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Tydzień z Kulturą Indyjską.
Świetny koncert Michała Rudasia
Magazyn kulturalny
Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka

Michał Rudaś, faworyt znanych przez telewidzów programów takich
jak „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” czy „The Voice of Poland” wystąpił
23 lutego w Centrum Kulturalno-Artystycznym, w ramach V Spotkania
z cyklu „Kultury Świata”. Artysta zagrał koncert „India Fusion”,
z repertuarem ze swoich płyt „Shuruvath” i „Changing”.

MARZEC w KDK:
>

Codziennie,

czwartków,

za

wyjątkiem

zapraszamy

na

seanse filmowe do kina.
>

Czwartek,

18.00.

9

marca,

Koncert

godz.

kwartetu

smyczkowego Obsession.
> Poniedziałek, 13 marca, godz.
14.30.

Warsztaty

kreatywnego

pisania z Gają Kołodziej.
>

Wtorek,

14

marca,

godz.

13.00. Eliminacje środowiskowe
62.

Ogólnopolskiego

Konkursu

Recytatorskiego.
> Środa, 15 marca, godz. 10.00.
Eliminacje środowiskowe XXXIV
M a ł e g o

K o n k u r s u

Michał Rudaś to wokalista o wielkiej charyzmie. W Kozienicach szybko zdobył sympatię

Recytatorskiego.
> Środa, 15 marca, godz. 16.00.

widzów, a koncert spotkał się z gorącym odbiorem. To była istna wycieczka w głąb Indii!

Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże
na spektakl „Wieczór Latynoski”.
> Niedziela, 19 marca, godz.
12.00.

Poranek

teatralny

dla

dzieci.

Podczas
nie

czwartkowego

brakowało

przebojów

koncertu

w

indyjskich

klimatach, a to dzięki ogromnej fascynacji

bas, Łukasz Chyliński – gitary, Bart Pałyga
– sarangi, śpiew gardłowy.
Wszechstronnie uzdolniony

Michała Rudasia muzyką i kulturą tego

Michał Rudaś, to wokalista mający

kraju. Publiczność miała okazję zobaczyć

w

i posłuchać niespotykanych tradycyjnych

„Shuruvath”

instrumentów muzycznych. Artyści zabrali

„Wieloryby i syreny”. Artysta ma olbrzymie

widzów w duchową podróż do serca Indii.

doświadczenie sceniczne. Występował jako

kozienickie obchody „Światowego

Dodatkowo zaprezentowali utwory znane

chórzysta

Dnia

z kina Bollywood.

i przedstawieniach teatralnych. Podkładał

Od Indii po Polskę

też głos do filmów animowanych (m.in.

> Czwartek, 23 marca, godz.
17.45

i

godz.

20.30.

Występ

kabaretu Smile.
>

Sobota,

25

Wody”,

marca.

IV

rozstrzygnięcie

gminnego konkursu plastycznego
KR EATYWNY

RECYKLING

–

Michał Rudaś zaśpiewał zarówno swoje

„Kozienicka woda z kranu jest
super”

oraz

I

Regionalnego

autorskie

kompozycje

Konkursu Poetyckiego.

również

> Poniedziałek, 27 marca, godz.

utworów,

11.00. Rozstrzygnięcie konkursu

nagrodami

„Żołnierze

Wyklęci.

Walka

o

pamięć i cześć”.
>

Wtorek,

10.00.

28

marca,

Eliminacje

godz.

powiatowe

konkursów recytatorskich.
> Czwartek, 30 marca, godz.
12.00.

Warsztaty

plastyczne

Pisanka w CKA oraz kiermasz

własne
np.

z

obu

aranżacje

„Jai

filmu

Ho”

z

niezależnie

od

tego

kultury

zręcznie

łączył

wschodniej

w

EP-kę

musicalach

„Tarzan 2”, „Mój brat niedźwiedź 2”).
Po koncercie za występ podziękowała

obsypanego

Kultury Elwira Kozłowska, a na fanów

Milioner

w

którym,

różne

(Indie,

elementy
Pakistan)

z europejską (słowiańską, cygańską).
Artyście

solista

albumy:

oraz

zespołowi Dyrektor Kozienickiego Domu

za każdym razem efekt był oszałamiający.
Bardzo

i

solowe

„Changing”

popularnych

z ulicy”. Artysta śpiewał w kilku językach,
ale

dwa
i

jak

„Slumdog.

płyt,

dorobku

towarzyszył

zespół

twórców.

w składzie: Marcin Świderski – klawisze,

> Piątek, 31 marca. Magazyn

flet bansuri, Bartosz Nazaruk – perkusja,

kulturalny KDK nr 66.

instrumenty perkusyjne, Patryk Stachura –

indyjskich

klimatów

czekały

z autografami Michała Rudasia.

płyty
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Tydzień z Kulturą Indyjską.
Siedem dni pełnych atrakcji
Tydzień z Kulturą Indyjską odbywał się w Centrum Kulturalno-Artystycznym, w dniach
20-26 lutego. Dzięki temu odbiorcy w lekkiej i przyjemnej atmosferze poznali tradycyjną,
jak i współczesną kulturę indyjską. W ciągu siedmiu dni na wszystkich chętnych czekała
masa atrakcji. Poniżej publikujemy fotograficzny skrót wydarzeń.

Kolorowe mandale wykonali uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Heleną Szamańską, a wraz z Agatą
Wójt można było poznać tajniki mehendi, czyli tradycyjnego zdobienia ciała (zwłaszcza dłoni i stóp) henną.

Z Agnieszką Bieńkowską dzieci tworzyły kolorowe lampiony, a z Agnieszką Żarłak aromatyczne obrazy.

Kulminacja wydarzeń Tygodnia Indyjskiego nastąpiła w sobotę. Był wykład, degustacja dań, przymierzanie
strojów indyjskich, zabawa taneczna i wiele innych. Po pełną relację odsyłamy na nasz facebookowy profil.
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Wspaniały koncert Starego
Dobrego Małżeństwa w CKA
Czwartkowy wieczór, 16 lutego, był z pewnością niezapomniany dla licznie zebranych
w sali koncertowo-kinowej w Centrum Kulturalno-Artystycznym słuchaczy. Publiczność
przez ponad dwie godziny bawiła się na wspaniałym koncercie Starego Dobrego
Małżeństwa. Zespół zagrał zarówno swoje największe przeboje, jak „Blues o czwartej
nad ranem” i „Bieszczadzkie anioły”, jak i utwory z najnowszej płyty pt. „Memorabilia”.

SDM koncertuje obecnie w składzie (od lewej): Bolesław Pietraszkiewicz, Krzysztof Myszkowski i Roman Ziobro.

Wszystkich

zebranych

przywitała

Dyrektor

płyty zatytułowanej „Memorabilia” - tę można było

Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska, która

nabyć

zapowiedziała

występ

artystów.

koncertującej

w

legendarnej

składzie:

grupy,

po

koncercie,

a

także

zdobyć

autografy

Myszkowski

Muzykom za wspaniały koncert - po licznych

(śpiew, gitara, harmonijka), Roman Ziobro (gitara

bisach - podziękowała dyrektor Elwira Kozłowska.

basowa,

Zwieńczeniem

kontrabas)

i

Krzysztof

obecnie

Bolesław

Pietraszkiewicz

(gitary).
Koncert

tego

wieczoru

było

spotkanie

z artystami w holu Centrum Kulturalno-Artystycznego.
cieszył

się

ogromną

popularnością,

Zuzanna Mazur

o czym świadczyła liczba obecnych w sali. Ponadto
wierni fani niezrażeni brakiem miejsc, zdecydowali
się na zakup miejsc dodatkowych - „dostawek”, które
przygotowali organizatorzy.
Dwie godziny przyjemności
Całą konferansjerkę koncertu przejął lider zespołu
- Krzysztof Myszkowski, który w przerwie pomiędzy
piosenkami snuł refleksje, cytował wiersze, żartował
z widzami, a także przytaczał wspomnienia.
Podczas występu słuchacze mieli przyjemność
wysłuchania

i

zaśpiewania

dobrze

znanych

sobie

utworów, m. in. „Blues o czwartej nad ranem”, „Jak”,
„Sanctus”,

„Z

nim

będziesz

szczęśliwsza”

czy

„Bieszczadzkie anioły". Nie brakowało też znacznie
nowszych kompozycji, w tym utworów z najnowszej

Po koncercie było spotkanie z fanami. Zainteresowanie
autografami, wspólnymi zdjęciami i nowym albumem
grupy było ogromne! W holu czekało wiele osób.
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Przepiękna, bajeczna, kolorowa
wystawa Ewy Pazyny w CKA
Zachwycające kolorem, formą i treścią – takie są prace Ewy Pazyny, które można
obejrzeć w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego. Wielobarwna ekspozycja
„Bajkobujanie”, której autorką jest Ewa Pazyna – ilustratorka, pisarka oraz grafik,
przyciągnęła wielu miłośników sztuki. 17 lutego odbyło się uroczyste otwarcie wystawy.

Ewa Pazyna z wykształcenia jest archeologiem,

„Bajkobujanie” podobały się nie tylko najmłodszym.

ale z powodzeniem tworzy jako ilustrator, grafik,

Było to także spotkanie z książką pod tym samym

rysownik. Ma za sobą 21 wystaw indywidualnych,

tytułem, ponieważ podczas wernisażu wyemitowane

brała udział w wielu wystawach zbiorowych. Jej prace

zostało jedno z opowiadań, a głosu do nagrania

znajdują się w prywatnych kolekcjach na całym

użyczył redaktor Maciej Ulewicz.

świecie.

Po wysłuchaniu przez wszystkich krótkiej bajki,

W imieniu Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury

wylosowano

szczęśliwca,

który

zdobył

pracę

Elwiry Kozłowskiej gości na wernisażu powitała Halina

ilustratorki, a symboliczne kwiaty, wręczyły autorce

Koryńska

komisarz

instruktor

KDK,

a

w

klimat

wystawy

wprowadziła jej komisarz, Agnieszka Bieńkowska. -

wystawy

Agnieszka

Bieńkowska

oraz

instruktor KDK Halina Koryńska.

Mamy przed sobą piękne rysunki wykonane ołówkiem,

Na tym nie koniec atrakcji. Na wszystkich czekał

pastelą, gdzieniegdzie jest akwarela. Ten bajkowy

kolorowy jak sama galeria poczęstunek, były babeczki

świat jest skierowany nie tylko do dzieci, ale również

udekorowane

dorośli mogą wyobrażać sobie, co tylko przyjdzie im

tematyką, słodkie galaretki, a nawet czekoladowa

na myśl, ponieważ każda praca opowiada pewną

fontanna.

historię.
Po

zwierzątkami,

inspirowane

bajkową

Wystawę „Bajkobujanie” można oglądać w sali
krótkim

wprowadzeniu

sama

autorka

wystawowej

Centrum

Kulturalno-Artystycznego

do

przybliżyła publiczności proces twórczy. - Prace, które

4 kwietnia, do czego szczerze zachęcamy nie tylko

mam przyjemność dziś zaprezentować, powstawały na

najmłodszych.

przestrzeni dekady, podczas wyjazdów poświęconych
głównie mojej twórczości. Ilustracje te pozornie są dla
dzieci, ale proszę odrzucić kalkę, która każe dorosłym
traktować to, co jest kolorowe i przyjemne dla oka,
jako sztukę adresowaną tylko do dzieci. Wykorzystuję
baśniową konwencję zarówno w tym, co rysuję, jak
również w tym, co piszę; adresatem jest wewnętrzne
dziecko, które każdy z nas w sobie nosi – mówiła
autorka,

dodając:

–

od

nas

zależy

w

jakich

okolicznościach dopuścimy je do głosu.
Obrazem i słowem
Zebrani mieli okazję przenieść się w świat bajek
i

wielobarwnych

postaci.

Rysunki

z

cyklu:
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„Zima w mieście” - Ferie z KDK
Każdego roku Kozienicki Dom Kultury przygotowuje na okres ferii zimowych bogatą
ofertę zajęć i warsztatów dla dzieci oraz młodzieży szkolnej. Tak było i tym razem, a na
wszystkich chętnych czekały różnego rodzaju atrakcje. Mieli oni okazję do tego, aby nie
tylko ciekawie spędzić wolny czas, ale również rozwinąć swoje talenty. Poniżej
fotorelacja z zajęć, a po więcej zdjęć odsyłamy na nasz facebookowy fanpage.

SALA TANECZNA

Na warsztatach prowadzonych przez Helenę Szamańską dzieci ćwiczyły podstawy tańca klasycznego
oraz tańców narodowych, poznały ćwiczenia rozciągające, a także miały okazję do zabawy z chustą klanzy.
Z kolei miłośnicy Break Dance’a poprawiali swoje umiejętności taneczne pod okiem Michała Wójcika.

Pod okiem Szymona Gniadkowskiego ćwiczyły dwie grupy: 7-10 i 10-16 lat. Program zajęć obejmował
salsę, taniec hip-hop i reggaeton. Chętnych do wspólnego tańca nie brakowało!

SALA SZTUK PLASTYCZNYCH

Jak się okazuje, bałwanki nie muszą być ze śniegu, ale również ze skarpetek. Przekonali się o tym uczestnicy
zajęć prowadzonych przez Izabelę Barcikowską-Poździk. Z kolei Marlena Zielińska poprowadziła warsztaty,
podczas których uczestnicy stworzyli cudowne anioły przy użyciu gipsu, drewna, farb i pasmanterii.
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„Zima w mieście” - Ferie z KDK

Szmaciane lalki-motanki oraz niezwykłe portrety wykonane z różnych rodzajów tektury — to barwne efekty
warsztatów, jakie odbyły się w dniach 15 i 16 lutego pod okiem Ewy Bieleckiej.

SALA MUZYCZNA

Warsztaty gry na pianinie odbyły się w kilku terminach, a prowadził je Kamil Koksa. Z kolei wokaliści mogli
trenować wraz z Piotrem Markowskim — była to okazja do pracy nad swoim głosem.

Miłośnicy śpiewania mogli też ćwiczyć z Ewą Izdebską, podczas zajęć „Mały Gospel” oraz „Spotkanie z muzyką”.

SALA TEATRALNA

Karolina Piechota poprowadziła warsztaty aktorskie pt. „Alicja w krainie teatru”, z kolei gitarzyści mogli
pograć wspólnie z Małgorzatą Panek — zajęcia były skierowane do uczniów wszystkich szkół.
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„Zima w mieście” - Ferie z KDK
SALA NA ROGU

Gry i zabawy dla dzieci oraz karaoke poprowadziły Ewa Pytka, Katarzyna Kościug i Marlena Zielińska,
natomiast pod okiem Irminy Węgrzyckiej dzieci wykonywały oryginalną, niepowtarzalną biżuterię.

Spotkanie z grami planszowymi, prowadzone przez Agnieszkę Żarłak i Annę Federowicz, przyciągnęło całe
rodziny i grupy znajomych. Mali naukowcy eksperymentowali zaś z Ewą Pytką. Powstały np. barwne tęcze!

TO JESZCZE NIE WSZYSTKO...

Osoby zainteresowane mediami wzięły udział w warsztatach telewizyjnych prowadzonych przez redakcję
Telewizji Lokalnej „Kronika Kozienicka” oraz zajęciach „Foto-pstryki” z Anną Federowicz.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz iluzji w wykonaniu Kacpra Kulika. Magiczny show wypełnił
salę kameralną po brzegi, a dzieci ochoczo brały w nim udział — były bardzo zaangażowane i chętnie pomagały
przy trikach. W trakcie ferii odbyły się również specjalne seanse kinowe dla młodych widzów. Dzieci obejrzały
filmy „Ernest i Celestyna” oraz „Alpejska Przygoda”, a na te seanse bilety były w preferencyjnych cenach.
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Przedstawiciele instytucji kultury
z Mazowsza odwiedzili CKA
Przedstawiciele Mazowieckiego Instytutu Kultury, Forum Kultury Mazowsze oraz
ośrodków kultury z terenu Mazowsza byli naszymi gośćmi w środę, 1 lutego. Tematem
wizyty było utworzenie oraz funkcjonowanie Centrum Kulturalno-Artystycznego.
Spotkanie rozpoczęło się w sali dydaktycznej,
gdzie

z

przedstawicielami

instytucji

publicznych

Dyrektor
różnorodnych

przedstawiła
zajęć

także

prowadzonych

Domu

w

po teatralne, plastyczne, aż po warsztaty medialne,

Bemowa,

gdzie

ma

powstać

podobna

inwestycja, spotkali się: Dyrektor Kozienickiego Domu

zwracając

Kultury Elwira Kozłowska oraz Zastępca Burmistrza

do seniorów.

ds. Technicznych Igor Czerwiński.
Wiceburmistrz,

który

Po

odpowiadał

za

aspekty

uwagę

począwszy
na

zwiedzaniu

bogatą
odbyła

od

ofertę

Kozienickim

i ośrodków kultury z Warki, Grójca oraz Warszawy,
tym

Kultury,

bogatą
w

tanecznych,

ofertę
się

adresowaną

dalsza

część

merytoryczna spotkania, którego tematem był plan

techniczne budowy, przedstawił najważniejsze kwestie

organizacji

dotyczące

Konwentu Animatorów Kultury”. Inicjatorem spotkania

w

powstania

centrum

Kozienic.

nowoczesnego
Goście

obiektu

zadawali

pytania

w

Kozienicach

„II

Mazowieckiego

był Mazowiecki Instytut Kultury.

dotyczące historii CKA oraz jego funkcjonowania,
a także wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi
zarządzania placówkami kulturalnymi.
Zwiedzali CKA
Po

części

merytorycznej

przyszedł

czas

na zwiedzanie obiektu. Goście poprowadzeni przez
dyrektor

Elwirę

Kozłowską

koncertowo-kinową,

zwiedzili

kameralną,

w

m.in.

której

sale:

zebrani

obejrzeli dwa krótkie filmy dotyczące budowy CKA
i działalności KDK. Wszyscy mieli okazję sprawdzić
również,

jak

Lokalnej

„Kroniki

od

kulis,

wygląda

Kozienickiej”

studio
oraz

Telewizji

projektorni

kinowej, a także pozostałe pomieszczenia do których

Gości po obiekcie oprowadzali: dyrektor KDK Elwira
Kozłowska oraz wiceburmistrz Igor Czerwiński.

zwiedzający na co dzień nie mają wstępu.

Poranek Teatralny dla Dzieci
Mnóstwo śmiechu, dobrej zabawy i nauki zaserwowali małym widzom aktorzy z Teatru
Trip ze Świętochłowic, podczas kolejnego Poranka Teatralnego dla Dzieci,
zorganizowanego 19 lutego w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Na scenie wystąpili
z przedstawieniem zatytułowanym „Królewna Fasolka”.
Mali widzowie przenieśli się do Grządkowej krainy,
w której dwójka warzywnych skrzatów: Karotek i
Groszka, uprawiali warzywa i owoce. Pewnego dnia
znaleźli przed swoim domkiem małą dziewczynkę.
Jednocześnie okazało się, że Czarodziej Robaczek
chcąc pożreć wszystkie uprawy, rzucił straszną klątwę
na krainę Grządkową. Z pomocą przyszła cebulowa
wróżka i oczywiście dzieci zgromadzone na widowni.
Maluchy z niecierpliwością czekały na rozwój
wydarzeń. Dowiedziały się, jaką rolę w bajce odegrała
dziewczynka,

wspólnymi

siłami

pokonały

złego

robaczka i przekonały się, że szpinak może być

naprawdę smaczny. Po spektaklu był czas na bliższe
zapoznanie się z aktorami i pamiątkowe zdjęcia.
Kolejny poranek teatralny już 19 marca.

Str. 9

Nr 65 / 28.02.2017

Znakomity kabaret wystąpi w CKA!
Przezabawny kabaret Smile, doskonale znany widzom z rewelacyjnych dowcipów
i skeczy, zdobywca wielu nagród publiczności, 23 marca wystąpi w Centrum KulturalnoArtystycznym! Artyści zaprezentują najnowszy program „To Ci tłumaczę”. Ze względu
na ogromne zainteresowanie wydarzeniem, tego wieczoru Smile zaprezentuje
się dwukrotnie! Po raz pierwszy o godz. 17.45, a następnie o 20.30.
„To

Ci

tłumaczę!”

–

to

tytuł

najnowszego

są

w

Punkcie

Centrum

Artystycznego

Michał, podczas prawie dwugodzinnego spektaklu,

48 611 07 50, e-mail: pit@dkkozienice.pl.

postarają

się

wyjaśnić

kilka

zagadnień,

w

Informacji

programu kabaretu Smile z Lublina. Andrzej, Paweł i

Kozienicach

lub

Kulturalno-

pod

nr

tel.

które

napotykamy w życiu codziennym. Dylematy teścia
oraz problemy z naszym pięknym polskim językiem
Michał rozwiąże śpiewająco. Artyści zwrócą też uwagę
na

wszechobecne

uzależnienie

od

nowoczesnych

technologii oraz dopalaczy. Przyjdź, daj się wciągnąć
w show i bądź jego częścią! Daj wytłumaczyć sobie
kilka prostych tematów.
Serdecznie zapraszamy
Bilety w cenie 50 zł są do nabycia w kasach
Centrum

Kulturalno-Artystycznego

w

Kozienicach

(ul. Warszawska 29) oraz na stronach kupbilecik.pl
i biletynakabarety.pl. W przypadku drugiego terminu
(godz. 20.30) nie jest prowadzona rezerwacja biletów
przez

Internet.

Szczegółowe

informacje

dostępne

Otwarte warsztaty literackie
z Bogusławem Falickim
W sobotę, 11 lutego uczestnicy otwartych warsztatów literackich szlifowali swój talent
pod okiem poety, literata, publicysty i krytyka literackiego, Bogusława Falickiego. To
było już kolejne spotkanie zorganizowane przez KDK z myślą o lokalnych twórcach.
Uczestnicy
prezentować

warsztatów

utwory

podczas

dowiedzieli
spotkań

się

jak

autorskich,

Organizatorem otwartych warsztatów literackich
był Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

a także mieli okazję opowiedzieć o swojej twórczości.
Było również o tym w jaki sposób dobierać utwory
do konkursów czy tomików poezji, a także jak pisać
teksty użytkowe i niekomercyjnie. Podczas ćwiczeń
adepci pióra mieli do wykonania zadania, takie jak
napisanie tekstu inspirowanego wybraną ilustracją
ulubionej książki czy też wystawą „Książki wszystkich
pokoleń i gustów”, prezentowaną podczas spotkania.
- Próbowaliśmy znaleźć wspólny mianownik tego,
nad czym pracujemy i z czym się zmagamy, przede
wszystkim warsztatowo – żeby pisać lepiej; ale także
szukać

sponsorów,

wydawców,

przyjaciół,

którzy

pomogą tekstom zaistnieć – mówił Bogusław Falicki.
Jest tutaj duże bogactwo, ta grupa ma szanse wydać
dobre książki – podsumował.

Kozieniczanie są bardzo twórczy i chętnie pojawiają
się na warsztatach literackich w KDK.

Str. 10

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” wystąpił
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Ostatnie spotkanie członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku przed feriami przebiegło
w energetycznej i pełnej radości oraz tańca atmosferze. 8 lutego przed słuchaczami
wystąpił doskonale znany w całej Polsce oraz na świecie Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ciekawostką podczas występu było
odśpiewanie przez burmistrza Tomasza Śmietankę kilku znanych utworów ludowych
wraz z zespołem!

Za wspaniały występ i „powrót do lat akademickich” podziękował artystom burmistrz Tomasz Śmietanka.

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” zrzesza miłośników

za spotkanie pełne tradycyjnej muzyki, a Burmistrz

tańca i muzyki ludowej środowiska akademickiego.

Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka na ręce zespołu

Jego członkowie są głównie studentami i absolwentami

złożył symboliczne kwiaty. Nie obyło się bez refleksji.

Uniwersytetu Przyrodniczego oraz innych lubelskich
uczelni.

„Jawor”

nagrodami
i

może

na

wyjazdów

W

trakcie

działalności

zagranicznych,

kontynenty,

a

go

niedawno

całkiem

się

festiwalach

międzynarodowych.

pięćdziesięcioletniej

pochwalić

my

wieloma

krajowych
swojej

odbył

ponad

odwiedzając

mieliśmy
podczas

ponad

- Pięć lat studenckich, to były moje najpiękniejsze
lata młodości, które spędziłem z Zespołem Pieśni
i

Tańca

w

Lublinie.

„Jawor”

Uniwersytetu

Zjeździliśmy

sporo

Przyrodniczego
Polski

i

świata

100

prezentując nasze tradycje. Co na świecie ujmuje

wszystkie

w polskim folklorze? Przede wszystkim to, że się

usłyszeć

tańczy w parach, dynamicznie i jest w tym ogromna

Wigilii

energia, a stroje są rewelacyjne! To się na całym

okazję
ostatniej

Miejskiej w Kozienicach.

świecie podoba – mówił burmistrz, dodając: - Bardzo

Występ z sentymentem

wam dziękujemy, byliście wspaniali, sprawiliście nam

Na scenie widzieliśmy między innymi: mazura,
tańce

chełmińskie

czy

poloneza

„Pożegnanie

fantastyczną folklorystyczną ucztę!
Zwiastun Tłustego Czwartku

Ojczyzny”. Wszystko to było okraszone niesamowitą

To

nie

wszystkie

atrakcje,

jakie

czekały

oprawą wizualną i wokalną przez członków zespołu

na

tanecznego i kapeli ludowej. Zespół do występów

się Tłustego Czwartku, Rada Słuchaczy przygotowała

przebierał

poczęstunek

Po
oraz

się

koncercie
Rada

kilkakrotnie
dyrektor

Słuchaczy

w
KDK

UTW

wielobarwne
Elwira

stroje.

Kozłowska

podziękowali

gościom

uczestników
dla

spotkania.
gości.

Po

Z

okazji

zbliżającego

przemówieniach

oraz

podziękowaniach wszyscy udali się na hol główny,
gdzie czekały słodkie pączki oraz gorące napoje.
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Walentynki w kinie KDK
Dzień zakochanych obchodzić można na wiele sposobów, a jednym z najbardziej
popularnych jest wizyta w kinie. Specjalną ofertę dla mieszkańców, 14 lutego
przygotowało też kino Kozienickiego Domu Kultury.
Przed każdym z trzech seansów dla widzów

Watson i Dan Stevens),

a także

polsko-czesko-

przeprowadzono konkurs „Szczęśliwy fotel”. Ten, kto

słowacka produkcja „Wszystko albo nic” (grają m.in.

znalazł

Paweł Deląg i Michał Żebrowski).

pod

swoim

walentynkowy

fotelem

upominek

Dodatkowo,

tego

w

dnia

karteczkę
postaci

na

otrzymał

kosmetyków.

jeden

z

seansów

A

w

ramach

„Kina

dla

ciekawych”

z głośniejszych produkcji tego roku - „Jackie”, czyli

obowiązywały preferencyjne ceny biletów - w sam raz

historia

dla tych, którzy do kina chodzą parami.

35. prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego.

A co zagramy w marcu?
Marzec

Jacqueline

Aktualne

rozpoczynamy

od

premiery

głośnego

jedna

szczegółowy

Bouvier

informacje,
repertuar

st r onie

i

polskiego filmu. Maria Skłodowska-Curie była kobietą

na

wyjątkową, o czym opowiada film o tym samym

(www.dkkozienice.pl).

Kennedy,

nowe

cennik

K oz ie nickieg o

żony

zapowiedzi,

można
Domu

znaleźć
K ult ur y

tytule. W rolę genialnej chemiczki wcieliła się Karolina
Gruszka, a na ekranie towarzyszyć jej będą m.in.
Daniel Olbrychski, Iza Kuna czy Jan Frycz.
Na młodszych widzów czekają animacje „Ostatni
smok świata” (w ramach „Poranka filmowego dla
dzieci”) oraz „Barbie w świecie gier”.
Mamy też dobrą wiadomość dla fanów Christiana
Greya.

Już

od

10

marca

na

naszym

ekranie

wyświetlana będzie „Ciemniejsza strona Greya”.
Niezwykle

romantycznie

zapowiada

się

nowa

odsłona „Pięknej i Bestii” (w rolach głównych Emma

XX-lecie Grupy Twórczej VENA
Pełne pasji prace malarskie, rzeźbiarskie i hafty tworzą członkowie Grupy Twórczej
VENA. Grupa działa w Kozienickim Domu Kultury im. B. Klimczuka i skupia artystów –
amatorów. W grudniu bieżącego roku przypada jej XX-lecie, dlatego też w związku z tym
jubileuszem, od kolejnego (marcowego) wydania Magazynu Kulturalnego KDK, będziemy
Państwu prezentować sylwetki artystów należących do Grupy Twórczej VENA.
Twórczość członków grupy jest ściśle

Barbara

Drachal,

Stanisława

Gołąbek,

powiązana z regionem kozienickim, jego

Marian Gwardiak, Janusz Karaś, Józef

historią

Kondeja,

i

kulturą.

Członkowie

VENY

Eugenia

Zbigniew

Kurasiewicz,

i zbiorowych, a także biorą czynny udział

Podsiadła, Helena Szamańska, Leokadia

w

Styś, Genowefa Śledź, Marlena Zielińska,

licznych

wydarzeniach

kulturalnych

Gabriela

Kuna,

uczestniczą w wystawach indywidualnych

Osińska,

Maria

promując Ziemię Kozienicką. - Są to

Andrzej Zieliński i Krystyna Kondeja.

wydarzenia, takie jak: jarmarki sztuki

– Grupa liczy 16 osób, które tworzą swoje

ludowej,
plenerowe

festyny,

dożynki,

związane

artystycznym

–

z

mówi

wydarzenia

ludowością
opiekun

i

„małe
rękodziełem

grupy,

instruktor

plastyki KDK, Agnieszka Bieńkowska.

odczucia,

świat

realizując
przez

ich

marzenia,
artystyczny

pryzmat – dodaje Agnieszka Bieńkowska.
W

VENA to grupa bardzo aktywna artystycznie;

ukazując

dzieła”

sylwetki

kolejnym

numerze

zaprezentujemy

Jadwigi Bronisławy Andrzejewskiej oraz

działa w KDK już od 1997 roku, a należą do niej:

Władysławy Barbary Drachal, wraz z ich wybranymi

Jadwiga

pracami. Zachęcamy do śledzenia cyklu.

Bronisława

Andrzejewska,

Władysława
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