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Pielgrzymi z Ukrainy w CKA

Magazyn kulturalny
Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka
SIERPIEŃ w KDK:

Prawie stuosobowa grupa młodzieży z Ukrainy odwiedziła 21 lipca
Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach. Byli to uczestnicy
Światowych Dni Młodzieży, którzy przed wyruszeniem do Krakowa
na spotkanie z Papieżem Franciszkiem kilka dni spędzili w Kozienicach.
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Ponad stuosobowa grupa pielgrzymów z Ukrainy,
biorąca udział w Światowych Dniach Młodzieży,
odwiedziła Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach.

(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Pielgrzymi z Ukrainy w CKA

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Kolejnym punktem wizyty był udział w specjalnym
koncercie przygotowanym przez Szkołę Muzyczną I
stopnia z Kozienic działającą w Centrum KulturalnoArtystycznym. Odbył się on w sali koncertowokinowej.
Przybyłych
gości
powitała
zastępca
burmistrza ds. społecznych Małgorzata Bebelska. Po
czym zgromadzeni wysłuchali różnorodnych utworów
muzycznych w większości o charakterze sakralnym,
ale w zupełnie nowych wpadających w ucho

aranżacjach. Na scenie prezentowali się uczniowie
szkoły muzycznej, nauczyciele oraz zaproszeni goście.
Wykonawcy nie musieli długo zachęcać młodzieży do
wspólnego śpiewu i zabawy. Cała sala wspaniale się
bawiła przy takich utworach jak: „Panu chwała i
cześć”, „Każdy wschód słońca”, „Jezus zwyciężył”,
„Uratowani”.
Odśpiewany
został
także
Hymn
Światowych Dni Młodzieży „Błogosławieni Miłosierni”.
Koncert w języku ukraińskim poprowadziła
pracownica Kozienickiego Domu Kultury Katarzyna
Kościug.
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Selfie ściana – wystawa interaktywna
Na niezwykły pomysł wpadli uczestnicy
warsztatów
„Ożywiamy
zorganizowanych w ramach oferty wakacyjnej Kozienickiego Domu
Ich zadaniem było stworzenie projektu animacyjnego – wymyślili selfie ścianę.
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sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w

Projekt był realizowany przez 5 dni od poniedziałku

Kozienicach. Podczas niej w niezwykły sposób zostały

18 lipca do piątku 22 lipca. W jego przeprowadzenie

zaprezentowane selfie wykonane przez mieszkańców i

zaangażowali się: Oliwia Kocyk, Marta Paleczna, Alicja

nadesłane na konkurs. Były też niespodzianki dla

Gogacz, Ula Woźniak, Grzegorz Maciejewski, Piotr

licznie przybyłych. Na specjalnej ścianie zamieszczone

Piechota, Kamil Jeżak i Bartek Łukiewicz. Część zdjęć

zostały połowiczne zdjęcia uczestników warsztatów
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- Do tych zdjęć

można odręcznie napisać na

chcieli, dużo selfie nadesłali nam drogą internetową –

karteczkach

dodaje Kamil.

przyznawać zdjęciom „koziolajki” – czyli specjalne,

Nad wszystkim czuwał Radosław Mazur, aktor

komentarz

i

dokleić,

można

także

wymyślone przez nas naklejki z wizerunkiem koziołka

współpracujący z Kozienickim Domem Kultury. Ale jak

- powiedział nam Bartek.

sam przyznał jego rola była w tych warsztatach inna

Zarówno pomysł, jak i jego realizacja bardzo się
przybyłym na wystawę podobał. Chętnie pisali na
karteczkach swoje komentarze i przyklejali koziolajki
do zdjęć, które im najbardziej przypadły do gustu.

niż zazwyczaj.
– Tak naprawdę to ja im tylko przedstawiłem na
czym polega animacja społeczno-kulturalna. Podałem
kilka przykładów i pozwoliłem działać samym. Ta
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Czary Mary – Bęc! – spektakl w KDK
Czary Mary Bęc! – to spektakl przygotowany przez uczestników warsztatów
teatralnych, które odbywały się w Kozienickim Domu Kultury w dniach 18-22 lipca.
W poniedziałek, 25 lipca w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego
w Kozienicach miała miejsce jego premiera.
Przedstawienie

powstało

w

oparciu

o

pomysły uczestników. Było tworzone wspólnie
z

prowadzącym

Mazurem,

warsztaty

aktorem

Radosławem

współpracującym

z

Kozienickim Domem Kultury. Przedstawienie
opowiadało o tym, że czarami trzeba umieć
władać, bo można wyrządzić więcej szkód niż
pożytku. W jego powstanie zaangażowali się:
Magda

Kohut,

Sandra

Ślażyńska,

Paulina

Woźniak, Adam Maciąg i Jakub Sikora.
-

To

znalazła

spektakl
magiczną

o

dziewczynce,
różdżkę

i

która

zaczyna

czarować. To są złe czary – powiedziała nam
uczestniczka zajęć Sandra.
- Ja gram rolę człowieka, który zostaje
zamieniony w żabę – powiedział nam Adam.
- Praca nad spektaklem była bardzo intensywna. Ćwiczyliśmy po cztery godziny dziennie – dodała Paulina.
- Ten spektakl to dobra okazja, aby widzowie zobaczyli, co dzieci mogą zrobić zaledwie w kilka dni na
warsztatach. Wymyślili i zagrali autorskie przedstawienie – powiedział nam prowadzący zajęcia.
Występ młodych aktorów nagrodzony został gromkimi brawami przez licznie zgromadzoną publiczność.

Poranek teatralny dla najmłodszych
W ramach cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”, w niedzielę, 10 lipca młodzi widzowie
obejrzeli adaptację baśni braci Grimm „Królewna Śnieżka”.
Do baśniowej krainy zabrali widzów aktorzy z
Teatru „Urwis” z Ulanowa. Spektakl odbył się w sali
koncertowo-kinowej
Centrum
KulturalnoArtystycznego w Kozienicach. Treść spektaklu znana
jest każdemu, ale forma jaką zaproponowali artyści z

Ulanowa była dość rzadka. Spektakl grany był bowiem
wierszem, dzięki
czemu dzieci miały możliwość
odkrycia klasycznej formy teatralnej. Poznały też
morał bajki, który z pewnością przyda im się w życiu,
a jest to ostrzeżenie przed nadmiernym zaufaniem do
osób obcych oraz idea dobra, która
pokonuje wszelkie złe zachowania.
Dużą atrakcją dla najmłodszych było
także wcielenie się w rolę krasnoludków
i zagranie w przedstawieniu wspólnie z
aktorami. Spotkanie z teatrem zostało
zorganizowane w ramach poranków
teatralnych dla dzieci organizowanych
co miesiąc przez Kozienicki Dom
Kultury.
Kolejny spektakl zaplanowano na
21 sierpnia i będzie to „Morska
Przygoda” również w wykonaniu
aktorów z Ulanowa.
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Wakacyjna oferta kozienickiego kina
Dużym zainteresowaniem ze strony widzów spotkała się wakacyjna oferta kozienickiego
kina. W lipcu, oprócz zaplanowanych w repertuarze filmów, odbywały się też specjalne
seanse dla dzieci uczestniczących w półkoloniach na terenie gminy.
We wtorek, 5 lipca wyświetlany był
film
„Bardzo
Fajny
Gigant”.
Zgromadził on na widowni ponad 230
dzieci z półkolonii odbywających się
w Publicznej Szkole Podstawowej nr
1 i Publicznej Szkole Podstawowej nr
3 w Kozienicach. Kino odwiedzili też
półkoloniści
z
„Ogrodu
Jordanowskiego” i ze Stanisławic.
Ponadto
w pierwszym miesiącu
wakacji, w każdą środę o godz.
11.00
wyświetlane były specjalne
seanse
wakacyjne
z
myślą
o
najmłodszych.
W dniach 29 lipca - 17 sierpnia Kino KDK jest nieczynne z powodu przerwy wakacyjnej.
Kino wraca i rusza pełną parą już 19 sierpnia. Wówczas na ekranie wyświetlone zostaną: „Epoka
lodowcowa: Mocne uderzenie”, „Legion samobójców” i „Złe mamuśki”. Już 24 sierpnia kolejny film w
ramach akcji „Filmowe Środy w Wakacje”. Tym razem wyświetlony zostanie film: „Hugo i łowcy duchów”.
W ostatnim tygodniu wakacji, od 26 sierpnia na ekranie kina w Kozienicach gościć będziemy następujące
filmy: „Mój przyjaciel smok”, „Śmietanka towarzyska” oraz „Jason Bourne”. Zobaczymy także dwa filmy
w ramach cykli filmowych: „7 krasnoludków i Królewna Śnieżka - Nowe przygody” 28 sierpnia, w ramach
cyklu „Poranek kinowy dla dzieci” oraz „Zjednoczone stany miłości” 31 sierpnia, w ramach cyklu „Kino dla
ciekawych”.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury www.dkkozienice.pl

Pierwszy miesiąc wakacji za nami
Wraz z początkiem wakacji w Kozienickim Domu Kultury ruszyły różnorodne warsztaty
i zajęcia. Oferta jest bardzo szeroka i zróżnicowana skierowana zarówno
do najmłodszych, jak i starszych uczniów.

W poniedziałek, 4 lipca Ewa Izdebska - instruktor współpracujący z KDK
poprowadziła warsztaty wokalne „Mały Gospel” przeznaczone dla dzieci w wieku od 7 lat.
Podczas nich można było poznać tajniki śpiewu.
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Pierwszy miesiąc wakacji za nami

4 lipca dzieci wzięły udział w warsztatach małych podróżników. Ich zadaniem było przenieść się w marzeniach
do wybranego miejsca i stworzyć jego artystyczną wizję z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych.
Najwięcej powstawało bezludnych wysp. Zajęcia w bardzo inspirujący sposób poprowadziła Magdalena
Wawrzycka – trener umiejętności psychospołecznych, pedagog, popularyzatorka działań twórczych.

5 lipca w ramach „Spotkań z muzyką” odbyły się indywidualne zajęcia ze śpiewu oraz gry na pianinie.
Zajęcia były adresowane do dzieci w wieku powyżej 5 lat. Ćwiczyły one pod czujnym okiem
instruktorki współpracującej z KDK Ewy Izdebskiej.

Jak to być małym filozofem? O tym przekonali się uczestnicy warsztatów odbywających się 5 lipca.
W ich trakcie uruchomiono twórcze myślenie, a następnie przystąpiono do wykonania pracy plastycznej –
wymyślonego przez siebie domu. Powstawały one z kartonów z użyciem różnorodnych materiałów, w tym
recyklingowych. Zajęcia poprowadziła Magdalena Wawrzycka – trener umiejętności psychospołecznych.
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Pierwszy miesiąc wakacji za nami

5 i 7 lipca dzieci ze szkół podstawowych mogły wziąć udział w warsztatach tkania koralikami bransoletek
metodą Peyote. Poprowadziła je Irmina Węgrzycka instruktor współpracujący z KDK. Uczestniczki miały okazję
poznać tę pracochłonną, ale niezwykle efektowną technikę, pozwalającą na wykonanie bransolet, naszyjników,
pasów oraz przeróżnych elementów składowych biżuterii.

Przez dwa dni 5 i 6 lipca prowadzone były w studiu telewizyjnym „Kroniki Kozienickiej” warsztaty
dziennikarskie. Młodzi adepci po zapoznaniu się z pracą redakcji i pozyskaniu ogólnej wiedzy z zakresu pracy
dziennikarza przystąpili do działania. Tworzyli własne teksty i prezentowali je przed kamerą.
Okazało się, że nie jest to wcale łatwe zadanie. Warsztaty poprowadziła Marta Augustyn-Pulkowska.

Pralinki, ciasteczkowe lizaki i inne pyszne słodkości powstały podczas warsztatów kulinarnych – małych szefów
kuchni. Na warsztatach dzieci zostały zabrane w kulinarną podróż w różne zakątki świata. Wykorzystując
zmysły wzroku, smaku i dotyku eksperymentowały z różnymi produktami i tworzyły pyszne słodkości.
Warsztaty odbyły się 6 lipca. Poprowadziła je Magdalena Wawrzycka.
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Pierwszy miesiąc wakacji za nami

8 lipca w ramach warsztatów plastycznych najmłodsi mieli okazję samodzielnie wykonać muszelkowe magnesy.
Jak się okazało zajęcie to było proste, a co najważniejsze dzieci podczas wykonywania magnesów świetnie
się bawiły. Efekty ich pracy też były zaskakujące. Warsztaty plastyczne poprowadziła instruktor KDK
- Izabela Barcikowska-Poździk.

Aby pięknie i czysto śpiewać trzeba wiele godzin poświęcić na ćwiczenia.
Przekonali się o tym uczestnicy warsztatów wokalnych zorganizowanych 8 lipca.
Technik wokalnych uczył przybyłych na zajęcia instruktor muzyki współpracujący z KDK- Piotr Markowski.

11 lipca młodzi artyści tworzyli plażowe piórniki. Każdy był inny, każdy wyjątkowo ozdobiony.
Do ich stworzenia potrzebne były rolki po papierze toaletowym, tekturki, kolorowe ozdoby.
Dzieci z zapałem i dużym zainteresowaniem przystąpiły do pracy, efekty były wspaniałe.
Zajęcia poprowadziła Izabela Barcikowska-Poździk, instruktor KDK.
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Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty pod nazwą „Sztuczki magiczne”. Odbyły się one 12 lipca,
a poprowadził je iluzjonista Bartosz Madej. Licznie przybyli uczestnicy warsztatów mogli nauczyć
się niebanalnych sztuczek ze znikaniem drobnych przedmiotów lub ich części. Po warsztatach odbył się pokaz
iluzjonistyczny, który z przyjemnością obejrzały nie tylko dzieci, ale i ich rodzice.

Bajkowy świat z klocków MuBaBaO – to kolejna wakacyjna propozycja KDK. 13 lipca dzieci spotkały
się z Michałem Malinowskim – opowiadaczem, założycielem i dyrektorem Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści
z Czarnowa. Dzieci budowały wymyślone przez siebie, niesamowite światy z klocków innych niż wszystkie.
Na koniec dla relaksu wspólnie bawiły się kolorowymi dmuchanymi stworami w formie materacy.

Przez 5 dni od 11 do 15 lipca przez kilka godzin dziennie aktor współpracujący z KDK Radosław Mazur prowadził
warsztaty kabaretowe. Ich zwieńczeniem był spektakl improwizowany „Przez przypadek”. W jego trakcie
odgrywano różne scenki, improwizowane na żywo przez uczestników warsztatów. Jak zawsze przy tej formie
spektakli nieoceniony był udział publiczności, która wymyślała m.in miejsca akcji czy bohaterów.
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Pierwszy miesiąc wakacji za nami

15 i 22 lipca najmłodsi bardzo licznie wzięli udział w warsztatach tanecznych.
Poznawali podstawy baletu z elementami polskich tańców narodowych.
Była też zabawa przy muzyce. Zajęcia poprowadziła instruktor tańca w KDK Helena Szamańska.

Od poniedziałku 18 lipca do piątku 22 lipca odbywały się warsztaty teatralne. Prowadził je aktor Radosław
Mazur. Piątka młodych aktorów pracowała nad autorskim spektaklem „Czary Mary - Bęc!”
Jego premiera odbyła się w poniedziałek 25 lipca (szczegóły na stronie nr 4).

W trakcie wakacji można było także poszerzyć swą wiedzę fotograficzną. W ciągu czterech warsztatowych dni
od 18 do 21 lipca z pewnością można było już poznać podstawy fotografii cyfrowej. Mowa była też o budowaniu
kompozycji, tematach w fotografii i obróbce zdjęć. Zajęcia poprowadził Grzegorz Dróżdż.

Str. 11

Nr 57 / 31.07.2016

Pierwszy miesiąc wakacji za nami

Przez trzy dni od 19 do 21 lipca w sali tanecznej odbywały się zajęcia break dance.
Chętnych, młodych, zdolnych nie brakowało. Uczestnicy ćwiczyli i zgłębiali tajniki tego tańca
pod czujnym okiem tancerza współpracującego z KDK Michała Wójcika.

20 lipca odbyły się warsztaty plastyczne. Podczas nich dzieci wykonywały zakładki do książek.
Zajęcia poprowadziła oraz wszelkich rad i wskazówek udzielała instruktor Helena Szamańska.
Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wykonywali swoje zakładki. Każda była inna i niepowtarzalna.
Oczywiście można je było zabrać ze sobą na pamiątkę.

28 lipca odbyły się warsztaty „T- shirt na kolorowo”. Podczas nich farbowano przyniesione białe podkoszulki.
Ta zabawa z kolorem na tkaninie bardzo się uczestnikom podobała. Po zakończeniu farbowania
podkoszulki rozwieszono aby wyschły, a następnie uczestnicy wzięli je do domu.
Zajęcia poprowadziła Agnieszka Bieńkowska - instruktor plastyki w KDK.

Str. 12

Nr 57 / 31.07.2016

Festiwal im. Bogusława Klimczuka
Młodzi utalentowani wykonawcy oraz gwiazdy polskiej sceny to wszystko podczas
kolejnej - 14 już edycji Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. B. Klimczuka. Odbędzie
się ona, tuż przed zakończeniem wakacji, 26 i 27 sierpnia w amfiteatrze nad Jeziorem
Kozienickim.
- Jak co roku głównym
elementem
tego
największego muzycznego wydarzenia w regionie,
o zasięgu krajowym, będzie Konkurs Piosenki o
Nagrodę im. Bogusława Klimczuka. W jego trakcie
usłyszymy piętnastu finalistów wyłonionych w trakcie
eliminacji wstępnych - informuje Elwira Kozłowska,
dyrektor Kozienickiego Domu Kultury
im.
B.

Klimczuka - Pamiętajmy, że myślą
przewodnią
kozienickiego festiwalu jest promocja młodych
talentów.
Eliminacje
wstępne
do
konkursu
odbyły
się 5 czerwca. Z grona ponad 50 wykonawców jury
wyłoniło piętnastu finalistów. W tym gronie są dwie
solistki reprezentujące ziemię kozienicką: Martyna
Pajączkowska i Patrycja
Wołos. Finaliści wystąpią
na
scenie
amfiteatru
w piątek, 26 sierpnia.
Wówczas z tego grona
wyłonieni zostaną laureaci.
Skład jury oceniającego
finalistów od kilku edycji
pozostaje ten sam i są to:
Marek
Klimczuk,
Piotr
Dąbrówka,
Piotr
Gogol
i Dariusz Szewc. Rolę
sekretarza pełni dyrektor
Kozienickiego
Domu
Kultury Elwira Kozłowska.
Laureatów
konkursu
usłyszymy dzień później,
27
sierpnia
podczas
Koncertu Galowego.
- Festiwal to nie tylko
konkurs
i
promowanie
młodych talentów, to także
występy gwiazd. W tym
roku zapraszam wszystkich
na występ kabaretu Jurki,
to w piątkowy wieczór, 26
sierpnia oraz dzień później
na koncert zespołu Pectus
podkreśla
Tomasz
Śmietanka,
burmistrz
Gminy Kozienice.
W trakcie Festiwalu nie
zabraknie także występu
nawiązującego
do
twórczości
patrona
festiwalu
Bogusława
Klimczuka.
Drugi dzień
festiwalowy
poprowadzi
redaktor
muzyczny
Gwiazdami tegorocznego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka
z radiowej Jedynki Paweł
będą: zespół PECTUS i kabaret JURKI.
Sztompke.
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