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Magazyn kulturalny 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

LIPIEC w KDK: 

> 29 czerwca - 31 

sierpnia LATO w 

MIEŚCIE - WAKACJE 

2015  z KDK szczegóły 

na stronie 

www.dkkozienice.pl. 

> Niedziela, 19 lipca 

godz. 11.40 Poranek 

teatralny dla dzieci - 

spektakl teatru cieni 

„Okienko” i warsztaty. 

> Piątek, 24 lipca 

Otwarcie wystawy 

pokonkursowej członków 

Grupy Twórczej VENA. 

 Kozienice stolicą breakdance 

Uroczystego otwarcia 

t u r n i e j u  d okona ł a 

dyrektor Kozienickiego 

Domu Kultury Elwira 

Kozłowska, po czym 

rozpoczęto zmagania na 

s p e c j a l n i e 

p r z y g o t o w a n y m 

parkiecie. Tancerze 

zmierzyli się w czterech 

kategoriach: Kids Battle 

2vs2 do 11 lat, Kids 

Battle 2vs2 12-15 lat, 

Power Moves Contest i 

bitwy ekip 3vs3. W 

przerwach natomiast 

zobaczyliśmy Longest 

M o v e s  C o n t e s t y . 

Dyplomy wręczano za 

Headspin - najdłużej 

wykręconą "bańkę", 

Swipes - najdłużej 

wykonane swipes'y, koła 

Thomasa - najdłużej 

w y k r ę c o n e  k o ł a 

Thomasa, hand hops - 

najdłuższe skakanie na 

ręce i bary - najdłużej 

wykręcone bary. Turniej 

rozgrywany był w 

systemie pucharowym, a 

poszczególne występy  

oceniali doświadczeni 

bboye z Polski tj. dr Hefo 

(Ready To Battle, 

Octagon) i Wezyr (Nasa) 

oraz z Kaliningradu - 

Beetle (Zames Crew). 

- Dla mnie przede 

wszystkim liczy się 

muzykalność, czyli DJ 

gra dla nas my tańczymy 

do muzyki, wykonanie, 

czyli trzeba zrobić to 

czysto i oczywiście 

oryginalność co bardzo 

lubię – mówił podczas 

turnieju dr Hefo. 

W sumie w kategorii 

K i d s  B a t l l e 

zaprezentowało się 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

W sobotę, 13 czerwca na deskach amfiteatru nad Jeziorem Kozienickim 

królowali tancerze break dance z całej Polski, gwiazdy hip-hop’u  

i reggae. Wszystko za sprawą II Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Break 

Dance „Kozienice City Breakers”.  

Zwycięzcy tegorocznego turnieju w bitwach ekip 3vs3 BREAKNUTS wraz z dyrektorem 

KDK Elwirą Kozłowską (czwarta od lewej), dyrektorem Wydziału Promocji, Kultury i 

Sportu w UM Jarosławem Traczykiem (trzeci od prawej) oraz sędziami: bboy Beetle 

(pierwszy od lewej), bboy Hefo (trzeci od lewej) i bboy Wezyr (pierwszy od prawej). 

Reprezentanci Kozienickiego Domu Kultury  

- grupa „Kids in Action”. 
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Kozienice stolicą breakdance 

ponad 20 ekip, w tym także tancerze z Kozienic z 

grupy „Kids in Action” działającej w KDK pod okiem 

trenera break dance Michała Wójcika: Zuzanna 

Orłowska, Paulina i Piotr Ośka,  Jan Zieliński, 

Katarzyna Klimowicz, Patryk  i Oskar Rakoczy. 

Kozieniczanie   nie zostali  wprawdzie laureatami 

tegorocznego  turnieju, ale i tak świetnie się bawili.  

- Moim zdaniem było bardzo fajnie, daliśmy z 

siebie wszystko co jest możliwe, ale niestety nie udało 

się tym razem – mówiła Zuzia Orłowska. 

I miejsce w Kids Battle do 11 lat zajął zespół 

Monster Munch w składzie: Mateusz Józefkowicz i 

Klaudiusz Kowalski, II zespół Crazy Monkeys z Zabrza, 

czyli Kordian Kmietjan i Kajetan Owczarek, III zespół 

Kids Team Young 1 z Katowic: Kuba Mol i Dawid 

Machulec i IV miejsce Góral & Kazu, czyli Jan Górski i 

Kacper Komuda. 

I miejsce w Kids Battle 12-15 lat zajął zespół Break 

Kids 1 z Lipska w składzie: Kamil Wojarski i Dawid 

Pluta, II zespół Lumbago Team, czyli Piotr Winiarski i 

Kamil Głogowski, III zespół Break Kids 2 z Lipska: 

Mateusz Stępień i Krzysztof Drewke i IV miejsce PePe, 

czyli Patryk Sojka i Paweł Magiera. 

W kategorii  Power Moves Contest zobaczyliśmy 5 

tancerzy z dużym doświadczeniem na koncie. Tutaj 

najlepszy okazał się bboy Mliko, czyli Kamil Marczyk z 

Radomska. II miejsce zajął bboy Yetti – Tomasz 

Szewczyk z Bełchatowa, III bboy Martin – Martin 

Trojanowski z Torunia, IV bboy Zawias – Wiktor 

Woźniczko z Katowic i V miejsce bboy Dex – Damian 

Knop z Częstochowy. 

W czwartej najważniejszej kategorii, czyli bitwach 

ekip 3vs3, w której do wygrania były atrakcyjne 

nagrody finansowe, zmierzyło się 14 zespołów. Warto 

tutaj wspomnieć, że po raz pierwszy w tej kategorii 

wprowadzono dodatkowe nagrody pieniężne dla ekip, 

które niestety odpadły w pierwszej i drugiej rundzie. 

I miejsce w bitwach ekip 3vs3 zajął zespół 

Breaknuts w składzie: Paulina Starus, Joachim 

Barański i Mikołaj Savka. Zgarnęli największą wygraną 

- 2000 zł. 

- Impreza bardzo pozytywnie nas zaskoczyła jeżeli 

chodzi o organizację, bo rzadko kiedy się zdarza, że 

tak dba się o tancerzy (…) a jeżeli chodzi o finał to 

jesteśmy bardzo szczęśliwi – mówiła Paulina Starus. 

- Mieliśmy dość ciężkie niektóre walki i nasza 

drabinka była dość trudna (…) ale tak naprawdę nie  

byliśmy nastawieni na finał. Przyjechaliśmy się tutaj 

pobawić, spędzić ze sobą czas, porozmawiać, dlatego 

też możliwe, że dzięki temu udało nam się dojść tak 

daleko – dodał Joachim Barański. 

II miejsce w bitwach ekip 3vs3 zajął zespół 

Eudezet Skillz 2, czyli Martin Rosik i Tomek Bogusiak 

zgarniając 1000 zł, III miejsce powędrowało do 

zespołu Cats Claw Crew, w skład którego weszli: 

Kamil Białobrzewski, Bartłomiej Białobrzewski i Dawid 

Gieranin tym samym wygrywając 500 zł i IV miejsce  

zajął zespół Południowy Wiatr – Rafał Pilawka, Marcin 

Kost i Wiktor Woźniczko wygrywając 300 zł. 

Puchary, dyplomy i nagrody zarówno finansowe, 

jak i rzeczowe wręczali laureatom dyrektor KDK Elwira 

Kozłowska, dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Główny sponsor  

wydarzenia: 

Monster Munch 

I miejsce w kategorii Kids Battle 2vs2 (do 11 lat) 

Break Kids 1 

I miejsce w kategorii Kids Battle 2vs2 (12-15 lat) 

bboy Mliko 

I miejsce w kategorii Power Moves Contest 
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Sportu w Urzędzie Miejskim w Kozienicach Jarosław 

Traczyk oraz sędziowie. Podczas turnieju dodatkowymi 

atrakcjami dla widzów były pokazy umiejętności 

sędziów oraz warsztaty dla wszystkich. Całość 

brawurowo poprowadził Rufin MC z Piaseczna. A 

oprawą muzyczną zajmował się DJ FIM. Po 

zakończeniu zmagań tanecznych sceną zawładnęli 

muzycy.  

Przed publicznością zgromadzoną w amfiteatrze 

wystąpili Bas Tajpan & Bob One, a supportowali ich 

Maikendo & DJ Baff Weed oraz Somp WPL & Chio 

EMB.  

Wydarzeniem towarzyszącym całej imprezie był 

VIII Ogólnopolski Zlot BMW serii 3 pod hasłem „BMW 

3er FEST Kozienice 2015”.  

Warto wspomnieć, że w tym dniu to nie były 

jedyne atrakcje czekające na mieszkańców naszego 

miasta. Na terenie skateparku przy Krytej Pływalni 

„Delfin” odbyły się także II Zawody Rowerowo-

Deskorolkowe. Organizatorami sobotnich 

przedsięwzięć byli: Gmina Kozienice, Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka, Kozienickie 

Centrum Rekreacji i Sportu oraz Jamaj Events.  

Kozienicki Dom Kultury chciałby serdecznie 

podziękować za wsparcie II Ogólnopolskiego Turnieju 

Tańca Break Dance „Kozienice City Breakers” 

wszystkim sponsorom, w tym sponsorowi głównemu 

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

Poranek teatralny dla dzieci 

7 czerwca w Kozienickim Domu Kultury tradycyjnie odbyło się spotkanie najmłodszych 

mieszkańców naszej gminy z teatrem. Poranek zatytułowany „Syrenka Arielka” zaprezentowali 

aktorzy z Teatru Fantazja z Ulanowa.  

Spektakl opowiadał o Syrence, która z okazji swoich urodzin mogła wypłynąć na powierzchnię oceanu i na 

własne oczy zobaczyć świat ludzi, o którym tyle słyszała z opowieści starszych sióstr. Arielka podczas swojej 

wyprawy poznaje księcia i od tej pory marzy o tym, aby pozbyć się rybiego ogona i zamieszkać w świecie ludzi. 

Prosi o pomoc swojego przyjaciela Delfina - Edzia, który zawsze udziela jej dobrych rad. Ostatecznie wyprawa 

przyniosła Syrence szczęście, a bajka pokazała, że warto marzyć - bo marzenia się spełniają. 

- Jestem ze swoją córką na każdym poranku teatralnym w Kozienickim Domu Kultury. Za każdym razem 

Marysia wspaniale się bawi. Cieszę się, że jest taka możliwość, aby od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach 

zainteresowanie i miłość do teatru - mówi jedna z mam.  

Na kolejne spotkanie z teatrem zapraszamy już 19 lipca. Po raz pierwszy w naszej placówce wystąpi 

teatr cieni. Aktorzy z Teatru „Lalki i Ludzie” z Supraśla zaprezentują spektakl „Okienko”. Będzie to widowisko 

cieniowe złożone z ośmiu krótkich historii zrealizowanych w różnych technikach cieniowych. Każda z nich 

posiada ukryty morał, który po zaprezentowaniu każdej z historii instruktorzy będą starali się zwerbalizować w 

trakcie rozmowy z publicznością. W ten sposób uczyć będą młodego widza aktywnego odbioru teatru. A po 

spektaklu odbędą się nieodpłatne warsztaty teatru w ramach akcji LATO w MIEŚCIE - WAKACJE 2015 z KDK, w 

których udział nie jest związany z uczestnictwem w spektaklu. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia. 

 Kozienice stolicą breakdance 

Gwiazdą II Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Break Dance „Kozienice City Breakers”  

byli Bas Tajpan (z prawej) i Bob One. 

Główny sponsor  

wydarzenia: 
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Wakacje już rozpoczęte 
W czwartek, 18 czerwca w sali widowiskowej Kozienickiego Domu Kultury odbyło się 

zakończenie roku kulturalno-oświatowego 2014/2015. Podczas imprezy podsumowano 

działalność wszystkich sekcji, które działają w instytucji. 

Zgromadzonych w sali widowiskowej KDK powitała 

prowadząca imprezę – Aleksandra Pajda. Następnie 

głos zabrała dyrektor KDK, Elwira Kozłowska. 

Podziękowała ona uczestnikom wszystkich zajęć oraz 

ich prowadzącym za chęć do pracy. Zaznaczyła, że 

dom kultury stale się rozwija i w tym roku wzbogacił 

swoją ofertę o nowe sekcje, takie jak nauka gry na 

pianinie, chór dziecięcy „Mały Gospel” czy warsztaty 

rysowania komiksów. Wyraziła również nadzieję, że 

przyszły rok szkolny rozpocznie się już w nowym 

Centrum Kulturalno-Artystycznym. 

Podczas wydarzenia swoją działalność 

zaprezentowały: chór dziecięcy „Mały Gospel” wraz z 

zespołem tanecznym „Motylek”, Młodzieżowa Estrada 

Piosenki, sekcja gitarowa oraz zespół break dance 

„Kids in Action”. Można było także zobaczyć pokaz 

taneczny Aleksandry Waluś, spektakl grupy teatralnej 

„Za 15 kwadrans” czy wystawę prac plastycznych 

uczestników warsztatów rysowania komiksów i koła 

plastycznego. Dyplomy ukończenia zajęć wręczali 

dyrektor KDK, Elwira Kozłowska wraz z prowadzącymi 

poszczególnych sekcji. 

W tym dniu podsumowano także działalność: 

grupy teatralnej „Młodzieżowy Teatr Vanitas”, 

młodzieżowej grupy improwizacyjnej „Apetyczne 

Krasnoludy z Kosmosu”, warsztatów dziennikarskich, 

kursu z języka niemieckiego, kursu fotograficznego, 

tańców w kręgu, grupy twórczej „Vena”, grupy 

poetyckiej „Erato” oraz klubu wolontariatu „Skrzydła”. 

Przez cały rok szkolny KDK zrzesza około 400 osób 

w 24 różnych tematycznie warsztatach, kołach i 

sekcjach. Zarówno młodzi, jak i seniorzy mogą tu 

spędzić miło czas, rozwijając swoje pasję i integrując 

się z innymi ludźmi. Na zajęciach zawsze panuje miła 

atmosfera. 

- Uwielbiam przychodzić na warsztaty do domu 

kultury, bo zawsze uczymy się tu czegoś nowego, 

czegoś ciekawego – komentuje jedna z uczestniczek 

zajęć w KDK. 

- Zajęcia, które się tu odbywają pozwalają mi 

rozwijać pasję i polepszać moje umiejętności. Zawsze 

pożytecznie spędzam tu czas – mówi uczestnik zajęć 

w KDK. 

W związku z zakończeniem roku szkolnego 

2014/2015 Kozienicki Dom Kultury przygotował 

bogatą ofertę wakacyjną, a my już teraz zapraszamy 

do skorzystania z niej. Szczegóły na stronie 

www.dkkozienice.pl. 

Bartłomiej Matracki 

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego swoje umiejętności zaprezentowały m.in.  

sekcje taneczne i wokalne: zespół baletowy „Motylek” działający pod okiem instruktor Heleny Szamańskiej  

i chór dziecięcy „Mały Gospel”, który prowadzi instruktor Ewa Izdebska. 
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Wakacje już rozpoczęte 

Na scenie zobaczyliśmy także grupę break dance „Kids in Action” (po lewej) prowadzoną przez instruktora 

Michała Wójcika oraz najmłodszą grupę teatralną „Za 15 kwadrans” prowadzoną przez aktora i pedagoga 

Radosława Mazura, która zaprezentowała inscenizację „Czerwony Kapturek”. 

W roku szkolnym 2014/2015 jedną z nowości wprowadzoną do oferty KDK 

były warsztaty „Rysujemy komiksy” prowadzone pod czujnym okiem 

instruktorów Joanny i Luci Montagliani. Uczestnicy uczyli się podstawowych 

zasad rysunku komiksu tj.: studium postaci, środowiska i ilustracji do 

opowiadań, legend i bajek, wykonywali nadruki narracji do ilustracji oraz 

tworzyli komiks w oparciu o przedstawioną legendę lub według własnego 

pomysłu.  Efekty całorocznej pracy zostały zaprezentowane w specjalnie 

wydanej publikacji. 

Można było także zobaczyć pokaz taneczny Aleksandry Waluś przygotowany pod okiem instruktor Heleny 

Szamańskiej oraz sekcję gitarową prowadzoną przez Sławomira Tomczyka. 



 

Str. 6 

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

Spektakl o samobójstwie 
W poniedziałek, 22 czerwca na scenie Kozienickiego Domu Kultury po raz ostatni w tym 

roku szkolnym zaprezentowała się grupa teatralna „Młodzieżowy Teatr VANITAS” 

działająca pod okiem aktora i pedagoga Radosława Mazura. Młodzi aktorzy wystawili 

spektakl pt. „Przepraszamy”, którego fabuła dotknęła problemu przemocy w szkole. 

Spektakl  przygotowany został na podstawie 

scenariusza „I'm sorry” aut. Zbigniewa Hołdysa i 

złożyły się na niego dwa teksty.  Pierwszy „Pif! Paf! 

Jesteś trup!” Williama Mastrosimone’a w przekładzie 

Zbigniewa Hołdysa to historia pozornie nieśmiałego 

chłopaka z dobrej rodziny, który pewnego dnia 

przynosi do szkoły broń i zabija kolegów z własnej 

klasy. Dlaczego ja? – pytają zmarli koledzy, próbujący 

zrozumieć, co tak naprawdę się stało. Ofiarą drugiej 

historii „I'm sorry” jest 17-letnia uczennica, która nie 

potrafi poradzić sobie z niekończącymi się uwagami i 

żartami kolegów, i koleżanek z klasy. Dziewczyna 

popełnia samobójstwo skacząc przez okno. Jej szkolni 

koledzy czują się za nie współodpowiedzialni i przed 

kamerą opowiadają tragiczną historię swojej 

koleżanki.  

Przedstawienie ukazało bezwzględność młodych 

ludzi, brak empatii, ich znieczulenie oraz czerpanie 

przyjemności z krzywdzenia innych. Wnioski i 

przemyślenia każdy mógł wysnuć po obejrzeniu 

spektaklu.  

W role aktorów wcielili się: Klaudia Bąk, Błażej 

Doniec, Adrianna Glegoła, Grzegorz Maciejewski, 

Marta Paleczna, Hubert Smolarczyk i Anna Soboń. 

Reżyseria: Radosław Mazur. Tematyka z jaką zmierzyli 

się członkowie grupy teatralnej nie była łatwa, dla nich 

jednak to nowe, ciekawe doświadczenie. 

- Bardzo mi się podoba ta sztuka, ponieważ daje 

do myślenia – mówiła po zakończeniu spektaklu Anna 

Soboń.  

- Zgadzam się z koleżanką. To naprawdę trudna 

sztuka, ale myślę, że wyzwania są fajne więc czemu 

nie próbować – dodała Marta Paleczna. 

- Dzisiejsza sztuka nie należała do łatwych i 

dawała wiele do przemyślenia. Cieszę się, że młodzież 

sięga nie tylko po miły i przyjemny repertuar, ale 

również po taki jak ten – mówiła po zakończeniu 

spektaklu dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 

Tą sztuką grupa teatralna zakończyła rok szkolny 

w KDK. Aktorzy-amatorzy otrzymali od dyrektor 

placówki Elwiry Kozłowskiej pamiątkowe dyplomy i 

drobne upominki. 

Na zdjęciu: (od prawej) Grzegorz Maciejewski, Klaudia Bąk, Anna Soboń, Adrianna Glegoła, Błażej Doniec,  

Marta Paleczna i Hubert Smolarczyk. 
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Konkurs na najładniejszą wycinankę 
Wielobarwne, zróżnicowane tematycznie, estetycznie wykonane - wycinanki. To one były 

tematem konkursu plastycznego z cyklu LUDOWO MI „Wycinanka jako element kolażu” 

zorganizowanego przez Kozienicki Dom Kultury. W piątkowe południe 12 czerwca  

w placówce odbyło się jego podsumowanie połączone z wręczeniem nagród.  

Laureatów konkursu powitała dyrektor placówki 

Elwira Kozłowska. O historii wycinanki i 

najpopularniejszych wzorach opowiedziała 

zgromadzonym kozienicka twórczyni Władysława 

Barbara Drachal.  

Ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 

powiatu kozienickiego napłynęło na konkurs 49 prac, 

które były bardzo zróżnicowane. Oceniało je 3-

osobowe jury w składzie: Władysława Barbara Drachal 

twórczyni z grupy „Vena” działającej w KDK, 

Agnieszka Bieńkowska instruktor plastyki w KDK oraz 

Sławomir Zawadzki plastyk, pracownik Muzeum 

Regionalnego w Kozienicach. Oceniano staranność i 

estetykę wykonania pracy, pomysłowość,  zgodność z 

tematem  i wytycznymi z regulaminu.  

W kategorii klasy IV – VI szkoły podstawowe  I 

miejsce  zajęła Maria Wróblewska z PSP nr 3 w 

Kozienicach,  II miejsce Sara Smargol także z tej 

placówki i III miejsce ex aequo Julia Piskała  z  

Zajezierza  oraz Eryk Lentas  z Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego w Gniewoszowie. W gronie 

gimnazjalistów I miejsce  zajęła Sabina Tankiewicz z 

Mniszewa, II Natalia Kuźnia także z tej placówki oraz 

ex aequo Izabela Burza z Gniewoszowa, a III miejsce  

zajął Maciej Wolski  z gimnazjum przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie. 

Przyznano także w tej kategorii dwa wyróżnienia dla 

Karoliny Jasik z SOSW w Opactwie oraz Patrycji 

Zapory z Sieciechowa.  

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody 

rzeczowe. Były też dyplomy dla szkół i opiekunów pod 

kierunkiem, których powstawały prace. Na 

zakończenie dyrektor Elwira Kozłowska życzyła 

uczestnikom udanych wakacji i zachęciła do 

uczestnictwa w kolejnych konkursach organizowanych 

przez KDK. 

Wycinanka to najstarsza ozdoba polskich 

domów. Co jest charakterystyczne, wykonywana 

była tylko na terenie naszego kraju. W dawnych 

czasach wycinano różne wzory m.in. serwety, 

koguty, aniołki czy lalki.  

Na zdjęciu poniżej prace nagrodzone w konkursie. 

Laureaci konkursu wraz z dyrektor KDK Elwirą Kozłowską (pierwsza z lewej), pomysłodawczynią konkursu, 

instruktorem plastyki w KDK Agnieszką Bieńkowską (trzecia z prawej) i członkiem jury Władysławą Barbarą 

Drachal (druga z prawej). 
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Kozienice stolicą piękna 
W dniach 26 – 27 czerwca Kozienice stały się prawdziwą stolicą piękności. Wszystko to 

za sprawą Finału Miss Polski Nastolatek 2015 oraz Półfinału Miss Polski 2015. Imprezy te 

organizowane są już od 5 lat w amfiteatrze nad jeziorem kozienickim.  

W piątek, 26 czerwca Kozieniczanie mogli podziwiać 

najpiękniejsze nastolatki z Polski, którym udało się przejść do finału 

we wcześniejszym etapie. Wszystkie 23 dziewczęta zaprezentowały 

się na scenie m.in. w kreacjach wieczorowych czy strojach 

kąpielowych. Po obradach jury, w skład którego weszli m.in. 

burmistrz Tomasz Śmietanka i starosta Janusz Stąpór, wyłoniło 

zwyciężczynię. Miss Polski Nastolatek 2015 została czternastoletnia 

Maja Sieroń z Łodzi.  

- Bardzo się cieszę, a jednocześnie byłam bardzo zaskoczona. 

Dla mnie to była przygoda, zabawa, a udało się sięgnąć po koronę - 

powiedziała Maja.  

- Dla mnie były to 

ogromne emocje, 

szczególnie przed 

ogłoszeniem werdyktu 

- mówiła mama Mai.– 

Bardzo kibicuję mojej 

córce, ale zawsze jakoś 

z  taką rezerwą 

podchodzę do wyników 

i po prostu końcówka 

była dla mnie bardzo 

stresująca i nerwowa. 

Imprezę poprowadził 

Robert „Mykee” Jarek, 

a gwiazdą muzyczną 

był zespół Kombii.  

Następnego dnia na 

scenie kozienickiego amfiteatru zaprezentowało się 48 kandydatek 

do tytułu Miss Polski 2015. Przy muzyce Michała Szpaka, BIBy oraz 

DJ Fivera i Moniki Lewczuk pokazywały się widzom w różnych 

kreacjach. I tak jury wybrało 24 piękne kobiety, które znajdą się w 

ścisłym finale. W skład komisji weszli przedstawiciele Kozienic m.in. 

dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska, Burmistrz 

Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka. To oni, wraz z Natalią 

Łukaszewską ze Szczecina - Miss Kozienic 2014, wybrali Miss 

Kozienic 2015, a została nią Kamila Wenderlich z Gdańska.  

- Byłam bardzo zaskoczona, ale widziałam liczny doping ze strony 

publiczności z Kozienic, także nadzieja była i okazało się, że się 

spełniła. Jestem bardzo szczęśliwa - powiedziała po ogłoszeniu 

werdyktu nowa Miss Kozienic. 

A jak spodobało jej się nasze miasto? 

- Miasto bardzo mi się podoba, naprawdę jest tu wiele miejsc, do 

których można pójść, można się odprężyć, zrelaksować, a przede 

wszystkim  są tutaj bardzo mili i pomocni ludzie - dodała. 

Zgodnie z tradycją Półfinał Miss Polski 2015 poprowadził Krzysztof 

Ibisz. Gala Finałowa Miss Polski 2015 odbędzie się w Krynicy 

Zdroju. A my już teraz wszystkim uczestniczkom życzymy 

powodzenia. 

Bartłomiej Matracki 

Maja Sieroń z Łodzi 

Miss Polski Nastolatek 2015 

Kamila Wenderlich z Gdańska 

Miss Kozienic 2015 
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Dni Puszczy Kozienickiej 2015 
Z okazji obchodów Dni Puszczy Kozienickiej w dniach 30-31 maja na terenie Ośrodka 

Rekreacji i Turystyki nad Jeziorem Kozienickim czekało na mieszkańców Kozienic i okolic 

wiele atrakcji. Było sportowo i rodzinne. Było także folkowo i koncertowo.  

Kozieniczanie, którzy uwielbiają sport mieli okazję 

skorzystać z wielu atrakcji. Dla najbardziej 

wytrzymałych możliwością sprawdzenia własnych 

umiejętności był V Bieg Szlakiem Króla Zygmunta 

Starego na dystansie 5 km i 10 km. Najmłodsi fani 

sportu mogli za to wziąć udział w turnieju tenisa 

ziemnego oraz zabawić się na dmuchańcach, 

zjeżdżalniach, kulach wodnych i innych atrakcjach. A 

następnie wraz z rodzicami zrelaksować się na pikniku 

rodzinnym.  

Nie mogło zabraknąć czegoś dla duszy, czyli 

festynu folkowego i atrakcji wieczoru „Kabaretowej  

Biesiady Polskiej” w wykonaniu Kabaretu „Kapota” z 

Łodzi. Poprzedzony był on licznymi wystąpieniami 

młodszych i starszych. Niezawodny zespół baletowy 

„Motylek” i chór dziecięcy „Mały Gospel” z KDK, bajka 

dla dzieci „Jaś i Małgosia’’ w wykonaniu Teatru Lalek 

„Czarodziej” czy występ kapeli ludowej Zdzisława 

Kwapińskiego ze Zwolenia, to tylko niektóre z atrakcji.  

Odbyły się także plenerowe warsztaty edukacyjno-

artystyczne, a w nich „Zbożem malowane”, „Swojskie 

i piękne - kozienickie wycinanki ludowe”, biżuteria 

ludowa, kwiaty z bibuły, haft tradycyjny, rzeźba i 

malarstwo ludowe, tradycyjne wzory tkackie, małe 

formy z wikliny oraz małe formy ceramiczne. Nie 

zawiodła także Grupa Twórcza VENA, która 

przygotowała kiermasz sztuki ludowej.  

Jak dla duszy, to także dla ciała. Degustacja 

regionalnych wyrobów ludowych okazała się 

ogromnym sukcesem.  

Dla fanów pieszych wycieczek Zespół ds. 

Kozienickiego Parku Krajobrazowego Mazowieckiego 

Zespołu Parków Krajobrazowych wraz z Lokalną Grupą 

Działania „Puszcza Kozienicka”  zaprezentował ofertę 

szlaków pieszych i rowerowych, atrakcji turystycznych 

regionu Puszczy Kozienickiej oraz ofertę turystyczno-

rekreacyjną regionu kozienickiego.  

Całe rodziny mogły świetnie się bawić na festynie 

rodzinnym z konkursami, grami i zabawami z 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 

Gwiazdą sobotniego festynu „Folkinspiracje” był Kabaret „Kapota” z Łodzi w składzie: (od lewej) Wojciech 

Kawecki założyciel kabaretu i satyryk, Ewa Sonnenburg aktorka Teatru Powszechnego w Łodzi, Zbigniew Jan 

Piasecki muzyk, kompozytor i podróżnik oraz Michał Nowak muzyk i basista. 
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Dni Puszczy Kozienickiej 2015 

n a g r o d a m i ,  i m p r o w i z a c j a m i 

muzycznymi i tańcami integracyjnymi. 

Występy grup tańca sportowego z OPP 

„Ogród Jordanowski”, koncert „Szkoła 

Muzyczna Dzieciom”, spektakl 

teatralny „Pociąg Bajek” - Grupa „POD 

PIGWĄ”, akcja „Cała Polska Czyta 

Dzieciom”, teatrzyk „Ogrodowy Król 

Bul”, a także „Wsi spokojna wsi 

wesoła” - folkowe przedstawienie PSP 

w Nowej Wsi, to tylko niektóre z 

wydarzeń.  

I wreszcie wisienką na torcie 

okazał się koncert, który poprowadził 

Wojtek Szymański z radomskiego 

Radia ESKA. Od godzin porannych 31 maja odbywały 

się kwalifikacje wstępne do XIII Konkursu Piosenki o 

Nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywającego się 

w ramach Festiwalu Muzyki Rozrywkowej, który w 

Kozienicach odbędzie się już w sierpniu. W godzinach 

popołudniowych kozieniczanie mogli obejrzeć Koncert 

Galowy XXII Konkursu Muzyczno-Tanecznego MUSIC-

DANCE, a następnie pobawić się na koncercie gwiazdy 

wieczoru, czyli duetu Donatan & Cleo. 

Organizatorem Dni Puszczy Kozienickiej 2015 była 

Gmina Kozienice, a koordynatorami poszczególnych 

bloków tematycznych: Kozienicki Dom Kultury im. 

Bogusława Klimczuka, Ognisko Pracy Pozaszkolnej 

„Ogród Jordanowski” w Kozienicach i Kozienickie 

Centrum Rekreacji i Sportu. 

 Nikola Budzińska 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

Jak co roku warsztaty plastyczne z Grupą Twórczą VENA  

cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 

Wisienką na torcie tegorocznych obchodów był koncert duetu Donatan & Cleo, który przyciągnął rzeszę fanów. 
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Posiedzenie komisji 
16 czerwca w Kozienickim Domu Kultury odbyło się posiedzenie komisji konkursu artystycznego 

skierowanego do członków Grupy Twórczej VENA działającej w placówce.  

Konkurs ogłoszono 20 kwietnia i miał formę zamkniętą. Jego główne cele to: dokonanie przeglądu twórczości 

amatorskiej członków VENY, stworzenie im możliwości prezentacji swoich dzieł, pozyskanie oryginalnych, 

wartościowych prac o wysokich walorach artystycznych, ukazanie piękna i natury jaka jest nad Wisłą oraz 

ukazanie zabytkowej architektury. Artyści mieli do wyboru dwa tematy „Dzikość i piękno Wisły” oraz „Zespół 

pałacowo-parkowy z dawnych lat”. Na konkurs napłynęły prace malarskie, rzeźbiarskie, koronkarskie i praca 

kronikarska. Oceniali je: Edyta Jaworska-Kowalska – artysta-plastyk, pedagog w Zespole Szkół Plastycznych w 

Radomiu, absolwentka ASP w Krakowie, Elżbieta Staniszewska - artystka, etnograf, estetyk, członek Polskiego 

Towarzystwa Estetycznego, adiunkt na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu oraz 

Mirosław Dziedzicki – rzeźbiarz, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Garbatce-Letnisku. Funkcję 

protokolanta pełniła Agnieszka Bieńkowska, instruktor plastyki KDK. Zgłoszone do konkursu prace podczas 

obrad jury były anonimowe. Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz odczytanie werdyktu nastąpi 24 

lipca w galerii Kozienickiego Domu Kultury. Zapraszamy ! 

Aktywna VENA 

Grupa Twórcza VENA działająca w Kozienickim Domu Kultury skupiająca twórców Ziemi Kozienickiej  

bardzo aktywnie spędziła czerwiec. Reprezentowali dom kultury i nasz region podczas  

obchodów Bożego Ciała w Muzeum Wsi Radomskiej oraz podczas Dni Dęblina.  

Marlena i Andrzej Zielińscy, Władysława Barbara Drachal, Helena Szamańska, Janusz Karaś i Zbigniew 

Kurasiewicz przygotowali ołtarz zlokalizowany na terenie skansenu przed Kuźnią z Trębowca (zdjęcie po lewej). 

Natomiast Janusz Karaś, Zbigniew Kurasiewicz, Władysława Barbara Drachal, Eugenia Kuna oraz Marlena i 

Andrzej Zielińscy, na zaproszenie MDK w Dęblinie, prezentowali swoje prace u sąsiadów.  
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