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Turniej break dance vol. 3
B-boy’s i B-girl’s z całego kraju zmierzyli się w trzeciej już odsłonie

Magazyn kulturalny
Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka

Ogólnopolskiego

Turnieju

Breakers”.

zabrakło

Nie

Tańca

Break

wspaniałych

Dance

„Kozienice

ewolucji,

wielu

City

emocji

i niesamowitej gwiazdy hip-hop’u. Na finał dnia wystąpił zespół
Pokahontaz.

LIPIEC w KDK:
>
Codziennie,
za
wyjątkiem
czwartków,
zapraszamy
na
seanse
filmowe do kina. UWAGA:
W dniach 28 lipca - 18
sierpnia
Kino
KDK
nieczynne
z
powodu
przerwy wakacyjnej.
> 27 czerwca - 31 sierpnia
LATO
w
MIEŚCIE
WAKACJE 2016 z KDK
(szczegóły
na
stronie
www.dkkozienice.pl).
> Niedziela, 10 lipca godz.
12.00 Poranek teatralny
dla
dzieci
„Królewna
Śnieżka”.
Tegoroczny turniej w głównej konkurencji, czyli bitwach ekip 3vs3 wygrała
Ważka Skillz w składzie: Marcin Kost, Tomasz Bogusiak i Martin Rosik,
zgarniając czek na 2000 zł i nagrody rzeczowe.

Turniej odbył się w sobotę 11 czerwca
w

kozienickim

amfiteatrze

na

terenie

Uroczystego otwarcia dokonała dyrektor
Kozienickiego

Domu

Kultury

Elwira

Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS. Od

Kozłowska, po czym rozpoczęto zmagania.

godziny 11.00 w świetlicy prowadzone były

Na

warsztaty dla uczestników, a o godzinie

zaprezentowało się ponad osiemdziesięciu

14.00 wystartował turniej.

tancerzy. Zmierzyli się oni w czterech

specjalnie

przygotowanym

parkiecie

kategoriach. Poszczególne występy oceniali
trzej jurorzy: Hefo i Wezyr z Polski oraz
Beetle z Rosji.
- W tym tańcu nie ma sztywnych reguł
oceniania – powiedział nam Hefo. - Ja biorę
pod uwagę muzykalność, oryginalność i
wykonanie poszczególnych figur. To są dla
mnie trzy nierozerwalne elementy – dodał
juror.
W kategorii bitwy 2vs2 - tancerze do
11 lat zaprezentowało się 7 ekip, 2vs2 tancerze 12 - 15 lat wystąpiło ekip 13, w
kategorii 3vs3 - bez ograniczeń wiekowych
16 składów i w Power Moves Contest, czyli
w

pojedynczych

zmaganiach

–

dwóch

zawodników.
Turniej co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. B-boy’s i B-girl’s
przyjeżdżają do Kozienic z całej Polski, aby powalczyć o nagrody.

(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Sponsor wydarzenia:

Dobrą rozgrzewką dla zawodników były warsztaty z jednym z najbardziej rozpoznawalnych
polskich tancerzy break dance, B-boy Hefo.

kategoriach i pieniężne - w starszej. Wręczali je

(Ciąg dalszy ze strony 1)

dyrektor

Kozienickiego

Domu

Kultury

Elwira

Młodzież z Kozienic zaprezentowała się w kategorii

Kozłowska, dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i

12 – 15 lat. Cztery składy reprezentowały Kozienicki

Sportu w Urzędzie Miejskim w Kozienicach Jarosław

Dom Kultury. Byli to wychowankowie instruktora

Traczyk,

Michała Wójcika: Wiktoria Białek, Zuzanna Orłowska,

instruktor tańca oraz sędziowie Hefo i Wezyr.

Paweł Orłowski, Patryk Rakoczy, Oskar Rakoczy,

W

Michał

trakcie

Wójcik

pomysłodawca

podsumowania

uhonorowano

udało im się wejść do ścisłej czołówki turnieju, jednak

Najmłodszym okazał się 7-letni Daniel Karpiński z

każdy start to dla nich nowe doświadczenie.

Lipska,

-

Można

się

zaprezentować,

pokazać

swoje

najstarszym

zawodnika

też

najmłodszego

umiejętności, a także podpatrzeć jak tańczą inni –

najstarszego

i

Paulina Ośka, Piotr Ośka i Filip Wrzosek. Niestety nie

a

i

turnieju

33-letni

Jakub

imprezy.
Kopiec

z

Radomska.
Podczas

turnieju
pokazy

atrakcjami

umiejętności

sędziów

dla

widzów

turnieju to dla nas zdobywanie doświadczenia, ale też

uczestników poza regulaminem. Całość brawurowo

i dobra zabawa – dodał Patryk.

poprowadził Rufin MC. A oprawą muzyczną zajmował

Po pasjonujących półfinałach i finałach w każdej

były

dodatkowymi

powiedział nam Oskar. – Przede wszystkim udział w

oraz

się DJ FIM i Jarek Kulik.

kategorii wyłoniono najlepszych. Laureaci otrzymali

- Jeżeli chodzi o stronę organizacyjną to myślę, że

puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe - w młodszych

jest to jeden z wyższych poziomów jaki widziałem.
Bardzo dba się o potrzeby uczestników. Wszystko jest
doskonale dopięte organizacyjnie – stwierdził Bboy
Martin reprezentujący skład Ważka Skillz Rybnik/Łódź.
Po zakończeniu części turniejowej

można było

posłuchać dobrej muzyki. Wystąpił raper Parzel z
przyjaciółmi, a następnie sceną zawładnęli członkowie
zespołu Pokahontaz, czyli Fokus, Rahim i DJ Bambus.
-

Na

koncertach

gramy

raczej

przekrojowo

materiał, w ciągu dwóch dekad trochę hitów się
uzbierało. Są to zarówno utwory z czasów Paktofoniki,
jak i nasze współczesne – powiedział nam Rahim.
Fokus i Rahim tworzą wspólnie od 1998 roku.
Początkowo w zespole Paktofonika, a od 2003 roku
Kozienice reprezentowały ekipy utworzone z członków
grupy „Kids in Action”, działającej w KDK pod okiem
instruktora tańca break dance Michała Wójcika.

jako zespół Pokahontaz. Na swym koncie mają wiele
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Sponsor wydarzenia:

Fokus, Rahim i DJ Bambus porwali publiczność.
(Ciąg dalszy ze strony 2)

IV miejsce - Crazy Monkeys (Zabrze) - Kordian
płyt i wiele hitów. Ostatnia płyta

Revelsal została

Kmietjan, Kajetan Owczarek

wydana w 2014 roku i zyskała status złotej. Teraz jak
nam zdradzili pracują nad nowym materiałem.
- Pracujemy nad nową płytą, ale nie chcemy za

KIDS BATTLE 2VS2 (tancerze od 12 do 15 lat)
I miejsce - Kids Team 3 (Katowice) - Filip Danék,

dużo zdradzać. Jak opracujemy cały materiał to

Kamil Wojarski

poinformujemy o planowanym terminie jej wydania –

II

powiedział Fokus.

Bankiewicz, Kamil Głogowski

Organizatorami imprezy byli Gmina Kozienice i
Kozienicki

Dom

Kultury.

Partnerem

Kozienickie

miejsce - Lumbago Team (Radom) - Wojtek

III miejsce - Break The House 4 (Lipsko) - Dawid
Pluta, Marcel Łepecki

Centrum Rekreacji i Sportu, a sponsorem głównym

IV miejsce - Monster Munch (Kutno) - Klaudiusz

Enea Wytwarzanie. Wydarzeniem towarzyszącym był

Kowalski, Mateusz Józefkowicz

Ogólnopolski Zlot BMW serii 3, który odbył się na
terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS.

POWER MOVES CONTEST
I miejsce - Kamil Marczyk (Bboy Mliko) (Radomsko)

WYNIKI TURNIEJU BREAK – DANCE
W KOZIENICACH
WYNIKI

II miejsce - Krzysztof Michalski (Bboy Cysiu) (Mielec)
BITWY EKIP 3VS3
I miejsce - Ważka Skillz (Rybnik/Łódź) - Marcin Kost,
Tomasz Bogusiak, Martin Rosik

KIDS BATTLE 2VS2 (tancerze do 11 lat)

II miejsce - Boogie Hustlaz (Będzin/Sosnowiec) -

I miejsce - Kids Team Young (Katowice) - Dawid

Dawid Kaszyński, Daniel Szarek, Jewgen Łachodniuk

Palus, Kuba Mol

III miejsce - Dropsy Squad (Radomsko) - Łukasz

II miejsce - Junior Drops (Radomsko) - Hubert

Marczyk, Kamil Marczyk, Jakub Kopiec

Lubczyński, Piotr Kaczmarczyk

IV miejsce - Eudezet Dziks (Rybnik/Łódź) - Piotr

III miejsce - Kids Team 2 (Katowice) - Tymoteusz

Krzyżanowski, Mateusz Gil, Anna Kmiecik.

Zagórski, Andrzej Korkus
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Magia Sobótki
Nastrojowo i klimatycznie było podczas sobotniej Nocy Świętojańskiej zorganizowanej
18

czerwca

nad

Jeziorem

Kozienickim.

Dla

młodszych

i

tych

nieco

starszych

przygotowano moc atrakcji.
na drugim uplasował się Bartosz Kondratowicz, a na
trzecim miejscu Jagoda Delega. W drugim konkursie
na najładniejszy strój wygrała Emilka Kwaśnik, na
drugim miejscu uplasowała się Ola Gubernat, a na
trzecim Oliwia Ceglarz. Nagrody wręczała dyrektor
KDK Elwira Kozłowska.
Nie byłoby też Nocy Świętojańskiej bez puszczania
wianków na wodę i tańców w kręgu. Te poprowadziła
Halina Koryńska

wraz

z zespołem „Wianeczek”

działającym w KDK.
Zwieńczeniem

tego

wyjątkowego

wieczoru

był

pokaz Teatru Ognia z Warszawy.
Organizowanie Nocy Świętojańskiej nad jeziorem
i

Wszystko rozpoczęło się od korowodu ze świecami

cieszy

rozpalenia

mieszkańców.

ogniska,

bez

którego

żadna

Noc

Świętojańska nie może się odbyć. Było wiele zabaw,
konkursów

i

tańców.

Dużym

zainteresowaniem

-

się

dużym

Wspaniały

zresztą

jak

zainteresowaniem

pomysł,

dzieci

świetna

dobrze

się

wśród

zabawa,
bawią,

widać

cudowne

cieszyły się warsztaty wyplatania wianków, które

oświetlenie, świetna scenografia. Mam nadzieję, że za

fantastycznie

rok też się tutaj spotkamy - mówi osoba z widowni.

prezentowały

się

na

głowach

płci

pięknej. Każdy miał także okazję odmienić swój

- Warto organizować takie wydarzenia. Ja już

wizerunek poprzez malowanie twarzy oraz na dużej

jestem trzeci raz i jest coraz lepiej. Wspaniały pomysł,

płaszczyźnie

fajny klimat, fajne stroje, warto podtrzymywać taką

malować

swoje

wyobrażenie

kwiatu

paproci.

tradycję - dodaje inna uczestniczka wydarzenia.

Warto

również

wspomnieć

o

klimatycznym

występie Grupy Tanecznej „Off Harnam” z Łodzi oraz

Najkrótsza noc w roku już za nami. Zostaje tylko
czekać na kolejną za rok.

wyjątkowym koncercie Zespołu „Jar” grającego dawną

Organizatorem Nocy Świętojańskiej był Kozienicki

muzykę słowiańską na kopiach instrumentów z czasów

Dom Kultury przy współpracy z Kozienickim Centrum

średniowiecza.

Rekreacji

Dla najmłodszych uczestników tej jedynej w roku,

i

Sportu.

Całość

poprowadziła

Koryńska z KDK.

magicznej nocy, przygotowano spektakl
„O czym marzą drzewa” w wykonaniu
aktorów z Krakowa z Biura Promocji
Kultury.
Dużym

zainteresowaniem

cieszyła

się apteka natury, czyli stoisko zielarskie
Stanisława

Olszewskiego

oraz

degustacja specjalnie na ten wieczór
przygotowanych podpłomyków.
W

trakcie

Ś wię t ojańs kie j
zabraknąć
strój

i

obchodów

Nocy

nie

t akż e

mo g ło

konkursu na najładniejszy
wianek.

przedstawicieli

Jur y
widowni

złożone
z

z

grona

zgłoszonych na konkursy zdecydowało,
że najpiękniejszy wianek ma na głowie
Julka Kozak i to ona zdobyła I miejsce,

Zwieńczeniem Nocy Świętojańskiej w Kozienicach
był pokaz Teatru Ognia z Warszawy.

Halina
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Folkowo i koncertowo
Występy artystyczne, konkursy z nagrodami, warsztaty twórcze, koncerty. 4 i 5 czerwca
upłynął w Kozienicach pod znakiem obchodów Dni Puszczy Kozienickiej. Na

terenie

Ośrodka Rekreacji i Turystyki czekało na przybyłych mnóstwo atrakcji.

Gwiazdą festynu „Folkinspiracje” była światowej sławy multiinstrumentalistka, profesor Akademii Muzycznej
w Krakowie Maria Pomianowska z zespołem w koncercie: „Muzyka Ludowa Mazowsza i Chopin”.

W

sobotę,

4

czerwca

odbył

się

festyn

multiinstrumentalistka, profesor Akademii Muzycznej

„Folkinspiracje”. Na scenie zaprezentowali się: Zespół

w

Folkowy z kozienickiej Szkoły Muzycznej,

koncercie: „Muzyka Ludowa Mazowsza i Chopin”.

solistki

Krakowie

Maria

Pomianowska

z

zespołem

w

Małej Estrady Piosenki działającej w KDK - Anna

- Pomysł połączenia muzyki ludowej i twórczości

Wasińska, Marika Witkowska–Kurtek i Natalia Wilczek.

Chopina narodził się już dawno. Chciałam muzykę

Wystąpiła też Tradycyjna Kapela Ludowa

klasyczną

Wacława

i

ludową

sprowadzić

do

wspólnego

Imiołka z Jedlanki, poetka ludowa Zofia Kucharska i

mianownika. Żeby można było słuchać jej na jednej

uczestnicy

warsztatów

„Folkinspiracji”

gry

była

na

bębnach.

Gwiazdą

scenie, podczas jednego koncertu – stwierdziła Maria

światowej

sławy

Pomianowska. - Tu jest pięknie, woda, las, zielono i
wspaniali ludzie, którzy z wielką uwagą słuchali tego
co my graliśmy – powiedziała nam pani Maria. –
Pozytywnie zbudowana jestem warunkami, ludźmi i
całą organizacją – dodała.
Występom

artystycznym

towarzyszyło

szereg

wydarzeń. Rozstrzygnięty został konkurs „Czy znasz
swoją

gminę?”

skierowany

do

przedszkolaków,

uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu
Gminy Kozienice. Chętni mogli skorzystać z szerokiej
gamy różnorodnych warsztatów. Można było poznać
tajniki
Koncert na bębnach pt. „Pieśni lasu” zaprezentowała
Iza Kowalewska, wokalistka, autorka muzyki i tekstów
oraz muzykoterapeutka. Towarzyszyli jej uczestnicy
warsztatów bębniarskich.

batiku,

stworzyć

swoją

własną

mandalę

przyrodniczą, poznać tajniki gry na bębnach czy wziąć
udział

w

warsztatach

rękodzieła

poprowadzonych

przez twórców z grupy „Vena”. Młodzi odkrywcy mogli
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Folkowo i koncertowo
(Ciąg dalszy ze strony 5)

wziąć udział w warsztatach archeologicznych. Był też
kiermasz sztuki ludowej, gry i zabawy literackie grupy
„Erato”,

laboratorium

Kozienickiej

Gospodarki

Komunalnej czy konkursy z nagrodami dla dzieci jak
i dla dorosłych.
-

Jest

bardzo

fajnie,

bardzo

dużo

atrakcji

przygotowano dla uczestników tego pikniku. Ja brałam
udział w warsztatach z batiku, tworzyłam też swoją
własną mandalę przyrodniczą – powiedziała nam Asia,
jedna z uczestniczek.
– Najbardziej podobały mi się warsztaty młodego

Warsztaty rękodzieła z grupą twórczą „Vena”
cieszyły się dużym zainteresowaniem.

archeologa zorganizowane na plaży nad jeziorem –
dodał mały Mateusz.

Puszczy” odbyły się dwa koncerty oraz kwalifikacje

Można było też skosztować pysznych miodów z

wstępne do XIV Konkursu Piosenki o Nagrodę im.

pasieki Witolda Adamskiego ze Stanisławic, podziwiać

Bogusława Klimczuka. W kwalifikacjach zmierzyło się

prace pań z Klubu Robótek Ręcznych „Niteczka” czy

ponad 40. wykonawców z całej Polski. Wśród nich

wziąć

znalazła

udział

Mediatekę.

w

zajęciach

oferowanych

Nie

zabrakło

także

przez

konkursów

się

kozienicką.

też

siódemka

Wokaliści

reprezentująca

prezentowali

ziemię

najpiękniejsze

przyrodniczych, które organizował Kozienicki Park

polskie piosenki, a ich występy oceniało specjalnie

Krajobrazowy oraz pikniku rewitalizacyjnego podczas,

powołane jury: muzycy - Piotr Dąbrówka i Dariusz

którego pytano mieszkańców o to jak wyobrażają

Szewc

sobie rewitalizację centrum

Klimczuk. Rolę sekretarza pełniła – dyrektor KDK

Kozienic. Dodatkowo

dzieci mogły bezpłatnie korzystać z

dmuchanych

oraz

Elwira

syn

Bogusława

Kozłowska.

Po

wysłuchaniu

wszystkich

plener malarski „Pierwsze koty za płoty”, w którym

podczas

uczestniczyło 16 uczniów ze szkół podstawowych,

wykonawców.

gimnazjalnych i średnich. Głównym organizatorem

reprezentantki Kozienic: Patrycja Wołos i Martyna

„Dni Puszczy Kozienickiej” była Gmina Kozienice. Za

Pajączkowska. Wieczorem w

organizację festynu „Folkinspiracje” odpowiedzialny

dwa koncerty. Jako pierwsi, na

był

laureaci

Kultury

przy

współpracy

Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu.
przeprowadzenie

zaangażowali

się

z

W jego

pracownicy

i

konkursu
W

że

Marek

uczestników

Dom

zdecydowali,

-

zjeżdżalni czy kul wodnych. Festynowi towarzyszył

Kozienicki

jurorzy

Klimczuka

finałowego

tym

gronie

w

sierpniu

wystąpi

znalazły

15

się

też

amfiteatrze odbyły się
scenie

wystąpili

tegorocznego XXIII Konkursu Muzyczno -

Tanecznego

„Music

-

Dance”.

Koncert

Galowy

otworzyła dyrektor Kozienickiego Domu Kultury -

wolontariusze KDK oraz różne jednostki i instytucje.

Elwira

Dyrektor placówki Elwira Kozłowska przekazała na

laureatom, którzy prezentowali się przed widownią w

ręce

różnych kategoriach. Były występy wokalne i taneczne

wszystkich,

którzy

wsparli

jego

organizację

specjalne podziękowania.

Kozłowska,

ona

też

solo, w duetach i zespołach.

wręczyła

nagrody

Gwiazdą wieczoru

był

Dzień później, w niedzielę 5 czerwca w amfiteatrze

Zespół Video. Formację w 2007 roku założyli Maciej

nad jeziorem rozbrzmiewała muzyka. W ramach „Dni

Durczak, Tomasz Lubert i Wojciech Łuszczykiewicz.
Zespół Video tworzy muzykę pop - rockową, a twórcą
większości

tekstów

jest

właśnie

Wojciech

Łuszczykiewicz. Na swoim koncie zespół ma 3 albumy:
„Video Gra„, „Nie Obchodzi Nas Rock” oraz „Doskonale
Wszystko Jedno”.
„Wszystko

Jedno”

Najnowszy

utwór

radiowych

list

W marcu tego roku, singiel
osiągnął
grupy,

przebojów,

status

który
nosi

Złotej

Płyty.

podbija

czołówki

tytuł:

„ALAY”.

Kozienicka publiczność wspaniale bawiła się podczas
koncertu, słuchając największych przebojów Zespołu
Video.
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Niezwykłe spektakle młodych aktorów
15 czerwca w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach przed
publicznością zaprezentowali się młodzi aktorzy z grupy „Za 15 kwadrans” oraz
„Młodzieżowy

Teatr

Vanitas”

doskonalący

swoje

talenty

teatralne

w Kozienickim Domu Kultury pod okiem Radosława Mazura.

Grupa „Za 15 kwadrans” (po lewej) i „Młodzieżowy Teatr Vanitas” działają w Kozienickim Domu Kultury
pod czujnym okiem aktora Radosława Mazura.

Michalina

Jędrzak,

Zuzanna

Wasińska,

Anna

Wasińska, Maria Wróblewska, Łukasz Wójtowicz oraz

muszą wykorzystać jak najlepiej. Ich ostatni czas.
Zastąpienie kontuzjowanego Cristiano Ronaldo w

Grzegorz Krawczyk - oto aktorzy młodego pokolenia,

meczu

należący do grupy teatralnej „Za 15 kwadrans”, którzy

impreza, wygrany turniej karate, koleżeńskie wyjście

podsumowując rok zajęć, wystawili przedstawienie pt.

nad wodę, rodzinny wyjazd do Eurodisneylandu czy

„Pozostało

udział w zajęciach teatralnych – właśnie w ten sposób

Ci

...”

oparty

o

autorski

scenariusz.

Realu

Spektakl nawiązywał do jednego z wątków filmu

bohaterowie

„Zupełnie Nowy Testament”.

marzenia.

Zwykły dzień. Przechodnie niczym niewzruszeni idą

Madryt,

wypad

spektaklu

rodzinny

spełniają

swoje

do

zoo,

ostatnie

Młode talenty

w swoją stronę, nic szczególnego nie zakłóca ich

Grupa „Za 15 kwadrans” to jedna z trzech formacji

codzienności. W pewnym momencie każdy z nich

teatralnych prowadzonych w KDK przez aktora i

dostaje wiadomość SMS o treści: „Pozostało Ci…”,

pedagoga Radosława Mazura.

zawierający informację o dacie ich śmierci.
Codzienność

przerywa

szok,

zdziwienie

Drugie przedstawienie podsumowujące rok zajęć w
i

KDK, zrealizowane zostało przez grupę „Młodzieżowy

konsternacja, a przed bohaterami nastaje czas, który

Teatr Vanitas” pod tytułem „Odejście Głodomora”.
Spektakl

został

przygotowany

wg

scenariusza

Tadeusza Różewicza, który zainspirował się jednym z
opowiadań Franza Kafki.
- Historia o człowieku, który wystawia się na
publiczny widok, jest zamknięty w klatce, głoduje
przez 40 dni i próbuje odnaleźć dzięki temu swój sens
- powiedział Radosław Mazur.
Spektakle

poruszające

tematykę

dającą

do

myślenia, poruszającą tematy istotne w naszym życiu
zaprezentowane zostały w surowej scenografii, co
jeszcze dodatkowo wzmocniło ich przesłanie oraz cel.
Przedstawienia były również okazją do wręczenia
uczestnikom warsztatów teatralnych dyplomów
za całoroczną pracę. Wręczyła je Elwira Kozłowska
dyrektor KDK, która podziękowała dzieciom
i młodzieży za cały rok intensywnej pracy.

- Z młodymi ludźmi
rozmawiamy

o

w szkołach lub domach nie

trudnych

tematach.

Postanowiłem

pomóc im w tym, aby w dalszym życiu było im łatwiej
– mówi o całym przedsięwzięciu Radosław Mazur.
Zuzanna Mazur
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Odebrali dyplomy
23 czerwca w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach
miało

miejsce

uroczyste

zakończenie

roku

kulturalnego

2015/2016

wszystkich

zespołów, sekcji i klubów działających w Kozienickim Domu Kultury. W tym roku było ich
aż dwadzieścia siedem.

Podsumowanie roku kulturalnego zakończono wspólnym zdjęciem.

Zgromadzonych powitały: dyrektor KDK Elwira
Kozłowska i instruktor Halina Koryńska. Dyrektor
zaznaczyła, że dom kultury stale się rozwija, a dzięki

wysiłek

włożony

w

całoroczną

pracę.

Spotkanie

zakończono wspólnym zdjęciem.
Rok

ten

minął

bardzo

szybko,

ale

KDK

nie

nowej siedzibie ma teraz większe możliwości o czym

odpoczywa. Na okres wakacyjny przygotowano bardzo

świadczy zarówno ilość proponowanych zajęć, jak i

bogatą ofertę zajęć i warsztatów. Szczegóły znajdują

liczba osób w nich uczestniczących.

się na stronie www.dkkozienice.pl. Zapraszamy.

W tym roku zakończenie miało trochę inną formę
niż w latach poprzednich. Również był występ na
scenie,

ale

nie

uczestników

zajęć,

a

znanego

iluzjonisty i komika Konrada Modzelewskiego. Pokaz
magii i iluzji „Family Show” spotkał się z ogromnym
zainteresowaniem.

Były

znikające

chusty,

wyswobodzenie się z kajdanek, lewitująca kula i wiele
innych

atrakcji.

Wyświetlono

też

krótki

film

o

działalności Kozienickiego Domu Kultury, a uczestnicy
zajęć otrzymali pamiątkowe dyplomy upamiętniające

Dzieci chętnie brały udział przy wykonywaniu
sztuczek wraz z iluzjonistą.
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O skrzacie, Kasi i gąsce
W niedzielę 12 czerwca do Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach zawitali
najmłodsi miłośnicy teatru. Tu bowiem w sali koncertowo–kinowej już po raz kolejny
zostało przygotowane spotkanie z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”.
Tym

razem

spektakl

zaprezentowali

aktorzy

z

warszawskiej agencji artystycznej DUR-MOLL. Jego
dodatkowym
piękne

atutem

kostiumy

i

były:

kolorowa

efekty

scenografia,

specjalne.

Natomiast

zaproponowany przez aktorów bezpośredni kontakt z
dziećmi podczas przedstawienia pozwolił maluchom
spontanicznie w nim uczestniczyć. Kolejny poranek z
teatrem już 10 lipca. Aktorzy z Teatru „Urwis” z
Ulanowa

zaprezentują

spektakl

„Królewna

Śnieżka”. Zapraszamy całe rodziny.

Twórcy z VENY w Dęblinie
W niedzielę, 19 czerwca twórcy zrzeszeni w grupie
„Vena” działającej w KDK wzięli udział w obchodach Dni
Dęblina.
Drachal,

Swoje
Maria

prace
Podsiadła,

prezentowali:
Janusz

Władysława

Karaś,

Zbigniew

Kurasiewicz oraz Marlena i Andrzej Zielińscy. Oprócz
dorobku naszych twórców można było także oglądać
prace Henryki Chachaj i Janusza Ostrowskiego. Twórcy
gościli w Dęblinie na zaproszenie Miejskiego Domu
Kultury. Cieszymy się, że praca naszych lokalnych
artystów jest doceniana i tak chętnie prezentowana.

Sukces solistek z Estrady
Wokalistki z Kozienickiego Domu Kultury należące
do Młodzieżowej Estrady Piosenki - Małgorzata Kutyła
(na

zdjęciu

wyśpiewały

z

prawej)

nagrody

na

i

Martyna

Pajączkowska

tegorocznym

25.

już

Białobrzeskim Festiwalu Piosenki. Odbył się on 31 maja
w

sali

konferencyjnej

Urzędu

Miasta

i

Gminy

w

Białobrzegach. W przedsięwzięciu tym udział wzięło 69
wykonawców, którzy swoje umiejętności prezentowali
w

5

kategoriach

wiekowych:

przedszkola,

szkoły

podstawowe klasy 1-3 i 4-6, gimnazja oraz szkoły
ponadgimnazjalne i dorośli.
Martyna Pajączkowska
Prix tegorocznej edycji

W tej ostatniej kategorii

zajęła

III miejsce. A Grand

Białobrzeskiego Festiwalu

Piosenki zdobyła Małgorzata Kutyła.

Gratulujemy

dziewczynom i życzymy kolejnych sukcesów.
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Wolontariusze odwiedzili najmłodszych
Z okazji Dnia Dziecka, członkowie Klubu Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła”,
działającego w Kozienickim Domu Kultury, odwiedzili 3 czerwca świetlicę „Uśmiechnięte
Buźki”. Ich wizyta była niespodzianką dla podopiecznych świetlicy.

Z wizytą udała się czwórka wolontariuszy: Jeremi Budniak, Oliwia Kocyk, Piotr Piechota i Alicja Gogacz.
Przygotowany przez nich program zabaw na świeżym powietrzu bawił i uczył, np. zasad grzecznej komunikacji,
mówienia proszę i dzień dobry.
Jak zapowiadają wolontariusze, zamierzają odwiedzać świetlicę coraz częściej.
Jeremi Budniak

Odbiór plastikowych nakrętek
Od stycznia do połowy czerwca w Kozienickim
Domu Kultury im. B. Klimczuka

trwała zbiórka

plastikowych nakrętek dla Weroniki Dróżdż.
Weronika urodziła się z Zespołem Downa. Wymaga
ciągłej stymulacji intelektualnej oraz regularnej i stałej
rehabilitacji ruchowej. Potrzebuje też systematycznej
terapii

logopedycznej

oraz

zajęć

z

integracji

sensorycznej. Niezbędne są regularne wizyty lekarskie
u endokrynologa, okulisty, ortodonty, kardiologa i
ortopedy w związku z wadami towarzyszącymi tej
chorobie. Zebrane na rzecz dziewczynki nakrętki z
pewnością

ułatwią

jej

rodzicom

dalsze

leczenie

dziecka. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców na rzecz
Weroniki zebrano 11 sztuk 120 l worków oraz 14
worków 30-litrowych. Plastikowe nakrętki
mieszkańców

Kozienic

przekazali:

Polski

oprócz
Związek

Niewidomych koło Kozienice, Przedszkole Nr 5,

I LO i

PG nr 1 w Kozienicach oraz PSP w Janikowie.
Teraz od połowy czerwca w KDK nakrętki zbierane
będą dla małego Marcelka Durki, u którego w 10
Każda plastikowa nakrętka jest cenna! Nie wyrzucaj
więc ich z innymi odpadami do śmieci, wyznacz miejsce
i zacznij je zbierać. W CKA nakrętki przyjmowane są
codziennie w godz. 9.00 - 21.00.

miesiącu życia wykryto nowotwór mózgu. Chłopcu
potrzebna

jest

rehabilitacja.

pozyskanym ze sprzedaży

Dzięki

środkom

plastikowych nakrętek,

Marcel będzie mógł być dalej leczony.
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Najpiękniejsze Polki w Kozienicach
Już po raz szósty Kozienice stały się polską stolicą piękna. Na deskach amfiteatru
nad Jeziorem Kozienickim prezentowały się najpiękniejsze Polki pretendujące do korony
miss.

Kandydatki zakwalifikowane do Finału Miss Polski 2016, który odbędzie się w grudniu w Krynicy - Zdrój.

24 czerwca

odbył się Półfinał Miss Polski 2016.

firm związanych z regionem, Piotr Walczak prezes

Spośród 40 dziewcząt wybrano 24 kandydatki, które

grupy Lactalis

zakwalifikowały się do ścisłego finału. Dziewczyny

laureaci wcześniejszych konkursów. Do finału Miss

wystąpiły na scenie w strojach kąpielowych, strojach

Polski

dziennych,

wybrali widzowie. Wyłoniono też Miss Kozienic. Miss

sukienkach

koktajlowych

i

sukniach

oraz przedstawiciele świata mody

i

zakwalifikowano 24 dziewczęta. Jedną z nich

wieczorowych. W trakcie półfinału można było także

Widzów została

obejrzeć nagrane wcześniej materiały ze zgrupowania,

Kozienic Paulina Maziarz z miejscowości Mostki gm.

prezentujące

Zwoleń.

poszczególne

dziewczęta.

Były

też

Judyta Zapędzka z Siedliska, a Miss

pytania do kandydatek. Wszystkie panie z uwagą

Atrakcją wieczoru były nie tylko piękne dziewczęta,

obserwowało kilkunastoosobowe jury. Oprócz osób

ale także występy gwiazd: Moniki Lewczuk i Sławka

bezpośrednio związanych z konkursami piękności,

Uniatowskiego. Półfinał Miss Polski 2016 można było

czyli m.in. prezesem konkursu Miss Polski Gerhardem

oglądać bezpośrednio będąc w amfiteatrze lub na

Parzutką von Lipińskim i właścicielem konkursu Miss

antenie TV 4. Imprezę poprowadziła Paulina Sykut-

Polski Misland Lechem Daniłowiczem, w jury zasiedli

Jeżyna.

także przedstawiciele lokalnych władz: wiceburmistrz
gminy

Kozienice

Małgorzata

Bebelska

powiatu kozienickiego Andrzej Jung,

i

starosta

przedstawiciele

Dzień później, 25 czerwca w amfiteatrze odbył się
Finał

Miss

Polski

sobotniego

Nastolatek

wieczoru

2016.

spośród

W

24

trakcie

kandydatek

wyłoniono tę najpiękniejszą. Zanim jednak ogłoszono
werdykt, dziewczęta prezentowały swoje wdzięki w
różnych stylizacjach, opowiadały o sobie, swoich
zainteresowaniach

i

planach

na

przyszłość.

Zgromadzeni na widowni mogli też obejrzeć nagrane
wcześniej materiały ze zgrupowania, prezentujące
poszczególne
wcześniej,

nastolatki.

Tu,

pretendentki

do

obserwowało

specjalnie

najpiękniejszą
Patrycję

Pabis

wśród
z

podobnie
korony

powołane

nastolatek

Masłowa.

jak
z

jury.

uznano

Koronę

dzień
uwagą
Za

tę

16-letnią

zwyciężczyni

wręczyła Miss Polski Nastolatek 2015 - Maja Sieroń.
Tego wieczoru poza pięknymi dziewczętami, na
scenie
artyści:

kozienickiego
Mateusz

amfiteatru

Ziółko

i

wystąpili

Kasia

Moś.

także
Całość

poprowadził Kamil Baleja.
Miss Kozienic 2016 została 19-letnia Paulina Maziarz
z miejscowości Mostki gm. Zwoleń.

Gospodarzami imprez byli: Gmina Kozienice oraz
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Str. 12

Nr 56 / 30.06.2016

Szymon Hołownia w CKA
O działalności charytatywnej, wierze, pisaniu książek i codziennym życiu w dzisiejszym
zabieganym świecie rozmawiano w czwartek, 9 czerwca z Szymonem Hołownią. Ten
znany polski dziennikarz, publicysta i pisarz spotkał się z mieszańcami ziemi kozienickiej
w Centrum Kulturalno-Artystycznym.
Pomysłodawcą
była

Biblioteka

i organizatorem tego spotkania
Gminy

przez bohatera spotkania oraz książki jego autorstwa:

współorganizatorem Kozienicki Dom Kultury. Podczas

„Święci codziennego użytku”, „36 i 6 sposobów na to

spotkania, które upłynęło w bardzo przyjemnej i

jak uniknąć życiowej gorączki, czyli katechizm wg

pełnej

Hołowni” i „Jak robić dobrze”.

atmosferze,

Kozienice,

Chętni mogli nabyć różne przedmioty przywiezione

a

humoru

Publiczna

przybliżona

została

biografia gościa oraz jego zaangażowanie w
pomoc ludziom potrzebującym w Afryce.
Dzięki

niemu

powstały

dwie

fundacje.

Pierwsza to Kasisi, druga Fabryka dobra.
- Cały czas jest to oparte na wielu
małych wpłatach od dużej ilości ludzi. Nie
mamy żadnego wsparcia strukturalnego,
żadnych

projektów,

żadnych

instytucji,

które za nami stoją. Udaje nam się na
szczęście w tej chwili utrzymywać w części
albo w całości 10 placówek różnego typu i
cieszę

się

ratowanie

z

tego,

ponieważ

ludzkiego

podstawowym

życia

poziomie

-

jest

na

to

takim

powiedział

w

wywiadzie dla telewizji lokalnej „Kronika
Kozienicka” Szymon Hołownia.

Piosenka Obcojęzyczna

9 czerwca w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbył się finał IV Mazowieckiego
Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, będący kontynuacją Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki.
Organizatorami imprezy byli jak co roku: ZS Nr 1 oraz Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży, a współorganizatorem - patronującym artystycznie temu
wydarzeniu od początku - Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka.
Do konkursu przystąpili

przedstawiciele powiatów mławskiego, płockiego, płońskiego, ciechanowskiego,

wyszkowskiego, zwoleńskiego, radomskiego, białobrzeskiego, szydłowieckiego i kozienickiego. Uczestnicy finału
walczyli o nagrody marszałka województwa mazowieckiego, nagrody i puchary starosty oraz burmistrza, a także
nagrody dyrektora ZS nr 1 w Kozienicach, dyrektora MODN w Radomiu z siedzibą w Iłży oraz publiczności i
sponsorów. Zwycięzcom gratulujemy.
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