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MARZEC w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy na seanse 

filmowe do kina.  

> Czwartek, 5 marca, godz. 17.30  

i 20.00. Koncert Mateusza Mijala  

z okazji „Dnia Kobiet”. 

> Sobota, 7 marca, godz. 16.00  

i 17.30. Warsztaty samoobrony dla 

kobiet. 

> Niedziela, 8 marca, godz. 12.00. 

Poranek teatralny dla dzieci. 

> Poniedziałek, 9 marca, godz. 

10.00. Eliminacje środowiskowe do 

XXXVII Małego Konkursu 

Recytatorskiego. 

> Wtorek, 10 marca, godz. 10.00.  

Eliminacje środowiskowe do  

65. Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego. 

> Piątek, 13 marca, godz. 17.00. 

Wernisaż wystawy fotografii 

„Sawanna – raj tracony…” – 

Małgorzata (Gonia) Zduńczyk. 

> Niedziela, 15 marca, godz. 13.00. 

„Smykofonia — koncert dla 

maluszków”. 

> Niedziela, 15 marca, godz. 16.00. 

Otwarty wykład z cyklu „Masz prawo 

do…” 

> Wtorek, 17 marca, godz. 10.00. 

Eliminacje powiatowe konkursów 

recytatorskich. 

> Środa, 18 marca, godz. 16.00. 

Wyjazd z cyklu „Teatralne podróże” 

na spektakl pt. „Miłość  

w Saybrook”. 

> Czwartek, 19 marca, godz. 17.30. 

Koncert z okazji „Dnia Wiosny”. 

> Sobota, 21 marca, godz. 9.00. 

Wyjazd z cyklu „Muzealne podróże 

dla dzieci i młodzieży — Zamek 

Królewski w Warszawie”.   

> Sobota, 21 marca, godz. 16.00. 

Światowy Dzień Poezji. 

> Poniedziałek, 30 marca. 

Warsztaty wielkanocne „Pisanka  

w CKA”. 

> Wtorek, 31 marca. Nr 106 

Magazynu Kulturalnego KDK. 

Wieczór pełen miłości. 

 Koncert Walentynkowy w KDK 
„Wieczór Romansów Rosyjskich” – to tytuł dwóch koncertów, które 

odbyły się z okazji „Walentynek” w Kozienickim Domu Kultury. Święto 

zakochanych w naszym mieście rozpoczęło się już 13 lutego, a na 

scenie sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego 

wystąpiła Ksenia Tomkiewicz; towarzyszył jej mąż Rafał.  

Ksenia Tomkiewicz jest absolwentką 

Akademii Muzycznej w Krakowie. 

Współpracowała m.in. z Operą Krakowską, 

Krakowskim Teatrem Muzycznym „Variete” 

podczas produkcji musicalu „Legalna 

Blondynka” w reżyserii Janusza 

Józefowicza, zespołem wokalnym Cracow 

Singers, gdzie razem ze Stanisławem 

Soyką wykonywali w Polsce i za granicą 

Sonety Shakespeara. Aktualnie jest 

artystką Teatru Muzycznego w Poznaniu.  

Zaśpiewali we dwoje 

W Kozienicach na scenie towarzyszył jej 

mąż Rafał Tomkiewicz, absolwent 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 

Chopina w Warszawie. Występował m.in.  

w Teatrze Wielkim w Poznaniu, Operze 

Kameralnej w Warszawie, Teatrze Wielkim 

Operze Narodowej w Warszawie, Operze  

w Szwajcarii. Wkrótce będzie można 

zobaczyć go również w Polskiej Operze 

Królewskiej i w Teatrze Wielkim  

w Poznaniu. 

Dla kozienickiej publiczności 

przygotowali najpiękniejsze pieśni  

i romanse rosyjskie, w tym m.in. 

„Podmoskiewskie wieczory”, „Dorogoj 

dlinnoju” czy „Oczy czarne”. W repertuarze 

znalazły się także ponadczasowe utwory 

Anny German. Jak przyznali w rozmowie  

z nami, wspólne występy są dla nich 

wyjątkowe. 

– Zdarzają nam się takie wieczory, jak 

ten, gdy mam przyjemność poprowadzić 

żonie koncert, zaśpiewać parę utworów 

razem z nią, czasami śpiewamy wspólnie  

– mówił przed koncertem Rafał 

Tomkiewicz. – Cieszymy się, że możemy 

spędzić ten wieczór razem i razem 

zaśpiewać, tym bardziej, że są Walentynki  

– dodała Ksenia Tomkiewicz. 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

Ksenia Tomkiewicz przypomniała kozienickiej publiczności najwspanialsze pieśni  

i ballady rosyjskie. To był wieczór z nieśmiertelnymi przebojami.  
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Wieczór pełen miłości.  

Koncert Walentynkowy w KDK 

Dwa koncerty  

Artyści wystąpili dla kozienickiej publiczności 

dwukrotnie, kolejno o godz. 17.30 i 20.00. Przybyłych 

widzów witała Anna Tomczyk-Anioł, instruktor KDK.  

W gronie obecnych znaleźli się m.in. przedstawiciele 

władz samorządowych, w tym Burmistrz Gminy 

Kozienice Piotr Kozłowski, Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kozienicach Rafał Sucherman czy 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Rady Miejskiej Grzegorz 

Wronikowski. Na sali obecna była również Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. 

 Na koncert licznie przybyli też mieszkańcy 

naszego miasta i okolic. Wydarzenie spotkało się 

bowiem z ogromnym zainteresowaniem. Zaproszenia, 

na obydwa koncerty, rozeszły się niemalże 

błyskawicznie. W dzień występu sala koncertowo-

kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego dwukrotnie 

wypełniła się po brzegi.  

Występy artystów kozienicka publiczność 

nagrodziła gromkimi brawami i nie obyło się bez 

bisów. Koncert został bardzo gorąco przyjęty  

w naszym mieście. 

Więcej zdjęć z tego wydarzenia można znaleźć na 

naszym fanpage’u na portalu Facebook 

(www.facebook.com/KDKimBK), a po relację wideo 

odsyłamy na kanał YouTube (www.youtube.com/

KDKimBK). Warto też podkreślić, że koncert został w 

całości zarejestrowany przez naszą telewizję lokalną 

„Kronika Kozienicka” i został wyemitowany na jej 

antenie. Można go też obejrzeć na portalu YouTube.  

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Ksenia i Rafał Tomkiewiczowie to muzyczne 

małżeństwo. Nie często jednak występują razem  

na scenie tak, jak to miało miejsce w Kozienicach.  

Koncerty w naszym mieście spotkały się z ogromnym 

zainteresowaniem. Pula wejściówek bardzo szybko się 

wyczerpała, a 13 lutego sala koncertowo-kinowa 

dwukrotnie wypełniła się po brzegi.   

Rafał Tomkiewicz poprowadził koncert  

i kilkukrotnie zaśpiewał wspólnie z żoną.  

Od lewej: Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 

 Elwira Kozłowska, Ksenia i Rafał Tomkiewicz. 
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Przepiękne święto rodzin w KDK 

W sobotę, 1 lutego, w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego, odbyło się interaktywne 

spotkanie z okazji „Dnia Babci i Dziadka” pod hasłem „Pokolenia razem”. Była to okazja 

do wspólnej zabawy babć i dziadków z wnuczętami.   

Wszystkich przybyłych na to wydarzenie powitali: 

w imieniu burmistrza Piotra Kozłowskiego i własnym  

- Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska oraz Wiceprezes Zarządu  

ds. Pracowniczych Enei Wytwarzanie Marcin 

Łukasiewicz. Następnie Justyna Tkaczyk-Kurek z Enei 

Wytwarzanie zaprosiła wszystkich do stanowisk, gdzie 

na uczestników czekało wiele zadań do wykonania. 

Dzieci, wspólnie z babciami i dziadkami, 

przygotowały m.in. kolorowe laurki. Były też 

kolorowanki i warsztaty robienia kwiatów z bibuły. 

Dużą popularnością cieszyły się własnoręcznie 

wykonywane przytulanki. Ponadto można było 

zapoznać się z publikacją „Zielone oblicze elektrowni 

Kozienice” i dowiedzieć się nieco więcej o prądzie, 

rozwiązując zadania i łamigłówki „elektryka Krzysia”. 

Wiele radości uczestnikom sprawiło rodzinne 

odbijanie piłeczki pingpongowej, rozpoznawanie 

wnuczka po głosie (tu babcie były niezawodne)  

czy test wiedzy o babciach i dziadkach. Wszyscy 

uczestnicy zostali obdarowani nagrodami 

ufundowanymi przez organizatorów wydarzenia. Nie 

mogło zabraknąć również słodkiego poczęstunku. 

Warsztaty i konkursy poprowadzili wolontariusze 

naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Enei 

Wytwarzanie, a także pracownicy Enei  

oraz animatorzy Kozienickiego Domu Kultury: 

Aleksandra Sitnik i Halina Koryńska. 

Organizatorami tego wyjątkowego spotkania były: 

Gmina Kozienice, Enea Wytwarzanie i Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka. Zdjęcia ze 

spotkania można znaleźć na naszym fanpage’u. 

Dyrektor KDK Elwira Kozłowska i Wiceprezes Enei 

Wytwarzanie ds. Pracowniczych Marcin Łukasiewicz. 

Na uczestników wydarzenia czekało kilka stanowisk  

z atrakcjami. Najważniejsza była wspólna zabawa. 

W trakcie spotkania nie zabrakło też quizów,  

w których sprawdzano wiedzę o swoich bliskich. 

Organizatorzy zadbali o upominki dla uczestników 

spotkania „Pokolenia razem”. Nagrody wręczyli im 

Elwira Kozłowska i Marcin Łukasiewicz. 
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Z myślą o naszej przyszłości 

„What about future?” to nazwa projektu realizowanego przez grupę uczniów Zespołu 

Szkół nr 1, a także hasło przewodnie wykładów, które odbyły się w Kozienickim Domu 

Kultury. W czwartek i piątek, 30 i 31 stycznia uczestnicy prelekcji mieli okazję 

dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na tematy związane z ekologią. 

Jako najważniejszy problem środowiskowy 

współczesnego świata uczniowie ZS nr 1 wskazywali 

nadmierną produkcję i zużycie tworzyw sztucznych. 

Mowa była też m.in. o pożarach trawiących lasy 

tropikalne czy o migracjach klimatycznych. Uczestnicy 

projektu mówili także o tym, jak dzięki małym krokom 

każda osoba może funkcjonować w sposób o wiele 

bardziej przyjazny środowisku. Mniejsze zużycie 

plastiku oraz wody, segregacja odpadów  

czy korzystanie z płóciennych toreb - to tylko niektóre 

z dobrych rad. 

Poranne wykłady skierowane były do uczniów szkół 

podstawowych. W sali koncertowo-kinowej CKA gościli 

podopieczni PSP nr 2 i 3 w Kozienicach. W czasie 

prelekcji oni także mogli wykazać się na scenie, dzięki 

przygotowanym dla nich konkursom. 

Z kolei wykład, który odbył się w czwartkowy 

wieczór, miał formę otwartą i skierowany był do 

wszystkich mieszkańców Gminy Kozienice. W gronie 

obecnych znaleźli się m.in.: Zastępca Burmistrza 

Gminy Kozienice ds. Technicznych Mirosław Pułkowski, 

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach 

Igor Czerwiński, Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 

Elwira Kozłowska czy Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 

Anna Gollasch. 

Podczas tej prelekcji można było dowiedzieć się 

m.in. tego, w jaki sposób samodzielnie zrobić proszek 

do prania, oczywiście w wersji ekologicznej. Na 

chętnych czekały specjalne próbki oraz przepisy na 

ten produkt. Tu także nie obyło się bez quizów z 

nagrodami, ufundowanymi przez partnerów projektu. 

Projekt „What about future?” realizowany jest na 

platformie „Zwolnieni z teorii” przez uczniów Zespołu 

Szkół nr 1 im. Legionów Polskich. Patronat honorowy 

nad akcją sprawują: Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 

Kozłowski oraz Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej 

Jung, patronat medialny  telewizja lokalna KDK 

„Kronika Kozienicka”. Partnerem przedsięwzięcia jest  

m.in. Kozienicki Dom Kultury, który ufundował 

ekologiczne torby dla uczestników konkursów. 

Grupę projektową tworzą: Adam Gorzkowski, 

Oliwia Kocyk, Urszula Woźniak i Dominika Kudła. 

W trakcie wykładów odbyło się kilka konkursów  

z nagrodami. Uczniowie sprawdzali wiedzę słuchaczy. 

Wyśpiewaj Grand Prix w Kozienicach 

Kozienicki Dom Kultury zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w XVIII Konkursie 

Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywającym się w ramach „Festiwalu 

Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka”.  

Pula nagród w konkursie wynosi niemal 15 tys. zł, 

z czego 6 tys. zł trafi do laureata Grand Prix Festiwalu. 

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają kolejno  

3,5 tys., 2,5 tys. i 1,5 tys. zł. Wyróżnienie 

premiowane jest czekiem na 1,2 tys. zł. 

Festiwal odbędzie się w Kozienicach, w dniach  

28-29 sierpnia i poprzedzony zostanie kwalifikacjami 

wstępnymi, które odbędą się w dniu 31 maja. 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą 

elektroniczną, w terminie od 2 do 31 marca,  

za pośrednictwem strony internetowej 

www.dkkozienice.pl. Link do formularza będzie 

aktywny od poniedziałku, 2 marca, od godz. 9.00. 

Regulamin konkursu oraz listy z wykazami 

utworów dostępne są na stronie Kozienickiego Domu 

Kultury. Tam też można zapoznać się z historią 

festiwalu, który odbywa się w naszym mieście  

od 2002 roku.  
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Otwarte warsztaty literackie 

Po raz kolejny, osoby piszące poezję i prozę mogły wziąć udział w jednodniowych 

otwartych warsztatach literackich, zorganizowanych przez Kozienicki Dom Kultury. 

Wszystkich przybyłych na to wydarzenie przywitała 

Halina Koryńska. Instruktor KDK przybliżyła 

okoliczności powstania tej wystawy. Na ekspozycji 

znalazło się bowiem kilkadziesiąt prac, które 

stworzono na zajęciach artystycznych prowadzonych 

przez Wojciecha Stachurskiego. Ich autorami są dzieci  

i młodzież w wieku od 12 do 19 lat, a wystawa 

stanowi zaledwie ułamek tego, co narysowali bądź 

namalowali w okresie od października do stycznia. 

Głos zabrał też Wojciech Stachurski, który 

podziękował swoim podopiecznym za pracę na 

zajęciach. Wystawę można oglądać do 5 marca. 

To efekt pracy naszych podopiecznych 

„Szkice z pracowni” to tytuł najnowszej wystawy, która prezentowana jest w sali na 

rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego. Jej wernisaż odbył się w piątek, 14 lutego. 

W sobotę, 22 lutego, w sali na rogu Centrum 

Kulturalno-Artystycznego, spotkali się literaci  

z Kozienic i Radomia, w tym m.in. członkowie grup 

literackich: „Erato” z Kozienickiego Domu Kultury  

i „Tygiel” ze Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” 

z Radomia. Towarzyszył im również Adrian Szary, 

który prowadzi obie grupy oraz Halina Koryńska  

z KDK. 

Warsztaty poprowadziła Izabella Mosańska  

– instruktorka teatralna i aktorka, poetka, malarka, 

fotografka, autorka kilku tomików wierszy, 

scenariuszy teatralnych i siedmiu monografii 

dotyczących Radomia. Laureatka wielu nagród,  

m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

i Radomskiej Nagrody Kulturalnej, zdobywczyni I i II 

miejsca w Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej 

Twórczości Artystycznej Seniorów. Obecnie prowadzi 

Teatr Proscenium przy Radomskiej Orkiestrze 

Kameralnej. 

Warsztaty adresowane były do osób piszących 

poezję i prozę. Stały się one okazją do wysłuchania 

przez uczestników rzeczowej opinii doświadczonej 

poetki, na temat ich twórczości. Jak podkreśla Izabella 

Mosańska, wiele osób pisze, bo w ten sposób chce 

podzielić się z innymi swoimi odczuciami  

i obserwacjami na temat otaczającego go świata. 

Spotkanie przebiegało w miłej i życzliwej 

atmosferze, która sprzyjała odkrywaniu talentów.  

Uczestnicy i organizatorzy warsztatów literackich. 

To było twórcze i owocne spotkanie. 
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Spektakl z ekologicznym przesłaniem 

Za nami kolejne spotkanie z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci” Kozienickiego Domu 

Kultury im. Bogusława Klimczuka. W niedzielę, 16 lutego na scenie sali koncertowo-

kinowej CKA wystąpili aktorzy z Teatru „Urwis” z Krakowa.  

Dzieci obejrzały w ich wykonaniu spektakl pt. „Eko

-Bartek”. Było to autorskie przedstawienie  

z elementami interaktywnymi. Aktorzy angażowali 

publiczność w swój występ, który był nie tylko 

rozrywką dla dzieci, ale pełnił też funkcję edukacyjną. 

Bohater spektaklu - miś Bartek, w przystępny sposób 

uczył dzieci ekologicznego podejścia do otaczającego 

je świata. Przedstawione zostały im podstawowe 

zasady dbania o środowisko takie jak oszczędzanie 

wody, segregacja śmieci czy recykling. 

Na kolejne spotkanie z teatrem dla 

najmłodszych zapraszamy już 8 marca.  

Dzieje się w Kinie KDK 

Jak co miesiąc, na łamach „Magazynu Kulturalnego KDK”, sprawdzamy zapowiedzi  

Kina KDK i podpowiadamy na co można się wybrać. #widzimysięwkinie 

Przełom lutego i marca przyniósł nam dwie 

ogólnopolskie premiery. Pierwszą z nich jest 

hiszpański film dokumentalno-fabularny 

„Najświętsze serce”. To produkcja, która opowiada 

o źródłach i historii czci Najświętszego Serca Jezusa. 

Dla tych, którzy szukają zupełnie innego klimatu  

w kinie, mamy polską komedię „Swingersi”, która 

opowiada o łóżkowych perypetiach trzech par.  

W obsadzie m.in.: Joanna Liszowska, Barbara Kurdej-

Szatan, Antoni Królikowski i Tomasz Oświeciński. 

Dla młodszych widzów mamy z kolei najnowszą 

animację Disneya pt. „Naprzód”. To historia dwóch 

nastoletnich elfów, którzy badają istnienie magii. 

W marcu, w naszym kinie pojawi się także sequel 

nagradzanej „Sali Samobójców” Jana Komasy, tym 

razem z dopiskiem „Hejter”. Obsada? M.in. Maciej 

Musiałowski, Agata Kulesza, Danuta Stenka, Julia 

Wieniawa czy Maciej Stuhr. 

Po szczegółowe informacje odnośnie Kina KDK 

odsyłamy na stronę www.kinokozienice.pl 

Wszędzie tam, gdzie gra muzyka 

W niedzielę, 23 lutego w Kozienickim Domu 

Kultury odbyło się kolejne muzyczne spotkanie,  

w ramach cyklu „Smykofonia – koncert dla 

maluszków”. Z najmłodszą kozienicką widownią 

spotkali się muzycy: Olena Yeremenko (skrzypce), 

Patryk Walczak (akordeon), Marcin Wojciech Nowak 

(klarnet), którzy przygotowali koncert pt. „Muzzle”. 

Ten poprowadziła Anna Szawiel. Dzieci wysłuchały 

wspaniałych rytmów ukraińskich nizin i gór Albanii, 

klezmerskiego tańca i polki z Lubelszczyzny. Nie 

zabrakło wspólnej zabawy i śpiewania. Na kolejną 

„Smykofonię” zapraszamy już 15 marca. 
„Smykofonia” to zabawa dla całych rodzin. 
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Z pączkiem od elektrowni po Azję 

To było słodkie i interesujące spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego 

Domu Kultury. W środę, 5 lutego, odbyły się wykłady Piotra Gierasińskiego  

i Jacka Tabora. Tego dnia słuchacze UTW świętowali także tradycyjny Dzień Pączka. 

Piotr Gierasiński to podróżnik, który zwiedza świat 

na motocyklu. W czasie spotkania w Kozienicach 

zabrał naszych słuchaczy w podróż do Azji Centralnej  

i w góry Pamir. Tę odbył samotnie w 2019 roku. Sama 

podróż trwała miesiąc, a poprzedziły ją solidne 

przygotowania. Jak przyznał, wszystkie wyprawy 

organizuje samodzielnie. W trakcie wykładu podzielił 

się ze słuchaczami licznymi ciekawostkami z trasy. 

Drugi prelegent - ornitolog i przyrodnik Jacek 

Tabor, pokazał naszym seniorom „Zielone oblicze 

Elektrowni Kozienice.” Był to wykład pokazujący 

pozytywny wpływ działalności elektrowni na 

otaczające ją środowisko. Jak podkreślał, na terenie  

i wokół tego wielkiego zakładu można znaleźć wiele 

unikatowych i cennych okazów przyrody. Prelegent 

zwrócił też uwagę na obecność wielu pożytecznych 

owadów. 

Wykład został zorganizowany przez Eneę 

Wytwarzanie w ramach partnerstwa z Fundacją Enea,  

Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwem 

Ornitologicznym, Gminą Kozienice i Kozienickim 

Domem Kultury. 

Z kolei po wykładach, w patio CKA, odbył się 

tradycyjny już Dzień Pączka. Rada Słuchaczy UTW 

zaprosiła wykładowców i studentów-seniorów na 

pączki, faworki oraz kawę i herbatę. 

Jacek Tabor opowiadał o bogactwie przyrody  

w otoczeniu Elektrowni Kozienice.   

Dzień Pączka to tradycja na kozienickim UTW. Na fot. 

Rada Słuchaczy i dyrektor Elwira Kozłowska. 

Nasi seniorzy z wystawą w Pionkach 

Wszystkich przybyłych na wernisaż powitali: 

dyrektor MOK – Agata Chmielewska oraz kurator 

wystawy – Tomasz Wróblewski. Później był jeszcze 

czas na podziękowania, gratulacje i życzenia złożone  

w imieniu dyrektor KDK – Elwiry Kozłowskiej i kilka 

słów na temat prezentowanych prac od prowadzącego 

zajęcia – Wojciecha Stachurskiego. Wernisaż był 

okazją do spotkania naszych słuchaczy z uczestnikami 

zajęć plastycznych z Pionek i wymiany doświadczeń 

warsztatowych. Otwarcie wystawy zakończyło  

się poczęstunkiem w kawiarni i wspólnym zdjęciem. 

W czwartek, 6 lutego, w Galerii Hall Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach odbył  

się wernisaż wystawy prac słuchaczy UTW, uczęszczających na zajęcia artystyczno-

plastyczne. Tytuł wystawy to „Szkice z pracowni UTW”.  
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Na okres ferii zimowych Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka przygotował 

dla dzieci i młodzieży bardzo bogatą ofertę zajęć w ramach akcji „Zima w Mieście — Ferie 

2020 z KDK”. Na wszystkich chętnych czekały najrozmaitsze możliwości spędzenia 

wolnego czasu i doskonalenia swoich umiejętności, np. wokalnych, tanecznych, 

plastycznych i nie tylko. Publikujemy obszerną fotorelację z zajęć i warsztatów. 

Nie lada gratką były warsztaty improwizacji wokalnej, które poprowadził znany piosenkarz Michał Rudaś. 

Młodzi wokaliści ćwiczyli swój warsztat również pod okiem Piotra Markowskiego, który współpracuje z KDK. 

W KDK śpiewania w ferie nie brakowało. Kolejne zajęcia dla miłośników muzyki poprowadziła  

Ewa Izdebska. Były to zarówno warsztaty indywidualne, jak i grupowe „Mały Gospel”. 

Kamil Koksa przygotował na ferie dwudniowe warsztaty pianistyczne. Z kolei z Małgorzatą Koksą  

ćwiczyli miłośnicy gry na gitarze i ukulele. Wszystkie te zajęcia miały charakter indywidualny. 
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„Małe skrzypki” i nauka gry na pianinie z Ewą  

Izdebską to kolejna oferta, jaką przygotowaliśmy  

dla młodych instrumentalistów. 

Nauka podstaw tańca Hip Hop oraz stylów pochodnych 

tj. house, locking, waacking — tak wyglądał program 

warsztatów z tancerką Kamilą Ochwat.  

Szymon Gniadkowski — dyplomowany instruktor 

 tańca, wielokrotny Mistrz Polski formacji w tańcach 

latynoamerykańskich po raz kolejny zabrał młodzież  

w świat tańców latynoamerykańskich oraz disco.  

Instruktor KDK Halina Koryńska zabrała dzieci  

i młodzież do świata jogi. Warsztaty były okazją do 

poznania podstawowych ćwiczeń rozciągających. 

Stałą pozycją w kalendarzu naszych warsztatów są 

zajęcia break dance z Michałem Wójcikiem. Chętnych 

do tego, by dosłownie stanąć na głowie, nie brakuje.  

Nauka podstawowych kroków i figur tańca jazzowego, 

elementy akrobatyki, zabawy rytmiczno-taneczne  

znalazły się w programie warsztatów tanecznych (jazz 

z elementami akrobatyki) z Heleną Szamańską. 
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Staramy się, by nasza oferta była interesująca  

i zróżnicowana. Ciekawą opcją na spędzenie wolnego 

czasu były zajęcia taneczne dla mam z dziećmi. 

„Wyginam śmiało ciało — warsztaty modern jazz”  

to nazwa zajęć tanecznych, które poprowadziła  

dla dzieci w wieku 7-10 lat Anna Lidak. 

„Poznajemy ciekawe zawody” to hasło przewodnie krótkich wycieczek, zorganizowanych w ramach Ferii 2020  

z KDK. Pod opieką Anny Lidak dzieci odwiedziły Urząd Miejski, gdzie gościli u Burmistrza Gminy Kozienice i jego 

zastępców, a także Komendę Powiatową Policji oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Była to 

idealna okazja do tego, aby zobaczyć jak wygląda codzienna praca na tych odpowiedzialnych stanowiskach. 

Blogerka Joanna Baranowska pokazała dzieciom jak 

samodzielnie można wykonać w domu przyjazną dla 

środowiska chemię domową, np. proszek do prania. 

Podczas warsztatów dziennikarskich (prasowo-

telewizyjnych) młodzież mogła dowiedzieć się  

jak wygląda praca w mediach „od kuchni”. 
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W trakcie ferii ogromnym zainteresowaniem cieszyły 

się różnego rodzaju zajęcia plastyczne i manualne.  

Wojciech Stachurski zabrał dzieci do świata rysunku  

i malarstwa. Młodzi twórcy pracowali przy sztalugach. 

W trakcie warsztatów „Zima na szkle” dzieci miały 

niepowtarzalną okazję do tego, aby… malować na 

oknach Centrum Kulturalno-Artystycznego. Zajęcia 

poprowadziła Agnieszka Krynicka z KDK. 

„Zimowe świeczniki — lodowe lampiony” to nazwa 

zajęć z Katarzyną Kościug, w trakcie których  

powstały efektowne świeczniki.  

Metoda decoupage to bardzo popularna metoda  

ozdabiania przedmiotów. Tym razem uczestnicy zajęć 

z Ewą Pytką wykorzystali ją do robienia zakładek. 

Na zajęciach plastycznych z Agnieszką Bieńkowską 

dzieci zdobiły drewniane ramki przy użyciu foremek 

silikonowych i farb akrylowych. 

„Ulepimy dziś bałwana” to nie tylko tytuł piosenki  

z popularnej animacji, ale także hasło przewodnie  

zajęć plastycznych z Anną Tomczyk-Anioł. 
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Zima w mieście — Ferie 2020 z KDK 

Irmina Węgrzycka zaproponowała paniom warsztaty 

„Biżuteria z koralików dla mamy i córki”. W ich trakcie 

powstały wyjątkowe bransoletki.  

Na warsztatach z Marleną Zielińską dzieci dekorowały 

drewniane zabawki farbami akrylowymi, 

 z wykorzystaniem tradycyjnych wzorów ludowych. 

Podczas ferii w KDK dzieci miały okazję szukać ukrytych skarbów. Okazją do tego były zajęcia z Anną Lidak  

i Heleną Szamańską, którym pomagały panie wolontariuszki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzieci bardzo  

zaangażowały się w rywalizację i z wielką ochotą szukały fantów — każdy bowiem dawał punkty w grze. 

Pamiętaliśmy też o młodych kinomanach, dla których 

przygotowaliśmy specjalne seanse w Kinie KDK. 

Z kolei miłośnicy teatru obejrzeli spektakl „Tajemniczy 

ogród” w Teatrze Powszechnym w Radomiu.  

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

