
 

Nr 72 / 31.08.2017 

Magazyn kulturalny 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

WRZESIEŃ w KDK: 

>  C o d z i e n n i e ,  z a 

wyjątkiem czwartków, 

zapraszamy na seanse 

filmowe do kina.  

> Piątek, 1 września godz. 

17.00. Przegląd 30-lecia 

twórczości Józefa Kondeji - 

wernisaż wystawy. 

> 1-12 września godz. 

9.00-21.00. Zapisy na 

Uniwersytet Trzeciego 

Wieku na rok akademicki 

2017/2018. 

> Środa, 13 września 

godz. 11.00. Jubileusz 10-

l e c i a  U n i w e r s y t e t u 

T r z e c i e g o  W i e k u  

w Kozienicach oraz 

uroczysta inauguracja roku 

akademickiego 2017/2018. 

> Od 16 września zapisy 

d o  g r u p  s t a ł y c h 

działających w Kozienickim 

Domu Kultury. 

> Niedziela, 17 września 

godz. 12.00. Poranek 

teatralny dla dzieci. 

> Czwartek-piątek, 21-22 

września. II Mazowiecki 

Konwent Animatorów 

Kultury. 

> Piątek, 29 września 

godz. 17.00. Finisaż 

wystawy FOTO-IGRASZKI 

Z KULTURĄ W POWIECIE 

KOZIENICKIM. 

> Codziennie w godz. 9.00

-21.00. Akcja zbierania 

plastikowych nakrętek  

z  p r z e z n a c z e n i e m  

na rehabilitację Kingi 

Abramczyk z Kozienic. 

Jubileuszowy Festiwal w Kozienicach 

Jubileuszowa edycja festiwalu miała 

nową formę. Przede wszystkim odbyła się 

podczas jednego dnia. Jedno było jednak 

niezmienne – najważniejszym elementem 

festiwalu był „Konkurs Piosenki o Nagrodę 

im. Bogusława Klimczuka”. Tym razem  

o laur zwycięstwa walczyli laureaci nagrody 

Grand Prix z poprzednich edycji festiwalu. 

Do Kozienic przyjechała siódemka, która 

zaprezentowała się  przed kozienicką 

publicznością. Każdy z nich wykonywał  

po dwa utwory, w tym jeden obowiązkowo 

skomponowany przez Bogusława 

Klimczuka. W nowych aranżacjach 

usłyszeliśmy więc:  „Barwy ziemi”, „Księżyc 

i róże”, „Cóż wiemy o miłości”, „To nie 

sen”, „Czarny Alibaba”, „Nie szukaj mnie”  

i „Rudy rydz”. Wokalistów oceniało jury  

w składzie: Marek Klimczuk - syn 

Bogusława Klimczuka, muzyk, kompozytor, 

przewodniczący jury, Piotr Gogol  

- wokalista i muzyk, Piotr Dąbrówka  

- wokalista i gitarzysta, Dariusz Szewc  

- muzyk i aranżer oraz Elwira Kozłowska  

- dyrektor festiwalu, sekretarz jury. 

– W tym składzie oceniamy uczestników 

festiwalu już od wielu lat. Oczywiście  

są burzliwe dyskusje, ale umiemy  

się porozumieć i wyłonić tych najlepszych  

– powiedział nam przewodniczący jury. 

Uroczystego otwarcia tego muzycznego 

wydarzenia na ziemi kozienickiej dokonali: 

Jan Mazurkiewicz -  Wiceprezes ds. 

Korporacyjnych Enei Wytwarzanie, Leszek 

Przybytniak - Radny Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego, Andrzej Jung - Starosta 

Powiatu Kozienickiego i Tomasz Śmietanka 

- Burmistrz Gminy Kozienice.   

– Szanowni Państwo, bardzo chciałbym 

podziękować wszystkim, którzy przez 

piętnaście lat wierzyli w ten festiwal, wierzą 

i będą wierzyć, bo festiwal będzie trwał tak 

jak trwają Kozienice. Jest to już nasz znak 

firmowy, tak jak nasze hasło: „Kozienice 

idealne na szczęście”. A muzyka daje 

poczucie szczęścia - podkreślił burmistrz. 

GRAND PRIX XV-lecia im. Bogusława 

Klimczuka zdobyła Paulina Lenda i to ona 

odebrała czek na 15.000 zł. 

– Nie mogę uwierzyć w to co się stało. 

Jestem taka szczęśliwa, łzy same mi lecą. 

Obie piosenki, które wykonywałam są mi 

bardzo bliskie. Podeszłam do nich bardzo 

emocjonalnie i nie mogę uwierzyć,  

że wygrałam – powiedziała nam Paulina,  

po ogłoszeniu werdyktu jury. 

Nagrodę finansową Enei Wytwarzanie  

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Paulina Lenda piosenkami „Barwy ziemi” oraz „Kochana” wyśpiewała 

GRAND PRIX XV-lecia, podczas jubileuszowej edycji Festiwalu Muzyki 

Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka. Odbył się on w sobotę,  

26 sierpnia w kozienickim amfiteatrze. To był niezapomniany dzień.  

Na scenie prezentowali się młodzi, zdolni wokaliści, a także gwiazdy 

polskiej estrady. Amfiteatr wypełniły tłumy. 

Laureaci XV Jubileuszowego Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka  

wraz z organizatorami, patronami i jurorami. 
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Jubileuszowy Festiwal w Kozienicach 

w wysokości 3.500 zł otrzymali wspólnie Małgorzata 

Nakonieczna i Michał Kaczmarek. Nagroda Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1.500 zł) trafiła  

do Małgorzaty Nakoniecznej, a nagroda Burmistrza 

Gminy Kozienice (1.300 zł) do Michała Kaczmarka. 

Nagroda rzeczowa Starosty Powiatu Kozienickiego  

o wartości 1.500 zł powędrowała do Pauliny 

Tarasińskiej. Ponadto pamiątkowymi statuetkami 

festiwalu uhonorowano: Monikę Mioduszewską, 

Dominikę Wróbel (Sulgostowską) i Tomasza Hoffmana 

(Tomiqueee). Nagrody wręczali wspomniani już: 

Leszek Przybytniak, Jan Mazurkiewicz, Andrzej Jung  

i Tomasz Śmietanka, a także zastępca burmistrza Igor 

Czerwiński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

w Kozienicach Edward Pułkowski oraz Miss Kozienic 

2017 Anna Matulaniec. 

Dyrektor festiwalu Elwira Kozłowska, podczas 

uroczystej gali, podziękowała wszystkim osobom 

związanym z tegorocznym festiwalem i wraz  

z głównym organizatorem tj. Tomaszem Śmietanką  

i Igorem Czerwińskim wręczyła im pamiątkowe 

statuetki.  XV Festiwal był wyjątkowy pod wieloma 

względami. Jak chociażby poprzez wyjątkowy element 

garderoby założony przez Marka Klimczuka. 

– Ta muszka jest mojego ojca Bogusława 

Klimczuka. Występował w niej zawsze na festiwalu  

w Opolu. Dziś ja ją założyłem, aby podkreślić, jak ten 

jubileuszowy festiwal w Kozienicach jest dla mnie 

ważny. 

Podczas gali nie zabrakło gości tegorocznego 

festiwalu. Cezary Pazura barwnymi  opowieściami, 

okraszonymi dużą nutą ironii o otaczającym nas 

świecie, rozbawił kozienicką publiczność do łez. 

Następnie sceną i sercami publiczności zawładnęła  

Agnieszka Chylińska. Podczas jej występu nie zabrakło 

przeboju z ubiegłego roku „Królowa łez”. W dalszej 

części koncertu usłyszeliśmy też starsze utwory 

wykonywane przez O.N.A. Publiczność  w amfiteatrze 

oszalała. Ci, którzy nie dostali się do środka koncert 

oglądali na ustawionym przed amfiteatrem telebimie. 

Jubileuszową edycję festiwalu poprowadzili: Wojtek 

Szymański dziennikarz radiowy z Radomia i Paweł 

Sztompke  dziennikarz muzyczny Programu 1 

Polskiego Radia, który z kozienickim festiwalem 

związany jest od samego początku.  

Jak co roku patronat honorowy nad festiwalem 

objęła Krystyna Klimczuk - żona kompozytora.  

W gronie patronów i fundatorów nagród znaleźli się: 

Piotr Gliński - Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Tomasz Śmietanka - Burmistrz Gminy 

Kozienice, Andrzej Jung - Starosta Powiatu 

Kozienickiego, Krzysztof Figat - Prezes Zarządu Enei 

Wytwarzanie. Patronat sprawował także Adam Struzik 

- Marszałek Województwa Mazowieckiego. 

Organizatorzy festiwalu to: Gmina Kozienice  

i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Współorganizator: Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego, a partner: Kozienickie Centrum 

Rekreacji i Sportu. Sponsorem festiwalu była Enea 

Wytwarzanie.  

W gronie patronów medialnych był m.in. Program 

1 Polskiego Radia, telewizja lokalna „Kronika 

Kozienicka” oraz kozienice24.pl. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Gośćmi tegorocznej, jubileuszowej edycji festiwalu byli: Cezary Pazura i Agnieszka Chylińska. 

W Konkursie Piosenki o Nagrodę im. Bogusława 

Klimczuka GRAND PRIX XV-lecia im. Bogusława 

Klimczuka wygrała Paulina Lenda - laureatka Grand 

Prix 2015. Najlepsza z najlepszych odebrała z rąk 

Burmistrza Gminy Kozienice Tomasza Śmietanki 

statuetkę festiwalową i czek na 15.000 zł.  

Sponsor wydarzenia: 
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Igraszki z Kulturą 

Na wystawę składają się fotografie nadesłane  

na konkurs „Foto-igraszki z kulturą w powiecie 

kozienickim”. Jest to projekt realizowany przez grupę 

Foto-Kreatywni z Kozienic przy współpracy  

z Kozienickim Domem Kultury im. Bogusława 

Klimczuka. Uroczystego otwarcia wystawy dokonała 

dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 

– Ta wystawa jest dzięki Państwu. To między 

innymi mieszkańcy Kozienic oddali swój głos w sieci 

sklepów Tesco na nasz projekt, dzięki czemu 

dostaliśmy grant w wysokości 5 tys. złotych i wspólnie 

z grupą Foto-Kreatywni zorganizowaliśmy tę wystawę 

– mówiła E. Kozłowska, podczas otwarcia. 

O szczegółach związanych z wystawą  

i towarzyszącemu jej konkursowi opowiedziała 

koordynatorka projektu Izabela Barcikowska-Poździk. 

- Autorzy prac to mieszkańcy powiatu 

kozienickiego, którzy w okresie od 1 czerwca  

do 23 lipca nadesłali do KDK zdjęcia, wykonane przez 

siebie w okresie ostatniego roku, nawiązujące do 

tematu „Kultura” i które to zdjęcia zostały najwyżej 

ocenione przez jury. Spośród nich to Państwo, osoby 

odwiedzające CKA, wyłonią zwycięzców.  

Zasady głosowania dostępne są w punkcie 

informacji na parterze CKA. Głosować można  

do 25 września. Natomiast 29 września zaplanowano 

finisaż wystawy połączony z rozstrzygnięciem 

konkursu i wręczeniem nagród zwycięzcom, których 

zdjęcia zdobyły największą ilość głosów. Trójka 

laureatów otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Będą to tablety.  

W trakcie uroczystego otwarcia pamiątkowe 

dyplomy otrzymało dwudziestu autorów prac 

nadesłanych na konkurs. Były też podziękowania dla 

osób  zaangażowanych w realizację tego projektu. 

Odebrali je: Anna Nowicka, Barbara Młynarczyk, 

Franciszek Subocz, Stefan Walczak oraz wolontariusze 

z grupy „Skrzydła” działającej w Kozienickim Domu 

Kultury. O oprawę artystyczną zadbali artyści  

z Fundacji „Sztuka Ciała”. Katarzyna Markowska  

i Rafał Miecznikowski  zaprezentowali etiudę 

pantomimiczną pn. „Foto”. 

Projekt został dofinansowany z programu 

„Decydujesz, pomagamy” realizowanego  

we współpracy z siecią sklepów TESCO i Fundacją 

„Stocznia”. 

Trzydzieści zdjęć ukazujących życie kulturalne ziemi kozienickiej można od piątku,  

25 sierpnia oglądać w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. A to za sprawą 

konkursu „Foto-igraszki z kulturą w powiecie kozienickim”. Spośród tych fotografii  

to osoby oglądające wystawę wybiorą zwycięzców. Do 25 września można oddać swój 

głos, na wybrane prace. Zachęcamy do głosowania.  

Jury, spośród nadesłanych na konkurs prac,  

wyłoniło trzydzieści najlepszych.  

Teraz o zwycięzcach to Państwo będą decydować. 

Autorzy prac wraz z jurorami: Anną Nowicką, Stefanem Walczakiem i Franciszkiem Suboczem  

oraz koordynatorem projektu Izabelą Barcikowską-Poździk i dyrektor KDK Elwirą Kozłowską. 
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„Niteczka” w CKA 

Klub powstał w 2010 roku. Tworzą go panie, które 

nawiązując do tradycyjnych technik i łącząc je  

z nowymi,  wykonują różnego rodzaju niepowtarzalne 

prace i ozdoby. Obecnie klub liczy 16 członkiń.  

Na wystawie zgromadzono biżuterię, karty 

okolicznościowe, stroje, obrazy wykonane haftem 

krzyżykowym, obrusy, serwety, kwiaty z papieru, 

przedmioty ozdobione metodą decoupage’u i wiele 

innych własnoręcznie wykonanych rzeczy. Autorkami 

prac są: Maria Abramczyk, Halina Długosz, 

Władysława Barbara Drachal, Helena Fundowicz, 

Honorata Ilnicka, Jadwiga Karczmarek, Irena Kondeja-

Śmietanka, Maria Kornaś, Bożena Kowalska, Zofia 

Kurlapska, Wanda Laskowska, Halina Sierajewska, 

Zdzisława Skierniewska, Zofia Skowrońska i Grażyna 

Staroń. 

Zgromadzonych na otwarciu wystawy, w imieniu 

dyrektor Elwiry Kozłowskiej, powitała i uroczystego 

otwarcia dokonała Agnieszka Bieńkowska - pracownik 

KDK. Podczas spotkania wspomniano  i uczczono 

minutą ciszy zmarłą niedawno członkinię Klubu - 

Małgorzatę Kuleszę. 

Następnie o historii i działaniach „Niteczki” 

opowiedziały zgromadzonym: przewodnicząca Klubu 

Władysława Barbara Drachal oraz Barbara Arendarska 

z Fili nr 1 Biblioteki Publicznej  Gminy Kozienice.  

To właśnie w Fili nr 1 członkinie „Niteczki” spotykają 

się, rozmawiają i tworzą. Ze swoją wiedzą  

i umiejętnościami dzielą się też z innymi na różnego 

rodzaju warsztatach, plenerach i imprezach. 

Prezentowana w CKA wystawa, jest siódmą  

w dorobku klubowiczek, jest też pewnego rodzaju 

podsumowaniem siedmioletniej działalności „Niteczki”.  

Za te siedem lat działań twórczych podziękowali 

artystkom zaproszeni goście. Gratulacje i słowa 

uznania przekazali  m.in. Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej w Kozienicach Edward Pułkowski, 

przedstawiciele LGD: Irena Bielawska, Piotr Kozłowski 

i Aleksandra Wieczorek oraz pracownicy Biblioteki 

Publicznej Gminy Kozienice. Były też kwiaty dla każdej 

z pań oraz podziękowania i drobne upominki  

od klubowiczek, dla osób, które wspierają je w ich 

twórczych działaniach. Po życzeniach i gratulacjach 

przyszedł czas na toast, pamiątkowe zdjęcie  

oraz na rozmowy  o sztuce.  

Wystawa zlokalizowana w sali na rogu w CKA 

czynna będzie do 2 października. Jej organizatorem 

jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

 W Centrum Kulturalno-Artystycznym  

w Kozienicach co miesiąc odbywają się „Poranki 

Teatralne dla najmłodszych”. Organizowane  

są one przez Kozienicki Dom Kultury. W sierpniu 

dzieci spotkały się oko w oko z Królem Zwierząt. 

Placówkę odwiedzili aktorzy z krakowskiego teatru 

„Urwis”, którzy poprzez interaktywną zabawę wciągnęli 

dzieci do królestwa dżungli. Najmłodsi nie tylko świetnie 

się bawili, ale też nauczyli się między innymi tego, że nie 

powinno oceniać się innych po pozorach.  

 Kolejne spotkanie z teatrem już  

17 września.        Zapraszamy.  

Od 4 sierpnia w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach można oglądać nową 

wystawę, na której zgromadzono prace pań działających w Klubie Miłośników Robótek 

Ręcznych „Niteczka”. 

Członkinie Klubu „Niteczka”. 

„Król Zwierząt” na poranku w KDK 
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- Jesień życia to czas spokoju i odpoczynku  

od pracy zawodowej, ale także czas wielkich 

możliwości, szansa na dalszy rozwój, uczenie  

się i poznawanie nowych, nieodkrytych jeszcze 

obszarów. Idea uczenia się przez całe życie, tak 

promowana obecnie na całym świecie, przyświeca 

również naszemu Uniwersytetowi. Dlatego też 

zapraszamy wszystkich seniorów, którzy chcą nadal 

się kształcić i aktywnie spędzać czas do Kozienickiego 

Domu Kultury - mówi dyrektor KDK, Elwira Kozłowska. 

Zajęcia w pierwszym semestrze roku 

akademickiego 2017/2018 odbywać się będą w każdą 

środę, od 13 września do 13 grudnia, w godzinach  

od 11.00 do 14.00 w sali koncertowo-kinowej 

Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. 

Składać się będą z dwóch wykładów lub wykładu  

i koncertu edukacyjnego w wykonaniu Filharmonii 

Narodowej w Warszawie.  

W tym roku przygotowaliśmy bogatą ofertę 

edukacyjno-kulturalną. Będzie można m.in. wysłuchać 

wykładów: dra inż. Tomasza Śmietanki - Burmistrza 

Gminy Kozienice, dra Krzysztofa Stalmacha - 

Wicestarosty Powiatu Kozienickiego, prof. Katarzyny 

Mikockiej-Rachuby z Instytutu Sztuki Polskiej 

Akademii Nauk w Warszawie, prof. Brygidy Helbig-

Mischewski - literaturoznawczyni i pisarki, ks. prof. 

Norberta Pikuły - dyrektora Instytutu Pracy Socjalnej 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 

Przemysława Bednarczyka - historyka i reżysera  

czy Sebastiana Bielaka - podróżnika oraz wielu innych. 

Ponadto dla Słuchaczy UTW zorganizowane 

zostaną zajęcia fakultatywne m.in. takie jak: joga, 

aqua aerobic, nauka pływania, zajęcia taneczne, 

gimnastyka 50+ z elementami ćwiczeń na piłce, tańce 

w kręgu, nordic walking, zajęcia teatralne, zajęcia 

plastyczne, fotograficzne, chór III Wieku, tenis 

stołowy, zajęcia z brydża, nauka gry na pianinie  

oraz języki obce: angielski, niemiecki, włoski, 

hiszpański i rosyjski.  

Rusza jubileuszowa edycja UTW 

Z dniem 13 września Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka rusza  

z dziesiątą edycją Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapisy na rok akademicki 2017/2018 

będą trwały od 1 do 12 września w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. 

 Po wakacyjnej przerwie kino KDK powróciło z filmowymi hitami. W ramach akcji wakacyjnej „Filmowe 

środy w kinie KDK” od 16 do 30 sierpnia emitowane były trzy filmy: „Pan Żaba”, „Sonia” oraz „Miś Bamse  

i Miasto złodziei”. Oprócz tego w repertuarze znalazły się takie filmy jak „Mała Wielka Stopa”, „Valerian i Miasto 

Tysiąca Planet”, „Atomic Blonde”, „Bodyguard Zawodowiec” czy premierowo zagrana komedia „Gang Wiewióra 

2”. W ramach cyklu „Kino dla ciekawych” wyświetliliśmy „Paryż może poczekać”, „Czym chata bogata”  

oraz „Mężczyzna imieniem Ove”.  

 A przed nami prawie same premiery. Już od 1 września premiera ogólnopolska „Super Spark: Gwiezdna 

misja”, od 8 września „Marsz Pingwinów 2: Przygoda na krańcu świata”, od 15 września „Tarapaty”,  

a od 29 września film Patryka Vegi „Botoks”. Dodatkowo w ramach akcji „Wieczór z horrorem” 9 września 

wyświetlimy film „Annabelle: Narodziny zła”, zaś w ramach cyklu „Poranek filmowy dla dzieci” 10 września 

zapraszamy na „Kapitan Majtas: Pierwszy wielki film”. Na ekranie zobaczymy także thriller „Na pokuszenie”  

oraz dramat „Obdarowani”. Przypominamy, że aktualne informacje odnośnie naszego kina można znaleźć  

na www.dkkozienice.pl w zakładce kino KDK. Zapraszamy! 
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XX-lecie Grupy Twórczej VENA 

Maria Podsiadła 

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 prezentujemy sylwetki 

poszczególnych twórców (w kolejności alfabetycznej). Kontynuujemy nasz cykl,  

a poniżej piszemy o Marii Podsiadłej. 

Maria Podsiadła – tworzy od 1980 r. Pierwsze swoje prace wystawiła 

w 1985 r. na wystawie indywidualnej w świetlicy Spółdzielni 

Mieszkaniowej, jako  jej pracownik. W 2003 r. przystąpiła  

do Kozienickiego Klubu Twórców Kultury i od tego czasu udziela  

się w licznych targach, jarmarkach, festiwalach, wystawach – 

promując rodzinne Kozienice. Należy do Stowarzyszenia Twórców 

Ludowych. Druga wystawa indywidualna „Haft i Koronki” miała miejsce 

6 października 2006 r. w Centrum Promocji Sztuki „Galeria”  

w Kozienicach, na której z rąk Burmistrza Gminy Kozienice otrzymała 

medal 450-lecia Miasta Kozienice za działalność na rzecz rozwoju Ziemi 

Kozienickiej. Z Kozienickim Domem Kultury im. B. Klimczuka 

współpracuje od 2003 r. 

Wystawy zbiorowe:  

2003 r. – wystawa członków KTTK w Kozienickim Domu Kultury, 

wystawa twórców Ziemi Kozienickiej na otwarciu Centrum Promocji 

Sztuki Kozienice, wystawa członków KTTK w KDK, wystawa 5-lecia 

KTTK w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach;  

2004 r. – wystawa członków KTTK w Bibliotece Publicznej w Kozienicach, wystawa „Cztery Pory Roku” 

członków KTTK w KDK, wystawa twórców ludowych w Centrum Promocji Sztuki Kozienice, wystawa w Domu 

Kultury w Puławach, wyjazd na I Międzynarodowe Targi Artystyczne w Poznaniu;  

2005 r. – wystawa środowiskowa w Centrum Promocji Sztuki Kozienice, V Zjazd Związku Żołnierzy  

w Warszawie;  

2006 r. – wystawa KTTK Cafe Galeria w Kozienickim Domu Kultury, wystawa Stowarzyszenia Twórców 

Ludowych w Centrum Promocji Sztuki Kozienice, III Festiwal Przedmiotów Artystycznych na Międzynarodowych 

Targach w Poznaniu;  

2007 r. – wystawa zbiorowa Twórców Ludowych w Centrum Promocji Sztuki Kozienice, wystawa STL i Grupy 

Twórczej „Galeria” w Centrum Promocji Sztuki 

Kozienice, środowiskowa wystawa Twórców Ziemi 

Kozienickiej w Bibliotece Publicznej w Kozienicach, 

wystawa 10-lecie KTTK i Grupy Twórczej VENA  

w Kozienickim Domu Kultury, IV Festiwal Przedmiotów 

Artystycznych Międzynarodowych Targów w Poznaniu;  

2008 r. – wystawa Stowarzyszenia Twórców 

Ludowych w Centrum Promocji Sztuki Kozienice, 

wystawa z okazji 5-lecia Centrum Promocji Sztuki 

Kozienice. 

Wyróżnienia 

2014 r. – XX Jarmark Iłżecki  

2015 r. – Konkurs Grupy Twórczej VENA 

2016 r. – Konkurs Grupy Twórczej VENA 
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XX-lecie Grupy Twórczej VENA 

Helena Szamańska 

Helena Szamańska - w Kozienicach mieszka  

od 2001 r. Zawodowo zajmuje się tańcem i prowadzi 

grupy taneczne w Kozienickim Domu Kultury.  

Od dzieciństwa interesuje się malarstwem i fotografią. 

Maluje techniką olejną na płótnie, ozdabia wzorami 

ludowymi szkatułki i przedmioty z drewna.  Od 2003 r. 

szydełkuje. Robi m.in. serwetki, ozdoby świąteczne, 

biżuterię, zabawki czy buciki dla dzieci. W swoich 

pracach wykorzystuje wzory tradycyjne i przekazuje je 

dzieciom podczas warsztatów  rękodzieła ludowego. 

Inspiracje czerpie z wnikliwej obserwacji piękna 

kozienickiej przyrody oraz otaczającego ją świata. 

Swoją twórczością promuje Ziemię Kozienicką. 

Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych 

kolekcjonerów w Niemczech, Francji, Kazachstanie, 

Rosji, Anglii, we Włoszech oraz w galeriach  

i ośrodkach kultury w Polsce.  

Wyróżnienia: 

2008 r. – w konkursie fotografii „Kalendarz 2009”  

2009 r. – w XV Iłżeckim Jarmarku Sztuki Ludowej  

2010 r. – w XVI Iłżeckim Jarmarku Sztuki Ludowej  

2013 r. – w XIX Iłżeckim Jarmarku Sztuki Ludowej  

Najważniejsze wystawy: 

2008 r. - pokonkursowa wystawa fotografii  

w Urzędzie Miejskim w Kozienicach; 

2009 r. - wystawa zbiorowa GT Vena w Muzeum 

Regionalnym w Kozienicach oraz wystawa w Miejskim 

Domu Kultury w Dęblinie; 

2010 r. - wystawa fotografii w kinie Helios  

w Radomiu, wystawa prac sakralnych GT Vena  

w Magnuszewie oraz wystawa zbiorowa GT Vena  

w bibliotece pedagogicznej w Pionkach;  

2011 r. - wystawa zbiorowa GT Vena w Rykach;  

2012 r. - wystawa zbiorowa GT Vena w Grójeckim 

Ośrodku Kultury; 

2013 r. - TVP 1 „Kawa czy Herbata?”. 

Wielokrotnie wystawiała swoje prace w Centrum 

Promocji Sztuki „GALERIA” w Kozienicach oraz 

Kozienickim Domu Kultury. Brała udział w wielu 

kiermaszach i jarmarkach m.in. w Poznaniu, 

Warszawie, Kozienicach, Iłży, Magnuszewie, Dęblinie 

czy Muzeum Wsi Radomskiej. Brała również udział  

w plenerach malarsko-rzeźbiarskich organizowanych  

w Polsce. 

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 Heleny Szamańskiej. 
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Wakacyjne warsztaty w KDK! 
Podobnie jak w lipcu, w drugim miesiącu wakacji Kozienicki Dom Kultury przygotował  

w swojej ofercie dużo ciekawych zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży.  

Tego samego dnia, czyli 2 sierpnia dzieci ponownie wykorzystywały filc, lecz tym razem do stworzenia jedynych 

w swoim rodzaju broszek. Przyozdobione piórkami, koralami i wstążkami stały się wdzięcznymi elementami 

biżuterii. Zajęcia prowadziła instruktor KDK – Agnieszka Bieńkowska. 

Pierwszego dnia sierpnia na zajęciach plastycznych z Agnieszką Żarłak dzieci wykonywały kolorowe,  

filcowe opaski, które stanowią doskonałą ozdobę dosłownie wszystkiego. Jak się okazało filc to materiał,  

z którym świetnie radzą sobie nawet początkujące osoby. 

Dzień później dzieci tworzyły modelinowe zoo. Pod czujnym okiem instruktor Agnieszki Żarłak powstały m.in. 

żyrafy i krokodyle. Jak przyznały dzieci modelowanie nie jest trudne, choć czasochłonne,  

jednak uzyskane efekty w pełni wynagrodziły poświęcony czas. 

Drugi miesiąc wakacji rozpoczęły zajęcia z Radosławem Mazurem – aktorem i pedagogiem współpracującym  

z KDK. Były one przeznaczone dla młodzieży w wieku 13-18 lat. Przez cały tydzień od 31 lipca do 4 sierpnia 

nagrywali oni film za pomocą telefonów komórkowych. Ideą tych zajęć było pokazanie młodzieży, że mogą 

tworzyć filmy używając tego co na co dzień noszą w kieszeniach. Również 10 i 11 sierpnia odbyły się zajęcia  

„Z telefonem w ręku”, w czasie których powstawał krótkometrażowy film. Tym razem adresatem zajęć były 

dzieci w wieku 9-12 lat. Wszystkie filmy nakręcone w czasie wakacyjnych warsztatów z Radosławem Mazurem 

będą zaprezentowane we wrześniu w Centrum Kulturalno-Artystycznym. 
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Wakacyjne warsztaty w KDK! cd. 

Przez trzy dni od 2 do 4 sierpnia Szymon Gniadkowski - wielokrotny Mistrz Polski formacji w tańcach 

latynoamerykańskich prowadził zajęcia z jive'a, czyli skocznego i dynamicznego tańca towarzyskiego.  

Warsztaty były podzielone na dwie grupy wiekowe: dzieci z klas 1-6 szkół podstawowych  

oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich. 

Przez trzy dni od 7 do 9 sierpnia Radosław Mazur prowadził zajęcia z trudnej sztuki improwizacji,  

która wymaga skupienia, kontrolowania swoich emocji i ogromnej wyobraźni.  

Ostatniego dnia warsztatów efekty swojej pracy dzieci mogły zaprezentować przed prawdziwą publicznością. 

Warsztaty przeznaczone były dla dzieci w wieku 9-12 lat. 

3 sierpnia Agnieszka Żarłak zapoznała dzieci i młodzież z kaligrafią. Sztukę ozdobnego pisania ćwiczono  

za pomocą takich narzędzi jak ołówek kreślarski, stalówka czy gęsie pióro, a wszyscy uczestnicy zajęć  

byli zgodni, że ta umiejętność na pewno okaże się przydatna w codziennym życiu. 

8 sierpnia Agnieszka Żarłak pokazała dzieciom jak można "zamknąć" przedmioty codziennego użytku w desce 

do krojenia. W czasie tych warsztatów plastycznych wszyscy zainteresowani dowiedzieli się jak za pomocą 

akrylowych farb można wiernie odwzorować rzeczywistość na drewnianej desce.  
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Wakacyjne warsztaty w KDK! cd. 

Do zostania piosenkarzem lub piosenkarką sam talent nie wystarczy. Potrzebna jest jeszcze praktyka  

pod okiem kogoś doświadczonego. Okazją do tego były dwudniowe indywidualne zajęcia z Ewą Izdebską,  

które odbyły się 8 i 9 sierpnia. W czasie ich trwania dzieci w wieku 5-13 lat pracowały nad emisją głosu,  

elementami dykcji i higieną głosu.  

Od 8 do 10 sierpnia w sali tanecznej Michał Wójcik prowadził trzydniowe warsztaty z tańca break dance. 

Warsztaty były skierowane do dzieci powyżej 7 lat i młodzieży. Ten taniec, choć na początku trudny,  

jest doskonałym ćwiczeniem poprawiającym sprawność fizyczną, kondycję oraz wyczucie rytmu,  

a przede wszystkim jest dobrą zabawą. 

9 sierpnia odbyły się kolejne warsztaty z Ewą Izdebską dla wszystkich chcących poznać swój głos.  

Tym razem w formie zajęć grupowych, których adresatem były dzieci powyżej 5 lat. Zdobyte na zajęciach 

umiejętności przydadzą się nie tylko na estradzie, ale także w różnych życiowych sytuacjach. 

9 sierpnia najmłodsze dzieci w wieku 4-8 lat, które nigdy nie miały do czynienia ze skrzypcami miały okazję 

zapoznać się z tym instrumentem. Ewa Izdebska, skrzypaczka i Absolwentka Szkoły Muzycznej, sprawdzała 

umiejętności i predyspozycje dzieci do gry na skrzypcach, które mogą być kontynuowane w przyszłości. 
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Wakacyjne warsztaty w KDK! cd. 

W czasie sierpniowych warsztatów w KDK można było nauczyć się wykonania wielu przedmiotów  

codziennego użytku. Pierwszą z nich był igielnik w kształcie serca. Na pewno będzie użyteczny  

dla młodych krawcowych, ale może on także stać się wyjątkowym prezentem dla mamy lub babci.  

Jego wykonanie zaprezentowała 10 sierpnia Agnieszka Bieńkowska. 

17 sierpnia Agnieszka Bieńkowska zaprezentowała sposób wykonania kolejnej rzeczy, z której możemy 

korzystać na co dzień, a mianowicie poszewkę na poduszkę z własnym unikatowym wzorem. Za pomocą 

specjalnych farb i flamastrów do tkanin na poszewkach malowano, suszono, prasowano i …..gotowe.  

Kolorowe poszewki zabrano ze sobą do domu na pamiątkę tych ciekawych zajęć. 

Tego samego dnia na innych warsztatach plastycznych dzieci własnoręcznie wykonywały m.in. bransoletki  

i naszyjniki za pomocą pochodzących z Japonii szklanych koralików Toho. Dzięki metodzie tkania  

zwaną Peyote, przeznaczonej specjalnie do tego celu możemy uzyskać najbardziej wyszukane wzory.  

Zajęcia prowadziła Irmina Węgrzycka – instruktor współpracująca z KDK. 

Nie ma potrzeby szukania nietypowych lampionów w sklepach, skoro możemy je zrobić sami. 18 sierpnia  

Ewa Pytka – instruktor KDK zaproponowała dzieciom, żeby wykorzystały do tego celu makaron lazanie. 

Wystarczyło skleić cztery płatki makaronu, ozdobić akrylową farbą i wyjątkowy lampion gotowy.  
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Wakacyjne warsztaty w KDK! cd. 

21 sierpnia sala teatralna KDK zmieniła się w salę zabaw. Były: bierki, klocki Jenga, Twister, bezpieczne rzutki  

i wiele innych gier. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zajęcia przewidziane były zarówno dla najmłodszych 

dzieci, jak i młodzieży, a do zabawy zapraszały instruktorki KDK – Ewa Pytka i Marlena Zielińska. 

23 sierpnia w sali tanecznej Helena Szamańska – instruktor KDK zaprosiła dzieci do wspólnej zabawy. 

Wszystkim zgromadzonym pokazała cały zestaw ćwiczeń poprawiających koordynację słuchowo-ruchową.  

Było rozciąganie na matach, elementy tańca klasycznego, a także zabawy z chustą Klanzy.  

Adresatami zajęć były dzieci w wieku 6-10 lat. 

Następnego dnia Helena Szamańska zapoznała dzieci z pilatesem. Jak się okazało jest to znakomity  

zestaw ćwiczeń, które m.in.: kształtują prawidłową postawę ciała, wzmacniają mięśnie i poprawiają 

koncentrację, co pomaga osiągać lepsze wyniki w nauce.  

Ostatnie dwa dni wakacji upłynęły w KDK w rytmie muzyki. Kamil Koksa – wokalista, muzyk i animator kultury 

współpracujący z KDK ćwiczył z dziećmi i młodzieżą grę na pianinie,  

natomiast Małgorzata Koksa (Panek) poprowadziła warsztaty gitarowe.  

http://dkkozienice.pl/
http://www.facebook.com/pages/KOZIENICKI-DOM-KULTURY-im-Bogus%C5%82awa-Klimczuka/188847141162866?sk=info
http://www.youtube.com/user/KDKimBK

