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Kupalnocka w Kozienicach
Po raz kolejny w naszym mieście hucznie obchodzono Noc

Kupały,

zwaną też Nocą Świętojańską. 30 czerwca na nadbrzeżu nad Jeziorem
Kozienickim czekało na przybyłych wiele atrakcji m.in. magiczny

Magazyn kulturalny

koncert Kapeli Hanki Wójciak i wystrzałowy fireshow.

Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka
SIERPIEŃ w KDK:
>
Codziennie,
za
wyjątkiem
czwartków,
zapraszamy
na
seanse
filmowe do kina. UWAGA:
W dniach 20 lipca - 10
sierpnia
Kino
KDK
nieczynne
z
powodu
przerwy wakacyjnej.
> 26 czerwca - 31 sierpnia
LATO
w
MIEŚCIE
WAKACJE 2017 z KDK
(szczegóły
na
stronie
www.dkkozienice.pl).
> Piątek, 4 sierpnia godz.
17.00 Wernisaż wystawy
Klubu Miłośniczek Robótek
Ręcznych pn. 7-ka Niteczki.
> Niedziela, 13 sierpnia
godz.
12.00
Poranek
teatralny dla dzieci KRÓL
ZWIERZĄT.

Kapela Hanki Wójciak wykonując muzykę z pogranicza folku, word music
i piosenki autorskiej wprawiła uczestników Nocy Świętojańskiej w niesamowity nastrój.
W skład zespołu wchodzą: Hanka Wójciak - śpiew, słowa, muzyka, harmoszka, aranże
oraz Tomasz Czaderski - perkusjonalia, Jacek Długosz - gitara, Mateusz Frankiewicz kontrabas, Tomasz Pawlak - skrzypce, Andrzej Zagajewski - mandola.

Dla najmłodszych przygotowano różne

-

Tańczymy

tańce

z

przekroju

gry i zabawy zręcznościowe m.in. strzelanie

średniowiecza od XIII do XV wieku, bo z tej

> Piątek, 25 sierpnia godz.
17.00 Wernisaż wystawy
FOTO-IGRASZKI
Z
KULTURĄ
W
POWIECIE
KOZIENICKIM.

z łuku, skakanie przez linę, łowienie rybek

części średniowiecza zachowały się źródła.

czy przeciąganie na sznurkach plastikowej

Wiemy jak te tańce wyglądały, jakie były

piłki, a także ciekawe warsztaty, które

kroki i figury. Znamy też dobrze muzykę,

poprowadziły panie z Klubu Miłośników

ponieważ

> Sobota, 26 sierpnia
godz.
18.00
Festiwal
Muzyki Rozrywkowej im.
Bogusława Klimczuka Konkurs
Piosenki
o
Nagrodę GRAND PRIX
XV-lecia im. Bogusława
Klimczuka
(Amfiteatr
nad
Jeziorem
Kozienickim).

Robótek

z tego okresu - tłumaczył Robert Lubera

Zainteresowaniem
malowanie
także

Ręcznych
buziek.

posłuchać

paproci,

czytanej

„Niteczka”.

cieszyło

się

Dzieci

miały

opowieści
przez

o

również

zachowały się

zapisy nutowe

z zespołu.

okazję

Podczas

tego

magicznego

wieczoru,

kwiecie

na nadbrzeżu jeziora pojawił się także

prowadzącą

Perun - bóg słowiański, który przypomniał

imprezę Halinę Koryńską czy nauczyć się

zgromadzonym dawne zwyczaje i obrzędy

tańców średniowiecznych prezentowanych

Nocy Świętojańskiej.

przez Zespół Tańca Dworskiego „Gratia
Luvenis”.

W

czasie

wyplatali
Niektóre
w

gdy

wianki
z

konkursie

jedni
z

nich
na

tańczyli,

polnych

inni

kwiatów.

zaprezentowano

najładniejszy

wianek.

Po burzliwych naradach wybrano sześcioro
zwycięzców.

Poza

wyborem

najpiękniejszych wianków zorganizowano
też
Tu

konkurs

na

najładniejszy

strój.

spośród uczestników, także wyłoniono

sześć

zwycięskich

osób.

Gratulacje

i specjalne nagrody wręczyła im Dyrektor
Teatr Ognia i Światła AMATUM dzięki muzyce, ułożonej do niej
choreografii, kostiumom i wysokim umiejętnościom tancerzy sprawił,
że spektakl fireshow zachwycił wszystkich obecnych.

Kozienickiego

Domu

Kultury

Elwira

Kozłowska.
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Kupalnocka w Kozienicach
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Po

konkursach

przyszedł

czas

na

puszczanie

wianków na wodę oraz na koncert Kapeli Hanki
Wójciak.

Muzycy

przyjechali

z

Krakowa.

Kapela

wykonuje muzykę z pogranicza folku, word music
i piosenki autorskiej. Podczas piątkowego wieczoru
artyści zaprezentowali utwory ze swojej debiutanckiej
płyty „Znachorka”.
- Myślę, że ta muzyka pięknie wybrzmi w takiej
wspaniałej

scenerii,

bo

jesteśmy

zauroczeni

tym

miejscem. Gramy w wielu miejscach, ale tak urokliwe
zakątki nie często się zdarzają - wyznała wokalista

Na zdjęciu powyżej zwycięzcy konkursu
na najpiękniejszy wianek, natomiast poniżej

zespołu Hanka Wójciak.

na najpiękniejszy strój, wraz z dyrektor KDK

Kolejną atrakcją tego wieczoru był taniec z ogniem

Elwirą Kozłowską. Gratulujemy!

prezentowany przez Teatr Ognia i Światła „Amatum”.
Grupa

przygotowała

pokaz

zatytułowany

„Noc

Kupały”.
- Można było zobaczyć sporo różnych sztuczek,
układy taneczne, wiele widowiskowych efektów. Był to
taki wystrzałowy moment na finał imprezy - podkreślił
Robert

Lubera,

średniowiecznych

który
brał

poza
udział

prezentacją
również

tańców
w

tym

widowisku.
Organizatorem Nocy Świętojańskiej nad Jeziorem
Kozienickim był Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława
Klimczuka, a współorganizatorem Kozienickie Centrum
Rekreacji i Sportu.

Interaktywny spektakl dla dzieci
W

niedzielę,

Kozienicki

Dom

9

lipca

Kultury

zaprosił

najmłodszych

widzów

na

kolejne

spotkanie z cyklu „Poranki
teatralne dla dzieci” (na
zdjęciu obok).
Kolejny

poranek

już

13 sierpnia o godz. 12.00.
Aktorzy z Teatru URWIS
z

Krakowa

spektakl

zaprezentują
zatytułowany

KRÓL ZWIERZĄT. Będzie to
bajka kolorowa, zabawna
i

i n t e r a k t y w n a

przestrzegająca

przed

ocenianiem innych tylko po
pozorach.

Zapraszamy!
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Festiwalowy jubileusz!
Jubileuszowa, 15 edycja Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka
odbędzie się w ostatnią sobotę sierpnia. Jak co roku głównym elementem tego
największego muzycznego wydarzenia w regionie, o zasięgu krajowym, będzie Konkurs
Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka. Tegoroczny konkurs ma charakter
zamknięty

i

adresowany

jest

wyłącznie

do

zdobywców

tytułu

Grand

Prix

dotychczasowych, czternastu edycji konkursu, którzy powalczą o nagrodę GRAND PRIX
XV-lecia im. Bogusława Klimczuka.
- Ze względu na jubileusz postanowiliśmy nieco
zmienić

formułę

konkursu

i

zamiast

występów

finalistów wyłonionych podczas eliminacji wstępnych,
postanowiliśmy zaprosić do udziału
zdobywców

tytułu

czternastu

edycji

Grand
-

Prix

w

- Małgorzata Nakonieczna - Grand Prix 2014
- Paulina Lenda - Grand Prix 2015
- Paulina Tarasińska - Grand Prix 2016.

konkursie

Skład jury oceniającego od kilku edycji pozostaje

dotychczasowych

ten sam i są to: Marek Klimczuk (przewodniczący),

poinformowała

Dyrektor

Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

Piotr Dąbrówka, Piotr Gogol i Dariusz Szewc. Rolę
sekretarza pełni dyrektor KDK Elwira Kozłowska.

i zarazem Dyrektor Festiwalu, Elwira Kozłowska. - Nie

W tym roku festiwal zamiast dwóch dni, będzie

wszyscy skorzystali z zaproszenia, ale siódemkę

trwał tylko jeden, ale pomimo tego atrakcji nie

najlepszych zobaczymy właśnie 26 sierpnia w pięknej

zabraknie i jak co roku zawitają do Kozienic gwiazdy

scenerii nad Jeziorem Kozienickim. Spośród nich

polskiej sceny. Na finał piętnastej edycji Festiwalu

zostanie

Muzyki

wyłoniony

jeden

zwycięzca

-

najlepszy

Rozrywkowej

im.

Bogusława

Klimczuka

z najlepszych, który zdobędzie nagrodę główną, czek

wystąpi jeden z najpopularniejszych aktorów Cezary

na niebagatelną kwotę 15 tysięcy złotych.

Pazura ze swoim autorskim kabaretem, a także

W jubileuszowym konkursie zaprezentują się:
- Dominika Wróbel (Sulgostowska) - Grand Prix 2004
- Michał Kaczmarek - Grand Prix 2005

odmieniona Agnieszka Chylińska wraz ze swoim
zespołem.
Festiwal odbędzie się 26 sierpnia w amfiteatrze

- Tomasz Hoffmann (Tomiqueee) - Grand Prix 2008

nad Jeziorem Kozienickim. Szczegóły na stronie:

- Monika Mioduszewska - Grand Prix 2012

www.dkkozienice.pl

Gwiazdami tegorocznego jubileuszowego festiwalu będą: Cezary Pazura i Agnieszka Chylińska z zespołem.
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Oznaczony Punkt Informacji
5 lipca w kilku miejscach naszego miasta pojawiły się nowe znaki informacyjne, które
wskazują

drogę

do

Punktu

Informacji

Turystycznej,

który

działa

w

strukturach

Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka od 2007 roku i obecnie mieści
się w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach (ul. Warszawska 29).

Jest to punkt certyfikowany w systemie Polskiego

Aby

ułatwić

dotarcie

do

Punktu

Informacji

Systemu Informacji Turystycznej (zdjęcie powyżej).

Turystycznej, ustawiono siedem znaków: w pobliżu

Turyści oraz mieszkańcy mogą tu uzyskać informacje

Ośrodka Rekreacji i Turystyki, włoskiej restauracji,

(również

włoskim)

supermarketu TESCO, kościoła pw. Świętego Krzyża

na temat infrastruktury turystycznej, bazy noclegowej

w

języku

(zdjęcie powyżej), Centrum Kulturalno-Artystycznego

i

oraz dwa znaki przy ul. Głowaczowskiej (skrzyżowanie

gastronomicznej

paraturystycznej,
turystyczne,

angielskim

oraz
w

baza

regionalnej

której

i

infrastruktury

mieszczą

się

szlaki

sportowo -rekreacyjna,

ul. Głowaczowskiej z ul. Legionów).
Zapraszamy
w

codziennie
Centrum

do

Punktu

Informacji

wypożyczalnie sprzętu sportowego, galerie informacji

Turystycznej

turystycznej, biura podróży, oferta kulturalna regionu,

w Kozienicach, ul. Warszawska 29, w godz. 09.00-

Kulturalno-Artystycznym

wydarzenia artystyczne. Informujemy o miejscach,

21.00 (także w soboty, niedziele i niektóre dni

które warto odwiedzić, o historii Kozienic i okolic.

świąteczne).

Kurs dobiegł końca

We wtorek, 27 czerwca w Centrum Kulturalno-Artystycznym odbyło się ostatnie spotkanie dwumiesięcznego
kursu tańca dla kobiet organizowanego cyklicznie przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
Spotkanie połączone zostało z wręczeniem dyplomów, które kursantki odebrały z rąk prowadzącej Heleny
Szamańskiej. Kurs trwał dwa miesiące – edycja maj, czerwiec. Zajęcia adresowane były do kobiet w różnym
wieku, o różnej osobowości, temperamencie i upodobaniach. Wzięło w nim udział 18 pań, które poznały takie
tańce jak: taniec brzucha, tango, salsa, cha-cha, twist, rock n' roll. Zajęcia miały kształt lekcji (treningu),
podczas których wykonywane były ćwiczenia, a całość poprzedzana była rozgrzewką. To była jednocześnie
zabawa, nauka i praca nad własnym ciałem. Uczestniczki zyskały pewność siebie i zrozumiały własne ciało,
a także miło spędziły czas w gronie przyjaciółek i nowo poznanych osób.
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FOTO-IGRASZKI Z KULTURĄ
„Foto-Igraszki z kulturą w powiecie kozienickim” to projekt, który grupa „FotoKreatywni z Kozienic” związana z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Kozienicki Dom
Kultury mogą wspólnie realizować dzięki wsparciu z programu TESCO „Decydujesz,
pomagamy”.
Dzięki Państwa zaangażowaniu i głosom jakie

Zwiedzający będą mogli głosować na wybrane

oddaliście na nasz projekt w okresie od 8 marca

przez siebie zdjęcia przez miesiąc (od dnia rozpoczęcia

do 4 kwietnia 2017 r., otrzymaliśmy dofinansowanie

wystawy).

w wysokości 5000 zł (12 maja czek na taką kwotę

Informacji CKA poprzez podanie imienia i nazwiska

odebrali od przedstawicieli TESCO, przedstawiciele

wybranego

Grupy Foto-Kreatywni wraz z dyrektor KDK Elwirą

numeru. Trzech uczestników z największą ilością

Kozłowską - zdjęcie poniżej). Dzięki temu mogliśmy

głosów otrzyma nagrody – nowoczesne tablety.

zaprosić

pełnoletnich

mieszkańców

powiatu

kozienickiego do wspólnej zabawy.

Głosować
autora

będzie
oraz

można

w

przypisanego

Punkcie

do

niego

Zwycięskie fotografie, poza wspomnianą wystawą
zorganizowaną przez Kozienicki Dom Kultury, zostaną

Warunkiem udziału w „Foto-Igraszkach z kulturą

opublikowane także w Magazynie Kulturalnym KDK,

w powiecie kozienickim” było nadesłanie do nas

na profilu społecznościowym Facebook Kozienickiego

maksymalnie trzech zdjęć, wykonanych przez siebie

Domu Kultury oraz przedstawione w telewizji lokalnej

w

„Kronika Kozienicka”, a także w mediach lokalnych

okresie

ostatniego

roku,

które

nawiązywały

do tematu „Kultura”. Mógł to być fragment jakiegoś

i serwisie www.kozienice24.pl.

przedsięwzięcia, np. wernisaż wystawy, ale również
występ

dziecka

bądź

Kreatywni” z Kozienic przy współpracy z Kozienickim

przedszkolu, ciekawy przykład architektury, pracy

Domem Kultury im. Bogusława Klimczuka. Projekt jest

artystycznej

dofinansowany

miejsca

w

szkole

Organizatorem przedsięwzięcia jest grupa „Foto-

czy

lub

wnuczka

kojarzącego

się

jednoznacznie z życiem kulturalnym miasta i powiatu.

z

programu

TESCO

„Decydujesz,

Będą to:

„Pan Żaba”,

pomagamy”.

Różnorodność nadesłanych prac była ogromna!
Wśród

nich

przedstawiające

znalazły

się

wydarzenia

zdjęcia

zarówno

kulturalne

w

naszym

powiecie, jak i przedmioty związane z tematem
„Kultura”. Jury nie będzie miało łatwego zadania, aby
wybrać

na

najlepsze

początku

zdjęcia.

sierpnia,

Fotografie

te,

ich

wybrane

zdaniem,

przez

jury

będzie można zobaczyć 25 sierpnia podczas wernisażu
w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach.
Wernisaż

uświetniony

zostanie

programem

artystycznym - niespodzianką, a także smacznym
poczęstunkiem. Już dziś zapraszamy 25 sierpnia
na godz. 17.00 do naszego Centrum! Wystawę
będzie można oglądać do 25 września 2017 r.
Na okres wakacji specjalną ofertę

zobaczymy

przygotowało Kino Kozienickiego

„Sonia” oraz „Miś Bamse w lesie złodziei”. Ponadto

Domu

w

Kultury.

Cieszy

się

ona

dużym zainteresowaniem wśród
dzieci i młodzieży.

lipcu

kolejne

filmy.

organizowane

przebywających

na

były

seanse

półkoloniach

dla

dzieci

organizowanych

w różnych placówkach na terenie gminy Kozienice.

W każdą środę od 5 do 19 lipca i od 16 do 30

Z tej oferty skorzystało 665 dzieci. Przypominamy, że

sierpnia o godz. 11.00 kino zaprasza na specjalne

od 21 lipca do 11 sierpnia trwa przerwa w działalności

wakacyjne seanse. W ramach akcji „Filmowe środy w

kina. A po niej na naszym ekranie oprócz seansów

wakacje” wyświetlane były już takie filmy jak „Zielona

wakacyjnych,

Szkoła”, „Kacper i Emma na Safari”, „Wielka wyprawa

propozycje.

Molly”. Od 16 sierpnia w repertuarze wakacyjnym

www.dkkozienice.pl w zakładce KINO.

także

inne

Szczegóły

na

ciekawe
stronie
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XX-lecie Grupy Twórczej VENA
Zbigniew Kurasiewicz
Pełne pasji prace malarskie, rzeźbiarskie i hafty tworzą członkowie Grupy Twórczej
VENA. Grupa działa w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka i skupia
artystów - amatorów. W grudniu bieżącego roku przypada jej XX-lecie. Zgodnie
z zapowiedzią, w kolejnych numerach naszego magazynu będziemy prezentować
sylwetki poszczególnych twórców (w kolejności alfabetycznej). Kontynuujemy nasz cykl,
a poniżej piszemy o Zbigniewie Kurasiewiczu.
Zbigniew Kurasiewicz - tworzy od 1963 roku. Z

Plastycznych Ziemi Kozienickiej;

wykształcenia jest technologiem drewna. Zamiłowania

2016 - pokaz prac podczas Festiwalu Sztuki „Orzeł”

artystyczne odziedziczył po ojcu, który był samoukiem

w Warszawie.

zajmującym się malarstwem oraz rysunkiem, a także

Konkursy:

trudną sztuką intarsji. Wykonywana dziedzina sztuki

1968 - wyróżnienie w konkursie „Sport w Sztuce”

to rzeźba. Brał udział w wielu konkursach m.in. w

w Kielcach;

Warszawie,

1980 - wyróżnienie w konkursie „Zręczne ręce”

Lublinie,

Kielcach,

Kozienicach,

gdzie

zdobywał nagrody oraz wyróżnienia. Był członkiem

w Warszawie;

plenerów oraz wystaw w Kozienicach i Warszawie. W

1986 - wyróżnienie w X Wojewódzkim Przeglądzie

2013

Plastyki Nieprofesjonalnej w Radomiu;

roku

Bogusława

w

Kozienickim

Klimczuka

Domu

odbyła

Kultury
się

im.

wystawa

indywidualna z okazji 50-lecia pracy twórczej.

1989 - wyróżnienie w XVI Konkursie Współczesnej
Ludowej Sztuki Sakralnej w Kielcach;

Dorobek artystyczny

1998 - wyróżnienie w Przeglądzie Twórczości Ludowej

Wystawy indywidualne i zbiorowe :

Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie;

1977 - wystawa „Sport w Sztuce” Böhlen w Lipsku;

2004 - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Żołnierz

1997

Polski Dawniej i Dziś” w Kozienicach;

-

XIII

Wystawa

Amatorskiej

Twórczości

Plastycznej Wojska Polskiego „EKO 97” w Warszawie;

2008 - III miejsce w konkursie „Ziemia Kozienicka”

2013 - wystawa indywidualna w Kozienickim Domu

w Kozienicach;

Kultury im. Bogusława Klimczuka z okazji 50-lecia

2012 - I miejsce w konkursie „Ziemia Kozienicka

pracy twórczej;

w Rzeźbie” w Kozienicach;

2014 - udział w Przeglądzie Twórczości Artystów

2014 - nagroda główna w konkursie Regionalny Znak

Nieprofesjonalnych Regionu Radomskiego w Muzeum

Jakości w kategorii produkt materialny w Kozienicach;

Wsi Radomskiej;

2014 - I miejsce (kat. płaskorzeźba) w konkursie „Jan

2015 - udział w plenerze rzeźbiarskim w Ognisku

Paweł II – Człowiek, Polak, Święty” w Muzeum Wsi

Pracy

Radomskiej w Radomiu;

Pozaszkolnej

„Ogród

Jordanowski”

w Kozienicach;
2015

-

wystawa

2015 - praca nominowana w konkursie artystycznym
środowiskowa

Twórców

Sztuk

Grupy Twórczej VENA w Kozienicach.
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XX-lecie Grupy Twórczej VENA
Gabriela Osińska
Grupa Twórcza VENA działająca w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
skupia w sumie 16 artystów - amatorów, którzy uprawiają m.in. malarstwo, rzeźbę
i haft. Poniżej prezentujemy sylwetkę Gabrieli Osińskiej.
Gabriela

Osińska

–

pierwszy

obraz

olejny

namalowała w 1978 roku. Jest uczestniczką wielu
wystaw zbiorowych i przeglądów twórczości. Bierze
czynny udział w Dożynkach i innych tego typu
wydarzeniach organizowanych przez władze miasta i
powiatu kozienickiego.
Dorobek artystyczny
Wystawy indywidualne i zbiorowe :
2002 - wystawa zbiorowa „Echa Puszczy Kozienickiej”
w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Kozienicach;

2013

-

wystawa

zbiorowo-okolicznościowa

Stowarzyszenia Twórców Ludowych;
2013 - wystawa zbiorowa – Jubileusz z okazji 10-lecia
Centrum Promocji Sztuki „Galeria”;
2014 - wystawa zbiorowa – Centrum Promocji Sztuki
„Galeria”;
2014 - wernisaż w siedzibie Filii nr 1 Biblioteki
Publicznej Gminy Kozienice;
2015 - udział w kiermaszu twórczości ludowej i
rękodzieła artystycznego z okazji obchodów „Dni
Dęblina”;
2015 - udział w Przeglądzie Twórczości Artystów
Nieprofesjonalnych Regionu Radomskiego w Muzeum
Wsi Radomskiej;
2015 - udział w środowiskowej wystawie Twórców
Sztuk Plastycznych Ziemi Kozienickiej.
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Wakacyjne warsztaty w KDK!
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. Poniżej fotorelacja z pierwszego miesiąca
wolnego od nauki.

Wakacje rozpoczęto od wykonania tablicy do zadań specjalnych. Zajęcia odbyły się 3 lipca. Prowadząca je
Izabela Barcikowska-Poździk, instruktor KDK, pokazywała uczestnikom jak wykonać osobiste tablice, dzięki
którym najważniejsze notatki i różnego rodzaju zapiski będą zawsze na swoim miejscu.

Warsztaty wokalne dla solistów to kolejna propozycja KDK. Poprowadził je we wtorek, 4 lipca współpracujący
z KDK instruktor muzyki Piotr Markowski. Śpiewać każdy może, jednak jak się okazało, aby robić to naprawdę
dobrze trzeba najpierw sporo popracować, zarówno nad głosem, jak i nad wykonywaną piosenką.

Także 4 lipca z dużym zapałem przystąpiono do wykonywania z papieru finezyjnych ramek na zdjęcia
w kształcie rybek. Ozdobione własnoręcznie przez każdego uczestnika nie tylko cieszyły oko, ale też stanowiły
ciekawą dekorację. Warsztaty poprowadziła Izabela Barcikowska-Poździk.
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Wakacyjne warsztaty w KDK! cd.

6 lipca uczestnicy zajęć przekonali się jak ze zwykłej bawełnianej torby, przy pomocy farb do tkanin,
filcu i kolorowych dodatków, można stworzyć coś jedynego w swoim rodzaju i na dodatek praktycznego.
Rad i wskazówek udzielała Izabela Barcikowska-Poździk, instruktor KDK.

Przez trzy dni od 11 do 13 lipca w sali tanecznej odbywały się zajęcia break dance.
Chętnych, młodych i zdolnych nie brakowało. Uczestnicy ćwiczyli i zgłębiali tajniki tego trudnego tańca
pod czujnym okiem tancerza współpracującego z KDK, Michała Wójcika.

Chętnych nie brakowało do zgłębiania tajników gry na pianinie. Dwudniowe warsztaty odbywające się 12 i 13
lipca poprowadził współpracujący z KDK instruktor, Kamil Koksa. Zajęcia obejmowały m.in. czytanie nut,
podstawy rytmiki, rozwijanie muzykalności, naukę wybranych utworów muzycznych.

Także 12 i 13 lipca zgłębiano tajniki gry na gitarze. Warsztaty poprowadziła współpracująca z KDK instruktor,
Małgorzata Koksa. Zajęcia skierowane były do trzech grup wiekowych: dzieci 6-10 lat,
młodzież 11-13 lat i 14-18 lat.
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Wakacyjne warsztaty w KDK! cd.

13 i 14 lipca zorganizowano warsztaty tkania koralikami bransoletek i pierścionków metodą Peyote.
Poprowadziła je Irmina Węgrzycka, instruktor współpracujący z KDK.
Uczestnicy mieli okazję poznać tę pracochłonną, ale niezwykle efektowną technikę.

Najmłodsi bawili się za zajęciach z roztańczonej gimnastyki. Poprowadziła je instruktor KDK, Helena
Szamańska. Zaproponowała ona dzieciom ćwiczenia rozciągające, elementy tańca klasycznego, ćwiczenia
poprawiające koordynację słuchowo-ruchową oraz zabawy z chustą Klanzy. Warsztaty odbyły się 14 lipca.

17 lipca chętni mogli spróbować swoich sił w malowaniu na plastrach drewna. Zajęcia te poprowadziła
instruktor KDK, Marlena Zielińska. Uczestnicy tworzyli swoje niepowtarzalne obrazy na kawałkach drewna.
Były nietoperze, motyle, kwiaty i wiele innych letnich kompozycji.

We wtorek, 18 lipca można było spędzić czas aktywnie. Dla najmłodszych przygotowano różnorodne gry i
zabawy. Było też budowanie konstrukcji z klocków oraz karaoke. Chętnych do wspólnego śpiewania popularnych
piosenek nie brakowało. Zajęcia poprowadziły instruktorki KDK, Marlena Zielińska i Katarzyna Kościug.
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Wakacyjne warsztaty w KDK! cd.

18 lipca było też coś dla młodych adeptów dziennikarstwa. W studiu telewizyjnym „Kroniki Kozienickiej” odbyły
się warsztaty dziennikarskie. Młodzież zapoznała się z zasadami funkcjonowania redakcji lokalnej telewizji oraz
prawami i obowiązkami dziennikarza. Każdy z uczestników mógł także spróbować swoich sił przed kamerą.

19 czerwca grupa 15 dzieci wzięła udział w warsztatach poprowadzonych przez artystów uczestniczących w X
Międzynarodowym Plenerze Ekspresji Twórczej Malarstwa i Rzeźby w Garbatce-Letnisku. Dzieci miały okazję
malować na desce, rzeźbić w drewnie i uczyć się pod okiem profesjonalistów. Spotkanie zakończono ogniskiem.

W dniach 20-21 lipca Ewa Izdebska, instruktor współpracujący z KDK, poprowadziła warsztaty wokalne dla
solistów. Na zajęciach zostały poruszone m.in. takie zagadnienia jak: emisja głosu, elementy dykcji, podstawy
gry aktorskiej, higiena głosu, praca nad sposobem modulowania głosu w konkretnych sytuacjach.

21 lipca odbyły się także zajęcia wokalne pod hasłem „Mały Gospel”. Na zajęciach tych można było pośpiewać
w grupie wspólnie z rówieśnikami i także poznać tajniki emisji głosu. Warsztaty były skierowane do dzieci
od 5 roku życia. Poprowadziła je współpracująca z KDK, instruktor Ewa Izdebska.
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Wakacyjne warsztaty w KDK! cd.

Także 21 lipca, odbyły się warsztaty pod hasłem „Małe skrzypki”. Były one adresowane do dzieci w wieku
od 4 do 8 lat. Podczas zajęć sprawdzane były umiejętności oraz predyspozycje dziecka do nauki gry
na skrzypcach. Zajęcia poprowadziła instruktor Ewa Izdebska.

Kolejny wakacyjny tydzień rozpoczął się od intensywnych ćwiczeń poprawiających kondycję, zwanych Pilates.
Zajęcia odbyły się 24 lipca i były one skierowane do młodzieży.
Zajęcia poprowadziła instruktor KDK Helena Szamańska.

We wtorek, 25 lipca na zajęciach spotkali się miłośnicy pracy twórczej. Pod czujnym okiem instruktor plastyki
Agnieszki Bieńkowskiej wyczarowywali fantastyczne, kolorowe lalki – pacynki z drewnianych łyżek. W ruch poszła
wyobraźnia oraz pędzle i farbki. Zrobione przez siebie pacynki uczestnicy zajęć zabrali na pamiątkę.

27 lipca można było natomiast stworzyć swoją własna tęczę w słoiku. Wystarczyło tylko sól pokolorować kredą
i warstwami ułożyć wszystko w słoiczku. W ten łatwy i prosty sposób każdy z uczestników zajęć stworzył
niepowtarzalną tęczową kompozycję. Zajęcia poprowadziła instruktor KDK, Katarzyna Kościug.
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