe drewniane pudełko można pięknie przyozdobić przy użyciu różnych 

szablonów i farby akrylowej. Przede wszystkim liczył się pomysł i estetyka wykonania. 

Od 18 do 22 sierpnia wakacyjny kurs języka niemieckiego poprowadziła Sylwia Piątkiewicz.  

Zajęcia adresowane były do dzieci w wieku 8-10 lat. 

W programie znalazły się m.in. zabawy językowe, piosenki i podstawowe słownictwo.  
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Wakacyjny sierpień z KDK 

Od 19 do 21 sierpnia trwały warsztaty taneczne Break Dance pod okiem trenera Michała Wójcika.  

I podobnie jak zajęcia lipcowe, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicy poznali 

podstawowe elementy break’a: toprocki, dropy, power movesy, freeze'y i footworki.  

19 sierpnia odbyły się kolejne warsztaty rękodzieła artystycznego. Tym razem dziewczynki pod okiem 

Marleny Zielińskiej z Grupy Twórczej „Vena” działającej w KDK, z kolorowych, drewnianych koralików 

tworzyły wspaniałą biżuterię. Były wisiorki, bransoletki i kolczyki.  

Warsztaty multimedialne, interaktywne z mitologii słowiańskiej 21 i 22 sierpnia poprowadzili Marcin 

Stańczuk – pracownik Muzeum Wsi Radomskiej oraz Halina Koryńska i Helena Szamańska - instruktorki 

KDK. Tutaj młodzież poznała postacie mitologii słowiańskiej, tradycyjne słowiańskie święta rodzinne  

i doroczne, a na koniec odbyły się zajęcia plastyczne inspirowane mitologią.  
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KDK na dożynkach w Janikowie 

Po raz kolejny nasi 

podopieczni prezentowali swoje 

talenty. Tym razem  

na XI Dożynkach Powiatowo-

Gminnych, które odbyły  

się 24 sierpnia w Janikowie.  

Małgorzata Kutyła, Martyna 

Pajączkowska i Łukasz Konder  

z Młodzieżowej Estrady Piosenki 

działającej w naszej placówce, 

wystąpili w części artystycznej. 

Zaprezentowali oni pięć utworów  

z rep. Kasi Popowskiej „Przyjdzie 

taki dzień”, z rep. Mrozu pt. „Nie 

mamy nic do stracenia”, z rep. Igi 

Cembrzyńskiej pt.  „Mówiłam 

żartem”, z rep. Mateusza Mijała  

pt. „Niech się ludzie śmieją”  

oraz z rep. Zespołu „Bajm”  

pt. „Józek nie daruję ci tej nocy”. 

Niestety ze względu na 

niesprzyjającą aurę występ Zespołu 

„Motylek” z KDK został odwołany.  

Przez cały dzień wśród licznych 

stoisk, swoje prace prezentowali 

twórcy z Grupy „Vena” z KDK: Maria 

Podsiadła (koronkarstwo), 

Władysława Barbara Drachal 

(koronkarstwo i haft), Helena 

Szamańska (malarstwo  

i  koronkarstwo), Eugenia Kuna 

(malarstwo i poezja) i Grzegorz 

Gordat (wikliniarstwo). 

Imprezę poprowadziła dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska wspólnie z Agnieszką 

Gajdą ze Starostwa Powiatowego. 

Poranki teatralne dla dzieci 
Podczas sierpniowego poranka teatralnego  

dla dzieci, odbywającego się w KDK 17 sierpnia, 

aktorzy z Teatru Dobrego Serca z Warszawy, 

przedstawili najmłodszym spektakl zatytułowany 

„Indiańska wioska”. 

Główny bohater Brudny Jon próbował skłócić dwa 

plemiona, ale dzięki mądrości i dobroci 

czerwonoskórej dziewczyny przekonał się, że „zgoda 

buduje”, a prawda i miłość zawsze zwyciężają.  

A już 14 września kolejne spotkanie  

z teatrem. Tym razem spektakl „Recepta dla 

leniuszka” zaprezentują aktorzy z krakowskiej agencji 

artystycznej KANON. Bohaterem przedstawienia 

będzie Tadeuszek Leniuszek  - chłopiec, który nie lubił 

chodzić do przedszkola, jeść zdrowej żywności, 

sprzątać, a nawet ubierać się. Przedstawienie 

interaktywne, pełne humoru, z przesłaniem, podczas 

którego uda się przegonić leniuszka. 

ŁUKASZ KONDER 

MARTYNA PAJĄCZKOWSKA MAŁGORZATA KUTYŁA 

ELWIRA KOZŁOWSKA 
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