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im. B. Klimczuka 

SIERPIEŃ w KDK: 

> 29 czerwca - 31 

sierpnia LATO w 

MIEŚCIE - WAKACJE 

2015  z KDK szczegóły 

na stronie 

www.dkkozienice.pl. 

> Niedziela, 16 sierpnia 

godz. 11.40 Poranek 

teatralny dla dzieci 

„Piracka wyspa”. 

> Piątek - sobota, 28 - 

29 sierpnia Festiwal 

Muzyki Rozrywkowej 

im. Bogusława 

Klimczuka. 

Wystawa pokonkursowa VENY 

Uczestnicy 

zaprezentowali prace 

malarskie, rzeźbiarskie i 

koronkarskie oraz jedną 

pracę kronikarską. 

Nadesłane do konkursu 

prace miały przedstawiać 

dzikość i piękno Wisły lub 

Zespół Pałacowo- Parkowy z 

dawnych lat. Kilka tygodni 

wcześniej oceniali je: 

Elżbieta Staniszewska - 

artystka, etnograf, estetyk, 

członek Polskiego 

Towarzystwa Estetycznego, 

Edyta Jaworska-Kowalska – 

artysta-plastyk, pedagog w 

Zespole Szkół Plastycznych 

w Radomiu oraz Mirosław 

Dziedzicki - rzeźbiarz, 

dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w 

Garbatce-Letnisku. Funkcje 

protokolanta bez prawa 

głosu pełniła pracownik  

KDK Agnieszka Bieńkowska.  

Zanim jednak w 

piątkowy wieczór  autorzy 

prac poznali werdykt, 

obejrzeli krótki materiał z 

posiedzenia komisji. O tym 

kto zwyciężył, 

poinformowała 

zgromadzonych dyrektor 

placówki Elwira Kozłowska. 

W kategorii malarstwo za 

najlepszą uznano pracę 

zatytułowaną „Wisła 

Wieczorem” autorstwa 

Mariana Gwardiaka. W 

kategorii płaskorzeźba 

zwyciężyła praca „Oficyna z 

Wieżą” Andrzeja 

Zielińskiego, a w kategorii 

koronkarstwo praca 

Władysławy Barbary 

Drachal zatytułowana „Nad 

Wisłą”. Twórcom przyznano 

nagrody pieniężne. 

Otrzymały je też osoby 

nominowane do nagrody: 

Leokadia Styś za pracę 

malarską zatytułowaną 

„Wisła w Pobliżu Kozienic”, 

Stanisław Wołos za pracę 

kronikarską „Tulipanowce w 

Kozienickim Parku” oraz 

Janusz Karaś za obraz 

„Zespół Pałacowy - 1905 r.” 

Dla wyróżnionych w 

konkursie też przygotowano 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

12 członków Grupy Twórczej VENA wzięło udział w konkursie 

artystycznym, którego rozstrzygnięcie połączone z oficjalnym 

otwarciem wystawy pokonkursowej odbyło się 24 lipca w Kozienickim 

Domu Kultury. 

Od lewej: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Pułkowski, Janusz Karaś, Maria 

Podsiadła, Zbigniew Kurasiewicz, Marlena Zielińska, Andrzej Zieliński, Eugenia Kuna, Józef 

Kondeja, Stanisław Wołos, Genowefa Śledź, dyrektor KDK Elwira Kozłowska, sekretarz 

Gminy Kozienice Stanisław Siderski, Władysława Barbara Drachal, plastyk KDK i komisarz 

wystawy Agnieszka Bieńkowska, Leokadia Styś, Marian Gwardiak. 

Oficjalnego otwarcia wystawy dokonały:  

dyrektor KDK Elwira Kozłowska (z lewej)  

i komisarz wystawy Agnieszka Bieńkowska. 
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Wystawa pokonkursowa VENY 

nagrody pieniężne. W kategorii malarstwo 

otrzymały je: Genowefa Śledź, Eugenia Kuna i 

Marlena Zielińska. W kategorii płaskorzeźba 

wyróżnienia otrzymali Zbigniew Kurasiewicz i 

Józef Kondeja, a w kategorii koronkarstwo 

Maria Podsiadła. 

Każdy z twórców opowiadał o swojej pracy 

i zdradzał kulisy jej powstawania. Poza 

nagrodami głównymi artyści amatorzy 

otrzymali kwiaty i pamiątkowe dyplomy. Były 

też gratulacje od zaproszonych gości: 

sekretarza Gminy Kozienice Stanisława 

Siderskiego oraz wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej Edwarda Pułkowskiego. Spotkanie 

zakończono wspólnym zdjęciem 

upamiętniającym to ważne dla członków VENY 

wydarzenie. 

Przypomnijmy: Grupa Twórcza VENA, jako 

jedna z form działalności Kozienickiego Domu 

Kultury im. Bogusława Klimczuka, utworzona 

została w 1997r. i skupia twórców Ziemi Kozienickiej. 

Twórczość członków grupy jest ściśle powiązana z 

regionem kozienickim, jego historią i kulturą. Artyści z 

grupy VENA uczestniczą w wystawach indywidualnych 

i zbiorowych, a także biorą czynny udział w licznych 

wydarzeniach kulturalnych promując Ziemię 

Kozienicką.  

Obecna wystawa w Kozienickim Domu Kultury jest 

pokłosiem drugiego konkursu artystycznego 

adresowanego do artystów amatorów - członków 

VENY. Konkurs miał formę zamkniętą, a jego 

organizatorem był dom kultury. Wystawa czynna jest 

do odwołania. Zapraszamy ! 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

W kategorii koronkarstwo zwyciężyła praca  

Władysławy Barbary Drachal zatytułowana „Nad Wisłą”. 

W kategorii malarstwo zwyciężyła praca autorstwa Mariana Gwardiaka (z prawej) „Wisła Wieczorem”, 

natomiast w kategorii płaskorzeźba praca Andrzeja Zielińskiego „Oficyna z Wieżą”. 
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 Pierwszy miesiąc wakacji za nami 

Wakacje w KDK rozpoczęły się od kursu fotografii cyfrowej. W dniach 30 czerwca - 2 lipca uczestnicy  

m.in. zapoznali się z podstawowymi wiadomościami z zakresu fotografii cyfrowej, z funkcjami aparatu, 

ustawieniami ostrości, budowali kompozycje, zajmowali się różnymi tematami w fotografii czy cyfrową obróbką 

zdjęć. Mieli także zajęcia w plenerze. Zajęcia poprowadził fotograf Grzegorz Dróżdż. 

To, że grać można na wszystkim udowodnili uczestnicy zajęć plastycznych „Tworzymy instrumenty”.  Odbyły  

się one 7 lipca i łączyły przyjemne z pożytecznym. Po wypiciu zdrowych soczków, umyciu butelek  

i ich pokolorowaniu farbami, wypełniono je odpowiednią ilością wody. Dzięki temu przekształcono je w kolorowe 

instrumenty – flety wodne. Warsztaty poprowadziła instruktor KDK Ewa Izdebska. 

W dniach 7 - 9 lipca odbyły się warsztaty tańca break dance.  Początkujący tancerze poznawali podstawowe 

figury, a ci, którym ten taniec nie jest obcy szlifowali swoje umiejętności. Nad wszystkim czuwał prowadzący 

zajęcia Michał Wójcik – tancerz break dance. Jeśli ktoś nie mógł uczestniczyć w lipcowych warsztatach może 

zapisać się na zajęcia w drugim miesiącu wakacji. Zaplanowano je od 25 do 27 sierpnia. Zapisy trwają. 
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Pierwszy miesiąc wakacji za nami 

Piękną być …  – to marzenie każdej kobiety, nastolatki również. Jak umiejętnie podkreślić urodę lub delikatnie 

skorygować to co nie do końca nam się podoba, dowiedziały się dziewczęta podczas kursu makijażu dla 

nastolatek. 10 lipca tajniki malowania twarzy zdradzała uczestniczkom wizażystka Dominika Kustra.  

Była dobra zabawa połączona z nauką. 

Misie, króliki i kotki - jednym słowem zwierzaki cudaki. 13 lipca odbyły się warsztaty szycia ręcznego, które 

poprowadziła instruktorka KDK Helena Szamańska. W ruch poszły igły, nici i kolorowe miękkie tkaniny. 

Uczestnicy wyczarowywali z nich swoje wymarzone maskotki. Najpierw wycinały kształt, następnie przyszywały 

oczy i nos, ozdabiały, a na koniec wypychały owatą i zszywały fantastycznie się przy tym bawiąc. 

Przez dwa dni 14 i 15 lipca dzieci uczestniczyły w kursie tańca. Poznawały podstawy baletu klasycznego  

oraz wybrane elementy polskich tańców narodowych. Były też zabawy rytmiczno-taneczne z chustą Klanzy, 

ćwiczenia rozciągające i ćwiczenia poprawiające koordynację słuchowo-ruchową. Zajęcia poprowadziły 

instruktorki z KDK Helena Szamańska i Halina Koryńska. 
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Pierwszy miesiąc wakacji za nami 

17 lipca odbyły się warsztaty gitarowe dla osób średniozaawansowanych. Poprowadził je Sławomir Tomczyk - 

muzyk i gitarzysta współpracujący z KDK. W trakcie kilkugodzinnych zajęć uczestnicy poznawali tajniki muzyki 

reggae i uczyli się grać najbardziej popularne utwory. Prowadzący zawsze służył pomocą. Młodzież wyszła  

z warsztatów z dobrym humorem i bogatsza o nowe umiejętności. 

Czy łatwo jest zilustrować muzykę? Przy dużej dawce wyobraźni wydaje się to łatwym zadaniem. Najlepiej 

świadczą o tym prace uczestników warsztatów „Rysujemy muzykę”, które odbyły się 17 lipca. Dzieci wysłuchały 

różnych utworów muzycznych granych na akordeonie, a następnie zainspirowane melodią przystąpiły  

do tworzenia prac plastycznych. Zajęcia poprowadzili: Joanna i Luca Montagliani.  

„W głowie się nie mieści” to tytuł filmu, który obejrzały dzieci w kinie Helios, w Radomiu. Wyjazd odbył  

się 17 lipca. W wycieczce wzięło udział ponad 20. uczestników. Opiekę nad nimi sprawowały  

instruktorki KDK Helena Szamańska i Halina Koryńska. 



 

Str. 6 

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

Pierwszy miesiąc wakacji za nami 

O tym jak pisano w średniowieczu mogli przekonać się uczestnicy warsztatów kaligrafii gotyckiej. Odbyły  

się one w naszej placówce 20 lipca. W ich trakcie zapoznano się z techniką pisania gotyckich liter, a następnie  

w ruch poszły pióra i kolorowe tusze. Powstały nie tylko pięknie zdobione inicjały uczestników zajęć,  

ale też całe nazwiska i imiona. Warsztaty poprowadziła instruktorka KDK Agnieszka Żarłak. 

22 lipca w naszej placówce rozbrzmiewała muzyka włoska. Uczestnicy warsztatów Canta Italia  uczyli  

się śpiewać właśnie w tym  języku. Zajęcia poprowadzili:  Joanna i Luca Montagliani. Uczestnicy po zapoznaniu 

się z tekstem i przetłumaczeniu go na język polski rozpoczęli naukę śpiewu. Efekt końcowy zaskoczył 

wszystkich. Uczestnicy zajęć wspólnie wykonali nowo poznany utwór w języku włoskim. 

Czy z papieru można stworzyć ubranie lub nakrycie głowy? Oczywiście, że tak.  

Tej sztuki uczyli się uczestnicy warsztatów tworzenia sukienki z papieru. 27 lipca dzieci i młodzież  

pod okiem Dominiki Pawlak - nauczycielki sztuk wizualnych mogły chociaż trochę poczuć się jak  

projektanci mody. Ze zwykłego papieru wyczarowywali cuda.  
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Pierwszy miesiąc wakacji za nami 

27 lipca odbyły się warsztaty malowania na szkle, które poprowadziła Dominika Pawlak. Podczas zajęć 

uczestnicy wykonywali piękne obrazy, na których znalazły się m.in. motyle, kotki czy domki. Ale zanim powstał 

taki efekt końcowy należało najpierw zrobić szkic, następnie przenieść go na antyramę, obrysować specjalną 

farbą kontury i wypełnić całość kolorem. Szkice tworzone były także na szklankach i kubkach. 

28 lipca odbyły się zajęcia plastyczne z batiku. Batik to wschodnia sztuka malowania woskiem, która polega  

na wielokrotnym nakładaniu wosku i moczeniu prac w tzw. kąpielach barwiących. Uczestnicy mieli okazję 

stworzyć swoje unikatowe batikowe dzieła. I trzeba przyznać, że jak na amatorów wyszły one fantastycznie. 

Zajęcia poprowadziła Anna Krawczak - artysta plastyk, absolwentka Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej. 

30 lipca odbyły się kreatywne zajęcia plastyczne pozwalające wyrazić siebie na …koszulce. Każdy z uczestników 

przyniósł ze sobą  zwykły biały t-shirt, który zamienił się w oryginalne i jedyne w swoim rodzaju ubranie.  

Za pomocą szablonów oraz specjalnych kredek, pisaków i farbek do tkanin, powstawały kolorowe nadruki. 

Zajęcia poprowadziła plastyk KDK Agnieszka Bieńkowska. 
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Niezwykły spektakl i warsztaty 

W niezwykły świat cieni zabrali dzieci aktorzy z Teatru Lalki i Ludzie z Supraśla.  

W niedzielę 19 lipca w Kozienickim Domu Kultury, w ramach poranków teatralnych, 

najmłodsi obejrzeli spektakl teatru cieni „Okienko”, a następnie uczestniczyli  

w specjalnych warsztatach.  

Takiego poranka teatralnego w KDK jeszcze nie było. Za sprawą 

aktorów Ewy i Krzysztofa Zemło uczestnicy udali się w  niezwykłą 

podróż do teatru cieni. Spektakl „Okienko” składał się z ośmiu krótkich 

historii. Każda zawierała w sobie ukryty morał, który prowadzący 

omawiał z młodymi widzami. Scenki przygotowane zostały w różnych 

technikach cieniowych. Było więc o motylku, upartym baranie, 

obżartuchu robaku czy zaklinaczu węży. Między poszczególnymi 

scenkami widzowie byli informowani o historii teatru cieni, o tworzeniu 

etiud czy budowie lalek. Jak zdradził prowadzący, aby stworzyć  teatr 

cieni nie potrzeba wiele. 

- Jest to urocza technika. Taki teatr można powołać do życia mając 

zaledwie dwie ręce, lampkę nocną i ścianę - powiedział z uśmiechem 

Krzysztof Zemło. 

Do odegrania ostatnich historii zaproszeni zostali też najmłodsi. 

Zabawa w teatr cieni bardzo im się spodobała i była kontynuowana na 

nieodpłatnych warsztatach w ramach akcji LATO w MIEŚCIE - WAKACJE 

2015 z KDK. 

- Bardzo mi się podobały scenki z cieniami - powiedziała  Kasia. 

- Fajnie było. Najbardziej mi się podobało to, że można było udawać 

dowolne scenki - dodał Franek. 

Kolejne spotkanie z teatrem już 16 sierpnia.  
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Akcja KORKI 
Już od kilku lat Kozienicki Dom Kultury prowadzi akcję zbierania plastikowych  nakrętek 

dla chorych dzieci. Nad jej przebiegiem czuwają  wolontariusze z Klubu Młodzieżowego 

Wolontariatu „Skrzydła” działającego w tej placówce. 30 czerwca zakończyliśmy akcję 

zbierania plastikowych nakrętek dla Wiktorka Mroza. A od 1 lipca akcja kontynuowana 

jest na rzecz Ali Amanowicz. 

Wiktorek jest chory na erytrodermię łuszczycową od około 6 

miesiąca życia. Jego skóra jest zajęta chorobą w 100%. Z powodu 

stanu zapalnego jest ona bardzo sucha, łuszcząca się i 

zaczerwieniona. Leczenie polega na łagodzeniu stanu zapalnego i 

swędzenia drogimi maściami.  

- Dzięki funduszom zebranym ze sprzedaży nakrętek widać 

znaczną poprawę. Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim 

ludziom za pomoc w zebraniu pieniążków na rehabilitację syna -  

powiedziała mama Wiktorka, Justyna. 

Z dniem 1 lipca zaczęliśmy zbierać nakrętki na rehabilitację dla 

Ali Amanowicz z gminy Pionki. Dziewczynka urodziła się w 2011r. 

jako wcześniak. Pierwsze tygodnie swego życia spędziła na oddziale 

neonatologii walcząc dzielnie z przeciwnościami losu. Od 8 miesiąca 

życia jest rehabilitowana, gdyż lekarze zdiagnozowali u niej 

mózgowe porażenie dziecięce. Ala wymaga stałej i systematycznej 

rehabilitacji oraz sprzętu ortopedycznego. Liczymy na Państwa 

pomoc. Nakrętki są przyjmowane cały czas w budynku 

Kozienickiego Domu Kultury, przy Alei 1 Maja 8, od poniedziałku do 

piątku w godz. od 8.00 do 20.00.   

Dzięki środkom finansowym zebranym ze sprzedaży plastikowych nakrętek stan  chłopca się poprawia.  

Od stycznia do czerwca br. rodzice Wiktorka sprzedali już 6 ton korków.  

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie. 
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Dyplom dla UTW 

20 lipca na ręce dyrektor KDK Elwiry 

Kozłowskiej wpłynęło pismo-dyplom dla 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku od Wiceprezesa 

Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza 

Piechocińskiego.  

„DYPLOM dla Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku z okazji 25-lecia polskiej transformacji 

w uznaniu za wniesiony wkład w rozwój 

odrodzonej polskiej samorządności i życia 

obywatelskiego oraz zaangażowanie w 

działalność na rzecz społeczności lokalnej". 

Przypomnijmy: UTW działa w Kozienickim 

Domu Kultury od sierpnia 2008r. Utworzenie 

uniwersytetu było inicjatywą gminną wspartą przez 

Radę Miejską w Kozienicach, a honorowy patronat 

nad tym przedsięwzięciem objął burmistrz Tomasz 

Śmietanka. Oferta UTW skierowana jest do osób, 

które zakończyły już pracę zawodową i pragną  

rozwijać swoje pasje i zainteresowania. 

Działalnością uniwersytetu kieruje dyrektor KDK 

Elwira Kozłowska.  

Od samego początku UTW  cieszy się 

niesłabnącym zainteresowaniem. Seniorzy 

uczestniczą w wykładach oraz zróżnicowanych 

zajęciach fakultatywnych. Dzięki nim mają 

możliwość pogłębiać swoją wiedzę, podyskutować 

w gronie znajomych, prowadzić aktywny tryb 

życia, podtrzymywać kondycję, poznawać ludzi 

kreatywnych, pełnych pasji i chęci do działania, jak 

również budować więzi międzyludzkie, takie jak 

np. przyjaźń.  



 

Str. 11 

Nr 44 / 31.07.2015 

Festiwal im. Bogusława Klimczuka 

- Jak co roku myślą przewodnią kozienickiego 

festiwalu jest promocja młodych talentów - podkreśla 

Elwira Kozłowska, dyrektor Kozienickiego Domu 

Kultury im. B. Klimczuka. - Bogusław Klimczuk 

realizując się jako kompozytor, pianista, dyrygent i 

aranżer skupiał wokół siebie młodych, zdolnych 

muzyków, zarówno tzw. profesjonalistów, jak i 

amatorów. Kozienicki Dom Kultury nosząc imię 

Bogusława Klimczuka kontynuuje pracę na rzecz 

młodych. Konkurs piosenki o nagrodę im. Bogusława 

Klimczuka, odbywający się w ramach festiwalu, jest 

„ukłonem” w kierunku patrona.  

W 2015 roku do udziału w konkursie zgłosiło się 40 

solistów, którzy 31 maja na deskach kozienickiego 

amfiteatru zaprezentowali się podczas kwalifikacji 

wstępnych. Jury do koncertu finałowego 

zakwalifikowało 16 osób, w tym reprezentantkę 

Kozienic: Małgorzatę Kutyłę. Konkurs finałowy 

odbędzie się 28 sierpnia, zaś laureatów zobaczymy 

dzień później podczas koncertu galowego. 

- Konkurs piosenki to nie jedyny element festiwalu. 

W programie znajdą się także koncerty zespołów oraz 

występ kabaretu - podkreśla Tomasz Śmietanka, 

burmistrz Gminy Kozienice. - Piątkowy wieczór 

zakończy występ kabaretu Neo-Nówka oraz Ani 

Rusowicz, natomiast na finał festiwalu, w sobotni 

wieczór, wystąpi zespół LemOn. 

Nie zabraknie także recitalu nawiązującego do 

twórczości patrona festiwalu w wykonaniu 

pracowników Kozienickiego Domu Kultury. Koncert 

galowy poprowadzi redaktor muzycznej jedynki 

Polskiego Radia: Paweł Sztompke. 

W dniach 28 - 29 sierpnia 2015 roku w Kozienicach odbędzie się Festiwal Muzyki 

Rozrywkowej im. B. Klimczuka. Głównym elementem tego największego muzycznego 

wydarzenia w regionie, o zasięgu krajowym, będzie odbywający się XIII Konkurs 

Piosenki o Nagrodę im. B. Klimczuka. W programie festiwalu znajdą się także koncerty 

zespołów oraz występ kabaretu. 

Na zdjęciu: Małgorzata Nakonieczna z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Instytut Edukacji 

Muzycznej - laureatka nagrody Grand Prix im. B. Klimczuka 2014. Z rąk zastępcy burmistrza Gminy Kozienice 

Małgorzaty Bebelskiej otrzymała statuetkę festiwalową oraz czek na 6.000 zł. 
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