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Magazyn kulturalny 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

WRZESIEŃ w KDK: 

> 1-4, 7-8 września 

godz. 11.00-13.00 

Zapisy na Uniwersytet 

Trzeciego Wieku na rok 

akademicki 2015/2016. 

> Środa, 9 września 

godz. 11.00 Rozpoczęcie 

roku akademickiego  

2 0 1 5 / 2 0 1 6 

Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. 

> Sobota, 12 września 

2015 Familijny wyjazd z 

cyklu Teatralne Podróże 

CALLIYA. 

> Niedziela, 13 września 

godz. 11.40  Poranek 

teatralny dla dzieci 

„Fintikluszki - Folkowe 

Okruszki”. 

> Wtorek, 29 września 

DZIEŃ PATRONA. 

Scenariusz do 

krótkometrażowego wakacyjnego 

filmu napisała Natalia 

Jarnuszkiewicz - scenografka, 

scenarzystka, malarka, wszystko 

nagrywał Mikołaj Kazior - 

operator, montażysta, 

filmoznawca oraz gościnnie Marcin 

Stępień, a reżyserował Radek 

Mazur. W filmie wystąpili aktorzy - 

amatorzy: Klaudia Bąk, Sandra 

Bernaś, Jakub Cieślak, Błażej 

Doniec, Krzysztof Drużycki, 

Adrianna Glegoła – główna 

bohaterka, Daniel Kozłowski, 

Grzegorz Maciejewski, Radosław 

Mazur, Alicja Mrozik, Marta 

Paleczna, Katarzyna Seremak, 

Kamil Skrzyński, Anna Soboń, 

Hubert Smolarczyk, Beata 

Smykiewicz-Różycka i Anna 

Zmitrowicz. Część z nich 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Od 3 do 14 sierpnia w ramach akcji „Lato w Mieście - Wakacje 2015  

z KDK” trwały warsztaty zatytułowane „Robimy film!”. Młodzi aktorzy - 

amatorzy podjęli - wraz z Radkiem Mazurem, aktorem 

współpracującym z KDK - nie lada wyzwanie. W dziesięć dni 

postanowili od początku do końca stworzyć krótkometrażowy film. Film 

opowiadający o perypetiach dorastającej młodzieży, problemach 

dojrzewania i różnicach w postrzeganiu świata. I udało się! Efekty ich 

ciężkiej pracy można było obejrzeć 20 sierpnia w sali widowiskowej 

KDK, która w dniu premiery wypełniona była po brzegi. 

Wakacyjne warsztaty filmowe 

XIII Grand Prix wyśpiewane! 

W dniach 28-29 sierpnia odbył się Festiwal Muzyki Rozrywkowej  

im. Bogusława Klimczuka. Grand Prix tegorocznego Konkursu Piosenki 

„wyśpiewała” Paulina Lenda ze Świdnicy.  

Sponsorem festiwalu była ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.  

Reportaż z festiwalu w kolejnym numerze magazynu KDK.  

http://www.dkkozienice.pl/index2.php?id=6397
http://www.dkkozienice.pl/index2.php?id=6397
http://www.dkkozienice.pl/index2.php?id=6397
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uczęszczała na warsztaty teatralne prowadzone przez 

Radka Mazura w KDK.  

Sceny do filmu nagrywane były zarówno w samych 

Kozienicach, jak i okolicznych miejscowościach. 

- Mamy staw w Opatkowicach, mamy Królewskie 

Źródła, pensjonat nad Jeziorem Kozienickim czy 

boisko przy basenie. Mamy trochę różnych lokalizacji 

bardziej znanych i mniej znanych, takie które będą 

bez problemu do rozpoznania przez mieszkańców 

Kozienic - informował reżyser filmu, Radosław Mazur.  

Publiczność zgromadzona w KDK 20 sierpnia była 

zachwycona efektem końcowym. Ciężka praca 

młodych ludzi i ich poświęcenie zostało nagrodzone 

wielkimi brawami. Również dyrektor KDK Elwira 

Kozłowska nie szczędziła słów uznania dla tego 

projektu. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Wakacyjne warsztaty filmowe 

KDK na dożynkach w Brzeźnicy 

23 sierpnia w Brzeźnicy odbyły się XVI Dożynki Gminy Kozienice, podczas których podopieczni 

Kozienickiego Domu Kultury prezentowali swoje talenty.   

W bogatym programie uroczystości znalazły się m.in. pokazy wokalno-taneczne zespołów z naszej placówki. 

Zespół taneczny „Motylek” pod kierunkiem Heleny Szamańskiej 

wykonał klasyczny taniec „Anastazja”, Chór Dziecięcy „Mały 

Gospel” pod kierunkiem Ewy Izdebskiej zaśpiewał „Lato na 

dywanie” i wspólnie oba zespoły wykonały „Do słońca leć”. 

Wystąpiły także solistki z Młodzieżowej Estrady Piosenki, którą 

prowadzi Piotr Markowski: Małgorzata Kutyła z utworami: 

„Sztorm” i „Tango kat” oraz Julia Duliasz „Chcę do Bodzia” i 

„Słodki strach”. Wśród licznych stoisk, swoje prace prezentowali 

również twórcy z Grupy „Vena” działającej w KDK: Barbara 

Drachal, Eugenia Kuna, Marlena Zielińska, Leokadia Styś, Józef 

Kondeja i Zbigniew Kurasiewicz. Imprezę poprowadziła dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. 
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Sierpniowe warsztaty w KDK 
Podobnie jak lipiec, również i sierpień obfitował w wiele atrakcyjnych zajęć i warsztatów  

w ramach akcji wakacyjnej z Kozienickim Domem Kultury. Pojawiły się zajęcia plastyczne, taneczne, 

wokalne, zajęcia z jogi oraz wyjazdy do Rodzinnego Parku Rozrywki „Czarodziejska Dolina” i kina 

„Helios” w Radomiu. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.  

A już we wrześniu zapisy na rok szkolny 2015/2016 do grup stałych: zespołów, kół i sekcji 

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

31 lipca młodzież uczestniczyła w warsztatach tkackich poprowadzonych przez Agnieszkę Żarłak z KDK. 

Uczestnicy poznawali podstawowe sploty tkackie tj.: splot płócienny, sumak, kostka łączona, skos zwany 

rypsem oraz strzyżeniec. Wszystkie wykonywali samodzielnie na ramce tkackiej wykorzystując takie materiały 

jak: osnowa lniana i wątek z wełny owczej farbowanej. W czasie zajęć można było także spróbować innej 

techniki z wykorzystaniem kordonka, aby wykonać pawie oczko.  

3 sierpnia - po raz drugi - młodzież uczestniczyła w warsztatach „Malowany T-shirt”. Tym razem poprowadziła  

je Agnieszka Żarłak z KDK. Przy użyciu szablonów i specjalnych farbek do malowania na tkaninie,  

uczestnicy tworzyli niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju bluzeczki. 

4 sierpnia odbyły się zajęcia zatytułowane „Pierwsze spotkanie z muzyką”, podczas których uczestnicy 

poznawali instrument jakim jest pianino. Wydobywali dźwięk z instrumentu, uczyli się podstawowych wartości 

rytmicznych tj.: ćwierćnuta, półnuta i cała nuta oraz grali pierwsze proste  melodie prawą i lewą ręką.  

Spotkania odbywały się indywidualnie pod okiem instruktor KDK Ewy Izdebskiej. 
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Sierpniowe warsztaty w KDK 

W ofercie po raz pierwszy pojawiła się także „Balyayoga – zabawy z jogą”. Zajęcia odbyły się 4 sierpnia  

i przyciągnęły wiele dzieci. Prowadzący Joanna i Luca Montagliani pokazali jak łączyć pozycje jogi z grą  

i zabawą, opowieściami i bajkami, tworzeniem mandali czy elementami muzykoterapii. Dzięki takiej formie 

aktywności można rozwijać świadomość ciała, siłę, elastyczność i koordynację, wzmocnić zaufanie i pewność 

siebie, wewnętrzny spokój i równowagę, wrażliwość, kreatywność i wyobraźnię. 

7 sierpnia uczestnicy wakacyjnych zajęć mieli możliwość techniką decoupage’u ozdobić drewniany piórnik.  

Pod czujnym okiem instruktor KDK Agnieszki Bieńkowskiej, na ozdobiony piórnik serwetką nakładali poprzez 

szablon dodatkowy wzór z pasty strukturalnej, która po krótkim czasie się utwardzała i w ten sposób powstały 

wspaniałe prace. Już od września będą służyły uczestnikom na zajęciach szkolnych.  

5 sierpnia odbyły się zajęcia „Szmaciana lalka - mój dobry duszek”. Mając do dyspozycji skrawki różnych tkanin, 

różnokolorowe włóczki, koraliki, koronki czy guziki uczestniczki tworzyły wymyślne laleczki. Każda z nich miała 

indywidualny i niepowtarzalny charakter. Zajęcia rozwijały wyobraźnię, zdolności twórcze i pokazały,  

że przy odrobinie wysiłku można wykonać ładne szmaciane przytulanki.  

Zajęcia poprowadziła Ewa Bielecka, mgr wychowania Pedagogiczno - Artystycznego w Częstochowie. 
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11 sierpnia metodą quillingu dzieci ozdabiały tekturowe pudełeczka na drobiazgi. Cienkie papierowe paski 

zwijały za pomocą specjalnych igieł w kształt sprężyny spiralnej, a następnie formowały je poprzez zgniatanie 

zewnętrznych warstw papieru. W ten sposób powstawały piękne kwiaty, liście, motyle czy inne wymyślne 

ozdoby. Warsztaty poprowadziła instruktor KDK Aleksandra Pajda.  

Okulary, kosz do grania, lisek, łódki, samoloty czy czapeczki. To wszystko stworzyli uczestnicy warsztatów 

origami, które odbyły się 12 sierpnia pod okiem wolontariuszy z Młodzieżowego Klubu Wolontariatu „Skrzydła” 

działającego w KDK: Ali Gogacz i Piotra Piechoty.  

18 sierpnia dzieci tworzyły od podstaw notesy metodą scrapbooking. Z szarej tektury zrobiono okładki, które 

ozdabiane były specjalnym papierem do scrapbooking, kolorowymi naklejkami, wstążeczkami, cekinami  

i kryształkami oraz papierowymi kwiatami. Środek stanowiły kolorowe kartki, których wygląd uczestnicy 

dodatkowo wzbogacali przy pomocy ozdobnych dziurkaczy. Na koniec okładki wraz z luźnymi kartkami zostały 

zbindowane i dzięki temu stworzyły jedną całość. Zajęcia  poprowadziła instruktor KDK Aleksandra Pajda. 
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Czy ze zwykłej skarpety można zrobić misia przytulankę? Okazuje się, że tak. W środę, 19 sierpnia  

udowodniły to uczestniczki warsztatów wraz z instruktor KDK Aleksandrą Pajdą, która poprowadziła zajęcia.  

Do wykonania misia potrzebowały tylko kolorowej skarpety, igły, nici, kawałka polaru na pyszczek i nosek, 

guziczki na oczy i oczywiście wypełniacz silikonowy. Mimo, że dziewczynki dopiero zaczynały swoją  

przygodę z szyciem, to ich przytulanki zachwycały wyglądem.  

20 sierpnia odbyły się warsztaty wokalne poprowadzone przez instruktor KDK Ewę Izdebską. Uczestniczki 

podczas zajęć, po przełamaniu bariery nieśmiałości, wykonywały ćwiczenia oddechowe, dykcyjne czy ćwiczenia 

rozluźniające. Następnie przyszedł czas na naukę piosenki „Lato na dywanie”.  

21 sierpnia odbyły się warsztaty pn. „Taneczna podróż przez świat”. Zajęcia poprowadziła instruktor KDK  

Halina Koryńska. Uczestniczki poznały tańce etniczne różnych narodów - podróżowały tańcząc  

i zaznaczały kraje, których kulturę taneczną już poznały. Na zakończenie namalowały swoją  

mapę świata - kolorową i bardzo radosną.  

Sierpniowe warsztaty w KDK 
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26 sierpnia dzieci i młodzież pojechały do kina „Helios” w Radomiu na film „Mały Książę”, który jest niezwykłą 

ekranizacją jednej z najsłynniejszych książek wszech czasów. Główną bohaterką filmu jest mała dziewczynka, 

która zamieszkuje z nadopiekuńczą i zaborczą matką w nowym domu. Jej życie jest skrupulatnie zaplanowane  

i nie ma w nim miejsca na spontaniczność. Dlatego też dziewczynka zaprzyjaźnia się z sąsiadem, starszym 

panem, który był kiedyś pilotem. I co z tego wynikło? Koniecznie musicie wybrać się do kina.  

24 sierpnia odbył się wyjazd do Rodzinnego Parku Rozrywki „Czarodziejska Dolina”. Program był bardzo bogaty. 

Uczestnicy zwiedzili m.in. Zaklęty Ogród zamieszkały przez Śmiecholudy, Ogry oraz Skamieniałe Smoki, Dwór 

Czarodziejskich Wróżek, a w nim wiele komnat m.in. Magicznych Postaci, Gubienia Cieni, Latania na miotle czy 

komnatę do złudzenia przypominającą salę lekcyjną. Mieli także okazję poszaleć w sali zabaw, w której znajduje 

się m.in. kilka zjeżdżalni oraz ogromny basenik z piłeczkami. Zwiedzili również Nawiedzoną stację, gdzie 

przejechali się miniaturową ciuchcią, Tabor Czarodzieja,  Obóz Zbójcerzy, Dolinę Smoków czy Krainę Ślepych 

Zaułków, na terenie której ulokowanych zostało siedem niesamowitych labiryntów: słomiany, zagadek, 

niewidocznej ścieżki, skaczących piłek, trudnego skrętu, kolorów i kołowy. Dzieci musiały wykazać się nie lada 

sprytem, aby przejść je wszystkie. Na zakończenie pobytu w „Czarodziejskiej Dolinie” wszyscy udali się do 

Doliny Dmuchańców, odwiedzili ulubieńców wróżek (króliki i papugi) oraz sklep z pamiątkami.  

W dniach 25 - 27 sierpnia trwała druga edycja trzydniowych warsztatów 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. 
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Z dniem 9 września Kozienicki Dom Kultury 

im. Bogusława Klimczuka rusza z ósmą edycją 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapisy trwają od 

1 do 8 września, w dni robocze, w godz. 11.00-

13.00. Wyjątkowo inauguracja nowego roku 

akademickiego, ze względu na budowę Centrum 

Kulturalno-Artystycznego, odbędzie się w trakcie 

semestru tj. 21 października już w nowym 

budynku. Wykład inauguracyjny poprowadzi 

Burmistrz Gminy Kozienice dr Tomasz Śmietanka, 

natomiast w części artystycznej wystąpią 

„Kozienickie Smyczki” pod kierunkiem Adriana 

Hanke.  

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 

udzielane są w KDK u Aleksandry Pajdy i Izabeli 

Barcikowskiej – Poździk (nr telefonu 48 611 07 50). 

Zajęcia w pierwszym semestrze roku 

akademickiego 2015/2016 odbywać się będą w każdą 

środę, od 9 września do 16 grudnia, w godzinach od 

11.00 do 14.00. 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. Staramy się, aby program 

kulturalno-edukacyjny był za każdym razem 

różnorodny i interesujący, a nasi Studenci czerpali z 

zajęć jak najwięcej radości i zadowolenia.  

Przypomnijmy: Uniwersytet Trzeciego Wieku w 

Kozienicach, działający w Kozienickim Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka, powstał w sierpniu 2008 

roku, z inicjatywy dyrektora Kozienickiego Domu 

Kultury, Elwiry Kozłowskiej. Od samego początku 

patronatem honorowym Uniwersytet otoczył Burmistrz 

Gminy Kozienice, dr Tomasz Śmietanka.  

Od początku swojego istnienia UTW wzbudza duże 

zainteresowanie społeczeństwa. Obecnie liczy sobie 

ponad 400 słuchaczy i z roku na rok ich przybywa. 

W sobotę 22 sierpnia studio plenerowe RDC gościło 

w Kozienicach w ramach cyklu „Odkrywamy 

Mazowsze”. Audycje prowadziła Dagmara Kowalska, 

a gośćmi programu byli m.in.: Lech Wiśniewski - 

prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej 

oraz Elwira Kozłowska - dyrektor Kozienickiego 

Domu Kultury, którzy opowiadali o historii  

i działalności kulturalnej Kozienic. 

http://dkkozienice.pl/
http://www.facebook.com/pages/KOZIENICKI-DOM-KULTURY-im-Bogus%C5%82awa-Klimczuka/188847141162866?sk=info
http://www.youtube.com/user/KDKimBK

