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VIII Festiwal Muzyki Sakralnej VIII Festiwal Muzyki Sakralnej 
im. Józefa Furmanikaim. Józefa Furmanika

To była prawdziwa uczta dla duszy.  
W niedzielę, 24 kwietnia, odbył się VIII Festiwal 
Muzyki Sakralnej im. Józefa Furmanika. 
Tradycyjnie, miłośnicy nietuzinkowej muzyki 
spotkali się w kościele pw. Świętego Krzyża 
w Kozienicach, gdzie wysłuchali występów 
trzech chórów, zespołu wokalnego oraz duetu 
Antonina Krzysztoń i Marcin Majerczyk.

Wszystkich przybyłych na to wydarzenie przywitała 
Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska, 
której przypadła rola prowadzącej festiwal. Wśród 
zebranych obecni byli m.in. Zastępca Burmistrza Gminy 
Kozienice ds. Technicznych Mirosław Pułkowski, Starosta 
Powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski, Wicestarosta 
Powiatu Kozienickiego Małgorzata Bebelska, Wiceprezes 

Zarządu Enei Wytwarzanie ds. Pracowniczych Marcin 
Łukasiewicz, Proboszcz Parafii pw. Świętego Krzyża 
ks. kanonik Kazimierz Chojnacki, Proboszcz Parafii  
pw. Świętej Rodziny ks. dziekan Władysław Sarwa oraz 
wnuczka Józefa Furmanika – Maria Antonina Furmanik.

Dyrektor Elwira Kozłowska przypomniała pokrótce 
historię i tradycje festiwalu, którego początki sięgają 
2013 roku, a następnie poprosiła wiceburmistrza 
Mirosława Pułkowskiego o oficjalną inaugurację 
tegorocznej edycji wydarzenia. 

– Festiwal Muzyki Sakralnej im. Józefa Furmanika to 
wspaniała kozienicka tradycja. Wydarzenie wyjątkowe, 
które z jednej strony skupia tu, w tym właśnie miejscu, 
nietuzinkowych artystów, z drugiej zaś pozwala widzom  
 

W trakcie festiwalu wystąpił m.in. Chór Miasta Garwolin pod dyrekcją Radosława Mitury. To był świetny występ! 

Ciąg dalszy na str. 2
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na ogrom refleksji na temat życia, Boga, świata 
i modlitwy – mówił Mirosław Pułkowski, dodając: 
–  Ale kozienicki festiwal ma jeszcze jeden wymiar. 
Jest bowiem żywym upamiętnieniem postaci Józefa 
Furmanika. Wybitnego kompozytora i organisty (…). 
Dzięki pracy wielu osób, dzięki temu festiwalowi  
i każdemu, kto jest zaangażowany w jego organizację, 
pamięć o tym wybitnym artyście jest wciąż żywa.

Spotkanie z muzyką i Bogiem
Po tym krótkim wstępie przyszła pora na dwie 

godziny wyjątkowej muzyki. Najpierw dla kozienickiej 
publiczności wystąpiły dwie formacje gospodarzy:  
Chór Fa-Mi-Re im. Józefa Furmanika z Kozienic pod 
dyrekcją siostry Anny Sulimy oraz Chór FERMATA 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Muzycznej „Kanon”  
z Kozienic pod dyrekcją Anny Kuczmery.

Jako kolejny miał okazję zaprezentować się Chór 
Miasta Garwolin pod dyrekcją Radosława Mitury, a tę 
część festiwalu zakończył występ Zespołu Kameralnego 
Gregorianum pod dyrekcją Bereniki Jozajtis.

Wszyscy artyści otrzymali pamiątkowe statuetki 
i zestawy gadżetów, ale przede wszystkim gromkie 
brawa od kozienickiej publiczności.

Gośćmi tegorocznej edycji festiwalu byli Antonina 
Krzysztoń i Marcin Majerczyk i to właśnie ich poetycko-
gitarowy występ zwieńczył część artystyczną 
wydarzenia. Artyści zabrali słuchaczy w łagodną, pełną 
refleksji liryczną podróż.

Uroczystość przy pomniku
Po koncercie odbyła się uroczysta msza święta,  

po której tradycyjnie wierni udali się w kierunku pomnika 
upamiętniającego postać Jana Pawła II. Tam ksiądz 
proboszcz Kazimierz Chojnacki poprowadził modlitwę, 
a następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły 
znicze. 

Obszerną galerię ponad 100 zdjęć z tego wydarzenia 
można znaleźć na naszym fanpage’u na portalu 
Facebook (facebook.com/kozienickidomkultury), gdzie 
serdeczenie zapraszamy.

Organizatorami festiwalu były: Gmina Kozienice, 
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka  
i Parafia pw. Świętego Krzyża w Kozienicach. Partnerem 
głównym wydarzenia była Enea Wytwarzanie. 
Partnerami zaś: Parafia pw. Św. Rodziny w Kozienicach, 
OPP „Ogród Jordanowski” w Kozienicach, Rycerze 
Kolumba Rada Lokalna w Kozienicach im. Matki 
Kazimiery Gruszczyńskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach, Zgromadzenie 
Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Kozienicach  
oraz Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu.

Patronat honorowy nad festiwalem 

sprawowali: Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy 
Kozienice, Krzysztof Wolski – Starosta Powiatu 
Kozienickiego, Antoni Józwowicz – Prezes Zarządu 
Enei Wytwarzanie, ks. dziekan Władysław Sarwa  
– Proboszcz Parafii pw. Św. Rodziny w Kozienicach  
oraz ks. kanonik Kazimierz Chojnacki – Proboszcz 
Parafii pw. Św. Krzyża w Kozienicach.

Ciąg dalszy ze str. 1

Festiwal poprowadziła Dyrektor Kozienickiego  
Domu Kultury Elwira Kozłowska. 

Kozienice reprezentował m.in. Chór FERMATA  
Stowarszyszenia Przyjaciół Szkoły Muzycznej  

„Kanon” pod dyrekcją Anny Kuczmery.

Gościem tegorocznej edycji festiwalu była Antonina 
Krzysztoń, której towarzyszył Marcin Majerczyk.



  KDK nr 133 / 30.04.2022

3

Ten taniec można usłyszeć. Ten taniec można usłyszeć. 
To było widowisko pełne energii!To było widowisko pełne energii!

To było widowisko pełne dobrej energii, 
świetnego tańca i bardzo przyjemnej muzyki. 
W czwartek, 21 kwietnia, w Kozienickim Domu 
Kultury zobaczyliśmy spektakl muzyczno-
taneczny „Usłyszeć Taniec”.

Wszystkich przybyłych na to wydarzenie do sali 
koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego 
przywitała dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 
Zapowiedziała pokrótce gwiazdy wieczoru, a także 
przybliżyła kulisy czwartkowego spotkania.

– Dziś spotykamy się z okazji „Międzynarodowego 
Dnia Tańca”. To święto ustanowione stosunkowo 
niedawno, bo w 1982 roku i obchodzone rokrocznie 
29 kwietnia. W Kozienickim Domu Kultury spotykamy 
się nieco wcześniej i już dziś rozpoczynamy taneczno-
muzyczne świętowanie – mówiła Elwira Kozłowska. 

„Międzynarodowy Dzień Tańca” został ustanowiony 
przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu 
Teatralnego, będący pod auspicjami UNESCO. Jego 
data nie jest przypadkowa. Termin ten wybrano na 
pamiątkę chrztu francuskiego tancerza i choreografa 
Jeana-Georges’a Noverre’a.

Po tym krótkim wstępie scenę przejęli artyści  
i zawładnęli nią totalnie.

Wyjątkowy projekt
„Usłyszeć Taniec” to widowisko różnych form 

stepowania. Od flamenco, przez step irlandzki  
i amerykański, po taniec współczesny, a wszystko to przy 
muzyce ethnojazzowej granej oczywiście na żywo. To 
barwny spektakl, w którym taniec jest częścią muzyki, 
a muzyka – tańca. Projekt tworzą wybitni tancerze  
i muzycy, soliści widowisk w Europie i USA. Od premiery 

w 2014 roku odbyło się ponad 180 spektakli, pokazów  
i warsztatów w największych salach widowiskowych  
w całej Polsce.

Jedną z odsłon projektu „Usłyszeć Taniec” mogliśmy 
zobaczyć w Kozienickim Domu Kultury kilka tygodni 
temu, podczas spotkania z okazji „Dnia Świętego 
Patryka” i „Dnia Wiosny”. Tym razem brzmienia 
wypłynęły poza Zieloną Wyspę, chociaż nie zabrakło  
też irlandzkich klimatów.

Na naszej scenie zobaczyliśmy czworo 
utalentowanych tancerzy i pięcioro muzyków. Step 
amerykański zaprezentował Michał Wierzbowski, 
irlandzki – Mateusz Wójcik, flamenco – Ewa Jakubiec,  
a taniec współczesny, pochodząca z Ukrainy tancerka  
– Maria Lozovaya. 

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbali: Tomasz 
Biela (gitara akustyczna, elektryczna, jazzowa, 
kierownictwo muzyczne), Ewelina Grygier (drewniany 
flet poprzeczny), Małgorzata Mycek (wokal, bodhran, 
cajon, perkusjonalia), Jakub Wagner (gitara flamenco, 
cajon) oraz Grzech Piotrowski (saksofon tenorowy).

Artyści razem stworzyli wspaniałą taneczno-
muzyczną kombinację i dali energiczne show, które 
zostało gorąco przyjęte przez kozienicką publiczność. 
Nie obyło się bez kilku bisów! 

Obszerną galerię zdjęć z tego wydarzenia można 
znaleźć na naszym fanpage’u na portalu Facebook 
(facebook.com/kozienickidomkultury). Zachęcamy 
również do obserwowania nas na portalach Instagram 
oraz YouTube. 

Organizatorami spektaklu były: Gmina Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

„Usłyszeć Taniec” to widowisko, w którym spotyka się kilka gatunków stepu, taniec współczesny  
i muzyka ethnojazzowa, grana na żywo. To show, które bawi się ruchem, brzmieniem i światłem.
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Takiego konkursu recytatorskiego Takiego konkursu recytatorskiego 
jeszcze u nas nie było!jeszcze u nas nie było!
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„Słowa jak motyle – Wiersze Babci Zosi” 
to tytuł nowego konkursu recytatorskiego 
adresowanego do dzieci w wieku 6-10 lat, 
organizowanego przez Kozienicki Dom Kultury. 
W środę, 20 kwietnia, w sali wystawowej 
Centrum Kulturalno-Artystycznego odbyły 
się przesłuchania, w których udział wzięło  
19 dzieci z przedszkoli oraz szkół  
podstawowych z terenu Gminy Kozienice. 

Wszystkich przybyłych na przesłuchania 
powitała Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 
Elwira Kozłowska. Uczestnikom konkursu życzyła 
powodzenia i zapewniła o trzymaniu kciuków za 
wszystkich bez wyjątku. Dyrektor KDK przypomniała, 
że konkurs odbywa się z okazji jubileuszu 50-lecia 
pracy twórczej cenionej regionalnej poetki ludowej 
Zofii Kucharskiej, która od lat związana jest z naszą 
Grupą Poetycką „Erato”. Zofia Kucharska, która przez 
lata chętnie spotykała się z dziećmi w przedszkolach 
i szkołach nazywana jest „Babcią Zosią”, stąd tytuł  
naszego konkursu.

Przesłuchania poprowadziła specjalista  
ds. programowych i organizacji imprez KDK Halina 

Koryńska. Na początku przedstawiła jury,  

które oceniało naszych młodych mistrzów słowa.  
Byli to nauczyciele języka polskiego: Hanna Boryczka,  
Justyna Kwaśnik oraz Krzysztof Kaim.

Dzieci do konkursu mogły zostać zgłoszone 
zarówno przez przedszkola i szkoły podstawowe,  
jak i indywidualnie przez rodziców. Warunkiem 
startu w konkursie był udział opiekuna  
w warsztatach zorganizowanych przez Kozienicki 
Dom Kultury przy współpracy z aktorem  
i reżyserem Marcinem Masztalerzem. Zajęcia te miały 
pomóc w jak najlepszym przygotowaniu uczestników 
do konkursu.

W trakcie przesłuchań, najmłodsi prezentowali 
wybrany wiersz Zofii Kucharskiej z tomiku „Wiersze 
Babci Zosi”, wydanego przez Bibliotekę Publiczną 
Gminy Kozienice im. Ks. Franciszka Siarczyńskiego. 
Po występie ostatniego uczestnika, komisja udała 
się na obrady, w trakcie których wyłoniła laureatów. 
Ich nazwiska poznaliśmy podczas Gali Laureatów.  
Ta odbyła się 26 kwietnia, w sali kameralnej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego. Na relację z gali zapraszamy 
do kolejnego wydania „Magazynu Kulturalnego KDK”. 

Organizatorami konkursu były: Gmina Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

O kulisach organizacji konkursu „Słowa jak motyle - Wiersze Babci Zosi” jego uczestnikom  
opowiadała Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. 
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„Sztuka papieru”. Niezwykła  „Sztuka papieru”. Niezwykła  
wystawa zawitała do Kozienicwystawa zawitała do Kozienic

„Sztuka papieru” to tytuł najnowszej 
wystawy, którą można oglądać w Kozienickim 
Domu Kultury. W piątek, 1 kwietnia, odbył 
się jej uroczysty wernisaż. Na ekspozycji 
prezentowane są niezwykłe prace Magdaleny 
Szyszkowskiej i Elżbiety Zrobek. 

Wszystkich przybyłych na otwarcie tej niezwykle 
ciekawej i barwnej ekspozycji powitała komisarz 
wystawy i instruktor plastyki KDK Agnieszka 
Bieńkowska. Następnie przedstawiła sylwetki autorek 
naszej najnowszej wystawy – Magdaleny Szyszkowskiej 
i Elżbiety Zrobek. Na wernisażu, z przyczyn losowych, 
obecna była tylko jedna z pań. W dalszej części 
spotkania, Agnieszka Bieńkowska przeprowadziła 
obszerny wywiad z Elżbietą Zrobek. Pytania dotyczyły 
m.in. kwestii technicznych czy procesu twórczego.

„Sztuka papieru”, czyli…
Wystawa pt. „Sztuka papieru” jest efektem 

zafascynowania artystek materią pochodzenia 
organicznego. Same zbierają rośliny, preparują  
i przetwarzają je w papier, z którego tworzą płaskie 
lub przestrzenne obiekty. W swojej pracy wykorzystują 
włókna trzciny, tataraku, kukurydzy, agawę, palmę, 
łodygi bambusa czy liście bananowca. Mimo,  
że posługują się starą technologią przetwarzania roślin, 
to w swej sztuce przekraczają dosłowność i fizyczność 
tej materii. Nadają jej własny, przestrzenny kształt  
i wymiar. 

Dla Magdaleny Szyszkowskiej i Elżbiety Zrobek 
papier z materii roślinnej stał się szczególnym medium, 
w którym wyrażają własne treści, przemyślenia i emocje. 
Mimo, że każda z artystek prowadzi indywidualną 

działalność artystyczną, to od ponad dziesięciu lat 
wspólnie wystawiają swoje prace na kilkunastu 
wystawach, m.in. w Łodzi, Lublinie, Krakowie, Dąbrowie 
Górniczej, Mikołowie, Żorach. Wystawa pt. „Sztuka 
papieru” jest kolejną, wspólną prezentacją dwóch 
odmiennych wizji artystycznych. Założeniem artystek 
jest, aby pozostawienie śladów siebie w tak nietrwałym 
materiale, przypominało o kruchości i przemijalności 
życia.

Podwójne losowanie
Warto jeszcze dodać, że spotkanie z jedną  

z autorek nie było jedyną atrakcją tego wieczoru.  
Była też niespodzianka dla publiczności, czyli 
losowanie, w którym do wygrania były dwie prace 
autorek.  Powędrowały one w ręce szczęśliwców, którzy 
przychodząc na wernisaż odebrali folderki oznaczone 
numerami 2 i 29. Praca Elżbiety Zrobek trafiła prosto 
w ręce uczestniczki zajęć w Ognisku Pracy Pozaszkolnej 
„Ogród Jordanowski” w Kozienicach, a praca Magdaleny 
Szyszkowskiej do uczestniczki zajęć plastycznych 
prowadzonych w ramach „Akademii Szerokich 
Horyzontów” w Kozienickim Domu Kultury.

Dodatkowe zdjęcia z tego wydarzenia można 
znaleźć na naszym fanpage’u na portalu Facebook 
(facebook.com/kozienickidomkultury). Zapraszamy 
też na nasz profil na portalu Instagram oraz kanał 
YouTube. Wystawa dostępna będzie w sali wystawowej 
Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach do  
22 maja 2022 roku. Zapraszamy codziennie  
w godzinach od 9.00 do 21.00. 

Organizatorami wydarzenia były: Gmina Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

 Komisarz wystawy Agnieszka Bieńkowska (z lewej)  
i jedna z autorek prac Elżbieta Zrobek.

W trakcie wernisażu odbyły się dwa losowania  
wyjątkowych prac autorek wystawy. 
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„Z językami wszędzie jesteś w domu”. „Z językami wszędzie jesteś w domu”. 
Za nami inicjatywa społeczności I LOZa nami inicjatywa społeczności I LO

Za nami premiera przedstawienia słowno-
muzycznego „Poligloci w drodze”. Ta odbyła się 
w czwartek, 7 kwietnia, w ramach inicjatywy 
lokalnej „Z językami wszędzie jesteś w domu” 
– (Edward de Waal) – Rola języków obcych  
w życiu człowieka, zgłoszonej do 2. Konkursu 
na inicjatywy lokalne „Nasza kultura z KDK  
w Gminie Kozienice”, realizowanego przez 
Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury.

Spotkanie w sali koncertowo-kinowej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego rozpoczęło się od 
rozstrzygnięcia dwóch konkursów, które ogłoszono  
w ramach inicjatywy: „Dlaczego warto uczyć się języków 
obcych?” oraz „Moja przygoda z językiem obcym”.

Pierwszy z nich – plastyczny – skierowany 
był do przedszkolaków, uczniów klas 8 szkół 
podstawowych oraz szkół średnich. W kategorii 
„Przedszkola” pierwsze miejsce zajęli: Wiktor Maksym  
(PP nr 4) oraz Michał Stępień (PSP nr 4), drugie – Mia 
Lenarcik i Aleksander Marczewski (oboje PP nr 4),  
a trzecie – Lena Misztal i Amelia Hernik (również  
PP nr 4). 

W kategorii młodzież wygrała Hanna Robak, 
przed Hanną Łukiewicz i Anną Grządzielą (wszystkie  
z I LO). Przyznano też dwa wyróżnienia dla Aleksandry 
Maliszewskiej (I LO) i Oliwii Strąg (PSP nr 3).

Drugi z konkursów, tym razem o charakterze 
literackim, skierowany był do słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku KDK. Tu pierwsze miejsce zajęła Zofia 

Barbara Młynarczyk, a druga była Agnieszka Cichoń. 

Nagrody laureatom wręczyły dyrektor I LO Ewa Malec  
i dyrektor KDK Elwira Kozłowska.

Premiera spektaklu i pokaz filmu
Głównym punktem programu był spektakl „Poligloci 

w drodze”. Fabuła spektaklu toczy się wokół rozmowy 
dwóch nastolatek, które dywagują na temat różnych 
aspektów nauki języków obcych. Ich dialogi przerywane 
są przez partie śpiewane, a widzowie mają okazję 
usłyszeć takie przeboje jak „Felicita” czy „Happy”.

Tuż po przedstawieniu wyświetlono krótkometrażowy 
film na temat motywacji i roli języków obcych 
w życiu. Ten powstał przy udziale słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK, uczniów z I LO  
w Kozienicach oraz dzieci z Publicznego Przedszkola  
nr 4 w Kozienicach.

Podziękowania
Tego dnia nie mogło zabraknąć wielu podziękowań 

i gratulacji. Jako pierwsza głos zabrała dyrektor KDK 
Elwira Kozłowska, która pogratulowała wszystkim 
autorkom projektu oraz przekazała wyrazy uznania 
wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację. 
Za bardzo dobrą współpracę i wsparcie merytoryczne 
oraz finansowe podziękowała natomiast dyrektor  
I LO Ewa Malec.

Serdeczne gratulacje otrzymały autorki inicjatywy: 
Izabela Barcikowska-Poździk, Mariola Worobiec, 
Karolina Jakubowska, Monika Marczewska, Agnieszka 
Brzuskiewicz i Monika Lis. Podziękowania trafiły również 
do Publicznego Przedszkola nr 4 oraz do uczniów z I LO 
w Kozienicach. 

6

To była inicjatywa w językowym klimacie, a jej głównym motywem były: nauka języków obcych i podróże.
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„Mamy! Mamy moc!”. To była  „Mamy! Mamy moc!”. To była  
inicjatywa kozienickich maminicjatywa kozienickich mam

Trwająca dwa dni konferencja, wykłady  
i warsztaty dla mam oraz ich pociech,  
a na finał – wernisaż wystawy. Tak  
w największym skrócie wyglądała realizacja 
inicjatywy „Mamy! Mamy moc!”, zgłoszonej 
przez Aktywne Mamy do 2. Konkursu na 
inicjatywy lokalne „Nasza kultura z KDK  
w Gminie Kozienice”, realizowanego przez 
Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury.

Konferencja odbyła się w dniach 2-3 kwietnia i była 
podzielona na dwa główne bloki tematyczne: dzień dla 
mam oraz dzień dla mam i dzieci. 

Dzień pierwszy
Sobota rozpoczęła się od warsztatu pt. „Jesteś 

ważna”. Poprowadziła go Joanna Wolska. Było 
to spotkanie motywujące, którego celem było 
uświadomienie mamom jak ważne jest dbanie o siebie, 
aby móc prawidłowo zadbać o najbliższych.

Kolejnym punktem programu był blok wykładów. 
Pierwszy poprowadziła kozienicka dietetyk Anna 
Gałązkiewicz, która mówiła o zdrowym odżywianiu 
oraz o zbilansowanej diecie dla kobiet i dzieci.  
Po wykładzie była też możliwość rozmowy 
indywidualnej z dietetyczką. Nie zabrakło także wykładu  
z psychologiem dziecięcym. O sposobach radzenia sobie 
z najczęściej występującymi sytuacjami problemowymi 
u dzieci w wieku 0-5 lat opowiadała Malwina Łoboda.

Był również czas na tematy związane z pielęgnacją 
skóry twarzy i ciała. Wykład o takiej tematyce 
poprowadziła Sylwia Mikulska-Pawelec, inicjatorka 
konferencji. Zaprezentowała mamom podstawowe 
zasady domowej pielęgnacji ciała i twarzy. Po wykładzie 
odbył się także pokaz kosmetyczny, którego uczestniczki 

poznały ćwiczenia mięśni twarzy, dzięki którym skóra 
wygląda młodo i promiennie.

Dzień drugi
Metodologia Montessori oraz „Joga śmiechu” to dwa 

hasła przewodnie drugiego dnia konferencji.
Spotkanie rozpoczęło się od wykładu o metodologii 

Montessori, który w sali na rogu wygłosiła Magdalena 
Pijarska. Podczas prelekcji omówiła podstawowe zasady 
tej pedagogiki oraz przedstawiła pozytywy płynące  
z jej stosowania. Wykład miał formę interaktywną, 
był czas na zadawanie pytań, omawianie obserwacji 
czy wymianę doświadczeń. Tuż po nim, odbyły się  
trzy serie warsztatów dla mam i dzieci, podczas  
których wykorzystywano zabawy i ćwiczenia 
charakterystyczne dla tej metodologii.

Równolegle do tych warsztatów odbywały się zajęcia 
„Jogi śmiechu”, które w sali tanecznej przeprowadziła 
Joanna Wolska. Były to warsztaty skierowane zarówno 
dla dorosłych, jak i dla dzieci. W dużej mierze oparte 
były o ćwiczenia oddechowe i o korzyści, jakie daje 
organizmowi ludzkiemu śmiech. W sumie odbyły się 
dwie bardzo pozytywne sesje, a każda z nich trwała 
godzinę. Dla uczestników była to solidna dawka energii.

Wystawa na finał
Podsumowaniem inicjatywy była wystawa fotografii, 

której oficjalne otwarcie odbyło się w sobotę,  
9 kwietnia. Na ekspozycji zaprezentowano zdjęcia 
dokumentujące przebieg konferencji. Był to czas na 
gratulacje i podziękowania, zarówno dla organizatorek 
przedsięwzięcia, jak i jego uczestniczek. W trakcie 
wydarzenia wręczono vouchery paniom, które wzięły 
udział w największej liczbie wykładów w trakcie 
konferencji.

To było prawdziwe święto Mam i ich pociech.  
Było barwnie, kolorowo i edukacyjnie.

Autorki inicjatywy: Sylwia Mikulska-Pawelec (z lewej) 
 oraz Anna Bienias, czyli „Aktywne Mamy”.
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Pisanka! Przepiękne warsztatyPisanka! Przepiękne warsztaty
w wielkanocnym klimaciew wielkanocnym klimacie
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Wielkanocne ozdoby techniką filcowania na 
sucho powstawały w Kozienickim Domu Kultury 
podczas VI edycji warsztatów plastycznych 
„Pisanka w CKA”. W poniedziałek, 4 kwietnia, 
pod okiem naszej instruktorki plastyki 
Agnieszki Bieńkowskiej pracowało 24 uczniów 
ze swoimi nauczycielkami.

W warsztatach udział wzięli uczniowie z nauczycielami 
z ośmiu szkół z terenu Gminy Kozienice: PSP nr 1  
i PSP nr 3 w Kozienicach oraz PSP z Wólki Tyrzyńskiej, 
Stanisławic, Woli Chodkowskiej, Brzeźnicy, Świerży 
Górnych oraz Ryczywołu. Wszystkich przybyłych  
w imieniu Burmistrza Gminy Kozienice Piotra 
Kozłowskiego i Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 
Elwiry Kozłowskiej powitała prowadząca warsztaty 
Agnieszka Bieńkowska. Następnie pokazała na czym 
będzie polegać praca uczestników zajęć. 

Do wykonania pisanki techniką filcowania potrzebne 
były styropianowe jajka, igły do filcu oraz wełna 
czesankowa. Niezbędny był też oczywiście pomysł 
na wykonanie wielkanocnej ozdoby. Okazało się, 
że uczestnicy „Pisanki w CKA” to bardzo kreatywne 
osoby i dzięki temu każda ozdoba była inna. Mogliśmy 

zachwycać się m.in. kwiatowymi motywami, a także 
zwierzakami. Nie zabrakło również pisanek wykonanych 
w geście solidarności z Ukrainą. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy i słodkie upominki z rąk dyrektor KDK Elwiry 
Kozłowskiej. Nie zabrakło także tradycyjnego już 
pamiątkowego zdjęcia grupowego.

Organizatorami warsztatów były: Gmina Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Po wystawie oprowadził autor zdjęć Jacek Tabor.

Bogactwo przyrodnicze Elektrowni Bogactwo przyrodnicze Elektrowni 
Kozienice na wystawie w KDKKozienice na wystawie w KDK

„Zielone oblicze Elektrowni Kozienice” to 
tytuł wystawy fotograficznej, którą przez 
ponad trzy tygodnie można było oglądać w sali 
na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego. 
W piątek, 25 marca, Kozienicki Dom Kultury 
zorganizował prezentację wystawy z udziałem 
autora zdjęć – Jacka Tabora. 

Wystawa „Zielone oblicze Elektrowni Kozienice” 
prezentuje bogactwo przyrodnicze w obrębie 
Elektrowni Kozienice. Zostało ono odkryte niedawno 
i wciąż jest obiektem obserwacji oraz badań, w jaki 
sposób duży obiekt przemysłowy może koegzystować 
ze środowiskiem przyrodniczym, rzadkimi gatunkami  
– a to wszystko na skraju Puszczy Kozienickiej  
i w dolinie rzeki Wisły. Wszystkie fotografie zostały 
wykonane bezpośrednio na terenie Elektrowni 
Kozienice. Autorowi szczególnie zależało, aby każde 

ujęcie w sposób oryginalny pokazywało w tle teren 

zakładu. Wskazuje to wiarygodnie na duże bogactwo 
przyrodnicze Elektrowni, wielość występujących tu 
chronionych gatunków, obfitość bazy pokarmowej dla 
pszczół czy bogactwo drzew i krzewów. Organizatorami 
wystawy były: Enea Wytwarzanie, Mazowiecko-
Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Gmina 
Kozienice i Kozienicki Dom Kultury.

Uczestnicy i organizatorzy warsztatów. Jak co roku, 
spotkały się one z zainteresowaniem uczniów.
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Wspaniali goście 7. spotkania  Wspaniali goście 7. spotkania  
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Popularny aktor Stanisław Górka  
oraz dziennikarz i poeta Józef Baran byli 
gośćmi specjalnymi 7. spotkania literackiego z 
cyklu „Witryna”, które odbyło się w sobotę, 9 
kwietnia, w Kozienickim Domu Kultury. 

Wszystkich przybyłych do sali wystawowej 
Centrum Kulturalno-Artystycznego powitała Dyrektor 
Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. 
Następnie podziękowała poloniście, poecie i wykładowcy 
akademickiemu Adrianowi Szaremu za opiekę nad 
Grupą Poetycką „Erato”, która od lat działa w KDK. 
Tego wieczoru Adrian Szary występował nie tylko w 
roli opiekuna naszych poetów, ale także prowadzącego 
„Witrynę”, dlatego przejął mikrofon i poprowadził dalszą 
część spotkania.

W pierwszej części swoje przysłowiowe „pięć minut” 
mieli poeci z Grupy Poetyckiej „Erato” z KDK oraz z Grupy 
Literackiej „Tygiel”, która działa przy Stowarzyszeniu 
Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. Opiekunem obu 
grup jest Adrian Szary. „Erato” reprezentowały: Halina 
Markowska Budniak, Iwona Bitner, Maria Komsta, 
Jelena Jasek oraz Agnieszka Cichoń, a „Tygiel”: Elżbieta 
Wawrzecka-Orchel,  Stanisław Wicher, Bożenna Katus-
Błaszczyk i Jerzy Bąk. 

Jednak nie samą poezją człowiek żyje, nawet na 
spotkaniu literackim. Poza słowem mieliśmy okazję 
zauroczyć się muzyką. O oprawę muzyczną tego 

wieczoru zadbały uczestniczki zajęć nauki gry na 
pianinie w Kozienickim Domu Kultury. Wiktoria Kotlicka 
i Maja Kusio są uczennicami Kamila Koksy. 

Oko w oko z aktorem i poetą
W drugiej części „Witryny” przyszedł czas na 

bliskie spotkanie z zaproszonymi gośćmi: poetą  
i dziennikarzem Józefem Baranem, którego wiersze 
od lat goszczą np. w podręcznikach szkolnych oraz w 
arkuszach maturalnych, a także z aktorem znanym 
m.in. z serialu „Plebania” - prof. dr. hab. Stanisławem 
Górką. Poza rozmowami na temat warsztatu obu 
panów, był czas na prezentację wierszy Józefa Barana 
we wspaniałym wykonaniu Stanisława Górki, zarówno 
w formie czytanej jak i śpiewanej. Wśród czytanych 
wierszy Józefa Barana znalazły się te najnowsze 
pochodzące z marca 2022 roku i poświęcone wojnie  
w Ukrainie.

Panowie chętnie opowiadali o swojej znajomości i jej 
początkach. Wspominali również współpracę z wieloma 
znanymi postaciami nie tylko świata poezji, ale także 
filmu i muzyki. Warto tu wspomnieć chociażby ks. Jana 
Twardowskiego, Annę Dymną, Sławomira Mrożka, Stare 
Dobre Małżeństwo czy Kazimierza Kutza.

Na koniec były jeszcze podziękowania dla dyrektor 
KDK Elwiry Kozłowskiej, instruktor Haliny Koryńskiej 
oraz prowadzącego spotkanie Adriana Szarego, a także 
dla naszych poetów i zaproszonych gości. 

To była prawdziwa literacka uczta. Siódemka w przypadku „Witryny” okazała się bardzo szczęśliwa. 
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„Na tropie zaginionej opowieści”.  „Na tropie zaginionej opowieści”.  
To był spektakl dla najmłodszychTo był spektakl dla najmłodszych

Ciekawa wystawa studentów  Ciekawa wystawa studentów  
z Uniwersytetu Trzeciego Wiekuz Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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W niedzielę, 10 kwietnia, w Kozienickim 
Domu Kultury odbył się kolejny spektakl  
z cyklu: „Poranki teatralne dla dzieci”.  
Aktorzy z Teatru „TRIP” ze Świętochłowic 
zagrali dla  młodej publiczności przedstawienie 
pt. „Na tropie zaginionej opowieści”.

Spotkanie z teatrem odbyło się jak zwykle w sali 
koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego 
i jak co miesiąc, przyciągnęło tłumy dzieci. Za sprawą 
aktorów młoda widownia przeniosła się do Narodowej 
Biblioteki Bajkowej, w której właśnie odbywał się 
remanent. 

W Narodowej Bibliotece Bajkowej dzieci poznały trzy 
wesołe Mole Książkowe, które na co dzień zapisują, liczą, 
przeglądają i sprawdzają stan gotowości wszystkich 
książek. W dniu spotkania z naszą publicznością Mole 
Książkowe odebrały tajemniczy, anonimowy telefon.  
W nocy z półek spadły wszystkie książki, a Wersik 

skarżył się na strasznie dziwaczne koszmary. 

Efektem tych tajemniczych wydarzeń było zniknięcie 
pewnej bardzo starej i cennej książki – zbioru polskich 
wierszy dla dzieci. Dzielna Zakładka postanowiła 
wszcząć śledztwo i ruszyć tropem poszlak. Zanim 
jednak Molom Książkowym udało się rozwikłać zagadkę, 
musiały stawić czoła niecodziennym wydarzeniom, 
a w tej trudnej misji pomogli im młodzi widzowie. 

„To My… Właśnie My” to tytuł kolejnej 
wystawy fotografii słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury, 
którzy uczęszczają na zajęcia prowadzone 
przez Franciszka Subocza. Jej oficjalne 
otwarcie miało miejsce w środę, 20 kwietnia.

Wszystkich przybyłych na wernisaż powitała 
Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska, 
która podziękowała słuchaczom – autorom zdjęć za 
odwagę tworzenia i dzielenia się swoją twórczością  
z mieszkańcami Gminy Kozienice i nie tylko. Następnie 
głos zabrał instruktor Franciszek Subocz. Przypomniał, 
że wystawa stanowi podsumowanie drugiego semestru 
zajęć fotograficznych w roku akademickim 2021/22. 
Tym razem, poza malowniczymi krajobrazami,  
na zdjęciach naszych słuchaczy można podziwiać także 
portrety wzorowane na popularnych obrazach. 

W czasie wernisażu nie mogło zabraknąć miłych 
niespodzianek. Były dyplomy dla autorów zdjęć  
oraz drobne upominki, a także róże dla pań. Wystawa 
będzie dostępna do zwiedzania w sali na rogu 
CKA do 8 maja 2022 roku.

Autorzy prac: Anna Burec-Kobiałka, Janusz Górski, 
Henryk Jankowski, Regina Kalbarczyk, Zofia Kowalczyk, 
Andrzej Kozłowski, Elżbieta Kwiatkowska, Wanda 
Laskowska, Wacław Laskowski, Halina Markowska 
Budniak, Jerzy Mazur, Elżbieta Mączyńska, Andrzej 
Nadolny, Halina Pedrycz, Czesław Petryka, Beata Popek, 
Krzysztof Prasek, Sławomir Sałaciński, Stanisława 
Szponar, Leszek Szwast, Stefan Walczak, Jerzy 
Wojtkowski, Marian Wołowik.

Uczestnicy zajęć fotograficznych UTW KDK od wielu  
lat prezentują swoją twórczość na wystawach.
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Światła, kamery, akcja! Światła, kamery, akcja! 
Trwa cyfrowa transformacjaTrwa cyfrowa transformacja

Obsługa kamer, mikrofonów i świateł, 
montaż filmów, narzędzia internetowe…  
to tematy, jakie poruszane były podczas 
szkoleń dla kadry Kozienickiego Domu Kultury, 
które odbyły się w pierwszej połowie kwietnia. 
Wszystko to za sprawą projektu „Konwersja 
cyfrowa domów kultury”.

Przypomnijmy, że program „Konwersja cyfrowa 
domów kultury” zakłada doposażenie ośrodków kultury 
w nowoczesny sprzęt oraz zwiększanie kompetencji 
ich pracowników poprzez szereg szkoleń. Kozienicki 
Dom Kultury znalazł się w gronie 200 placówek  
z całego kraju, które biorą udział w tym nowatorskim 
przedsięwzięciu. Na ten cel dom kultury otrzymał grant 
w wysokości 111.500 zł.

– Program realizowany jest dwutorowo. W ostatnich 
miesiącach, dzięki środkom z grantu, zakupiliśmy 
sprzęt cyfrowy, m.in. kamery, mikrofony, oświetlenie 
studyjne, sprzęt i oprogramowanie do montażu.  
Z drugiej strony, prowadzone są intensywne szkolenia. 
Nasi pracownicy wzięli udział w kilku webinariach, 
dwudniowym szkoleniu stacjonarnym zorganizowanym 
przez Narodowe Centrum Kultury, a w kwietniu w cyklu 
szkoleń, które przygotowaliśmy w ramach naszego 
projektu – wyjaśnia Dyrektor Kozienickiego Domu 
Kultury Elwira Kozłowska. 

Trzy dni szkoleń
Warsztaty odbyły się kolejno 5, 11 i 12 kwietnia, 

w Centrum Kulturalno-Artystycznym, a wzięło w nich 
udział w sumie 15 pracowników Kozienickiego Domu 
Kultury. Zajęcia zostały przygotowane we współpracy 
z firmą Good Books, która specjalizuje się w szkoleniu 
kadr ośrodków kultury.

Pierwsze ze szkoleń, poświęcone wykorzystaniu 
mediów społecznościowych w działaniach kulturalnych, 
poprowadził Witold Styczeń specjalista od zarządzania 
kampaniami cyfrowymi / digitalizacyjnymi. W swojej 
karierze współpracował m.in. z Narodowym Forum 
Muzyki, Wirtualną Polską, OleoFarm czy IKEĄ.

Kolejne dwa, dotyczące rejestracji audio-wideo oraz 
montażu, zrealizował Marek Zygmunt – filmowiec, 
dziennikarz, dokumentalista. Pracował m.in. dla TVN, 
TVP i Polsatu, a obecnie prowadzi własną agencję.

– Wszystkie ze szkoleń miały przede wszystkim 
formę praktyczną, wspartą przez solidną porcję teorii  
i były bardzo intensywne. Nasi pracownicy 
mieli okazję doskonalić swoje umiejętności pod 
okiem świetnych fachowców. Zdobytą wiedzę 
już wykorzystują do naszych nowych działań  
kulturalnych – dodaje Elwira Kozłowska. 

Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” 
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania 
na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

We współpracy z profesjonalnymi trenerami,  
zorganizowaliśmy trzy szkolenia dla naszej kadry. 
Każde z nich poświęcone było innemu tematowi.

Jedno ze szkoleń dotyczyło rejestracji audio-wideo. 
Pracowaliśmy z kamerami, mikrofonami i światłami, 

ćwicząc optymalne ustawianie parametrów  
technicznych naszych nowych sprzętów.
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Sprawdź, co będzie się działo  Sprawdź, co będzie się działo  
w Kozienickim Domu Kulturyw Kozienickim Domu Kultury

MAJ 2022 w KDK:
• Codziennie, za wyjątkiem czwartków, zapraszamy 
na seanse filmowe do kina. 
• Czwartek, 5 maja, godz. 11.00. XXVII Konkurs 
Muzyczno-Taneczny „Music-Dance” – kategorie 
muzyczne.  
• Czwartek, 12 maja, godz. 11.00. XXVII Konkurs 
Muzyczno-Taneczny „Music-Dance” – kategorie 
taneczne. 
• Piątek, 13 maja, godz 15.00. Oficjalne otwarcie 
wystawy prac plastycznych grupy artystyczno-
plastycznej UTW (podsumowanie II semestru).
• Sobota, 14 maja, godz. 17.00. Wyjazd z cyklu 
„Teatralne podróże” na spektakl pt. „Nie uchodzi,  
nie uchodzi, czyli Damy i huzary” do Teatru 
Powszechnego w Radomiu.
•  Sobota, 14 maja, godz. 17.00. Spektakl  
w wykonaniu grupy teatralnej UTW KDK „Zrzędność  
i przekora. Komedia w jednym akcie wierszem”.
• Niedziela, 15 maja, godz. 12.00. Przedstawienie 
z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci” pt. „Dyzio i Dodo 

razem z przyrodą”.
• Wtorek, 17 maja, godz. 18.00. Koncert Kaśki 
Sochackiej z zespołem.
• Środa, 18 maja, godz. 11.00. Uroczyste 
zakończenie roku akademickiego 2021/22 Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (na terenie amfiteatru nad Jeziorem 
Kozienickim).
• Czwartek, 19 maja. Drugie spotkanie z cyklu 
„Kobiety Kobietom”.
• Czwartek, 26 maja, godz. 17.00.  Koncert 
Laureatów XXVII Konkursu Muzyczno-Tanecznego 
„Music Dance” z okazji „Dnia Matki”.
• Piątek, 27 maja, godz. 17.00. Wernisaż wystawy 
malarstwa Pauliny Hortyńskiej. 
• Niedziela, 29 maja, godz. 12.00. Kwalifikacje 
wstępne do XIX Konkursu Piosenki o Nagrodę  
im. Bogusława Klimczuka.
• Wtorek, 31 maja. Wydanie nr 134 „Magazynu 
Kulturalnego KDK”.
Aktualne informacje na temat naszej oferty 
dostępne są na stronie www.dkkozienice.pl.

Zeskanuj kod QR  
i sprawdź nasz  

repertuar.

Ale to będzie filmowy maj w Kinie KDK!  
Na najbliższe tygodnie szykujemy świetne 
filmy i całą masę głośnych premier. Szykuje się 
kapitalna zabawa i wielkie emocje.

Miesiąc zaczęliśmy od nieoczywistej, a nawet 
nieco nietypowej pozycji, bo do Kina KDK zawitał film  
z gatunku anime. To animacja „Belle” z Darią Zawiałow 
w polskim dubbingu.

A już 6 maja czekają nas dwie premiery. Pierwsza  
z nich to „Doktor Strange w multiwersum obłędu”, 
czyli najnowszy film z Marvel Cinematic Universe. 
Wedle zapowiedzi, szykuje się międzywymiarowa jazda 
bez trzymanki. Z pewnością będzie widowiskowo. 
Dla młodszych widzów zagramy również animację 
„Igrzyska zwierzaków”.

Kolejna premiera już 20 maja, a będzie to brytyjska 

komedia „Książe”. Tego dnia zawita 
do nas też najszybszy jeż świata, 
więc zobaczymy film „Sonic 2.  
Szybki jak błyskawica”.

To jednak nie koniec emocji, bo 
27 maja aż trzy premiery w naszym 
kinie. Pierwsza z nich to „Top 
Gun: Maverick”, czyli kontynuacja 
lotniczego hitu sprzed lat. Tom 
Cruise po raz kolejny zasiądzie za sterami samolotu.

Dla młodszych widzów, a raczej dla całych rodzin 
mamy natomiast w planach polski film „Detektyw 
Bruno” oraz amerykańską animację „Pan Wilk  
i spółka. Bad guys”.

 Serdecznie zapraszamy do Kina KDK i na naszą 
stronę kinokozienice.pl.


