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Już 50. wydanie!
Oddajemy

w

Państwa

ręce

50.

jubileuszowe

wydanie

Magazynu

kulturalnego KDK. Ukazuje się on już od czterech lat i zawiera relacje

Magazyn kulturalny

z wydarzeń organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury.

Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka

STYCZEŃ w KDK:
>
Codziennie,
za
wyjątkiem
czwartków,
zapraszamy na seanse
filmowe do kina.
> Czwartek, 7 stycznia
godz.
17.00
Spektakl
literacko
muzyczny
KOCHAM PANA, PANIE
SUŁKU.
> Wtorek, 12 stycznia
godz. 11.00 Warsztaty o
tolerancji
i
o
dyskryminacji.
> Środa, 13 stycznia
godz.
11.00 Wręczenie
nagród
laureatom
VII
Konkursu
Kolęd
i
Pastorałek NA TEN NOWY
ROK.
> Czwartek, 21 stycznia
godz. 16.00 Wyjazd z
cyklu Teatralne Podróże
do Teatru KOMEDIA w
Warszawie na spektakl
ŻONA POTRZEBNA OD
ZARAZ...
> Piątek, 22 stycznia
godz.
17.00 Spotkanie
autorskie Janusza Karasia
- jubileusz 10-lecia pracy
literackiej.
> Sobota, 23 stycznia
Show muzyczne Karoliny
Piechoty „Lady ViVi is
coming to town”.
> Niedziela, 24 stycznia
godz.
11.40
Poranek
teatralny dla dzieci.
> Piątek, 29 stycznia
godz.
17.00
Otwarcie
wystawy
malarstwa
Jerzego Cicheckiego.

Od stycznia 2012 roku, czyli pierwszego numeru magazynu, aż do jubileuszowego
wydania ukazało się ponad 300 artykułów przedstawiających wydarzenia organizowane
bądź współorganizowane przez Kozienicki Dom Kultury.

które

magazynu kolejnych stron, 31 marca 2015

byłoby dokumentacją działań kulturalnych

-

Chcieliśmy

roku otrzymał on kolejne 4 strony. Do dnia

realizowanych

dzisiejszego

Kultury,

a

promocją

stworzyć
w

pismo,

Kozienickim

równocześnie
naszej

oferty

Domu

stron

opisów

października już w Centrum Kulturalno -

roku ukazał się pierwszy numer.

Artystycznym.
Tworzeniem

magazynu

Magazyn ukazuje się zawsze ostatniego

młodz i

redakt orz y

dziennikarskich.

Pierwotna wersja magazynu była dosyć
z

zajmują

się

pracownicy KDK. Swój udział mają także

dnia każdego miesiąca.
porównaniu

12

informuje

-

perypetiach udało się i w styczniu 2012

w

to

wydarzeń odbywających się w KDK, a od

dyrektor KDK, Elwira Kozłowska. - Po wielu

skąpa

jest

samodzielną

dzisiejszą.

Początkowo były to tylko cztery strony,

przydzielane

Co

z

war sztatów

miesiąc

wybrane

mają

wydarzenia,

oni
z

których piszą teksty.
Miesięczny

nakład

magazynu

wynosi

czyli kartka w formacie A3 złożona na pół.

1000 egzemplarzy (od listopada 2015r.). W

31 marca 2014 roku magazyn stał się

wersji

obszerniejszy. Został powiększony do 8

Punkcie Informacji CKA oraz w wybranych

stron.

placówkach

ukazało

18

sierpnia

się

tego

także

samego

pierwsze

roku

wydanie

papierowej

Kozienic.

specjalne poświęcone w pełni Festiwalowi

wydania

Muzyki

stronie:

Rozrywkowej

im.

Bogusława

dostępny

i

instytucjach

Lista

placówek

elektroniczne

jest
na
jak

dostępne

www.dkkozienice.pl.

on

w

terenie
również
są

na

Mamy

Klimczuka. Można było przeczytać o jego

nadzieję, że magazyn nadal będzie cieszył

historii, zapoznać się z sylwetką patrona

się dużym zainteresowaniem i zapraszamy

oraz poznać kilka ciekawostek na temat

do dalszej lektury.

festiwalu. Dokładnie rok po dodaniu do

Alicja Dziewit
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Różany wieczór poezji
W sobotę, 5 grudnia w kawiarni Centrum Kulturalno - Artystycznego odbył się wieczór
poezji Grupy Poetyckiej ERATO pt. „Herbatka różana”. Swoje wiersze prezentowali
członkowie grupy oraz debiutanci.
Każda prezentacja
była

nagrodzona

gromkimi

brawami.

Dodatkowo

na

przybyłych

czekał

słodki poczęstunek pączki

i

herbatka

różana.
Grupa

poetycka

ERATO działa w KDK
już

18

lat.

Jej

opiekunem jest Halina
Koryńska, a spotkania
odbywają się raz w
Na zdjęciu od lewej: Jelena Jasek, Zofia Kucharska, prowadząca wieczór Agnieszka

miesiącu,

Żarłak z KDK, Zbigniew Szumierz, debiutant Maciej Witkowski, Maria Komsta, Lidia

środy miesiąca.

Zabiegałowska, Iwona Bitner, Urszula Podsiadła, Dawid Zapora, debiutantka

w

drugie

Jeremi Budniak

Aleksandra Iskra i Halina Markowska-Budniak.

Nieistniejący świat w kadrze
16 grudnia w sali koncertowo - kinowej CKA miało miejsce niecodzienne wydarzenie kozienicka premiera filmu zatytułowanego „Połowa Miasteczka”.
Jest

to

dokument

opowiadający

o

losach

żydowskiego fotografa Chaima Bermana oraz innych
przedwojennych mieszkańcach Kozienic. Pierwszy film,

w którym w zgodzie i pokoju współistnieli obok siebie
Polacy, Żydzi i Niemcy.
Reżyser

łącząc tradycyjną

technikę

filmową z

wyszukaną animacją stylizowaną na
prace

Chagalla,

wzruszającą

i

względem

przedstawił

ciekawą,

historycznym

pod
oraz

artystycznym, opowieść o świecie i
ludziach, których już nie ma.
Po projekcji, reżyser Paweł Siczek (na
zdjęciu

pierwszy

od

prawej)

oraz

operator Daniel Samer opowiadali o
pracy nad dokumentem. Spotkanie to
poprowadzili dyrektor KDK - Elwira
Kozłowska oraz prezes TMZK - Lech
Wiśniewski.
Film

zostanie

wyświetlony

w

ponownie
kinie

w

Kozienicach 13 stycznia 2016r. w
ramach

cyklu

ciekawych”.

„Kino

dla
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Świąteczne spotkanie UTW

Sponsor:

W cudownej świątecznej atmosferze odbyło się 16 grudnia ostatnie w tym roku
kalendarzowym

spotkanie

słuchaczy

Uniwersytetu

Trzeciego

Wieku.

Był

wykład

nawiązujący do tradycji bożonarodzeniowych, koncert kolęd, tradycyjne przełamanie się
opłatkiem oraz świąteczne i noworoczne życzenia.
Słuchacze wysłuchali wykładu etnologa z Muzeum
Wsi

Radomskiej

2016 rok. Kalendarz jest prezentem dla wszystkich,

Kolejnym

którzy zapiszą się na II semestr roku akademickiego

punktem programu był koncert kolęd w wykonaniu

2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego

Chóru Trzeciego Wieku pod batutą Ewy Izdebskiej,

w Kozienickim Domu Kultury.

tradycji

Stańczuka

na

ufundowała dla słuchaczy kalendarz książkowy na

temat

ludowych

Marcina

bożonarodzeniowych.

która wykonała także kilka partii solowych.
W

kolędowanie

włączyli

się

wszyscy

słuchacze, a także zaproszeni goście.
Po

części

koncertowej

przedstawiciele

Rady Słuchaczy: Alicja Czerska i Witold
Makarewicz (na zdjęciu) złożyli wszystkim
najserdeczniejsze
nastąpiło
opłatkiem.
również

życzenia

symboliczne
Świąteczne
panie:

świąteczne

przełamanie
życzenia

Małgorzata

i
się

złożyły

Bebelska,

zastępca burmistrza gminy Kozienice ds.
społecznych oraz Elwira Kozłowska, dyrektor
Kozienickiego Domu Kultury.
Sponsorem spotkania świątecznego UTW
była ENEA Wytwarzanie Sp. z o. o., która

W świątecznych dźwiękach
Cała

sala

śpiewa

dokładniej

cała

z

sala

nami,

a

wypełniona

była dźwiękami kolęd i pastorałek.
Jedne wesołe, przy których ciężko
powstrzymać

się

od

nucenia

i

podrygiwania nogą, drugie z kolei
wolne i skłaniające do refleksji. 17
grudnia

w

kinowej

sali

koncertowo

Centrum

Artystycznego

odbył

-

Kulturalnosię

koncert

świąteczny.
Wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele
szkoły

muzycznej

wokaliści

z

KDK.

oraz

młodsi

Wszystkich

i

starsi
zgromadzonych

Zebranych powitali także organizatorzy - dyrektor

przywitała wiceburmistrz gminy Kozienice, Małgorzata

Kozienickiego

Bebelska. Złożyła ona także życzenia świąteczne oraz

dyrektor szkoły muzycznej w Kozienicach Zdzisław

zaprosiła na wigilię miejską, która odbywała się

Włodarski, którzy podkreślili, że po raz pierwszy mieli

następnego dnia.

Domu

Kultury

Elwira

Kozłowska

i

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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W świątecznych dźwiękach

Chór dziecięcy „Mały Gospel” działa w Kozienickim Domu Kultury pod kierunkiem Ewy Izdebskiej od listopada
2014 roku. Mimo tak krótkiego stażu, chór zdobył już I miejsce w VII Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej w
kategorii chóry oraz ex aequo I miejsce w VII Konkursie Kolęd i Pastorałek NA TEN NOWY ROK. Wielokrotnie
reprezentuje KDK podczas różnego rodzaju imprez, nie tylko na terenie gminy Kozienice.
Chór dziecięcy to nie tylko szkoła śpiewu. Jest też doskonałym przykładem na to, jak można rozwijać
wrażliwość, wychowywać przez sztukę i pozwalać dzieciom aktywnie wyrażać swoje emocje.

dobre były zarówno występy najmłodszych, jak i

(Ciąg dalszy ze strony 3)

starszych
możliwość

połączyć

siły

i

zorganizować

wokalistów.

Świetnie

wypadły

również

razem

chóry. Zarówno młodszy z Ewą Izdebską, jak i chór

wydarzenie muzyczne, które porównane zostało do

Belcanto, śpiewający na głosy, wspaniale bawiący się

teatru starożytnej Grecji.

muzyką i dźwiękami - powiedział uczestnik koncertu.

Cały koncert podzielony był na dwie części. W

Druga część należała do uczniów i nauczycieli

pierwszej zaprezentowały się sekcje działające w KDK:

szkoły muzycznej w Kozienicach. Otworzył ją zespół

soliści z Małej i Młodzieżowej Estrady Piosenki oraz

teatralny

Chór dziecięcy „Mały Gospel”. Jako pierwsi atmosferę

Pionkach.

świąteczną wprowadzili najmłodsi wokaliści: Marika

starożytnej Grecji, o którym na początku wspomniał

Witkowska-Kurtek, Michał Krekora i Emilia Olszewska.

Zdzisław Włodarski. Gra, tańce i śpiew to wszystkie

Byli oni przygotowywani podobnie jak chór przez Ewę

elementy, które można było zobaczyć na scenie.

Izdebską we współpracy z Jackiem Opalskim. Wśród

Kwintesencją

starszych artystów znaleźli się: Bartłomiej Matracki,

orkiestry

Marta

Kusal,

artystycznym

Kutyła

oraz

występowała

Martyna
Natalia
przy

Pajączkowska,

Grygiel.

Małgorzata

Większość

soliści
Był

to

z

oddziału

trochę

świątecznego
szkoły
i

zamiejscowego

taki

koncertu

muzycznej.
osobą

przykład

był

w

teatru

występ

Kierownikiem

odpowiedzialną

za

nich

przygotowanie uczniów była Kinga Stachowicz, a za

instruktora

aranżację i przygotowanie orkiestry Kacper Majewski.

Młodzieżowej Estrady Piosenki, Piotra Markowskiego.

Organizatorami była Szkoła Muzyczna I stopnia w

Dbał on również o ich przygotowanie do koncertu.

Kozienicach,

Pierwszą część zakończył występ Chóru Belcanto ze

Muzycznej „Kanon” oraz Kozienicki Dom Kultury im.

szkoły

Bogusława Klimczuka. Koncert poprowadziła Izabela

muzycznej

akompaniamencie

z

i

prowadzonego

przez

Annę

Kuczmerę.
- Całość była bardzo ciekawa i spójna. Bardzo

Stowarzyszenie

Przyjaciół

Szkoły

Barcikowska - Poździk z KDK.
Alicja Dziewit
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Kolędowo i pastorałkowo
Już po raz siódmy w Kozienickim Domu Kultury odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek NA
TEN NOWY ROK. Tegoroczna edycja odbyła się 10 grudnia. Na scenie zaprezentowało się
140 wykonawców: solistów, duetów i zespołów wokalnych oraz chórów. Jury nagrodziło
28 prezentacji.

Nagrodzeni i wyróżnieni we wszystkich kategoriach wiekowych.

Uczestnicy

występowali

w

trzech

kategoriach

konkursowych: soliści, zespoły wokalne i duety oraz

W kategorii duety i zespoły wokalne klasy IV – VI
komisja przyznała tylko trzy wyróżnienia.

chóry. Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień, komisja

W kategorii soliści gimnazjum; I miejsce zajęła

artystyczna w składzie: Mirosława Wójcicka - muzyk i

Dominika Rodakowska z ZSS w Garbatce – Letnisko i

wieloletni pedagog, laureatka wielu ogólnopolskich

II miejsce Patrycja Wołos z PG nr 1 w Kozienicach. W

festiwali oraz Iwona Skwarek – radomski muzyk i

tej kategorii przyznano jedno wyróżnienie.

wokalistka,

postanowiła

przyznać

nagrody

następująco:

W kategorii duety i zespoły wokalne gimnazjum
jury przyznało tylko jedno wyróżnienie.

W kategorii chóry: I miejsce ex aequo zajęli

W kategorii soliści szkoły średnie I miejsce ex

Śnieżynki z PSP nr 1 w Kozienicach i Mały Gospel z

aequo zajęły: Ada Balcerzak z ZS nr 1 w Kozienicach i

KDK, a III miejsce Schola ze Świerży Górnych.

Martyna Pajączkowska z KDK, II ex aequo: Natalia

W kategorii soliści klasy 0 – III: I i II miejsce
powędrowało

do

uczniów

kozienickiej

trójki,

odpowiednio Patrycji Luśtyk i Ines Jakubiec. W tej
kategorii przyznano trzy wyróżnienia.
W kategorii duety i zespoły wokalne klasy 0 – III:
W kategorii soliści klasy IV – VI: I miejsce zajęła
Wasińska

z

PSP

w

Kinga Miklińska z ZS nr 1 w Kozienicach.
W kategorii duety i zespoły wokalne szkoły średnie
przyznano tylko dwa wyróżnienia.

przyznano tylko I miejsce dla Śnieżynek z Nowej Wsi.
Anna

Grygiel i Marta Kusal (obie reprezentujące KDK) i III

Janikowie,

II

Natalia

Za udział
otrzymał

w konkursie, każdy z wykonawców

pamiątkowy

dyplom.

Laureaci

konkursu

zaprezentowali się podczas VII Spotkania Wigilijnego
Mieszkańców

Ziemi

Kozienickiej,

a

nagrody

dla

Rutkowska z PSP nr 3 w Kozienicach i III miejsce ex

zwycięzców zostaną wręczone 13 stycznia w Centrum

aequo:

Aleksandra

Kulturalno - Artystycznym. Gratulujemy wszystkim

Dębowska z ZSP w Gniewoszowie. Dwie osoby zostały

Emilia

Olszewska

z

KDK

i

bardzo serdecznie i zapraszamy za rok na kolejne

wyróżnione.

kolędowanie.
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Czas kolędowania
Przy dźwiękach najsłynniejszych kolęd i pastorałek minęło VII Spotkanie Wigilijne
Mieszkańców i Gości Ziemi Kozienickiej. Miało ono miejsce w piątek, 18 grudnia przed
Krytą Pływalnią „Delfin”. Jak co roku, w jej organizację zaangażował się Kozienicki Dom
Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Tysiące mieszkańców i gości Ziemi Kozienickiej zebrało się na wigilii miejskiej,
aby wspólnie spędzić ten cudowny przedświąteczny czas.

Święta Bożego Narodzenia to jedno z najbardziej

Sarwą.

Następnie

Burmistrz

tym

siódmy

Wytwarzanie, prezes Krzysztof Sadowski i Wiesław

zorganizowane zostało spotkanie wigilijne. Ma ono

Piosik oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz

głownie

na

dlatego
celu

też

już

raz

Enei

ziemi

Prawda, złożyli życzenia dla uczestników spotkania. Po
przemówieniach nastąpiło przełamanie się opłatkiem.

przybyłych mógł skosztować wigilijnych potraw, wśród

Drugą cześć wspólnego kolędowania zapoczątkował

których znalazły się pierogi, kluski z makiem, groch z

Chór dziecięcy „Mały Gospel” z KDK. Na scenie można

kapustą, barszcz czerwony oraz śledzie. Była również

też było zobaczyć laureatów VII Konkursu Kolęd i

zupa

polowej,

Pastorałek „Na ten Nowy Rok” oraz chóry ze szkoły

Stowarzyszenie

muzycznej BELCANTO i FERMATA. Siódme spotkanie

przygotowana
Rekonstrukcji

mieszkańców

przedstawiciele

kozienickiej, a także pomoc potrzebującym. Każdy z

grzybowa,

integrację

po

Jung,

Śmietanka,

Starosta

wiedzą,

Andrzej

Tomasz

znaczących wydarzeń w roku. Kozieniczanie dobrze o

serwowana

przez

z

kuchni

Kozienickie

Historycznych.

Miłośnicy

słodkości,

mogli spróbować racuchów oraz rozmaitych ciast i
ciasteczek. Oprócz tego na stoiskach można było

wigilijne

poprowadził

Wojtek

Szymański

z

radomskiego radia ESKA.
Jak co roku Spotkanie Wigilijne Mieszkańców i

nabyć wykonane własnoręcznie ozdoby świąteczne.

Gości

Pozyskane z ich sprzedaży środki, przekazane będą na

zainteresowaniem. Jego organizatorami byli m.in.

cele

samorządy:

charytatywne.

zarówno

Dodatkową

młodszych

jak

i

atrakcją,

starszych

cieszącą

uczestników

Ziemi

Kozienickiej
gminny

stowarzyszenia

i

cieszyło

powiatowy,

pozarządowe,

organizacje

i

przedstawiciele

placówek

stajnię „Kociołki”. Chętni mogli nakarmić i pobawić się

kozienickich parafii, a także wolontariusze z KDK i I

ze zwierzętami.

LO,

rolnicy

i

i

ogromnym

spotkania, była żywa szopka, przygotowana przez

Część oficjalną rozpoczęła orkiestra Ochotniczej

oświatowych

się

restauratorzy.

społecznych,
Dla

księża

zgromadzonych

przygotowane zostało ponad 22 tys. pierogów, 205

Straży Pożarnej, pod batutą Zygmunta Juśkiewicza.

litrów

Później na scenie zaprezentował się chór Uniwersytetu

czerwonego, 70 litrów zupy grzybowej, 100 kg śledzi,

Trzeciego Wieku, działający w KDK pod opieką Ewy

2 tys. porcji klusek z makiem oraz 900 sztuk

Izdebskiej.

Po

racuchów. Oprawą artystyczną i techniczną, zajął się

modlitwę,

wraz

parafii

tym
z

Kazimierzem

przyszedł

czas

proboszczami
Chojnackim

obu
i

na

wspólną

kozienickich
Władysławem

kapusty

z

grochem,

440

litrów

barszczu

jak corocznie Kozienicki Dom Kultury.
Bartłomiej Matracki
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Świąteczne choinki
11 grudnia w Centrum Kulturalno-Artystycznym odbyło się rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego „Choinka na święta” połączone z wręczeniem

dyplomów i nagród

rzeczowych.

Nagrodzeni i wyróżnieni wraz z instruktor plastyki w KDK Agnieszką Bieńkowską (czwarta od prawej)
i członkiem komisji oceniającej Lucą Montagliani (drugi od prawej).

Konkurs zorganizowany został przez Kozienicki

Dorota Procka i Daria Ciesielska z PSP nr 1 w

Dom Kultury. Do 2 grudnia napłynęło 53 prace

Kozienicach op. Anna Betlej, a III miejsce przypadło

uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI i gimnazjum z

Wiktorii Wierzbickiej z PSP nr 3 w Kozienicach op.

gminy Kozienice. Oceniała je komisja w składzie: Luca

Danuta

Montagliani - włoski rysownik, Aneta Ośka - pracownik

kozienickiej trójki: Katarzyna Filipczuk, Justyna Siwek

Warsztatu

oraz Julia Podraza.

Terapii

Zajęciowej

oraz

Agnieszka

Kopyt.

Wyróżnienia

zdobyli

uczniowie

Bieńkowska - instruktor plastyki w Kozienickim Domu

W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Sara

Kultury im. Bogusława Klimczuka, sekretarz komisji.

Balcerzak z PG w Świerżach Górnych op. Karina

Jury

estetykę

Delega, II miejsce Michał Jaskulak z tej samej

wykonania pracy, staranność, zgodność z tematem i

placówki i III miejsce Kamila Niebrzegowska z PG nr 1

wytycznymi z regulaminu.

w Kozienicach, op. Dorota Kogut. Wyróżnienia zdobyli

zwracało

W

uwagę

kategorii

pomysłowość,

nagrody

Karolina Ośka z PG w Świerżach Górnych, Aleksandra

przyznano następująco: I miejsce powędrowało do

Mindewicz z PG nr 2 w Kozienicach i Karolina Pietrzyk

Wiktorii Ciepielskiej z PSP nr 3 op. Danuta Kopyt, II

z PG nr 1 w Kozienicach. Gratulujemy.

miejsce

szkół

na

podstawowych

zostało przyznane podwójnie, zajęła je

Karolina Jaskulak

Magdalena Majewska z PSP w Stanisławicach op.

Bożonarodzeniowe ozdoby
9

grudnia

w

sali

sztuk

plastycznych

odbyła

się

druga

edycja

przedświątecznych warsztatów. Uczestnicy ozdabiali bombkę w kształcie kropli
metodą decoupage'u, a na koniec obsypywali ją mikrokulkami.
- Zajęcia są bardzo ciekawe i oby takich więcej - powiedziała Zuzia.
Efekt końcowy był zaskakujący. Każda z uczestniczek zabrała swoje dzieło do
domu. Fotorelację można obejrzeć na profilu społecznościowym FB KDK.
Natalia Pietrzyk
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Mikołajowe perypetie
22 grudnia w Centrum Kulturalno-Artystycznym grupa teatralna „Za 15 kwadrans”
wystawiła swoje pierwsze przedstawienie zatytułowane „Zbuntowany Mikołaj”.

Wszyscy na świecie przywykli do tego, że Mikołaj
roznosi prezenty. Natrafiając na grupę niewdzięcznych
dzieci,

Święty

buntuje

się

dotychczasowe

zajęcie.

Próbuje

kucharza,

sił

w

zawodzie

W

przedstawieniu

Dominika

Giedyk,

wystąpili:

Michalina

Zuzanna

Jenżak,

Maj,

Zuzanna

Wójtowicz, Grzegorz Krawczyk i Milena Caban. Nad

żadnej

wszystkim

Na

szczęście

udział

mamy.

Wasińska, Anna Wasińska, Otylia Emanowicz, Łukasz

ról.

nawet

rzucić

prezent dla swojej

w

tych

bierze

postanawia

prosi o

castingu do Jasełek. Niestety nie odnajduje się w
z

taksówkarza,

i

pewnego chłopca, który

wraca

do

dotychczasowego zajęcia po przeczytaniu listu od

czuwał

prowadzący

zajęcia

teatralne

Radosław Mazur.

Poranek teatralny
6 grudnia w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego odbyło się kolejne
spotkanie z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”. W tym miesiącu wystąpili aktorzy z
Teatru Urwis z Krakowa ze spektaklem „Świąteczne Przygody Mikołaja”.
Przed świętami mali pomocnicy Mikołaja kończyli
swoje

zadania,

aby

wszystkie

dzieci

otrzymały

prezenty. Niestety Święty Mikołaj niespodziewanie
zachorował

i

obowiązkach.
skończyło.

Na

całkowicie
Na

zapomniał

szczęście

poranku

wszystko

nie

o

swoich

dobrze

zabrakło

zabaw

się
i

konkursów skierowanych do najmłodszych. Wspólnie z
Mikołajem tańczono i śpiewano. Na zakończenie każdy
uczestnik otrzymał książeczki - kolorowanki.
Kolejny poranek już 24 stycznia. Zapraszamy!
Patrycja Adamczyk
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Dzień Wolontariusza
W sobotę, 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W przeddzień
tego święta wolontariusze z Klubu Wolontariatu „Skrzydła” działającego w Kozienickim
Domu Kultury spotkali się, by wspólnie spędzić ten czas.

W tak ważnym dniu, wolontariuszy odwiedziły przedstawicielki Klubu Seniora „Radosna Jesień”,
aby podziękować im za liczne wizyty i za pamięć.
Podziękowania otrzymała także opiekun klubu Izabela Barcikowska - Poździk (pierwsza od prawej).

Wolontariusze od kilku lat regularnie odwiedzają

Z

okazji

ich

święta

przygotowano

poczęstunek.

Seniora

Pielęgnacyjno-

przedstawicielki

czy

Seniora „Radosna Jesień”: Zofia Wojdak i Halina

„Radosna

Opiekuńczy

Jesień”,

działający

socjalizacyjną

„Panda”.

w

Zakład
szpitalu

Pomagają

placówkę

bezinteresownie

ludziom, którzy tej pomocy potrzebują.
chodzić

do

wolontariatu

działającego

Podziękowały

odwiedziły
przy

one

za

także

MGOPS
liczne

Klubu

wizyty

i

zaangażowanie młodych ludzi oraz złożyły życzenia

- Od dziecka czułem, że chciałem pomagać. Kiedy
zacząłem

Drapała.

Wolontariuszy

słodki

różnorodne placówki, takie jak Stowarzyszenie Klub

to

nie

tylko

wolontariuszom. Panie przyniosły także szarlotkę.
Nabór

wolontariuszy

trwa

cały

rok,

dlatego

pomagałem komuś, ale też sobie. Stawałem się

wszystkich chętnych zapraszamy w piątki o godz.

lepszym człowiekiem – opowiada Piotrek.

16:00

- Jest to bardzo fajne zajęcie. Wszystkim to

do

Kozienickiego

Domu

Kultury

(ul.

Warszawska 29).

polecam – mówi Jeremi.

Oliwia Kocyk

Spotkanie opłatkowe
15 grudnia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
seniorzy ze Stowarzyszenia Klub Seniora „Radosna Jesień” z
Kozienic zaprosili na spotkanie wigilijne wolontariuszy należących
do Klubu „Skrzydła” działającego w KDK. Spotkanie rozpoczęło się
modlitwą, którą wraz z zebranymi odmówił ksiądz dziekan
Władysław Sarwa, proboszcz Parafii pw. Św. Rodziny. Podczas
spotkania nie zabrakło świątecznych potraw, ciepłych życzeń i
tradycyjnego przełamania

się

opłatkiem. A

wolontariusze w

ramach podziękowania wręczyli na ręce opiekunki klubu Ewy
Kalbarczyk, własnoręcznie wykonany stroik świąteczny.
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Czas na Nas
Jedną z wielu form działalności Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka są
różnego typu warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jednym z nich są warsztaty
dziennikarskie, na których młodzież zajmuje się pisaniem tekstów do magazynu
kulturalnego KDK oraz tworzeniem programu młodzieżowego dla telewizji lokalnej. W
tym roku ruszył nowy program o nazwie „Czas na Nas”.

W gronie młodych dziennikarzy znajdują się (od lewej):
Karolina Jaskulak, Oliwia Kocyk, Natalia Pietrzyk, Jeremi Budniak oraz Patrycja Adamczyk.

Program jest realizowany i wspomagany przez

oraz sonda na temat Świąt Bożego Narodzenia. Pod

telewizję lokalną „Kronika Kozienicka”, która działa w

koniec stycznia ukaże się kolejny odcinek z nowymi

Kozienickim Domu Kultury od ponad 20 lat.

propozycjami. Śledźcie więc nasz kanał YouTube i

Młodzi i pomysłowi dziennikarze z dawką poczucia
humoru co miesiąc będą proponować jak aktywnie
spędzić

czas,

pokazywać

jak

prezentować nietypowe święta oraz
ze

Warsztaty

dziennikarskie

stworzyć

Domu Kultury od 2011 roku. Uczestnicząca w nich
młodzież napisała już ponad 140 artykułów i stworzyła

również nie zabraknie nieodzownego elementu naszej

kilka

układanki,

różnorodnej grupy odbiorców.

jest

rzeczy

Przypomnijmy:

prasowo - telewizyjne prowadzone są w Kozienickim

niepowtarzalne dzieła sztuki. W nowym programie
jakim

zwyczajnych

zapraszamy do oglądania.

kozienicka

sonda

;-).

Opiekunami warsztatów dziennikarskich są Aleksandra
Pajda i Renata Jasek.
Pierwszy

programów

przeznaczonych

dla

Pierwszy program młodzieżowy zatytułowany był
„Qulturalni”. Powstało 8 odcinków, a premiera miała

w

miejsce w listopadzie 2011 roku. Kolejny program „Z

kozienickiej kablówce na kanale telewizji lokalnej

maturą przez LO” ukazywał się od listopada 2012 roku

„Kronika Kozienicka” oraz jest już dostępny na kanale

do maja 2013 roku. Premiera ostatniego cyklicznego

YouTube KDK. A w nim „Pomysł na …”, czyli zdobienie

programu o nazwie „Bez tytułu” miała miejsce w

bombki metodą decoupage’u, „Jak aktywnie spędzić

marcu 2013 roku. Powstały 23 odcinki, a ostatni

czas”

odcinek extra emitowany był w czerwcu 2015 roku.

-

odcinek

cyklicznych

jazda

na

został

już

łyżwach,

wyemitowany

„Kalendarz

świąt

nietypowych” - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Jeremi Budniak
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Najlepsi odebrali dyplomy
30 listopada poznaliśmy laureatów konkursu plastycznego i konkursu fotograficznego z
zakresu

edukacji

ekologicznej

„Bliżej

środowiska

naturalnego

–

bliżej

ludzi”.

Rozstrzygnięcie połączone z wręczeniem nagród odbyło się w Centrum KulturalnoArtystycznym. Spośród ponad 160 prac komisja nagrodziła dwanaście. Przyznała także
nagrody dla najlepszych szkół.

Wśród szkół najlepsza okazała się PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach.

W konkursie wzięło udział 164 uczniów z dziesięciu
szkół

podstawowych

z

terenu

miasta

i

gminy

Kozienice. Oceny prac dokonało jury w składzie:
Agnieszka

Adamczyk

Wodociągów

i

-

Kanalizacji

pracownik
Kozienickiej

Zakładu
Gospodarki

Włodarczyk

z

tej

samej

placówki

i

III

Maria

Wróblewska z PSP nr 3.
Dyplomy,

podziękowania

i

drobne

upominki

otrzymali także wszyscy opiekunowie. Dodatkowo
komisja

przyznała

nagrody

szkołom,

z

których

Komunalnej Sp. z o.o., Agnieszka Bieńkowska -

wyłoniono największą liczbę laureatów. I miejsce

instruktor plastyki w KDK i Grzegorz Dróżdż - fotograf.

zdobyła PSP nr 3 wygrywając zestaw interaktywny z

W konkursie plastycznym kat. klasy I-III: I miejsce

kompletem filmów, II miejsce PSP nr 1 zdobywając

zajęła Zuzanna Słomska z PSP w Ryczywole, II

m.in. projektor i ekran projekcyjny ze statywem i III

Szymon Dec z PSP w Brzeźnicy i III Oskar Krawczyk z

miejsce PSP w Wólce Tyrzyńskiej wygrywając m.in.

PSP w Janikowie. W kategorii klasy IV-VI na I miejscu

mikroskop i zestaw laboratoryjny. Pozostałe placówki

uplasowała się Roksana Kultys z PSP w Nowej Wsi, na

otrzymały pamiątkowy dyplom i sadzonkę świerka

II Mateusz Rutka z PSP w Wólce Tyrzyńskiej i na III

pospolitego, a wszyscy uczniowie, którzy brali udział w

Aleksandra

konkursach, drobne upominki.

Klimiuk

z

PSP

nr

3

z

Oddziałami

Integracyjnymi w Kozienicach.
W konkursie fotograficznym kat. klasy I-III: I

Głównym

organizatorem

konkursów

„Bliżej

środowiska naturalnego – bliżej ludzi” była Kozienicka

miejsce zajęła Alicja Kwiecińska z PSP nr 3, II Wiktor

Gosp od ar ka

Majdak z PSP w Wólce Tyrzyńskiej i III Matylda

współorganizatorem

Seredyn z kozienickiej trójki, a w kategorii klasy IV-

Bogusława

VI: I miejsce zdobyła Weronika Bieniek z PSP nr 1 z

Burmistrz Gminy Kozienice dr Tomasz Śmietanka.

Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, II Jakub

K omunal n a
Kozienicki

Klimczuka.

Sp.

z

Dom

Patronat

o.o.,
Kultury

honorowy

a
im.

objął
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