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Impreza na wysokich obrotach:
Kozienice City Breakers!
Za nami szósta edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Break Dance
„Kozienice City Breakers”. W sobotę, 8 czerwca, w amfiteatrze nad

Magazyn Kulturalny

Jeziorem Kozienickim po raz kolejny mogliśmy oglądać utalentowanych

Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka

tancerzy. Były wielkie emocje, świetne występy i wspaniała zabawa.

LIPIEC w KDK:
> Codziennie, za wyjątkiem
czwartków,

zapraszamy

na seanse filmowe do kina.
Uwaga: w dniach 25 lipca
-15

sierpnia

nieczynne

Kino
z

KDK

powodu

przerwy wakacyjnej.
> 1 lipca - 30 sierpnia.
„Lato w mieście - wakacje
2019

z

KDK”.

Pełny

harmonogram zajęć dostępny
na

stronie

internetowej

www.dkkozienice.pl.
> Niedziela, 14 lipca, godz.
12.00. Poranek teatralny dla
dzieci.

Popularny aktor Paweł Marczuk to zawodnik, który rokrocznie pojawia się na naszym
turnieju i gwarantuje wysoki poziom. Tym razem jego ekipa poległa dopiero w finale.

> Do środy, 31 lipca. Akcja
zbierania

plastikowych

nakrętek z
na

rehabilitację

Mazura

z

Wiktora
Holendrów

Kuźmińskich.
>

Do

środy,

Wystawa

Zanim rozpoczęła się rywalizacja na

przeznaczeniem

31

„Prace

parkiecie,
w

chętni

warsztatach

mogli

wziąć

udział

organizowanych

przez

najmłodszych,

a

także

Zmagania

tancerzy

oceniali

doświadczeni b-boye z Polski: Wezyr i Decu

lipca.

b-boyów, czyli DR-a HEFO. Te odbyły się

oraz

dzieci

w

nad

prowadzącego po raz pierwszy wcielił się

do

DR HEFO, który w poprzednich latach

świetlicy

na

terenie

jeziorem

dla odwiedzających w sali na

poprawienia swojej techniki.

Centrum

dla

w grupie bez ograniczeń wiekowych.

jednego z najbardziej znanych polskich

z pracowni na rogu”, dostępna
rogu

kategoriach

Kulturalno-

Artystycznego w Kozienicach.

i

Potem
w

były

świetną

przyszła

amfiteatrze.

ośrodka

pora

W

okazją

Beetle

z

Kaliningradu.

W

rolę

zasiadał w jury tego turnieju. O oprawę
na

zmagania

tegorocznej

muzyczną zadbali DJ Zielak i Jarek Kulik.

edycji

… i wielkie emocje

> Do czwartku, 4 sierpnia.

turnieju

Wystawa obrazów „Konkavitet

zawodników z całego kraju, w tym trzech

naprzeciwko

kozieniczan z formacji „Kids in Action”.

z

Bracia Patryk i Oskar Rakoczy oraz Bartek

z warszawskiego Fly High Break Dance

Gontarz na co dzień trenują w Kozienickim

School. Po zaciętym pojedynku wygrali ci

Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

pierwsi,

pod okiem Michała Wójcika.

mieszany,

—

Mundial”

Henryka

Piotra

autorstwa
Hereca.

Dostępna w sali wystawowej
Centrum

Kulturalno-

Artystycznego w Kozienicach.
>

Środa, 31 lipca. Nr 97

udział

wzięło

prawie

60

Kilka kategorii…

Magazynu Kulturalnego KDK.

Turniejowa

rywalizacja

W

najmłodszej
siebie

Łomianek

a

kategorii
stanęły

oraz

Maciej

podium
czyli

w
i

uzupełnił
Bartek

finale

Studio

33

Patryk

skład
Gontarz

z kozienickiego „Kids in Action” oraz Oliwier
odbywała

się

Działkowski z Pruszkowa.

w kilku kategoriach: Kids Battle 2 vs 2

W kolejnej kategorii, czyli bitwy dwóch

(tancerze do 11. roku życia oraz 12-15

na dwóch 12-15 lat, w finale naprzeciwko

lat), Power Moves Contest oraz bitwy ekip

siebie stanęli reprezentanci Łomży - Full

3

of

vs

3

–

Tradycyjnie

bez

ograniczeń

oraz

Igorro

&

Leonskee,

najliczniej

reprezentujący Słupsk i Milanówek. Lepszy
okazał się skład z Łomży. Trzecie zajęły

zobaczyliśmy

i

Grit

obsadzona była kategoria OPEN. Z kolei
kozieniczan

najmocniej

wiekowych.

w

obu

(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Impreza na wysokich obrotach:

PARTNER:

Kozienice City Breakers!
(Ciąg dalszy ze strony 1)

dziewczyny z Łodzi - skład Double Trouble, a czwarte
Siara z Konstantynowa.
W bitwach 3 vs 3 do finału doszli przedstawiciele
Warszawy

i

Krakowa,

czyli

składy

Unexpected

i CoolKids Flavour. Lepsi okazali się reprezentanci
Grodu Kraka. Trzecie miejsce w tej kategorii zajęła
ekipa The Rzeczy z Lublina, a czwarte Supreme Style
z Dąbrowy Górniczej.
Czwarta kategoria to Power Moves Contest, czyli
występy

solo,

najciekawsze

podczas

których

figury.

Tu

prezentowane

do

walki

są

stanęło

sześciu zawodników, a najlepszy okazał się Igor Garin,

Zwycięzcy turnieju CoolKids Flavour wraz z jurorami
oraz przedstawicielami władz samorządowych.

czyli b-boy Flint z Lublina.
Z kolei Nagrodę Prezesa Enei Wytwarzanie za
najbardziej energetyczny występ w 6. Ogólnopolskim
Turnieju Tańca Break Dance „Kozienice City Breakers”
otrzymał

Igor

Wypiór

(b-boy

Wigor)

z

CoolKids

Flavour.
Stos nagród
Laureaci otrzymali puchary, dyplomy, nagrody
rzeczowe,
w
i

w

starszej.

młodszych
Były

najstarszego

też

kategoriach

dyplomy

zawodnika

i

pieniężne,

dla

najmłodszego

turnieju.

Najmłodszym

okazał się b-boy No Gravity, czyli 8 letni Stanisław
Radosz z Łomianek, a najstarszym bboy Bubek, czyli
36-letni Kuba Kopiec z Radomska.
Nagrody wręczali: Zastępca Burmistrza Gminy
Kozienice

ds.

Technicznych

Mirosław

Pułkowski,

Kozienicki Dom Kultury tradycyjnie miał swoich
reprezentantów — „Kids in Action”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał
Sucherman

oraz

przedstawiciel

Enei

Wytwarzanie

Mateusz Pułkowski.
Na zakończenie turnieju na parkiecie ponownie
zobaczyliśmy laureatów tegorocznej edycji turnieju.
Jak co roku, podczas turnieju swoje umiejętności
zaprezentowali również sędziowie.
Organizatorem turnieju był Kozienicki Dom Kultury
im.
z

Bogusława
Kozienickim

Klimczuka,
Centrum

przy

Rekreacji

współpracy
i

Sportu,

a partnerem głównym Enea Wytwarzanie. Patronat
honorowy

nad

turniejem

objął

Burmistrz

Gminy

Kozienice Piotr Kozłowski.
Obszerna galeria zdjęć z imprezy dostępna jest na
naszym fanpage’u na portalu Facebook, a relacja
wideo, przygotowana przez telewizję lokalną „Kronika
Kozienicka”, na naszym kanale na platformie YouTube
(youtube.com/KDKimBK).
do oglądania!

Serdecznie

zachęcamy

Igor Wypiór (b-boy Wigor) zdobył Nagrodę Prezesa
Enei Wytwarzanie za najbardziej energetyczny występ
w tegorocznym turnieju „Kozienice City Breakers” .
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Za nami kolejny rok twórczej pracy
Każdego roku Akademia Szerokich Horyzontów KDK przyciąga setki młodych osób, które
chcą się twórczo rozwijać. Tak było również podczas tej edycji. Wszystko co dobre, musi
mieć jednak koniec. W czwartek, 6 czerwca, w sali koncertowo-kinowej odbyło się
uroczyste zakończenie roku artystycznego 2018/2019 dla zespołów, sekcji, klubów
działających w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Akademię Szerokich Horyzontów tworzą setki osób: uczestnicy zajęć, ich rodzice, instruktorzy i organizatorzy.

Wszystkich przybyłych na to wydarzenie powitała
instruktor KDK Aleksandra Sitnik, a następnie głos
zabrała dyrektor KDK Elwira Kozłowska. Podziękowała

Galeria zdjęć z tego wydarzenia dostępna jest na
naszym fanpage’u na portalu Facebook.
Przypominamy, że koniec

roku artystycznego nie

ona dzieciom i młodzieży za całoroczną pracę na

oznacza końca zajęć w domu kultury. W dniach 1 lipca

zajęciach Akademii Szerokich Horyzontów KDK, a ich

– 31 sierpnia trwa bowiem akcja „Lato w mieście

rodzicom za wspieranie swoich pociech.

– wakacje 2019 z KDK”.

Słowa uznania skierowała także do instruktorów,
którzy

na

co

dzień

prowadzą

zajęcia

w

naszej

placówce. W sumie działa tu ponad 20 różnego
rodzaju

sekcji,

tanecznych

m.in.

czy

plastycznych,

teatralnych.

instruktorom

złożył

Miejskiej

Kozienicach

wręczył

w
im

oraz

również

Przewodniczący

Rafał

dyrektor

muzycznych,
Podziękowania

Sucherman,
Elwirze

Rady
który

Kozłowskiej

okolicznościowe kwiaty.
Królik Show Extra
Chwilę później przyszła pora na występ gościa
specjalnego. Z okazji zakończenia roku dla naszych

Specjalne podziękowania trafiły do instruktorów KDK.

podopiecznych wystąpił Sebastian Grabowski, zwany
„Panem Magicznym”. Na scenie towarzyszyła mu
asystentka Martyna, czyli „Pani Ballonowa”. Razem
zaprezentowali wyjątkowe show, które zostało gorąco
przyjęte przez kozienicką publiczność.
Trzeba

przyznać,

że

artyści

mają

wspaniały

kontakt z dziećmi. Specjalnie dla nich pokazali takie
triki, jak: lewitujący stolik, chińskie obręcze czy
przecinanie ręki. Każdy ich numer nagradzany był
gromkimi brawami i bardzo głośnymi okrzykami. Co
warto podkreślić, dzieci również miały okazję nieco
„poczarować”, zarówno na scenie, jak i na widowni.

Pan Magiczny i jego partnerka dali super pokaz!
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Dzień Puszczy z naszym udziałem
W sobotę, 1 czerwca, na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki nad Jeziorem Kozienickim
odbył się „Dzień Puszczy Kozienickiej — Letnie Granie „Radia dla Ciebie”. Partnerem tego
wydarzenia był Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
Przez

cały

dzień

na

terenie

ośrodka

czekały

najróżniejsze atrakcje dla osób w każdym wieku. Była
duża impreza sportowa, czyli IX Bieg Szlakiem Króla
Zygmunta
oraz

Starego,

występy

blok

zabaw

W

amfiteatrze

gwiazd.

dla

dzieci

tego

dnia

wystąpili m.in.: Kabaret „Jurki” oraz zespoły ENEJ
i Afromental.
W organizację wydarzenia aktywnie włączyli się
nasi wolontariusze z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz Młodzieżowego Klubu Wolontariatu „Skrzydła”.
Podczas

biegu

m.in.

dekorowali

medalami

zawodników, którzy dobiegli do mety. Impreza była
też okazją do tego, by zaprezentować rękodzieło
autorstwa członków Grupy Twórczej „Vena”, która
działa w Kozienickim Domu Kultury.

Dzień Puszczy był kolejną okazją do tego, by swoje
prace zaprezentowali członkowie grupy „Vena”.

Audiobook z kozienicką poezją
W sobotę, 15 czerwca, w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
odbyła się promocja antologii poezji „Tygiel” oraz audiobooka „Erato”.
Oba

wydawnictwa

zawierają

wiersze

poetów

Towarzyszyła

z Grupy Poetyckiej „Erato”, działającej w Kozienickim

dyrektor

Domu

Kozłowska.

Kultury

oraz

Grupy

Literackiej

„Tygiel”,

im

KDK

Elwira
Wiersze

działającej przy stowarzyszeniu Centrum Młodzieży

czytali

„Arka” w Radomiu. Ich opiekunem jest dr Adrian

Powszechnego:

Szary.

Dolecka i Piotr Kondrat.

W spotkaniu promocyjnym udział wzięli m.in.

aktorzy

Teatru
Danuta

Na sali obecny był także

kozieniccy poeci: Halina Markowska-Budniak, Iwona

dyrektor

Bitner i Jelena Jasek.

dr Zbigniew Rybka.

teatru

„Tygiel” i „Erato”.

Sukces naszych tancerzy
Nasza
zdobyła

formacja
III

taneczna

miejsce

w

„Dance

kategorii:

Souls”
zespoły

taneczne latino powyżej 12 lat, podczas XV
Turnieju Tańca o Uśmiech Dziecka. Ten odbył się
w sobotę, 15 czerwca, w hali widowiskowo-sportowej
w Kielcach. Organizatorem turnieju był Świętokrzyski
Klub Tańca i Tańca Sportowego „Jump”. Wzięło w nim
udział kilkuset tancerzy z całej Polski.
Opiekunem
Kultury

tej

grupy

z

Kozienickiego

Domu

jest Szymon Gniadkowski - trener tańca,

choreograf, współpracujący z KDK.
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Kto wyśpiewa w tym roku Grand Prix?
To była muzyczna rywalizacja na najwyższym poziomie. W niedzielę, 2 czerwca,
w Kozienickim Domu Kultury odbyły się kwalifikacje wstępne do XVII Konkursu
Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka. Na scenie sali kameralnej Centrum
Kulturalno-Artystycznego zobaczyliśmy tego dnia wielu utalentowanych artystów.

Małgorzata Nakonieczna ma już na swoim koncie

Kozienicki Dom Kultury reprezentowała Patrycja

Grand Prix Konkursu o Nagrodę im. B. Klimczuka.

Wołos. W przeszłości stawała już na podium konkursu.

Konkurs

Piosenki

o

Nagrodę

im.

Bogusława

Klimczuka rokrocznie odbywa się w ramach Festiwalu
Muzyki

Rozrywkowej

im.

Bogusława

Klimczuka.

Każdorazowo przyciąga wielu świetnych muzyków.
Tak też było i tym razem, bo do Centrum KulturalnoArtystycznego w Kozienicach zawitało w sumie niemal
30 wokalistów z całego kraju.
Kontynuujemy tradycję
Przybyłych na to wydarzenie artystów i ich bliskich
powitała dyrektor KDK Elwira Kozłowska. Przybliżyła
ona zebranym sylwetkę patrona festiwalu i domu
kultury – Bogusława Klimczuka. Nawiązała m.in. do
jego działalności na rzecz promocji młodych talentów
i przypomniała, że mimo iż swoje życie zawodowe
związał
w

z

Warszawą,

Kozienicach.

poświęciła

to

Sporo

także

zawsze

uwagi

samemu

chętnie

Elwira

festiwalowi,

Dyrektor KDK Elwira Kozłowska przypomniała
sylwetkę patrona festiwalu i domu kultury.

bywał

Kozłowska
którego

tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 30-31

– dyrektor Kozienickiego Domu Kultury, a także
dyrektor Festiwalu Muzyki Rozrywkowej.
Wysoki poziom konkursu

sierpnia. Ponadto dyrektor przekazała uczestnikom

Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania, bo

pozdrowienia od Marka Klimczuka, syna kompozytora,

poziom kwalifikacji był wysoki. Na scenie tego dnia

który ze względów zdrowotnych nie mógł być obecny

wystąpiło wielu utalentowanych muzyków, a wśród

na kwalifikacjach.

nich

Chwilę
Aleksandra

potem
Sitnik,

głos
która

zabrała

instruktor

poprowadziła

KDK

niedzielne

byli

laureaci

ogólnopolskich

oraz międzynarodowych festiwali i konkursów, a także
uczestnicy

telewizyjnych

programów

muzycznych.

kwalifikacje. Przedstawiła jurorów, którym przypadła

Każdy z nich miał do zaprezentowania jedną piosenkę,

ocena poszczególnych występów. W jury zasiedli: Piotr

a na życzenie jury mógł wykonać także drugą.

Dąbrówka – wokalista, kompozytor, autor piosenek,

Po

około

trzech

godzinach

przesłuchań

interpretator poezji; Dariusz Szewc – muzyk i aranżer

konkursowych, jury udało się na burzliwe narady,

oraz sekretarz jury bez prawa głosu Elwira Kozłowska

by po kilkudziesięciu minutach ogłosić werdykt.
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Kto wyśpiewa w tym roku Grand Prix?
(Ciąg dalszy ze strony 5)

Do
30

koncertu

sierpnia

finałowego,

który

zakwalifikowali

się:

odbędzie
zespół

się

Bloom

(Szkoła Muzyczna w Radomiu), Magdalena Chołuj
(Morawica), Małgorzata Jeśmontowicz-Kreft (Bytów),
Natalia

Kawszyn

(Płock),

Małgorzata

Kutyła

(Kozienice), Małgorzata Nakonieczna (Kielce), Laura
Olchawa (Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach),
Paweł Rydz (Dom Kultury Małogoszczu), Arkadiusz
Solarz

(Radom),

Klaudia Stańczyk

(Dom

Kultury

w Małogoszczu), Wiktoria Tomaszewska (Chynów),
Michał Trojanowski (Piotr Markowski Vocal Studio
w Warszawie), Aleksandra Wedman (Nowe Grobice),

Jury podczas kwalifikacji wstępnych. Od lewej:
Dariusz Szewc, Elwira Kozłowska (sekretarz bez
prawa głosu) oraz Piotr Dąbrówka.

Agnieszka Werens (Starachowickie Centrum Kultury),
Sebastian Wojtczak i Daniel Rychter (Łódź), Patrycja
Wołos

(Kozienicki

Klimczuka)

i

Dom

Patrycja

Kultury
Zawisza

im.

Bogusława

(Miejsko-Gminny

Ośrodek Kultury w Skaryszewie).

Protokół komisji konkursowej opublikowany został
na stronie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława
Klimczuka

(www.dkkozienice.pl).

Galeria

zdjęć

z

kwalifikacji dostępna jest na naszym fanpage’u na
portalu Facebook, a relacja wideo na kanale YouTube.

Razem przeciwko rakowi piersi
Jak co roku, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka partnerował kampanii
społeczno-charytatywnej „Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi”. W niedzielę, 16 czerwca,
w naszej siedzibie odbyło się szereg wydarzeń towarzyszących czwartemu finałowi akcji.

W sali dydaktycznej mieścił się sztab wolontariuszy

Amazonki z Warszawy poprowadziły warsztaty

akcji. To tam liczono zebrane środki.

dla kobiet z samobadania piersi.

W kozienickim Centrum Kulturalno-Artystycznym
zorganizowano wiele wydarzeń w ramach finału. Od
rana w sali na rogu trwały warsztaty z elektroniki.
Z

kolei

w

patio

czekały

najróżniejsze

rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego
DKMS.
Kolejne atrakcje czekały w sali kameralnej. To tam

stoiska,

odbyły się wykłady urologa i dietetyka, gala rozdania

m.in. dietetyka oraz wizażystki, które udzielały porad

nagród w konkursach oraz nastrojowy koncert Piotra

nie tylko dla kobiet zmagających się z nowotworami.

Selima z zespołem. Organizatorem tego wydarzenia

Ponadto, w patio przez cały dzień prowadzona była

była Fundacja Energia-Działanie.
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Walczą o wyjazd marzeń!
Ponad 30 młodych wokalistów zaprezentowało się podczas kwalifikacji regionalnych
24. Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, które odbyły się w środę, 5 czerwca,
w Kozienickim Domu Kultury. Miło nam poinformować, że wśród osób, które wywalczyły
awans do półfinału jest nasza reprezentantka Marika Witkowska-Kurtek.

We wrześniu wszyscy będziemy trzymać kciuki

Występy kwalifikacyjne oceniali: Mariusz Ryś

za Marikę Witkowską-Kurtek!

i Patrycja Kawęcka-Czerska PATI-CZE.

Kwalifikacje
Centrum

zorganizowano

w

Kulturalno-Artystycznego,

sali

kameralnej

School of Music Muzofilia, pedagog, ekspert emisji

a

wszystkich

głosu

przybyłych na nie artystów powitała dyrektor KDK

oraz

Mariusz

Ryś

-

zastępca

dyrektora

Tarnobrzeskiego Domu Kultury, muzyk, muzykolog.

Elwira Kozłowska. Opowiedziała pokrótce zebranym

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży od

o patronie KDK Bogusławie Klimczuku i podkreśliła,

7. do 19. roku życia, z podziałem na cztery kategorie

że Kozienice to świetne miejsce dla wokalistów.

wiekowe. W Kozienicach usłyszeliśmy wykonawców

Zaznaczyła też, że Kozienicki Dom Kultury po raz

z kategorii 2012-09, 2008-06 i 2005-03.

kolejny jest organizatorem kwalifikacji wstępnych i
regionalnych

tego

prestiżowego,

Spełnić marzenie

ogólnopolskiego

Przesłuchania konkursowe potrwały kilka godzin,

konkursu. Pogratulowała wszystkim, którzy dotarli do

a po nich jury udało się na naradę. Kilkadziesiąt minut

drugiego etapu rywalizacji i życzyła powodzenia.

później poznaliśmy werdykt.

Następnie głos zabrała instruktor KDK Marlena
Zielińska,

która

poprowadziła

kwalifikacje

do

Do
20

etapu

września

półfinałowego,
w

który

Tarnobrzeskim

odbędzie
Domu

się

Kultury

konkursu. Przypomniała jego cele i zasady, a także

awansowało 7 osób. W gronie tym znalazła się Marika

kwestie

Witkowska-Kurtek

organizacyjne.

Chwilę

potem

artystyczna

rywalizacja ruszyła na dobre.
drugi

etap

Kozienickiego

konkursowy
konkursu

przybyli

podopieczni

Kultury.

dostępny

nagrodą

24.

edycji

Kazimierz Dolny, Tarnobrzeg czy Lubartów. Kozienicki

Sukces”

jest

wycieczka

Dom

natomiast

na

stronach

Przypominamy, że jest o co walczyć, bo główną

Białobrzegi, Chęciny, Kielce, Sulejów, Radom, Łódź,
reprezentowała

jest

www.dkkozienice.pl i www.wygrajsukces.com.pl.

ośrodków artystycznych z takich miejscowości, jak:

Kultury

Domu

Ponadto jury przyznało 9 wyróżnień. Pełny protokół

Walczą o sukces
Na

z

Konkursu
do

Piosenki

„Wygraj

Eurodisneylandu

pod

Marika

Paryżem dla laureata Grand Prix i jego instruktora.

Witkowska-Kurtek. Kwalifikację do tego etapu zdobyła

W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną

również Natalia Wilczek z KDK, ale nie mogła wystąpić

przyznane nagrody rzeczowe.

tego dnia ze względu na problemy ze zdrowiem.
Każda
w

języku

osoba

prezentowała

polskim,

jedną

po

dwie

obowiązkową

Organizatorem konkursu jest Tarnobrzeski Dom

piosenki

Kultury

i

w

jedną

i

Agencja

Tarnobrzegu,

zaś

Kozienicki

dowolną. Występy uczestników oceniało dwuosobowe

im.

jury, w składzie: Patrycja Kawęcka-Czerska PATI-CZE

kwalifikacji wstępnych i regionalnych.

– dyrektor zarządzający i artystyczny International

Bogusława

Reklamowa

Klimczuka

jest

„PRO-MEDIA”
Dom

Kultury

organizatorem
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Woda jest najcenniejszym skarbem
„Kozienicka woda to skarb” – to tytuł konkursu plastycznego, organizowanego przez
Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o., Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka. W piątek, 7 czerwca, poznaliśmy jego laureatów.

Uczestnicy konkursu wraz z Burmistrzem Gminy Kozienice Piotrem Kozłowskim, Prezesem KGK Sp. z o.o.
Robertem Wojcieszkiem oraz jurorkami: Agnieszką Bieńkowską, Iwoną Skórnicką i Joanną Potent.

Uroczyste
w

Centrum

rozstrzygnięcie

konkursu

Kulturalno-Artystycznym.

odbyło

się

Wszystkich

się Katarzyna Wegner (PSP 3) i Julia Nowak (PSP
Wólka Tyrzyńska).

przybyłych do sali wystawowej: gości, członków jury,

Wśród uczniów z klas IV-VI triumfowała Zuzanna

autorów prac, ich opiekunów i krewnych, przywitała

Rzeszotek (PSP 1), przed Weroniką Grądziel (PSP 1)

instruktor KDK Aleksandra Sitnik. Następnie głos

i Karoliną Drewnik (PSP 3).

zabrał Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski,

Najstarsza kategoria wiekowa adresowana była

który pogratulował wszystkim uczestnikom oraz mówił

do uczniów klas VII, VIII i III gimnazjum. Wygrał

o tym, jak ważna jest woda dla całego środowiska.

Kacper Traczyk (PSP 2), druga była Martyna Kominek

Głos zabrał również Prezes Zarządu KGK Robert

(PSP Brzeźnica), a trzecim miejscem podzielili się

Wojcieszek. Podkreślił, że każdego dnia pracownicy

Katarzyna Bolek (PSP 4) i Adam Ośka (PSP Wola

spółki dbają o to, by dostarczać mieszkańcom wodę

Chodkowska).

jak najwyższej jakości.

wyróżnienia.

W

każdej

kategorii

przyznano

też

Chwilę potem Aleksandra Sitnik odczytała protokół

Nagrody najlepszym uczniom wręczyli burmistrz

jury. Na konkurs napłynęło 46 prac z 10 szkół z terenu

Piotr Kozłowski oraz prezes Robert Wojcieszek. Nie

gminy Kozienice.

zabrakło też upominków dla wszystkich uczestników

Ich oceny dokonała komisja w trzyosobowym
składzie: Joanna Potent - asystent Biura Zarządu
KGK; Iwona Skórnicka - pracownik Wydziału Promocji,

oraz ich opiekunów, a także dyplomów dla szkół
biorących udział w konkursie.
Ponadto

na

wszystkich

czekała

muzyczna

Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim oraz Agnieszka

niespodzianka. Dla zebranych wystąpił Chór Dziecięcy

Bieńkowska – przewodnicząca - instruktor plastyki

„Mały Gospel” z Kozienickiego Domu Kultury. W ich

KDK

wykonaniu usłyszeliśmy dwie piosenki o charakterze

im.

Bogusława

Klimczuka.

Posiedzenie

jury

odbyło się w poniedziałek, 3 czerwca.
W kategorii dla uczniów z klas I-III, pierwsze
miejsce zajęła Alicja Jasek (PSP 3), za nią uplasowały

proekologicznym.
zabraknąć

Na

wspólnego,

zakończenie

nie

pamiątkowego

mogło
zdjęcia

i oczywiście zimnej wody z sokiem z saturatora KGK.
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Magiczna „Noc Świętojańska”
To był wieczór pełen magii, ognia i świetnej muzyki. W sobotę, 22 czerwca, na nabrzeżu
Jeziora Kozienickiego odbyła się impreza plenerowa „Noc Świętojańska”. Organizatorem
tego wydarzenia był Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

To była impreza w sielskim, słowiańskim klimacie.

Już od godziny 20.00 można było wziąć udział

Kozieniczanie zobaczyli widowiskowy pokaz ognia.

zatańczyła „Taniec Świtezianki”. Z

kolei Wiktoria

w warsztatach pt. „Motanki – lalki dobrych życzeń”,

Kotlicka, wraz ze swoją opiekunką Małgorzatą Koksą,

prowadzonych przez członków Grupy Twórczej „Vena”,

zaśpiewała

działającej

wyjątkowej nocy.

w

Kozienickim

Domu

Kultury.

Na stoisku tuż obok, każdy mógł sprawdzić się
w wyplataniu tradycyjnych wianków.

i

zagrała

piosenki

w

klimacie

tej

Gościem specjalnym imprezy był zespół Słowiany.
Ukraińsko-polska formacja dała się poznać widzom

Było też malowanie twarzy, duże bańki mydlane

programu „Must Be The Music”. Artyści grają bardzo

czy różnego rodzaju gry plenerowe, a czuwali nad tym

przyjemną

pracownicy

brzmieniami niemal po całej środkowo-wschodniej

Kozienickiego

wolontariusze

z

Domu

Uniwersytetu

Kultury

Trzeciego

oraz
Wieku

i z Klubu Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła” KDK.

O

Europie,

mieszaninę
jak

również

folku
po

i

rocka,

Bałkanach.

wędrując
Kozienicką

publiczność dosłownie porwali do tańca, a zabawa

Wielowiekowa tradycja

przed sceną trwała w najlepsze. Także przy ich

Dużo działo się też na scenie i tuż przed nią.

muzyce odbyło się tradycyjne puszczanie wianków na

tradycjach

opowiadała

związanych

najmłodszym

z

Nocą

Świętojańską

Tuż po koncercie głos zabrała dyrektor KDK Elwira

Poetyckiej „Erato” z KDK. Z kolei przewodnicząca

Kozłowska, która podziękowała wszystkim osobom

grupy

zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia.

Komsta

Jasek

przytoczyła

z

wodę.

Grupy

Maria

Jelena

fragment

opowiadania „Święto Kupały”, autorstwa ś.p. Janusza

Chwilę potem przyszła pora na wielki finał. Dla

Karasia. Tekst ten pochodzi z książki pt. „Klechdy

zebranych wystąpił Teatr Ognia „Amatum”. Artyści dali

kozienickie”.

widowiskowy pokaz tańca z ogniem przy użyciu

Dzieci uważnie słuchały, by chwilę potem wziąć

różnorakich

rekwizytów.

tego święta. Na najszybszych czekały upominki, które

W połączeniu ze słowiańską muzyką, całość dawała

wręczyła im dyrektor KDK Elwira Kozłowska.

kapitalny efekt. Nic dziwnego, że artyści zostali

Nie mogło zabraknąć też corocznego konkursu na

tancerzy

i

przeszywały

powietrze,

najpiękniejszy wianek. Do wyłonienia jego zwycięzców

oświetlając

Płomienie

udział w szybkich konkursach wiedzy dotyczących

publiczność.

nagrodzeni gromkimi brawami.
Organizatorem

„Nocy

Świętojańskiej”

był

powołano specjalne, czteroosobowe jury. Po długiej

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka przy

dyskusji

współpracy z Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu.

wybrano

sześć

najładniejszych

wianków

i nagrodzono ich autorów.
Noc ognia i muzyki

Z ramienia KDK imprezę poprowadziła Aleksandra
Sitnik.

„Noc Świętojańska” nie mogłaby się oczywiście

Obszerną galerię zdjęć z tego wydarzenia można

odbyć bez muzyki i tańca. Jako pierwsi tego wieczoru

znaleźć na naszym fanpage’u na portalu Facebook,

wystąpili podopieczni Kozienickiego Domu Kultury.

a relację wideo na kanale YouTube. Zachęcamy do

Alicja Trajer, solistka z Zespołu Baletowego „Motylek”

śledzenia naszych mediów społecznościowych.
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Poznaj nas: Kino KDK
Kontynuujemy
cykl
poświęcony
pracownikom
Kozienickiego
Domu
Kultury
im. Bogusława Klimczuka. W każdym kolejnym numerze publikujemy sylwetki osób,
które dbają o to, by nasza placówka działała i wyglądała jak najlepiej.
Cykl ukazuje się regularnie od marca bieżącego
roku.

W

poprzednich

numerach

pisaliśmy

o pracownikach naszej administracji, kadr i finansów
oraz o redakcji

telewizji „Kronika Kozienicka”. Tym

razem uwagę poświęcamy osobom, które zajmują
się Kinem KDK, tj. odpowiadają m.in. za sprowadzenie
do Kozienic superprodukcji filmowych i organizację
seansów.
Nad tym działem z ramienia KDK czuwa Agnieszka
Jasek. W KDK pracuje od 2015 roku, na stanowisku
instruktor ds. obsługi i organizacji kina. Wraz z całym
zespołem

dba

o

profesjonalną

i

miłą

obsługę

widzóworaz o zapewnienie ciekawej oferty filmowej.
Ustala

repertuar,

sporządza

raporty

koordynuje

seanse

dotyczące

szkolne,

działalności

Od lewej: Marcin, Sebastian i Agnieszka.

kina.

Prowadzi również fanpage oraz stronę internetową

dlatego często możemy go zobaczyć na wydarzeniach

kina (www.kinokozienice). Poza oglądaniem filmów,

organizowanych przez KDK. Poza tym świetnie czuje

lubi czytać książki, interesuje się językiem francuskim

się w kuchni z nożem w dłoni, jak i przy maszynie

i kulturą Francji.

do szycia bądź też z igłą w ręku. W wolnym czasie

Sebastian Bielak pracuje u nas jako kinooperator.

stawia na sport, tuning wizualny autoraz spotkania

Zajmuje się również grafiką komputerową. Do jego

z najbliższymi. Lubi też majsterkowanie, w tym

obowiązków należy zgrywanie filmów, zwiastunów,

wytwarzanie biżuterii skórzanej.

reklam i kluczy do filmów na serwer projektora.

W

Odpowiada za materiały graficzne i filmowe, które

KDK”

wyświetlane są na ekranach w Centrum Kulturalno-

naszego zespołu ds. kina, czyli paniom, które na co

Artystycznym. W czasie

dzień możemy spotkać przy pomarańczowej ladzie

podróżować,

wolnym od pracy uwielbia

najbardziej

lubi

wyjazdy

z

daleka

od miasta.

kolejnym

wydaniu

poświęcimy

„Magazynu

Kulturalnego

kolejnym

pracownikom

uwagę

w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego.
Przypominamy też, że od lutego 2018 roku Kino

Marcin Murawski w KDK jest od 2014 roku, a jako

KDK prowadzimy wspólnie ze Stowarzyszeniem „Łódź

kinooperator pracę zaczął rok później. Zajmuje się nie

Filmowa”.

tylko sprawami związanymi z kinem (podobnie jak

kozieniczanie mogą oglądać świetne filmy.

Miło

nam,

że

dzięki

naszej

pracy

Sebastian), ale również oświetleniem i nagłośnieniem,

Z myślą o seniorach z całego regionu
W piątek, 31 maja, w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odbyło się Pierwsze
Posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów. Kozienice mają tam swoją reprezentantkę.
W radzie zasiada w sumie 18 osób, w tym dyrektor
KDK

Elwira

Kozłowska.

Reprezentuje

w

niej

Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający w ramach
Kozienickiego Domu Kultury. Powołanie na Członka
I kadencji odebrała właśnie podczas tego posiedzenia.
To ogromne wyróżnienie dla Kozienic, które też
będą

miały

swój

głos

podczas

realizacji

polityki

senioralnej na całym Mazowszu. Działania te wspiera
również burmistrz Piotr Kozłowski. (fot. MCPS)
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Teatralna podróż przez bajki
W niedzielę, 16 czerwca, w Kozienickim Domu Kultury odbył się kolejny „Poranek
teatralny dla dzieci”. Tym razem przed młodą publicznością, wystąpili aktorzy
z radomskiego Teatru „Tak”, którzy zaprezentowali spektakl pt. „W 7 dni dookoła bajek”.
Była

to

opowieść

o

niejadku

-

Smoku

Smokowskim, którego mama wysłała w podróż po
świecie bajek. W przedstawieniu wykorzystane zostały
fragmenty wierszy Jana Brzechwy: „Smok”, „Leń”,
„Żuk”, „Kaczka Dziwaczka”, „Czerwony Kapturek”,
„Katar” i „Tańcowała igła z nitką”. Podczas swojej
tygodniowej podróży Smok odwiedzał każdego dnia
inną bajkę.
Młodzi widzowie jak zawsze doskonale się bawili.
Co więcej, spektakl zawierał też elementy nauki
języka angielskiego.
Kolejny „Poranek teatralny dla dzieci” odbędzie się
już 14 lipca w sali koncertowo-kinowej CKA.
To była bajkowa zabawa ze Smokiem.

Zapraszamy!

Przebojowe lato filmowe w Kinie KDK
Zanim Kino KDK uda się na wakacyjną przerwę, to kozienickich miłośników dobrego
filmu czekają wielkie emocje. W lipcu będzie się działo. Przed nami gorące premiery,
duże światowe produkcje i kapitalna zabawa. #widzimysięwkinie
Lipiec zaczynamy od mocnego uderzenia. Już

połączenie

kina

psychologicznego

z erotycznym

5 lipca czeka nas ogólnopolska premiera najnowszego

dramatem, stworzone przez niezwykle utalentowane

filmu ze studia Marvela, czyli „Spider-Man: Daleko

kobiece

od domu”. Peter Parker (w tej roli Tom Holland) po

aktorkę.

śmierci swojego mentora chce nieco odpocząć od roli

z kobiecego punktu widzenia.

Człowieka-Pająka. Szybko okazuje się, że nie jest

trio:

reżyserkę,

Film

pozwala

scenarzystkę
spojrzeć

na

i

główną

pożądanie

Gramy dla dzieci i młodzieży

to możliwe. Na Petera czeka nowe wyzwanie, a na

W wakacje pamiętamy też o naszych najmłodszych

widzów świetna zabawa. Tym bardziej, że jest to

widzach. Od 28 czerwca na naszym ekranie można

pierwszy film z serii Marvel Cinematic Universe od

zobaczyć „Sekretne życie zwierzaków domowych 2”.

czasu „Avengers: Endgame”, które sporo namieszało

Tę

w tym świecie.

oczywiście premierowo.

oczekiwaną

przez

fanów

animację

gramy

Kolejna premiera czeka nas 19 lipca. Tym razem

Co tydzień czekają nas również „Filmowe środy

proponujemy widzom francuską komedię „I znowu

w kinie KDK”, czyli specjalna oferta na czas letniego

zgrzeszyliśmy, dobry Boże!”. To kontynuacja hitu „Za

wypoczynku. W ramach akcji zagramy następujące

jakie grzechy, dobry Boże?”. Film ten pokażemy

filmy:

również w ramach cyklu „Kino dla Seniora”.

„Kickbokserka”

W

ramach

repertuaru

„Wielka

„Magiczny
podróż

dywan”,
Cyrkielki”.

Ponadto 20 i 21 lipca odbędą się seanse w ramach

przebojową produkcję „Pokémon: Detektyw Pikachu”.

cyklu „Poranki filmowe dla dzieci”. Tym razem do

To

obejrzenia będzie niemiecki film familijny „Przygoda

niecodziennego

zagramy

czekolady”,
oraz

też

historia

bieżącego

„Dzień

śledztwa,

osadzonego

w uniwersum Pokémon – świecie pełnym stworzeń,
które

doskonale

znamy

z

serii

kultowych

Nelly”.

gier

Aktualne informacje na temat kina można znaleźć

i animacji. Tytułowego Pikachu dubbinguje sam Ryan

na

Reynolds („Deadpool”, „Wieczny Student”).

Uwaga. Przypominamy, że w dniach 25 lipca

Z

kolei

w

Kinie

dla

Ciekawych

pokażemy

skandynawski dramat „Królowa Kier” to doskonałe

stronie

internetowej

www.kinokozienice.pl.

-15 sierpnia Kino KDK nieczynne z powodu
przerwy wakacyjnej.
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Szkolimy młodych dziennikarzy
We wtorek, 4 czerwca, w studiu naszej telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka” gościliśmy
na warsztatach grupę młodzieży z miejscowości Bończa (gm. Warka).
Młodzi ludzie zaangażowali się w ciekawy projekt
i chcą uruchomić u siebie telewizję internetową,
dlatego pracownicy naszej redakcji przeprowadzili dla
nich warsztaty. Podczas dwugodzinnych zajęć mowa
była

m.in.

o

specyfice

podstawowych

zasadach,

zawodu

dziennikarza,

którymi

powinien

się

kierować oraz o tym, jak wygląda praca z obrazem
i czym telewizja różni się od innych mediów.
Sporo

uwagi

pomysłów

poświęcono

młodzieży

na

ich

także

omawianiu

własne

programy.

Korzystając z okazji, mogli bowiem podpytać o różne
kwestie

mogło

z prompterem. Jak przyznali, było to dla nich ciekawe

zabraknąć też zwiedzania redakcji i samego studia.

techniczne

i

doświadczenie. Miło nam, że mogliśmy podzielić się

Młodzież

swoją wiedzą i służyć dobrymi radami.

sprawdziła

merytoryczne.

również

jak

Nie

wygląda

praca

10 lat Szkoły Muzycznej
W sobotę, 15 czerwca, w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego
odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 10-lecia Szkoły Muzycznej I stopnia.
Z

tej

okazji

Jubileuszowy.

zorganizowano

Był

gratulacje,
podziękowania

też

czas

na

przemówienia
i

refleksje.

Galowy

Koncert

różnego

rodzaju

okolicznościowe

Wyemitowano

również

specjalny film o Szkole Muzycznej, przygotowany
przez naszą telewizję lokalną „Kronika Kozienicka”.
Z okazji jubileuszu, całej społeczności szkolnej
życzymy wszystkiego najlepszego.

Kadr z koncertu jubileuszowego w CKA.

Festiwal piosenki obcojęzycznej
W czwartek, 13 czerwca, odbył się VII Mazowiecki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej.
Po raz kolejny miejscem zmagań wokalistów było Centrum Kulturalno-Artystyczne.
Na scenie sali koncertowo-kinowej zaprezentowało

Współorganizatorami

wydarzenia

były:

Zespół

się ponad 40 uczniów z terenu naszego województwa.

Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach,

Nie zabrakło też reprezentantów KDK.

Oceniało ich

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka

trzyosobowe jury, w składzie: Edyta Zawadzka ze

i Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Szkoły

Muzycznej

(przewodnicząca),

w Radomiu.

muzyki

Mirosława

Wójcicka

i

nauczycielka

muzyk,

uczestnik

Festiwal odbywał się pod honorowym patronatem:

programów telewizyjnych: „Mam Talent” i „X-Factor”

Marszałka Mazowieckiego Adama Struzika, Starosty

Paweł Stawiński.

Powiatu

O wynikach konkursu można poczytać na stronie
Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach (www.zslp.edu.pl).

Powiatu

Kozienickiego

Andrzeja

Radomskiego

Junga,

Starosty

Waldemara

Trelki

oraz Burmistrza Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego.
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