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VII Kozienicki Slam Poetycki
W sobotni wieczór, 21 lutego Kozienickim Domem Kultury zawładnęła
poezja.

Podczas

zorganizowanego

VII

już

Slamu

Poetyckiego

jak zwykle nie zabrakło emocji, odrobiny rywalizacji oraz tego,
co najważniejsze - dobrych wierszy.

Magazyn kulturalny
Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka
MARZEC w KDK:
> Środa, 4 marca godz. 9.00
Podsumowanie
eliminacji
powiatowych
XXII
Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Konkursu
Krajoznawczego
„Poznajemy Ojcowiznę”.
> Niedziela, 8 marca godz.
17.00 Wieczór poezji członków
Grupy Poetyckiej ERATO.
> Wtorek, 10 marca godz.
10.00 Eliminacje środowiskowe
XXXII
Małego
Konkursu
Recytatorskiego.
> Środa, 11 marca godz. 11.00
Eliminacje środowiskowe 60.
Ogólnopolskiego
Konkursu
Recytatorskiego.
> Piątek, 13 marca godz. 17.00
Otwarcie wystawy malarstwa
Ernesta Włodarskiego.
> Niedziela, 15 marca godz.
14.00 III Spotkanie z cyklu
KULTURY ŚWIATA — KULTURA
WŁOSKA.

Najlepszym slamerem okazał się Piotr Tasak. Czek w wysokości 300 zł,
w imieniu dyrektor KDK Elwiry Kozłowskiej, wręczyła Halina Koryńska, instruktor KDK.

W

konkursie

wzięło

udział

pięciu

performerów: Paweł Sokolski, Katarzyna
Kowalewska, Damian Lesiak, Piotr Tasak i

osoby z największą ilością punktów: Piotr
Tasak oraz Paweł Sokolski.
Rozstrzygnięcie

konkursu

również

Halina Budniak. Swoje wiersze autorzy

należało do publiczności, która za pomocą

recytowali

odpowiednich kolorów przyznawała głos ich

bądź

odczytywali

z

kartek.

Starali się to robić w sposób jak najlepszy,

zdaniem,

> Sobota, 21 marca godz.
17.30 II Kozienickie obchody
ŚWIATOWEGO
DNIA
WODY
(teren przed Urzędem Miejskim
w Kozienicach).

czasem nawet zabawny. Zmierzyli się w

podliczeniu

lepszemu

zdecydowanym

zwycięzcą

trzech rundach, każda trwająca 3 minuty.

został

Tasak.

uczestnicy

W dwóch pierwszych wystąpił każdy ze

otrzymali pamiątkowe dyplomy, gromkie

slamerów, a ich występy oceniało 10-

brawa od publiczności i drobne upominki,

> Niedziela, 22 marca godz.
11.40 Poranek teatralny dla
dzieci „Sierotka Marysieńka”.

osobowe jury wyłonione losowo spośród

natomiast nagrodę główną dla najlepszego

publiczności. Do finału przeszły tylko dwie

slamera - czek w wysokości 300 zł, w

Piotr

Wszyscy

Po

ich

imieniu dyrektor KDK

> Wtorek, 24 marca godz.
10.00 Eliminacje powiatowe
XXXII
Małego
Konkursu
Recytatorskiego
i
60.
Ogólnopolskiego
Konkursu
Recytatorskiego.

Elwiry

Kozłowskiej,

wręczyła prowadząca
slam

Halina

Koryńska, instruktor
z domu kultury.

> Piątek, 27 marca godz. 12.00
Rozstrzygnięcie połączone z
wręczeniem nagród konkursu
plastycznego ŚMIGUS DYNGUS
- na wesoło i kolorowo.
> Sobota, 28 marca godz.
11.00 Eliminacje wstępne 20.
Ogólnopolskiego
Konkursu
Piosenki
WYGRAJ
SUKCES,
godz. 14.30 Wyjazd z cyklu
Teatralne Podróże na spektakl
KLIMAKTERIUM
2
CZYLI
MENOPAUZY
SZAŁ
(Sala
Koncertowa Urzędu Miasta w
Radomiu).

slamerowi.

-

Starałem

się

przyłożyć

i

popracować

z

nadzieją, że uda się
coś osiągnąć. I udało
się. Jestem ogromnie
szczęśliwy,
wygraną
Slamerzy: (od prawej) Paweł Sokolski, Katarzyna Kowalewska,
Damian Lesiak, Piotr Tasak, Halina Budniak.

a
chciałbym

przeznaczyć

na

(Ciąg dalszy na stronie 2)
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VII Kozienicki Slam Poetycki
bardzo ważne, to reakcja na to co mnie dookoła

(Ciąg dalszy ze strony 1)

otacza, w wierszach prezentuję swój punkt widzenia
wydanie

kilku

swoich

wierszy

–

poinformował

zwycięzca slamu, Piotr Tasak. – Pisanie jest dla mnie

świata.
Podczas

VII

Kozienickiego

wśród

publiczności

także

upominki

muzyczną

Slamu

Poetyckiego

rozlosowane

zostały

niespodzianki.

zapewniła

sekcja

Oprawę
gitarowa

działająca w KDK: Sławomir Tomczyk wraz
ze swoimi uczniami: Kacprem Sikorskim i
Błażejem Krawczykiem (na zdjęciu), którzy
rozluźnili napiętą atmosferę oczekiwań na
wyniki.

Oprócz

czegoś

dla duszy,

było

również coś dla ciała – słodki poczęstunek.
Mamy
poetyckie

nadzieję,
będą

że

przyszłe

cieszyć

się

slamy
jeszcze

większym zainteresowaniem i możliwością
zaprezentowania swoich utworów.
Nikola Budzińska

Warsztaty literackie
W sobotę, 7 lutego
w

Kozienickim

Kultury

Domu

odbyły

nieodpłatne

się

otwarte

warsztaty

literackie

adresowane
piszących

do

osób

wiersze

i

opowiadania.
Warsztaty poprowadził
Andrzej

Zaniewski

-

poeta, krytyk literacki,
członek

Zarządu

Głównego

Związku

Literatów
członek

Polskich
Zarządu

i
o/

warszawskiego ZLP.
Wśród
znaleźli

uczestników
się

między

innymi

członkowie

Grupy

Andrzej Zaniewski. - Być pisarzem to inaczej być

Poetyckiej „Erato” działającej w KDK prowadzonej

człowiekiem

przez

obserwować to co się dzieje, obserwować wszystkie

Halinę

twórczość

Koryńską.

literacką,

a

Prezentowali
następnie

oni

swoją

wspólnie

z

prowadzącym dokonywali jej analizy.
- Zarówno wiersze, jak i proza, z którymi się
dzisiaj na tych warsztatach zetknąłem, są nie tylko
bardzo obiecujące, ale w kilku przypadkach wręcz
profesjonalne, bardzo oryginalne i nieustępujące tym
utworom, które spotykam na przykład w warszawskiej
prasie czy w ogóle w prasie literackiej – poinformował

nieobojętnym,

obserwować

świat,

dobre i złe momenty tego życia, które nas otacza.
Jestem zadowolony, że kozieniccy poeci potrafią się
doskonalić, potrafią pisać coraz lepiej, coraz ciekawiej,
coraz oryginalniej.
Uzyskane

podczas

warsztatów

profesjonalne

porady na pewno zaowocują w przyszłości.
Zainteresowanych poezją zapraszamy do KDK na
spotkania grupy poetyckiej.
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Kochają taniec
W lutym w Kozienickim Domu Kultury ruszyła trzecia już edycja Kursu Tańca dla kobiet. Do końca
marca panie będą uczyły się takich tańców jak: salsa, cha-cha, twist, rock n'roll, tango i taniec
brzucha.
Zajęcia mają kształt lekcji (treningu), podczas których wykonywane są ćwiczenia, a całość poprzedzana jest
rozgrzewką. To nie tylko nauka i praca nad własnym ciałem, ale także fantastyczna zabawa, podczas której
można zyskać pewność siebie, zabić nieśmiałość i zrozumieć własne ciało.
Kolejna edycja kursu ruszy już w kwietniu.
Do udziału w zajęciach zapraszamy kobiety w
różnym

wieku,

o

różnej

osobowości,

temperamencie i upodobaniach do miłego
spędzania czasu w gronie przyjaciółek i nowo
poznanych osób. Taniec dla kobiet to idealne
rozwiązanie na chandrę, depresję, zły nastrój i
gorsze

dni.

Zapisy

oraz

szczegółowe

informacje u instruktorki Heleny Szamańskiej
w Kozienickim Domu Kultury (ul. Al. 1 Maja
8), e-mail: helena.szamanska@dkkozienice.pl
lub pod nr telefonu 48 611 07 50. Ukończenie
kursu upoważnia do udziału w spotkaniach
tanecznych KLUBU TAŃCA, w tym m.in. w
corocznym

balu

przebierańców

(relacja

poniżej).

Bal przebierańców
Już po raz piąty uczestnicy wszystkich edycji Kursu Tańca organizowanego przez Kozienicki Dom
Kultury

wzięli

udział

w

Spotkaniu

Klubu

Tańca,

którego

tematem

przewodnim

był

„Bal

przebierańców”.
14 lutego w sali widowiskowej KDK pojawiła się m.in. Pocahontas, Mariolka, Pani Wiosna, Piratka, Clown,
Diablica, Chuck Norris
czy

Nietoperzyca.

Wszystkich przybyłych
powitała

instruktor

tańca z KDK Helena
Szamańska,

która

wręczyła także karty
członkowstwa
Tańca

Klubu

nowym

u c z e s t n i k o m .
Następnie

rozpoczęła

się wspaniała zabawa
z

z e s p o ł e m

muzycznym ROXY. Nie
zabrakło

także

wielu

gier i konkursów. A na
zakończenie

wybrano

Króla i Królową Balu.
Wszyscy

bawili

znakomicie.

się
Do

zobaczenia za rok !!!
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Pchła Szachrajka

15 lutego w Kozienickim Domu Kultury odbył się spektakl dla dzieci zatytułowany „O Pchle, co
manier nie miała”, w wykonaniu Teatru TAK z Krakowa. Przedstawienie było inspirowane wierszem
Jana Brzechwy pt. „Pchła Szachrajka”.
Pchła ciągle psociła, kłamała i żartowała z każdego. Najmłodsi widzowie podpowiadali jej więc, kiedy należy
używać słów takich jak „proszę”, „dziękuję” czy „przepraszam”. W trakcie przedstawienia dzieci miały także
możliwość nauki angielskich słówek. Pojawiły się też elementy interaktywne m.in. gra w Magiczne Koło Wiedzy,
nauka tańca animacyjnego „Aerobik o poranku”, nauka piosenki „Jedzie ciuchcia ciuch ciuch ciuch”. Kolejny
poranek już 22 marca. Aktorzy z Teatru „Fantazja” z Ulanowa zaprezentują spektakl „Sierotka Marysieńka”.
Karolina Jaskulak

Słońce, miłość, plaża – te słowa w najlepszy sposób opisują sztukę teatralną pt. „Mamma Mia!”,
którą w środę, 25 lutego mieli okazję zobaczyć uczestnicy Teatralnych Podróży zorganizowanych
przez Kozienicki Dom Kultury. Musical wystawiony został na deskach Teatru Muzycznego „Roma” w
Warszawie. Atrakcji nie brakowało.
„Mamma mia!” to opowieść o młodej Sophie, która chcąc dowiedzieć się kto jest jej ojcem, zaprosiła na swój
ślub trzech mężczyzn. Dowiaduje się o nich z pamiętnika swej matki – Donny, która w przeszłości spotykała się
z każdym z nich. Akcja musicalu rozgrywa się na małej greckiej wyspie. A wszystko to wzbogacone o
nieśmiertelne przeboje legendarnego zespołu ABBA.
- Podobało mi się niesamowicie, cały wyjazd bardzo dobrze zorganizowany – mówi jedna z uczestniczek.
- Świetny musical, chyba najlepszy jaki kiedykolwiek widziałam – ocenia druga z pań.
Wyjazd został zorganizowany w ramach cyklu Teatralne Podróże. W wyjeździe wzięło udział ponad 50 osób,
w tym słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Za organizacje odpowiedzialna była Agnieszka Żarłak z
Kozienickiego Domu Kultury. Na kolejny wyjazd z cyklu Teatralne Podróże zapraszamy już w marcu!
Bartłomiej Matracki
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KIDS IN ACTION na zawodach
21 lutego członkowie zespołu break dance KIDS IN ACTION, działającego w Kozienickim
Domu Kultury pod okiem trenera tańca Michała Wójcika, uczestniczyli w ogólnopolskich
zawodach „Radomskie Dwójki X” w Radomiu.

Była to doskonała okazja, aby zweryfikować swoje

po wyrównanej walce odpadły w ćwierćfinale. W

umiejętności z tancerzami z całego kraju i zaczerpnąć

przerwach dzieciaki aktywnie uczestniczyły w tzw.

dodatkowej

kołach, zdobywając doświadczenie i pewność siebie w

Kozienicki
dwuosobowe

motywacji
Dom

do

Kultury

zespoły,

dalszych

treningów.

reprezentowały

które

startowały

cztery
w

II

tańcu.
Był

to

pierwszy,
turnieju

oprócz
„Kozienice

ubiegłorocznego

kategoriach wiekowych: do lat 9 - dwa zespoły i 10 -

kozienickiego

City

15 lat kolejne dwa. Najlepiej spisali się tancerze z

wyjazd i na pewno na długo pozostanie on w pamięci

Breakers”,

najmłodszego przedziału wiekowego, którzy niestety

uczestników i ich opiekunów.
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Obrady komisji konkursowej
25 lutego w KDK odbyły się obrady komisji XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Konkursu

Krajoznawczego

„Poznajemy

Ojcowiznę”

–

eliminacje

powiatowe.

Organizatorem konkursu jest oddział PTTK w Kozienicach wspólnie z Kozienickim
Domem Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Do konkursu wpłynęło łącznie 25 prac z 11 szkół, w tym 11 prac w kategorii szkół podstawowych, 5 prac w
kategorii gimnazjów i 9 prac w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Prace przygotowywało łącznie 43 uczniów
pod opieką 11 nauczycieli. W każdej kategorii wiekowej jury oceniało oddzielnie prace indywidualne, prace
zespołowe oraz prace multimedialne. Komisja w składzie: Lucyna Mańkowska, Mirosław Mazur i Ryszard
Wojcieszek z PTTK oddział Kozienice, Aleksandra Pajda i Halina Koryńska z KDK oraz Monika Wiraszka ze
Starostwa Powiatowego w Kozienicach, oceniała przede wszystkim zgodność z regulaminem, samodzielność
wykonania, użycie własnych materiałów, ujęcie tematu, język i estetykę wykonania. Ogłoszenie wyników
połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 4 marca o godz. 9.00 w sali widowiskowej Kozienickiego Domu
Kultury.

Tłusty Czwartek na UTW
Zgodnie z tradycją w Tłusty Czwartek należy zjeść
przynajmniej jednego pączka, aby nie opuściła nas
pomyślność. Słuchacze nie zastanawiali się więc nad
kaloriami i 12 lutego korzystali z okazji. Był również
wykład Marcina Stańczuka z Muzeum Wsi Radomskiej,
który opowiadał między innymi o tradycjach i obrzędach
ludowych związanych z tym słodkim dniem. Spotkanie
dodatkowo umilił koncert zespołu „Terefere”, w składzie:
Edyta Glińska i Patryk Walczak - jednocześnie członek
zespołu

„Frument

Project”.

Gościnnie

z

zespołem

wystąpił także uczeń Szkoły Muzycznej I stopnia z
Kozienic Kacper Majewski.
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Trwa nabór do konkursu
Do 30 kwietnia 2015r. trwa nabór do XIII Konkursu
Piosenki

o

Nagrodę

Organizatorem
Kultury

im.

im.

konkursu

Bogusława

Bogusława
jest

Klimczuka.

Kozienicki

Klimczuka.

W

Dom

konkursie

mogą wziąć udział wokaliści z terenu całej Polski,
soliści

lub

małe

zespoły

wokalne;

wykonawcy,

którzy ukończyli 15 rok życia. Konkurs jest głównym
elementem

„Festiwalu

Muzyki

Rozrywkowej

im.

Bogusława Klimczuka” organizowanego przez Gminę
Kozienice. W tym roku Festiwal odbędzie się w
dniach 28-29 sierpnia.

Bogusław Klimczuk (1921-1974)
- patron Konkursu Piosenki.
Konkurs

piosenki

oraz

festiwal

odbywa

się

w

Kozienicach od 2002 roku i nieprzerwanie nosi imię
Bogusława

Klimczuka,

urodzonego

19

października

1921 roku w Kozienicach, który po studiach całe swoje
dorosłe życie związał z Warszawą i z Polskim Radiem.
Nazywany „Kompozytorem Warszawy” był znakomitym
kompozytorem, dyrygentem, aranżerem i świetnym
pianistą. Skomponował ponad 250 piosenek. Skupiał
wokół siebie młodych, zdolnych muzyków, zarówno
profesjonalistów,

jak

i

amatorów.

Kozienicki

Dom

Kultury nosząc imię Bogusława Klimczuka kontynuuje
prace na rzecz młodych talentów. Konkurs Piosenki o
Nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywający się w
ramach festiwalu, jest ukłonem w kierunku patrona.
- Jak co roku myślą przewodnią kozienickiego
festiwalu jest promocja młodych talentów. Młodzież z
terenu całego kraju ma okazję prezentacji utworów z
nurtu polskiej muzyki rozrywkowej, która Klimczukowi
była najbliższa - podkreśla Elwira Kozłowska, dyrektor
Kozienickiego Domu Kultury.
Tegoroczny

Festiwal

Muzyki

Rozrywkowej

im.

Bogusława Klimczuka odbędzie się w dniach 28-29
sierpnia, zaś kwalifikacje wstępne do konkursu w dniu
31 maja. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu
upływa 30 kwietnia 2015r. Szczegóły znajdują się w
Pula nagród w tegorocznym konkursie to prawie

regulaminie dostępnym na stronie www.dkkozienice.pl.

20 tys. zł. Do laureata nagrody Grand Prix

W razie niejasności zapytania prosimy kierować na nr

im. Bogusława Klimczuka 2015 trafi 6 tys. zł
i statuetka festiwalowa.

telefonu:

48

611

07

50

dom.kultury@dkkozienice.pl.

lub

pocztę

e-mail:
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