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Pół tysiąca studentów UTW KDK  Pół tysiąca studentów UTW KDK  
zakończyło rok akademicki 2021/22zakończyło rok akademicki 2021/22

Ponad 550 seniorów zakończyło w środę,  
18 maja, kolejny rok akademicki na 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku Kozienickiego 
Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. 
Uroczystość odbyła się w amfiteatrze nad 
Jeziorem Kozienickim. 

Wszystkich przybyłych na to ważne dla naszej 
społeczności wydarzenie, w tym m.in. Zastępcę 
Burmistrza Gminy Kozienice ds. Technicznych 
Mirosława Pułkowskiego, Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Kozienicach Artura Materę czy 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Kozienice Tomasza Sota, 
a także słuchaczy i instruktorów, powitała koordynator  
ds. UTW KDK Anna Tomczyk-Anioł.

Następnie głos zabrał wiceburmistrz Mirosław 
Pułkowski, który przekazał seniorom podziękowania za 

cały rok pracy oraz życzenia udanych wakacji.
– Tworzycie Państwo wyjątkową społeczność  

Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK. Jesteście wzorem 
do naśladowania, bo każdego dnia pokazujecie,  
że zawsze można zrobić więcej dla siebie i dla innych. 
Udowadniacie, że każda chwila jest dobra na rozwój 
osobisty, na rozwijanie pasji i umiejętności. A przy 
tym wszystkim, prowadzicie wiele wspaniałych 
działań na rzecz całej społeczności Gminy Kozienice. 
Wystawy, spektakle, akcje społeczne i charytatywne…  
To tylko część Waszej działalności. Za wszystko dziś,  
w imieniu Burmistrza Piotra Kozłowskiego oraz swoim, 
serdecznie dziękuję i życzę sukcesów w kolejnych 
działaniach – mówił Mirosław Pułkowski. Słowa uznania 
skierował też do dyrektor i kadry Kozienickiego Domu 

Po raz kolejny uroczyste zakończenie roku akademickiego zorganizowaliśmy w amfiteatrze. Pogoda dopisała!

Ciąg dalszy na str. 2
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Kultury za zaangażowanie w prowadzenie Uniwersytetu.
Czas podsumowań
Kolejnym punktem programu było podsumowanie 

roku akademickiego, którego dokonała dyrektor 
KDK i jednocześnie dyrektor UTW Elwira Kozłowska. 
Przypomniała ona szereg statystyk.

– W wyniku  naboru słuchaczy na rok akademicki 
2021/22 zgłosiło się do nas 556 osób. Miło mi 
poinformować, że w tym gronie było aż 82 nowych 
studentów (…). Nasi seniorzy wysłuchali w tym roku  
23 wykładów, a także mogli wziąć udział w aż 26 różnych 
zajęciach fakultatywnych – mówiła Elwira Kozłowska.

Podkreśliła, że od początku Uniwersytetu, z tej 
oferty skorzystały już 1003 osoby, a w najliczniejszym 
roku (2019/20) mieliśmy aż 614 aktywnych słuchaczy. 
Przypomniała też o licznych, aktywnych działaniach 
studentów: wystawach, spektaklu, wycieczkach 
czy działalności wolontariatu. Dyrektor przekazała 
także najlepsze wakacyjne życzenia i zaprosiła na 
jubileuszową, piętnastą edycję Uniwersytetu, która 
ruszy po wakacjach.

Czas podziękowań
Przy tak podniosłej okazji nie mogło zabraknąć 

podziękowań dla Rady Słuchaczy. Tę tworzą: Dariusz 
Szewc – przewodniczący, Wiesława Szylińska  
– z-ca przewodniczącego, Zofia Kowalczyk – skarbnik 
oraz Barbara Jeznach i Stanisław Kuźnar – członkowie. 
Rada Słuchaczy, za swoją całoroczną pracę, otrzymała 
symboliczne upominki. 

Chwilę później głos zabrał przewodniczący Rady 
Słuchaczy Dariusz Szewc. Podziękował dyrektor Elwirze 
Kozłowskiej, koordynatorkom UTW i pracownikom 
KDK za całoroczną pracę na rzecz Uniwersytetu. Wraz  
z członkami rady przekazali kadrze KDK piękne kwiaty.

Na zakończenie tej części nie mogło zabraknąć 
wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

Koncertowy finał
Dalszą część spotkania poprowadziła koordynator 

ds. UTW KDK Katarzyna Kościug, która zapowiedziała 
występ gościa specjalnego – Krystyny Durys z zespołem. 
To wokalistka zafascynowana nurtami swing, dixieland 
i bossa nova, laureatka prestiżowych konkursów.  
Z kolei jej zespół tworzą wspaniali muzycy: Paweł Hulisz 
– trąbka, Marcin Janek – saksofony/klarnet, Adam 
Wiśniewski – puzon, Marek Jurski – fortepian, Jarosław 
Stokowski – kontrabas, Adam Zagrodzki – perkusja.

W programie koncertu znalazły się kompozycje 
z repertuaru niezapomnianych Dam Jazzu XX wieku 
oraz najpiękniejsze utwory klasyki amerykańskiego 
kina. Nie zabrakło też polskich przebojów srebrnego 

ekranu. Wszystko w odświeżonych, swingujących 

aranżacjach. Artyści wprowadzili publiczność  
w magiczną atmosferę muzyki rozrywkowej lat 30. i 60. 
XX wieku, dając wspaniały występ.

Organizatorami wydarzenia były: Gmina Kozienice 
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 
Patronat Honorowy nad Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku KDK sprawuje Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski.

Ciąg dalszy ze str. 1

Uroczystość była okazją do złożenia podziękowań 
członkom Rady Słuchaczy UTW KDK. 

Dyrektor KDK Elwira Kozłowska podsumowała  
miniony rok akademicki i przytoczyła statystyki. 

Gościem specjalnym spotkania była Krystyna Durys. 
Wraz z zespołem zabrała publiczność do świata 

 swingu, dając bardzo klimatyczny koncert.
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Koncert Kaśki Sochackiej z zespołem Koncert Kaśki Sochackiej z zespołem 
zgromadził setki fanów w KDKzgromadził setki fanów w KDK

W Kozienicach niebo było różowe!  
We wtorek, 17 maja, w Kozienickim Domu 
Kultury im. Bogusława Klimczuka wystąpiła 
Kaśka Sochacka z zespołem. Zdobywczyni 
dwóch tegorocznych Fryderyków („Album 
roku indie pop” i „Fonograficzny debiut roku”) 
zahipnotyzowała publiczność.

Koncert utalentowanej wokalistki spotkał się  
w naszym mieście z ogromnym zainteresowaniem. 
Wszystkie bilety zostały wyprzedane na długo przed 
występem, a tego dnia sala koncertowo-kinowa Centrum 
Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach wypełniła się 
po brzegi. Nic w tym dziwnego, bo Sochacka to obecnie 
jedno z najgorętszych nazwisk na krajowej scenie 
muzycznej. Debiutancka płyta „Ciche dni” okazała się 
wielkim hitem, a utwory Kaśki od miesięcy okupują 
szczyty list przebojów.

Magiczny wieczór
W Kozienicach wokalistce towarzyszył zespół,  

w składzie: Lesław Matecki (gitara), Andrzej Rajski 
(perkusja) oraz Paweł Harańczyk (instrumenty 
klawiszowe). Artyści zaprezentowali zarówno materiał 
z „Cichych dni” (2021), jak i z wydanego w tym samym 
roku minialbumu „Ministory”. W Kozienickim Domu 
Kultury usłyszeliśmy takie hity jak „Niebo było różowe”, 
„Boję się o Ciebie” czy tytułowe „Ciche dni”, a także 
wiele więcej. 

Publiczność nie puściła wokalistki bez bisu,  
a właściwie bez kilku bisów. Koncert potrwał około 
półtorej godziny i była to solidna dawka dobrej muzyki. 
Charyzma wokalistki, świetna kozienicka publiczność, 
show świateł sprawiły, że był to niezapomniany wieczór. 

Po koncercie nie mogło zabraknąć spotkania  
z fanami. Rozmowy o muzyce, rozdawanie autografów, 
wspólne zdjęcia i dzielenie się wrażeniami z występu  
– krótko mówiąc: kapitalna atmosfera! 

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

Kaśka Sochacka dosłownie zahipnotyzowała kozienicką publiczność. To był bardzo klimatyczny koncert.

Publiczność była zachwycona występem artystów. 
 Tego dnia nie mogło zabraknąć spotkania z fanami.
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Spacerem po lesie i ogniskiem integracyjnym 
słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Kozienickiego Domu Kultury zakończyli cykl 
wykładów w roku akademickim 2021/22.  
W środę, 11 maja, pracownicy Nadleśnictwa 
Kozienice oprowadzili grupę ponad  
100 studentów-seniorów po Ścieżce Śródborze 
oraz Rezerwacie Zagożdżon. Partnerem 
wydarzenia była Enea Wytwarzanie.

Edukacyjny spacer po lesie rozpoczął się przy terenie 
Szkółki Leśnej w Przejeździe, gdzie naszych słuchaczy 
powitali przedstawiciele Nadleśnictwa Kozienice: 
Zastępca nadleśniczego ds. ochrony lasu, stanu 
posiadania i komunikacji społecznej Artur Mazur, Lidia 
Zaczyńska oraz Natalia Zawodnik. Następnie seniorzy 
podzielili się na dwie grupy i ruszyli w teren.

Grupa oprowadzana przez Artura Mazura miała 
do pokonania pieszo około sześciokilometrowy 
odcinek trasy przez Rezerwat Zagożdżon, gdzie 
zobaczyli rozległe połacie czosnku niedźwiedziego  
i pomnik przyrody – dąb Zygmunt August. Przewodnik 
zaprowadził ich również na plantację modrzewiową  
i pokazał przygotowywane stanowisko do apiterapii,  
w której główną rolę odgrywać będą pszczoły.

Druga grupa była oprowadzana przez Lidię 

Zaczyńską i Natalię Zawodnik. Była to wycieczka mniej  
wymagająca, bowiem jej uczestnicy pokonali trasę 
ze szkółki do Stoków autokarem z postojami przy  
kapliczkach św. Tekli i św. Franciszka oraz przy pomniku 
pszczoły w „Bartnym Kącie”. 

Po spacerze wszyscy spotkali się na terenie Szkółki 
Leśnej w Przejeździe, gdzie słuchacze mogli liczyć na 
kiełbaskę z ogniska oraz degustację miodów, które 
przygotowali pracownicy Nadleśnictwa Kozienice.  
Dziękujemy Nadleśnictwu Kozienice za pomoc  
w organizacji spotkania i udostępnienie nam swojego 
obiektu.

Partnerem wydarzenia była Enea Wytwarzanie.

Nasi studenci odwiedzili Szkółkę Leśną w Przejeździe.

Stworzyliśmy ciekawy cykl filmów.  Stworzyliśmy ciekawy cykl filmów.  
Są dostępne za darmo w sieci Są dostępne za darmo w sieci 

„wwwierni kulturze” to nazwa 
nowego cyklu filmów, stworzonego przez 
Kozienicki Dom Kultury. Jego kolejne 
odcinki zostały opublikowane w serwisie 
YouTube. Nasi instruktorzy pokazują jak  
w prosty sposób stworzyć domowe ozdoby. 

Filmy powstały w ramach projektu „wwwierni 
kulturze – Kozienicki Dom Kultury w sieci dla dorosłych 
i dzieci”, który jest częścią „Konwersji cyfrowej domów 
kultury”. Na realizację projektu otrzymaliśmy grant   
w wysokości 111.500 zł.

– Zdecydowana większość tej kwoty została 
przeznaczona na zakup sprzętu, a także na szkolenia 
dla kadry. Zakupiony sprzęt i zdobyta wiedza przydały 
się przy realizacji cyklu filmów – mówi Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska.

Filmy zostały opublikowane na kanale YouTube 
Kozienickiego Domu Kultury. Wszystkie zostały 
przetłumaczone na polski język migowy.

– Cykl obejmuje siedem nagrań z zajęciami  
plastycznymi i rękodzielniczymi, a także jedne zajęcia 
ruchowe, przy powstaniu których pomogły również 
słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK. Filmy 
mają bardzo zróżnicowaną tematykę i na pewno każdy 
znajdzie coś dla siebie – dodaje Elwira Kozłowska.

Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.2 
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 
cyfrowej”.
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Kozieniccy seniorzy z UTW  Kozieniccy seniorzy z UTW  
wystawili wspaniałą komedięwystawili wspaniałą komedię

„Zrzędność i przekora. Komedia w jednym 
akcie wierszem” to tytuł spektaklu, który 
w sobotę, 14 maja, wystawili studenci 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego 
Domu Kultury. Uroczysta premiera sztuki na 
podstawie tekstu Aleksandra Fredry odbyła 
się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-
Artystycznego.

W dniu premiery sala kameralna wypełniła się 
niemal do ostatniego miejsca. Wszystkich przybyłych 
na to niecodzienne wydarzenie przywitał opiekun grupy 
teatralnej UTW i jej instruktor – Marcin Masztalerz. 
Podkreślił, że praca z kozienickimi seniorami to 
prawdziwa przyjemność i po króciutkim wstępie zaprosił 
na przedstawienie. 

Klasyczny tekst
Nasi studenci zaprezentowali komedię Aleksandra 

Fredry. Tekst, chociaż ma 200 lat (sztuka po raz 
pierwszy została wystawiona w 1822 roku) to ma wiele 
znamion aktualności. Miłość i związane z nią perypetie 
przecież nie znają pojęcia czasu. 

Cały tekst utworu jest wierszowany i przygotowanie 
go wymagało od naszych seniorów ogromu pracy. 
Co więcej, sztuka została wzbogacona o warstwę 
muzyczną. 

W spektaklu wystąpili: Agnieszka Cichoń,  

Alicja Czerska, Krystyna Fryziel, Regina Kalbarczyk, 
Grażyna Kamińska, Mirosława Wójcicka i Stanisław 
Jeziorowski. Za aranże i ilustrację muzyczną odpowiadał  
Marcin Żebrowski, a nad całością jako reżyser czuwał 
Marcin Masztalerz.

Rok na szóstkę
Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami,  

a po spektaklu symbolicznymi kwiatami, które wręczyła 
dyrektor Elwira Kozłowska. Wraz z różami, przekazała 
studentom UTW dyplomy za udział w zajęciach i za 
przygotowanie spektaklu. Premiera była bowiem 
zwieńczeniem ich całorocznej pracy.

– Oczywiście zaliczyliście Państwo ten rok celująco. 
Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na 
kolejnym spektaklu. Już czekam na tę chwilę – mówiła 
Elwira Kozłowska. Dyrektor KDK chwaliła kunszt 
aktorów-amatorów, którzy nie tylko zmierzyli się  
z trudnym tekstem, ale też zagrali bez użycia 
mikrofonów. 

Na koniec nie mogło zabraknąć podziękowań 
od studentów dla prowadzącego grupę Marcina 
Masztalerza. To był wzruszający moment.

Obszerną galerię zdjęć ze spektaklu można znaleźć 
na naszym fanpage’u na portalu Facebook (facebook.
com/kozienickidomkultury), gdzie tradycyjnie 
serdecznie zapraszamy! 

Siedmioro wspaniałych, czyli uczestnicy zajęć „Na początku był teatr”, prowadzonych przez Marcina Masztalerza.
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To był konkurs pełen pozytywnej  To był konkurs pełen pozytywnej  
energii. Za nami „Music-Dance”energii. Za nami „Music-Dance”

Około 130 występów zobaczyliśmy podczas 
obydwu dni XXVII Konkursu Muzyczno-
Tanecznego „Music-Dance”, który odbył  
się w Kozienickim Domu Kultury. W czwartek,  
5 maja, rywalizowali wokaliści  
i instrumentaliści, a tydzień później, 12 maja  
– tancerze i cheerleaderki. 

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży,  
w wieku 6-19 lat, zamieszkujących powiaty: kozienicki, 
zwoleński, lipski, grójecki, białobrzeski i radomski. 
Uczestnicy do konkursu zgłaszani byli przez przedszkola, 
szkoły oraz ośrodki kultury z tego terenu. W tej grupie 
nie mogło zabraknąć silnej reprezentacji Kozienickiego 
Domu Kultury.

Oficjalnego otwarcia konkursu, w trakcie pierwszego 
dnia, dokonała Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 
Elwira Kozłowska. Gospodarz obiektu przypomniała, 
że „Music-Dance” powrócił po dwuletniej przerwie, 
spowodowanej oczywiście pandemią i ponownie spotkał 
się z dużym zainteresowaniem.

– Bardzo się cieszę, że konkurs znowu gości  
w Kozienickim Domu Kultury. Wiem, że podobne 
inicjatywy w trakcie pandemii realizowane były  
w formule on-line, my jednak zdecydowaliśmy, żeby 
poczekać i spotkać się na żywo. I właśnie dziś się 
spotykamy, a ja ze swojej strony będę trzymała kciuki 
za wszystkich uczestników – mówiła Elwira Kozłowska.

Muzyczny start
W czwartek, 5 maja, rozegrano kategorie muzyczne 

konkursu. Na scenie sali koncertowo-kinowej 
Centrum Kulturalno-Artystycznego wystąpiło blisko 

80 wykonawców: instrumentalistów i wokalistów. 

Ich występy oceniało jury, w składzie:
• ks. Dariusz Sałek – muzyk, przedstawiciel 

Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki i Śpiewu Kościelnego, 
absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach;

• Sylwester Hernik – muzyk, aranżer, 
pedagog, animator kultury, juror ogólnopolskich  
i międzynarodowych przeglądów muzycznych;

• Ewa Izdebska – absolwentka Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego  
w Piotrkowie Trybunalskim, absolwentka Akademii 
Muzycznej w Krakowie, specjalizacja: Śpiew Estradowy 
i Prowadzenie zespołów muzycznych, skrzypaczka, 
pianistka.

Uczestnicy mogli rywalizować w trzech kategoriach 
konkursowych (prezentacje instrumentalne, śpiew solo, 
duety i zespoły wokalne) oraz czterech wiekowych. 
Prezentacje potrwały ponad pięć godzin.

Laureaci kategorii muzycznych
Jurorzy przyznali nagrody oraz wyróżnienia  

w poszczególnych kategoriach. Na łamach „Magazynu 
Kulturalnego KDK” wymieniamy zdobywców pierwszych 
miejsc. Pełny protokół znajduje się na naszej stronie 
internetowej, w zakładce poświęconej konkursowi.

W kategorii „Prezentacje instrumentalne  
13-15 lat” pierwsze miejsce ex aequo zajęły: Natalia 
Kosmowska (Piotr Markowski Vocal Studio w Zwoleniu)  
oraz zespół KAJMAKI (MOK Amfiteatr w Radomiu). 
Wśród wokalistów solistów w wieku 6-9 lat najlepsza 
okazała się Maja Tomczyk (DK w Zwoleniu),  
w grupie 10-12 lat triumfowała Wiktoria Bomba 
(KDK), w kategorii 13-15 lat Natalia Kosmowska  
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Pierwszy dzień konkursu należał do wokalistów i instrumentalistów, drugi do tancerzy i cheerleaderek.
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(PMVS w Zwoleniu), a w najstarszej grupie Klaudia 
Warda (MOK „Amfiteatr” w Radomiu). W tej kategorii 
przyznano także nagrodę specjalną za interpretację 
utworu. Otrzymała ją Maja Bartold (MDK w Radomiu). 
Jury przyznało także pierwsze miejsce w kategorii 
„Duety i zespoły wokalne 16-19 lat”. Otrzymał je 
Kwartet wokalny MGOK Skaryszew, w składzie: 
Anna Kurys, Nikola Zawisza, Gracjan Rychlicki, Karol 
Łęcki (MGOK w Skaryszewie).

Taneczna energia
W części tanecznej udział wzięło z kolei  

50 wykonawców. Byli to soliści oraz formacje taneczne 
/ cheerleaders. Ich występy oceniało jury, w składzie:

• Małgorzata Knieć Sprawka – instruktor tańca, 
pedagog, inicjatorka i pomysłodawca wielu projektów 
związanych z tańcem i edukacją. Od 30 lat pracuje  
w Miejskim Domu Kultury w Dęblinie będąc choreografem 
i instruktorem tańca;

•  Kamil Rybiński – wielokrotny finalista Mistrzostw 
Polski w tańcu hip-hop oraz w tańcach towarzyskich, 
uczestnik telewizyjnego programu „You Can Dance: Po 
prostu bitwa!”.

Tym razem młodzi artyści mogli rywalizować 
w kategoriach: taniec ludowy, disco/latino, taniec 
klasyczny/jazzowy, hip-hop/break-dance, cheerleaders 
i podobnie jak tydzień wcześniej – w czterech 
kategoriach wiekowych. Tu prezentacje potrwały około 
dwie i pół godziny.

Oni wygrali
W kategorii „Formacje taniec klasyczny, jazzowy 

– 6-9 lat” wygrał Zespół Tańca „Excellent” Kids 
(Studio „Inspektorat Tańca” w Radomiu). W tej grupie 
wiekowej, ale wśród formacji hip-hop/break-dance 
zwyciężyły „Luzaki” (MDK w Radomiu), a najlepszą 
solistką hip-hop była Latika Madalińska (MDK  
w Radomiu). Kolejna kategoria to 10-12 lat. W grupie 
tancerzy klasycznych/jazzowych wygrał Zespół Tańca 
„Excellent” Junior (SIT w Radomiu), a solo Anna 
Nowakowska (SIT w Radomiu). Najlepszą formacją 
hip-hop była Grupa Black (CKiT w Iłży), a solo Oliwia 
Jakubiak (MOK „Amfiteatr” w Radomiu).

W grupie 13-15 lat najlepszą formacją klasyczną/
jazzową był Zespół Tańca „Excellent” (SIT  
w Radomiu). Wśród ekip hip-hop wygrała formacja 
„Infinity” (MDK w Radomiu), a solo Amelia Dobosz 
(MOK „Amfiteatr” w Radomiu).

W najstarszej kategorii pierwszym miejscem 
nagrodzono jedną formację oraz dwóch solistów. Wśród 
zespołów disco/latino wygrał „Step smile dance” 
(KDK), solo w kategorii tańca klasycznego/jazzowego 
wygrała Julia Malczewska (SIT w Radomiu) i w grupie 

hip-hop Roksana Konofał (I LO w Kozienicach).
Zdobywcy pierwszych miejsc zostali zaproszeni do 

udziału w Koncercie laureatów, który zaplanowano na 
26 maja. Relacja z koncertu laureatów znajdzie się  
w kolejnym wydaniu „Magazynu Kulturalnego KDK”. 
Obszerne galerie zdjęć ze wszystkich etapów konkursu 
można znaleźć w naszych mediach społecznościowych.

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

Ciąg dalszy ze str. 6

Dyrektor KDK Elwira Kozłowska życzyła powodzenia 
wszystkim uczestnikom konkursu. 

W gronie laureatów konkursu znalazła się  
reprezentantka KDK Wiktoria Bomba. 

Kozienicki Dom Kultury reprezentował  
m.in. Zespół Baletowy „Motylek”. 
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To były ważne chwile dla podopiecznych 
Akademii Szerokich Horyzontów 
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława 
Klimczuka. W piątek i poniedziałek,  
kolejno 20 i 23 maja, odbyły się koncerty dla 
rodziców, stanowiące podsumowanie roku 
artystycznego 2021/22.

Obydwa koncerty zorganizowano w sali wystawowej 
Centrum Kulturalno-Artystycznego. Jako pierwsi, 
swoimi umiejętnościami pochwalili się uczestnicy zajęć 
nauki gry na pianinie, prowadzonych przez Kamila 
Koksę. To właśnie on powitał wszystkich przybyłych 
na to wydarzenie. Podkreślił, że jest dumny ze swoich 
uczniów, którzy w kończącym się roku artystycznym 
poczynili postępy w grze na pianinie. Jednocześnie 
wyraził żal, że z niektórymi po kilku latach nauki,  
w tym roku będzie musiał się pożegnać. 

Chwilę później rodzice oraz krewni 31. wykonawców 
mieli okazję przekonać się na własne uszy o tym, 
czego nauczyli się młodzi pianiści. Występy rozpoczęli 
najmłodsi uczniowie. Część z nich uczy się gry na 
pianinie zaledwie rok. Dla innych ten rok był już 
kontynuacją nauki. Repertuar przygotowany przez nich 
był dostosowany do ich aktualnych umiejętności. 

W dalszej części koncertu, przy pianinie, prezentowali 
się starsi uczniowie w trudniejszych kompozycjach.  
W ich wykonaniu mieliśmy okazję wysłuchać utworów 
m.in. Sanah, Eda Sheerana, kompozycji znanych  
z gier czy seriali, a nawet utworów Fryderyka Chopina 
czy Johana Straussa. 

Wszyscy uczniowie po zakończeniu swoich 

występów otrzymali z rąk instruktora Kamila Koksy 
pamiątkowe dyplomy.

Drugi koncert
Z kolei w poniedziałek, 23 maja, dla swoich 

bliskich wystąpiły wokalistki Małej Estrady Piosenki  
oraz uczniowie zajęć nauki gry na gitarze i ukulele. 
Obydwa warsztaty prowadzi Małgorzata Koksa. Jak 
powiedziała tego wieczoru, jej podopieczni poczynili 
bardzo duże postępy, a w trakcie całego roku 
odnosili sukcesy, reprezentując KDK w różnorodnych 
konkursach.

Tego wieczoru wystąpiło w sumie 18. wykonawców. 
Występy rozpoczęły najmłodsze wokalistki z Małej 
Estrady Piosenki. Po nich przed zgromadzoną 
publicznością zaprezentowali się instrumentaliści. Część 
z nich  wykonywała utwory na gitarze lub ukulele, a część 
dodatkowo śpiewała przy własnym akompaniamencie. 
Na koniec uczestnicy wydarzenia wysłuchali piosenek 
w wykonaniu najstarszych wokalistek Małej Estrady 
Piosenki. 

Wszyscy uczniowie po zakończeniu swoich pięknych 
występów otrzymali dyplomy z rąk instruktorki 
Małgorzaty Koksy.

Obydwa występy zostały bardzo gorąco przyjęte 
przez publiczność. Rodzice i krewni nie kryli wzruszenia 
i dumy, oglądając swoje pociechy w artystycznej akcji. 

Galerię zdjęć z obydwu koncertów można znaleźć na 
naszym fanpage’u na portalu Facebook (facebook.com/
kozienickidomkultury), gdzie serdecznie zapraszamy.

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

Na zdjęciu po lewej - uczestnicy zajęć nauki gry na pianinie, prowadzonych przez Kamila Koksę. Natomiast  
po prawej wokalistki Małej Estrady Piosenki oraz grupa ucząca się gry na gitarze i ukulele z Małgorzatą Koksą.
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„Z pracowni UTW” to tytuł najnowszej 
wystawy, którą można oglądać w Kozienickim 
Domu Kultury. Jej oficjalne otwarcie 
odbyło się w piątek, 13 maja, w sali na 
rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego. 
Autorami prezentowanych prac są słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK. 

Ekspozycja ta stanowi podsumowanie pracy naszych 
studentów na zajęciach pn. „Nauka podstaw rysunku 
i malarstwa”, które prowadzi magister sztuki Wojciech 
Stachurski oraz zajęciach pn. „Decoupage” i „Mozaika”, 
które prowadzi dyplomowany instruktor KDK Agnieszka 
Bieńkowska. Prezentowane prace malarskie powstały 
w okresie od stycznia do kwietnia 2022 r., natomiast 
prace rękodzielnicze w okresie od października  
2021 r. do kwietnia 2022 r. W sumie swoją twórczością 
podzieliły się 22 studentki naszego Uniwersytetu.

Wszystkich przybyłych na wernisaż powitała 
koordynator ds. UTW KDK Katarzyna Kościug. Po 
krótkim wstępie, poprosiła instruktorów: Agnieszkę 
Bieńkowską i Wojciecha Stachurskiego, aby opowiedzieli 
o prezentowanych pracach oraz o zajęciach, co z chęcią 
uczynili. Jak przyznali, to był bardzo twórczy rok. 

Przy okazji wernisażu nie mogło zabraknąć gratulacji 
i podziękowań dla artystów-amatorów. Wszystkie 
autorki prac otrzymały symboliczne róże oraz zestawy 
gadżetów KDK. Na koniec nie mogło zabraknąć 
wspólnych, pamiąkowych fotografii.

Ekspozycja będzie dostępna dla 
zwiedzających do 3 czerwca 2022 roku. 
Organizatorami wydarzenia były: Gmina Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Autorki wystawy wraz z instruktorami.

O przyrodę trzeba dbać. To był  O przyrodę trzeba dbać. To był  
edukacyjny spektakl dla dzieciedukacyjny spektakl dla dzieci

Za nami kolejny spektakl dla najmłodszych 
z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”.  
W niedzielę, 15 maja, kozieniccy widzowie 
zobaczyli przedstawienie pt. „Dyzio i Dodo 
razem z przyrodą”. 

Tym razem, w sali koncertowo-kinowej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego wystąpili aktorzy  
z „Zespołu KOP” z Krakowa. Dla młodych widzów dali 
przedstawienie o tematyce proekologicznej.

Tytułowi bohaterowie, czyli Dodo i Dyzio, to kolejno: 
kosmita oraz „ziemski” kot. Dodo pochodzi ze świata, 
w którym wszystko jest uporządkowane i wytworzone 
sztucznie. Dlatego każdy przejaw istnienia natury 
był dla niego dziwny, obcy i zbędny. Kot, oczywiście  
z pomocą maluchów, uświadamiał swojego przyjaciela 
jak piękne i niezbędne dla życia jest naturalne 
środowisko. Bohaterowie przypomnieli również 
dzieciom, że przyroda wymaga stałej ochrony przed 

nieodpowiedzialnymi działaniami ludzi. 
Jak zawsze, spektakl miał charakter interaktywny,  

a młodzi widzowie z chęcią włączali się w kolejne 
działania i „pomagali” bohaterom przedstawienia. To 
była wesoła zabawa, wzbogacona o walory edukacyjne. 

Organizatorami wydarzenia były: Gmina Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 
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To było wyjątkowe spotkanie dzieci  
z regionalną poetką ludową Zofią Kucharską. 
We wtorek, 26 kwietnia, w sali kameralnej 
Centrum Kulturalno-Artystycznego odbyła się 
Gala Laureatów Konkursu Recytatorskiego  
pn. „Słowa jak motyle – Wiersze Babci Zosi”. 

Wszystkich przybyłych na galę, w imieniu Burmistrza 
Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego i pracowników 
KDK, powitała Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 
Elwira Kozłowska.

– Konkurs „Słowa jak motyle – Wiersze Babci 
Zosi” jest dedykowany Zofii Kucharskiej i został 
zorganizowany z okazji jubileuszu 50-lecia jej pracy 
twórczej. Data gali laureatów nie jest przypadkowa, 
bowiem właśnie dzisiaj Babcia Zosia, obchodzi swoje 
urodziny – mówiła dyrektor KDK. 

Po tym wstępie mikrofon przejęła instruktor KDK 
Halina Koryńska, która poprowadziła galę. Podziękowała 
wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom 
za przygotowanie. Następnie zapowiedziała występ 
Wojciecha Dębowskiego, uczestnika zajęć nauki gry 
na pianinie, które prowadzone są w ramach Akademii 
Szerokich Horyzontów KDK przez Kamila Koksę. 

Prezentacje laureatów
Po wstępie mikrofon trafił w ręce laureatów konkursu, 

który odbył się tydzień wcześniej (20 kwietnia). Pięcioro 
dzieci spośród sześciu nagrodzonych, zaprezentowało 
ponownie wybrane przez siebie wiersze Zofii Kucharskiej 

z tomiku „Wiersze Babci Zosi”, wydanego  

przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice  
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego.

Dopiero po prezentacji odczytano protokół  
i ogłoszono wyniki. W kategorii 6 lat pierwsze 
miejsce zajęła Dominika Pietruszka (zgłoszenie 
indywidualne), a za nią uplasowali się Grzegorz Górnicki  
(PP nr 3 w Kozienicach) i Hanna Przedniczek (PP nr 5  
w Kozienicach). W kategorii 7-10 lat wygrała Emilia Dzik 
(PSP w Wólce Tyrzyńskiej), a za nią były Joanna Wójcik 
(PSP nr 2 w Kozienicach) i Róża Karczewska (PSP nr 1 
w Kozienicach). Przyznano także wyróżnienia oraz dwie 
nagrody dla opiekunów. Pełny protokół dostępny jest 
na www.dkkozienice.pl.

 Przypomnijmy, że nagrody i wyróżnienia przyznawało 
trzyosobowe jury składające się z nauczycieli języka 
polskiego. Byli to: Hanna Boryczka, Justyna Kwaśnik  
i Krzysztof Kaim.

Wyjątkowa jubilatka
W drugiej części gali uwaga skupiła się na Zofii 

Kucharskiej i jej 94. urodzinach. Była to idealna 
okazja do wspomnień. Podzieliła się nimi Dyrektor 
Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice Elżbieta Stąpór, 
a także dyrektor KDK Elwira Kozłowska i zgromadzona 
publiczność, w tym dzieci. Nie obyło się także bez 
wierszy, które zaprezentowała publiczności w swoim 
wyjątkowym stylu Babcia Zosia. Publiczność natomiast 
nagrodziła ją brawami, wspólnym śpiewaniem „sto 
lat” oraz spontanicznie wręczanymi prezentami  
czy podziękowaniami.

Na koniec gali nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia uczestników konkursu z Babcią Zosią.
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„Frida. Życie. Sztuka. Rewolucja” to 
tytuł spektaklu, który można było obejrzeć 
w Kozienickim Domu Kultury w czwartek, 
28 kwietnia. Okazją do pokazania tego 
przedstawienia było VII spotkanie z cyklu 
„Kultury Świata”, w którym skupiliśmy się tym 
razem na kulturze meksykańskiej.

Wydarzenie to stało się świetną okazją do przybliżenia 
kozienickiej publiczności sylwetki najsłynniejszej 
na świecie meksykańskiej malarki – Fridy Kahlo. 
Wszystkich przybyłych do sali koncertowo-kinowej 
Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach 
powitał reżyser spektaklu Jakub Przebindowski, który 
opowiedział nieco o kulisach powstawania tej sztuki.

Spektakl „Frida. Życie. Sztuka. Rewolucja” to 
wzruszająca opowieść o życiu i miłości, a także walce 
o artystyczną niezależność. Przejmujący monodram 
Martyny Kliszewskiej to wielkie emocje, namiętność, 
porywająca muzyka oraz wspaniałe obrazy inspirowane 
twórczością Fridy Kahlo. Martyna Kliszewska to aktorka 
i malarka, absolwentka wydziału aktorskiego PWST  
i wydziału malarstwa ASP w Łodzi. 

Wcielając się w postać Fridy przeniosła publiczność 
w świat nasyconej kolorem meksykańskiej kultury.  
Z wrodzonym wdziękiem i temperamentem 
opowiedziała o najważniejszych zdarzeniach z życia 
tej niezwykłej artystki. Poetycki zapis dramaturgiczny 
pomógł zrozumieć malarski świat Fridy Kahlo,  
w którym radość i szczęście stało w cieniu cierpienia, 
dając jednak nadzieję i siłę do walki o własną twórczość 
i pełne pasji życie.
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Martyna Kliszewska jako Frida Kahlo.

Klimatyczny koncert z okazji  Klimatyczny koncert z okazji  
„Międzynarodowego Dnia Jazzu”„Międzynarodowego Dnia Jazzu”

Z okazji „Międzynarodowego Dnia Jazzu” 
Kozienicki Dom Kultury zorganizował 
wyjątkowy koncert. W sobotę, 30 kwietnia,  
na scenie sali kameralnej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach 
wystąpiła nominowana do nagrody Fryderyk 
2022 wokalistka Anna Gadt w duecie  
z utalentowanym pianistą Mateuszem 
Kołakowskim.

Program niezwykłego koncertu Anna Gadt  
& Mateusz Kołakowski Duo składał się z ulubionych 
standardów wokalistki, które zarejestrowała na albumie  
„Stil I rise”. Były też piosenki, które zawsze chciała 
zaśpiewać np. Clinta Eastwooda, Joni Mitchell, Shilrley 
Horn czy Carmen McRae. W repertuarze duetu nie 
zabrakło także piosenek śpiewanych po polsku  
np. „Ja nie chcę spać”. Razem z Mateuszem Kołakowskim 
zabrali naszą publiczność na muzyczne spotkanie 
dwóch różnych osobowości i żywiołów prezentując 

również swoje autorskie kompozycje. Galerię zdjęć  
z tego koncertu można znaleźć na naszym 
fanpage’u na portalu Facebook (facebook.com/
kozienickidomkultury). Organizatorami wydarzenia 
były: Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury.

Anna Gadt oczarowała publiczność swoim głosem.
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Sprawdź, co będzie się działo  Sprawdź, co będzie się działo  
w Kozienickim Domu Kulturyw Kozienickim Domu Kultury

CZERWIEC 2022 w KDK:
• Codziennie, za wyjątkiem czwartków, zapraszamy 
na seanse filmowe do kina. 
• Czwartek, 2 czerwca, godz. 18.00. Balonowe 
widowisko „Funny Balls Show” z okazji „Dnia Dziecka”.
• Niedziela, 12 czerwca, godz. 12.00. Spektakl 
z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci” pt. „Przygody 
niebieskiego smoka”.
• Sobota, 18 czerwca - sobota, 25 czerwca. Zapisy 
na zajęcia wakacyjne „Lato w mieście - wakacje 2022 
z KDK”.
• Wtorek, 21 czerwca, godz. 11.00. Kwalifikacje 
regionalne do 27. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki 
„Wygraj Sukces”.
• Czwartek, 23 czerwca. Zakończenie roku 
artystycznego 2021/22 dla zespołów, sekcji, klubów 
działających w KDK.

• Czwartek, 23 czerwca. Przegląd twórczości grup 
plastycznych działających w KDK w ramach ASzH 
(podsumowanie II semestru).
• Sobota, 25 czerwca. Noc Świętojańska  
na nabrzeżu nad Jeziorem Kozienickim.
• Czwartek, 30 czerwca, godz. 18.00. 
Trzecie spotkanie z cyklu warsztatów i wykładów 
 motywacyjnych, w ramach projektu „Kobiety Kobietom”.
• Czwartek, 30 czerwca. Wydanie nr 135 „Magazynu 
Kulturalnego KDK”.
Aktualne informacje na temat naszej oferty 
dostępne są na stronie www.dkkozienice.pl.

Zeskanuj kod QR  
i sprawdź nasz  

repertuar.

Przed nami pełen wrażeń czerwiec  
w Kinie KDK! Na najbliższe tygodnie  
szykujemy świetne filmy i całą masę głośnych 
premier. Szykuje się kapitalna zabawa. 

Przełom maja i czerwca przyniósł nam trzy 
ogólnopolskie premiery, przy czym najgłośniejsza 
z nich to bez wątpienia „Top Gun: Maverick”.  
To kontynuacja najsłynniejszego filmu o amerykańskich 
pilotach z 1986 roku. W roli tytułowego Mavericka 
powraca nieśmiertelny Tom Cruise.

Dla młodszych widzów gramy natomiast animację 
„Pan Wilk i spółka. Bad Guys” oraz polski film 
familijny „Detektyw Bruno” z Piotrem Głowackim, 
Karoliną Gruszką i Iwem Rajskim w rolach głównych.

A już 10 czerwca szykujemy dwie kolejne 
premiery ogólnopolskie. Miłośnikom mocnych wrażeń 
polecamy film „Jurassic World Dominion”, czyli 
trzecią część odświeżonego cyklu o dinozaurach. 
Zgodnie z zapowiedziami widzów czeka widowiskowy 

finał trylogii. W rolach 
głównych ponownie Chris Pratt  
i Bryce Dallas Howard. Dla 
młodszych widzów zagramy z kolei 
animację „Jeżyk i przyjaciele” 
To historia sympatycznych 
przyjaciół-zwierzaków, które 
wyruszają na niebezpieczną misję. 
Stawką jest bezpieczeństwo lasu  
i wszystkich jego mieszkańców.

Młodszych widzów, a z pewnością spore grono 
ich rodziców, ucieszy premiera animacji „Buzz 
Astral”. To nowy pełnometrażowy film Disneya  
i Pixara. Pełna międzygalaktycznych przygód produkcja 
opowiada historię Buzza Astrala – postaci, która była 
pierwowzorem legendarnej zabawki. Dla fanów „Toy 
Story” to będzie sentymentalna podróż do czasów 
dzieciństwa. Serdecznie zapraszamy do Kina KDK  
i na naszą stronę kinokozienice.pl.

W sprzedaży bilety na następujące wydarzenia:
• Czwartek, 1 września, godz. 18.00. Koncert zespołu 
Stare Dobre Małżeństwo.
• Czwartek, 13 października, godz. 17.00 i 20.00. 
Występ Kabaretu Hrabi z programem „Wady i Waszki”. 


