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Grecja w Kozienicach
W sobotę, 6 lutego w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach
odbyło się czwarte spotkanie z cyklu pn. „Kultury Świata”. Tym razem
motywem przewodnim była kultura grecka.

Magazyn kulturalny
Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka
MARZEC w KDK:
> Codziennie, za wyjątkiem
czwartków, zapraszamy na
seanse filmowe do kina.
> Wtorek, 1 marca godz.
12.00
Ogólnopolski
Młodzieżowy
Konkurs
Krajoznawczy
„Poznajemy
Ojcowiznę”.
> Piątek, 4 marca godz.
17.40
Wyjazd
z
cyklu
Teatralne Podróże do Teatru
POWSZECHNEGO w Radomiu
na musical DORIS DAY SENTYMENTALNA PODRÓŻ.
> Sobota, 5 marca godz.
11.00 Otwarte warsztaty
literackie.
> Wtorek, 8 marca Akcja
„Dzień Kobiet w kinie”.
> Środa, 9 marca godz.
11.00
Eliminacje
środowiskowe XXXIII Małego
Konkursu Recytatorskiego.
> Czwartek, 10 marca godz.
11.00
Eliminacje
środowiskowe
61.
Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego.
> Piątek, 11 marca godz.
12.00
Rozstrzygnięcie
konkursu
plastycznego
„Zawieszka wielkanocna”.
> Środa, 16 marca godz.
11.00 Eliminacje powiatowe
XXXIII Małego Konkursu
R e cy t at or sk ie g o
i
6 1.
Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego.
> Piątek, 18 marca godz.
17.00 Otwarcie
wystawy
rękodzieła Grupy z MDK
Dęblin.
> Sobota, 19 marca godz.
17.00
III
Kozienickie
obchody ŚWIATOWEGO DNIA
WODY (teren przed Urzędem
Miejskim w Kozienicach).
> Niedziela, 20 marca godz.
11.40 Poranek teatralny dla
dzieci.

Zwieńczeniem greckiego dnia w Kozienicach był koncert muzyki greckiej
w wykonaniu zespołu MYTHOS z Wrocławia.

- Kozienicki Dom Kultury już od dwóch

„Poznaj świat bogów olimpijskich poprzez

lat przybliża mieszkańcom Kozienic kulturę

zajęcia

różnych krajów. Do tej pory mieliśmy

książce „Percy Jackson” Ricka Riordana”,

okazję poznać kulturę żydowską, japońską

które poprowadzili państwo Joanna i Luca

i włoską. Tym razem przybliżymy kulturę

Montagliani. W tym samym czasie w sali

grecką

kameralnej na starszą grupę Kozieniczan

–

również

nie tylko tę tradycyjną, ale
współczesną

podczas

–

otwarcia

informowała

imprezy

Elwira

Kozłowska, dyrektor KDK.

plastyczno-literackie

o życiu i twórczości Mikisa Theodorakisa”
Kozłowskiego

czekało moc atrakcji. Pierwszą z nich był

Grecji

interaktywny

tanecznej

pokaz

familijny

kultury

na

czekał wykład „Nie tylko Zorba – opowieść
poprowadzony

Już od godziny 15 na zgromadzonych

oparte

z

przez
z

Tomasza

Towarzystwa

Przyjaciół

Warszawy.

Po

odbyły

warsztaty

się

czym

w

sali

tańców

starożytnej „Antyczna Grecja – żywa lekcja

greckich, również prowadzone przez TPG z

historii”

Grupę

Warszawy. Nie mogło się również obyć bez

Artystyczną „Rekonstrukto” z Lublina. W

degustacji, podczas której wszyscy odważni

jego

i chętni mogli spróbować potraw kuchni

przedstawiony

trakcie

wysłuchać
starożytnej

można

było

ciekawych
Grecji,

przez

ale

nie

informacji
także

tylko
o

samemu

greckiej. Były m.in.

zasmażane roladki z

bakłażana, ser feta i oliwki w cieście czy

wcielić się w rolę greckiego wojownika i

ciasteczka

stoczyć pojedynek. Z tej możliwości bardzo

atrakcją tego dnia była wystawa fotografii

chętnie korzystali młodzi widzowie.

zatytułowana

O godzinie 16 nastąpił podział na dwie

dziennikarki

z

migdałami.
„Kreta”
Bożeny

Dodatkową
autorstwa
Głodkowskiej.

grupy wiekowe. Na dzieci od lat 7 w sali

Zwieńczeniem spotkania z kulturą grecką

sztuk

był koncert zespołu MYTHOS z Wrocławia.

plastycznych

czekały

warsztaty

„Bogowie z mitologii greckiej” prowadzone

Podczas imprezy każdy mógł znaleźć

przez instruktor plastyki KDK, Agnieszkę

coś dla siebie – zarówno najmłodsi, jak i ci

Bieńkowską, a zaraz po nich warsztaty

(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Grecja w Kozienicach

Podczas interaktywnego pokazu familijnego każdy mógł wcielić się w rolę
greckiego wojownika i stoczyć pojedynek.
(Ciąg dalszy ze strony 1)

starsi. Wszyscy obecni na pewno dobrze się bawili i z

Patronat medialny

niecierpliwością czekają na kolejne spotkanie z tego
cyklu.
Organizatorem wydarzenia był Kozienicki Dom
Kultury, a partnerem medialnym Radomska Grupa
Mediowa.

Oliwia Kocyk

Kolejne udane spotkanie z teatrem
21 lutego w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
„Poranki teatralne dla dzieci” zorganizowane przez Kozienicki Dom Kultury. Tym razem wystąpili
aktorzy z Teatru TAK z Krakowa przedstawiając sztukę „Milutka w Malachitowym Borze” - historię
pół kwiatu, pół dziewczynki.
Każde dziecko dobrze wie, że zawsze trzeba słuchać mamy, nie wolno wpuszczać obcych do domu oraz z nimi
rozmawiać i nie wolno pod żadnym pozorem wychodzić samemu z domu. Niestety Milutka zapomniała o tych
zasadach.

Na

szczęście

wszystko

dobrze

się

skończyło. Na koniec dzieci musiały wypowiedzieć
przysięgę, która brzmiała: „Z obcymi nie rozmawiać,
obcych do domu nie wpuszczać, nigdy nie będę
wychodzić sama chyba, że pozwoli mama”.
- Oprócz świetnej zabawy podczas dzisiejszego
poranka, dzieci mogły również nauczyć się paru słów
po

angielsku.

Myślę,

że

to

najlepsza

forma

połączenia zabawy z nauką – powiedziała mama
Franka.
Kolejny

Patrycja Adamczyk
„Poranek

teatralny

odbędzie się 20 marca.

dla

dzieci”
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Prawdziwy teatr w Kozienicach
Krystyna Tkacz, Afrodyta Weselak, Magdalena Zawadzka, Joanna Żółkowska – to aktorki,
które wystąpiły 25 lutego na scenie Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach,
w spektaklu „Lilka, cud miłości”, realizując w fantastyczny sposób pomysł Waldemara
Śmigasiewicza

na

sceniczne

sportretowanie

Marii

Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

Organizatorem wydarzenia był Kozienicki Dom Kultury.

Spektakl powstał w oparciu o dziennik, listy i
twórczość poetki.
Magdalenę
wspaniałej

roli

trzem kreacjom doskonale partnerowała obdarzona
scenicznym wdziękiem Afrodyta Weselak (na zdjęciu).

Zawadzką

widzowie

przewodniczki

po

zobaczyli

we

stworzonym

w

-

Jest

to

osoba

bardzo

wrażliwa,

bardzo

kreatywna, bardzo świeżo i z oddaniem oglądająca

przedstawieniu kobiecym świecie. Aktorka pokazała

świat,

ostatnie chwile życia chorej na raka i sparaliżowanej

wszystko w sposób twórczy i szybko wchodząca w

kobiety,

daną sytuację - tak o bohaterce mówiła Afrodyta

która

wspomina

pojedyncze

sceny

ze

swojego życia, przywołuje towarzyszące im emocje.
-

Akurat

ta

postać

jest

może

najbliższa

współczesności oraz mojemu czuciu i myśleniu powiedziała aktorka.
Joanna
wniosła

Żółkowska

sporą

dawkę

zafascynowana

miłościami,

chcąca

robić

Weselak.
Scenografię oraz kostiumy przygotowała Tatiana
Kwiatkowska, muzykę Urszula Borkowska.
Licznie zgromadzona publiczność nie szczędziła

w

kreację

postaci
oraz

stanowią niezmienny portret kobiety i mimo upływu
lat są nadal prawdziwe. Nie dziwi zatem, iż spektakl

amantów poetki, ale również jej decyzje życiowe i

został nagrodzony przez widzów brawami na stojąco.

codzienne. Z kolei Krystyna Tkacz zaproponowała

Po jego zakończeniu aktorki zostały obdarowane

nowoczesne, dynamicznie, wykonane z charyzmą i

przez Ryszarda Zająca oraz Krzysztofa Pawlika -

energią

muzyczne

inteligencji

zachwytu, bowiem pełne kobiecych emocji teksty

humoru. Z finezją analizowała kolejnych mężów i

aranżacje

złośliwej

swojej

Marii

radnych miejskich - bukietami kwiatów. Był też czas

pokazany

na krótką rozmowę z aktorkami, którą poprowadził

na scenie portret bohaterki spektaklu to również

redaktor programu pierwszego Polskiego Radia Paweł

wynik prywatnej fascynacji twórczością poetki. Tym

Sztompke.

Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

tekstów

Doskonale
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Konkurs ogłoszony
Kozienicki Dom Kultury ogłosił zapisy do XIV Konkursu Piosenki o Nagrodę im.
Bogusława Klimczuka, które potrwają do 30 kwietnia 2016r. W konkursie mogą wziąć
udział wokaliści z terenu całej Polski, którzy ukończyli 15 rok życia. Konkurs, jak co roku,
odbędzie się w ramach „Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka”
zaplanowanym

na

dni

26-27

sierpnia

w

Amfiteatrze

nad

Jeziorem

Kozienickim.

Kwalifikacje wstępne do konkursu odbędą się w dniu 5 czerwca.
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 tego wybitnego kompozytora,
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.
Wszelkie szczegóły dotyczące tegorocznego festiwalu znajdują
się w regulaminie na stronie internetowej www.dkkozienice.pl, na
portalu społecznościowym www.facebook.com/KDKimBK oraz na
W roku 2015 Grand Prix XIII Konkursu
Piosenki o Nagrodę im. B. Klimczuka
otrzymała Paulina Lenda ze Świdnicy.

kanale www.youtube.com/KDKimBK.
Zapytania można także kierować na elektroniczną pocztę
organizatora: dom.kultury@dkkozienice.pl.

Zakochani w kozienickim kinie
Z okazji walentynek kino Kozienickiego
Domu

Kultury

zorganizowało

dla

wszystkich zakochanych specjalny seans.
14

lutego

w

Centrum

Kulturalno-

Artystycznym w Kozienicach zgromadziły
się tłumy osób chcących obejrzeć polską
komedię „Planeta singli”. Dla przybyłych
przygotowano także słodki poczęstunek.
Ponadto odbył się

konkurs „Szczęśliwy

fotel”,

do

w

którym

wygrania

były

vouchery do kina KDK. Zapraszamy na
kolejne

okolicznościowe

seanse.

Najbliższy już 8 marca z okazji Dnia
Kobiet.
Natalia Pietrzyk
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Ferie z Kozienickim Domem Kultury
Kozienicki Dom Kultury jak co roku w ramach akcji „Zima w mieście” przygotował
specjalną ofertę dla dzieci i młodzieży. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były m.in.
warsztaty taneczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, dziennikarskie czy językowe.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także poranne seanse w kinie.

Jeremi Budniak

Poniżej fotorelacja z dwutygodniowych ferii w KDK.

SALA TANECZNA

Warsztaty break dance poprowadził trener tańca Michał Wójcik.
Uczestnicy wykorzystywali możliwości swojego ciała przy dużej dawce hip-hopowej muzyki.

Dwudniowy cykl zajęć tanecznych dla dzieci w wieku 5-10 lat został poprowadzony przez Helenę Szamańską
- instruktor KDK. Mali uczestnicy poznali m.in. podstawy tańca klasycznego i tańców narodowych.
Były także różne ćwiczenia oraz zabawa z chustą KLANZY.

Zajęcia pt. „Balyayoga” poprowadziła Joanna Tarnawska - nauczycielka jogi dla dzieci i młodzieży.
Pokazała uczestnikom m.in. jak łączyć pozycje jogi z grą i zabawą,
opowieściami i bajkami, tworzeniem mandali czy elementami muzykoterapii.

Zajęcia pt. „Z tańcem przez świat” poprowadziła Halina Koryńska - instruktor KDK.
Młodzież zapoznawała się z tańcami integracyjnymi rożnych narodów.
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Warsztaty „Znajdź swój styl - baw się modą” poprowadziła Agnieszka Jelonkiewicz - trener
i konsultant wizerunku. Podczas warsztatów dziewczyny wcielały się w role supermodelek
kompletując strój wraz z dodatkami na określoną okazję.

SALA SZTUK PLASTYCZNYCH

Instruktor plastyki KDK Agnieszka Bieńkowska poprowadziła warsztaty z decoupage’u,
które polegały na zrobieniu swojej zakładki do książki oraz przybornika na długopisy i pędzle.

Plastyk Ewa Bielecka, pokazała uczestnikom jak wykonać piękny brelok w kształcie serca z wykorzystaniem
filcu w arkuszach i kolorowych wstążek oraz jak namalować ładne oczy na zwykłej drewnianej desce.

Warsztaty plastyczne, polegające na rysowaniu komiksu ze swoim ulubionym superbohaterem
oraz ich zwierzakami poprowadzili Joanna i Luca Montagliani.
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Maski ulubionych bohaterów oraz maski karnawałowe z całego świata były tematem kolejnych
warsztatów plastycznych poprowadzonych przez Joannę i Lucę Montagliani.

Kolorowe filcowe bransoletki powstawały pod okiem instruktor plastyki KDK, Agnieszki Bieńkowskiej.

SALA MUZYCZNA

Zajęcia indywidualne dla dzieci ze śpiewu i gry na pianinie oraz grupowe „Mały Gospel” (zdjęcia powyżej),
a także warsztaty wokalne dla solistów (zdjęcia poniżej) poprowadzili instruktorzy współpracujący z KDK,
Ewa Izdebska i Piotr Markowski.
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SALA TEATRALNA

Radosław Mazur, instruktor współpracujący z KDK poprowadził otwarte warsztaty teatralne, adresowane
zarówno dla dzieci ze szkół podstawowych, jak i dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich.

Radosław Mazur poprowadził również warsztaty filmowe dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej,
na których uczestnicy zajmowali się tworzeniem thrillera krótkometrażowego.

Warto wspomnieć również o warsztatach nauki gry na okarynie i flecie prostym. Mieczysław Mikuta
- muzyk i wieloletni pedagog, zaprezentował dużą kolekcję instrumentów oraz zagrał krótki koncert.

Na warsztatach „Mały Jubiler” dziewczynki poznawały praktykę tworzenia biżuterii z półfabrykatów.
Zajęcia poprowadziła plastyk, Marta Jędras.
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Ferie z Kozienickim Domem Kultury
SALA DYDAKTYCZNA

Agnieszka Żarłak, instruktor KDK poprowadziła dla dzieci i młodzieży zajęcia z rysunku m.in. wkomponowywali
kształty z otaczającego świata w kształty geometryczne oraz rysowali martwą naturę.

Agnieszka Żarłak poprowadziła również warsztaty pt. „Modelinowe ZOO”. Warsztaty były przeznaczone
dla dzieci i miały na celu opanowanie pracy z modeliną oraz kreatywny rozwój wrażliwości plastycznej dzieci.

Uczestniczki warsztatów „Biżuteria Beach Style”, które prowadziła Agnieszka Żarłak wykonywały
biżuterię z materiałów takich jak rzemień, koral, masa perłowa czy muszelki.
Wykonana własnoręcznie, była idealnie dopasowana i niepowtarzalna.

Joanna i Luca Montagliani uczyli uczniów szkół podstawowych i młodzież gimnazjalną
języka włoskiego, w bardzo prosty i przyjemny sposób.
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Joanna i Luca Montagliani poprowadzili także warsztaty „Sztuka animacji”.
Najpierw uczestnicy stworzyli sobie postać, a następnie ją animowali, czyli ożywiali.

„Język niemiecki baśniowo, muzycznie i tradycyjnie” to cykl warsztatów, na których dzieci
poznawały baśnie, niemiecką muzykę i tradycje oraz związane z nimi słownictwo.
Warsztaty poprowadziła Izabela Barcikowska-Poździk z KDK, germanistka.

Podczas warsztatów „Tekturomania” dzieci stworzyły własne tekturowe zabawki,
które następnie kolorowały i ozdabiały. Warsztatami pokierowała Izabela Barcikowska-Poździk z KDK.

Halina Koryńska z KDK oraz Alicja Gogacz i Piotr Piechota z Młodzieżowego Klubu Wolontariatu „Skrzydła”
podczas ferii prowadzili cykl spotkań dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej,
a także dla całych rodzin pt. „Gry planszowe - dobra zabawa”.
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Warsztaty dziennikarskie telewizyjne poprowadzili pracownicy telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka”.
Uczestnicy poznali podstawy tego rodzaju dziennikarstwa oraz mieli możliwość
zaprezentowania się przed kamerą.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się feryjne seanse kinowe, a wśród nich: „Przygody Agatki i inne historie”,
„Winx Club - Tajemnica morskich głębin”, „Klub włóczykijów”, „Magiczne Święta Kacpra i Emmy”
i „Życie według Nino”.

Jubileuszowy zeszyt
W czwartek, 18 lutego w kawiarni Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach
odbyła się promocja jubileuszowego XXX periodyku kulturalno - historycznego „Ziemia
Kozienicka” zawierającego „Zarys dziejów parafii p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach”
autorstwa Janusza Karasia.
W

najnowszym

zeszycie

przeczytać

można

m.in.

o

rozwoju

chrześcijaństwa na ziemi radomskiej, o parafii p.w. św. Krzyża na
przestrzeni lat, czyli od momentu jej powstania do 2011 roku. W książce
znajdziemy też rozdział poświęcony architekturze i wystrojowi kozienickiej
świątyni. Autor uzupełnił treść licznymi tabelami z danymi statystycznymi
oraz zdjęciami dotyczącymi historii parafii.
Wszystkich

zgromadzonych

powitała

dyrektor

Kozienickiego

Domu

Kultury Elwira Kozłowska. Na temat książki mówili zaproszeni goście w tym
m.in. prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej - Lech Wiśniewski,
proboszcz parafii p.w. św. Krzyża ks. Kazimierz Chojnacki oraz sam autor.
Janusz Karaś przygotował też prezentację multimedialną dotyczącą
ważnych uroczystości odbywających się na terenie parafii.
Wydawcą zeszytu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej oraz
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice. Publikację współfinansowano ze
środków Gminy Kozienice w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych.
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