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Za nami najpiękniejszy festiwal
muzyczny w naszym regionie

Laureaci, organizatorzy i jurorzy XIX Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka.

Karolina
Nieckarz
z
Hermanowej
wyśpiewała Grand Prix XIX Festiwalu Muzyki
Rozrywkowej
im.
Bogusława
Klimczuka.
W sobotę, 27 sierpnia, na Scenie Enea
w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim
wystąpili laureaci XIX Konkursu Piosenki
o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka, Kabaret
K2, Zespół Reggaeside oraz Maryla Rodowicz.

pierwszego dnia naszego festiwalu.
– Pragnę przypomnieć, że są dzisiaj z nami najlepsi
uczestnicy tegorocznego konkursu, w którym udział
wzięli młodzi, zdolni wokaliści z całej Polski – mówiła
Elwira Kozłowska.
Oni oceniali wykonawców
Zanim

ruszyły

przesłuchania,

Magdalena

Gliszczyńska przedstawiła skład tegorocznego jury.

sierpnia,

Komisji przewodniczył Marek Klimczuk (syn Bogusława

w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego

Klimczuka). To muzyk, kompozytor, aranżer, reżyser

w Kozienicach, od Koncertu Finałowego XIX Konkursu

dubbingu, wieloletni przewodniczący jury naszego

Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka.

festiwalu.

Festiwal

rozpoczął

Wszystkich
prowadząca

się

przybyłych
wydarzenie,

w

piątek,

na

26

koncert

przywitała

prezenterka

radiowa,

Towarzyszyli mu: Piotr Gogol – muzyk, wokalista,
trener

wokalny,

lektor,

kompozytor; Elwira Kozłowska – sekretarz jury (bez

która

Domu

dokonała

Kultury

Elwirze

oficjalnego

otwarcia

aranżacji

autor

Dyrektor

Kozienickiego

i

dubbingowy,

opracowań

Kozłowskiej,

muzycznych

aktor

Magdalena Gliszczyńska, a następnie oddała głos

wokalnych,
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prawa

głosu),

z

zawodu

ekonomista,

specjalista

ds. public relations, manager kultury, z festiwalem
związana od 2003 roku, a od 2010 roku jego dyrektor;
Dariusz Szewc – z zawodu energetyk, z zamiłowania
muzyk wywodzący się z Kozienic; działacz kulturalny
i społeczny. Wokalista i gitarzysta, związany z lokalnymi
formacjami „Power Blues 40+” oraz „Stare Konie”.
W komisji konkursowej zasiadł również przedstawiciel
głównego sponsora festiwalu – Enei Wytwarzanie
W tym roku „Wspomnienie o Bogusławie Klimczuku”
zaprezentował zespoł Reggaeside.

– Mikołaj Ganabisiński. Z wykształcenia realizator
i reżyser dźwięku, ponadto muzyk multiinstrumentalista
i producent muzyczny, pasjonat fotografii. Założyciel

–

Miło

jest

mi

Państwa

powitać

na

tym

istniejącej od 2012 roku Radomskiej Szkoły Rocka.

najważniejszym w regionie wydarzeniu muzycznym.

Szóstym jurorem, jak co roku, miał być Piotr Dąbrówka,

Cieszę się, że spotykamy się na Festiwalu Muzyki

ale w tym roku z ważnych przyczyn osobistych był

Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka i mam nadzieję,

nieobecny.

że koncerty na stałe powróciły do naszej codzienności

O wejście do ścisłego finału

– mówił Piotr Kozłowski.
Wspomnienie naszego patrona

Na podstawie kwalifikacji wstępnych, które odbyły się
w maju, nominację do Koncertu Finałowego otrzymało

Następnie na scenie pojawił się pełen energii zespół

17 wykonawców, w tym 16 solistów i jeden duet.

Reggaeside. Formacja powstała w 2012 roku i tworzy ją

W gronie tym nie zabrakło reprezentacji gospodarzy,

aż 8 muzyków. W Kozienicach zagrali: Karol Olszewski

czyli Katarzyny Chałdaś i Anny Wasińskiej, które szlifują

(wokal), Wiktoria Deredas (klawisze), Mateusz Deredas

swoje wokalne talenty na zajęciach Młodzieżowej

(gitara basowa, wokal), Remigiusz Kreński (perkusja),

Estrady Piosenki Kozienickiego Domu Kultury.

Jacek Kopowski (gitara elektryczna), Maciej Gburczyk

Przesłuchania konkursowe potrwały trzy godziny,
a w ich trakcie wyłoniono ośmioro laureatów, którzy

(gitara elektryczna), Beniamin Baczewski (saksofon)
oraz Robert Bracki (trąbka).

zostali zaproszeni do sobotniego Koncertu Galowego.
Wielki finał
w

Z

okazji

festiwalu

przygotowali

trzy

własne,

wyjątkowe aranżacje piosenek Bogusława Klimczuka.

Sobotnia część festiwalu tradycyjnie odbyła się

Były to: „Czarny Alibaba”, „Cóż wiemy o miłości”

amfiteatrze

i „Rudy Rydz”. Zagrali też autorski materiał i rozbujali

przybyłą

nad

Jeziorem

publiczność

Kozienickim.

przywitał

Paweł

Licznie

Sztompke

publiczność w amfiteatrze.
Najlepsi wokaliści

z Programu 1 Polskiego Radia. Popularny radiowiec od
lat jest związany z naszym festiwalem. Przypomniał
pokrótce jego historię i zaprosił na występ kabaretu.
Dla kozienickiej publiczności wystąpił Kabaret K2.

Kolejnym punktem programu był Koncert Galowy
XIX Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława
Klimczuka.

Przed

zgromadzoną

w

amfiteatrze

Formacja w składzie: Bartosz Klauziński, Tomasz Łupak

publicznością wystąpili najlepsi wokaliści, wyłonieni

oraz Dominika Najdek, pochodzi z Zielonej Góry i od

dzień wcześniej.

10 lat podbija sceny całego kraju. Ich skecze często

Prezentacje odbywały się w kolejności alfabetycznej,

obnażają wady i słabości ludzkie, poruszają aktualne

a

tematy, pozwalają się zdystansować do nierzadko

Kosmowska, Karolina Nieckarz, Filip Rychcik, Ida

szarej rzeczywistości. W ich wykonaniu zobaczyliśmy

Szebla, Gabriela Tomaka, Anna Wasińska i Kinga

kilka

Wołoszyn.

kapitalnych

skeczów,

m.in.

„Gry

rodzinne”

Najpiękniejszy festiwal w regionie
końcu

scenie

wystąpili:

Duet

Intertwine,

Natalia

Wyśpiewali sukces

czy „Ekologię”.
W

na

otwarcie

i ogłoszenie wyników konkursu. Werdykt jury odczytała

przypadł:

Elwira Kozłowska. Grand Prix Festiwalu wywalczyła

Burmistrzowi Gminy Kozienice Piotrowi Kozłowskiemu,

Karolina Nieckarz z miejscowości Hermanowa (gm.

przedstawicielowi

Tyczyn),

drugiego

przyszła

dnia

pora

festiwalu.

na

oficjalne

W końcu przyszła pora na długo oczekiwany moment

Zaszczyt

głównego

ten

sponsora

festiwalu

która

oczarowała

jurorów

wykonaniem

– Enei, czyli Wiceprezesowi Zarządu ds. Pracowniczych

piosenek „Coś optymistycznego” i „Do kiedy jestem”.

Enei Wytwarzanie Sławomirowi Zielonemu oraz Staroście

Oprócz statuetki, otrzymała czek na 6 tys. zł.

2

Powiatu Kozienickiego Krzysztofowi Wolskiemu.
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I miejsce i nagrodę w wysokości 3,5 tys. zł otrzymała
Anna Wasińska, reprezentująca Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka. Tuż za nią uplasowała
się Natalia Kosmowska z Opatkowic w gm. Puławy
(nagroda 2,5 tys. zł), a podium domknęła Ida Szebla
ze Starego Wielisława (czek na kwotę 1,5 tys. zł).
Wyróżnienie
Kozłowskiego

regulaminowe,
–

Burmistrza

Nagrodę
Gminy

Piotra
Kozienice

w kwocie 1,2 tys. zł otrzymał Filip Rychcik z Warszawy.
Wyróżnienie pozaregulaminowe, Nagrodę Krzysztofa
Wolskiego – Starosty Powiatu Kozienickiego (voucher
o wartości 1,2 tys. zł) otrzymał duet Intertwine z Kielc.
Nagrody
Piotr

wręczali:

Kozłowski,

jego

Burmistrz

Gminy

zastępcy:

Kozienice

Dorota

Po nagrodę Grand Prix w tym roku sięgnęła
Karolina Nieckarz z Hermanowej.

Stępień

i Mirosław Pułkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach Rafał Sucherman i Starosta Powiatu
Kozienickiego Krzysztof Wolski.
W trakcie konkursu przyznano również nagrodę
pozaregulaminową o wartości 5 tys. zł – Nagrodę
Antoniego

Józwowicza

Prezesa

Zarządu

Enei

Wytwarzanie, za najbardziej energetyczny występ
XIX Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława
Klimczuka. Z rąk Wiceprezesa ds. Pracowniczych Enei
Wytwarzanie Sławomira Zielonego, odebrała ją Kinga
Wołoszyn z Józefina.
Poziom festiwalu był tak wysoki, że przyznano
jeszcze

jedną

nagrodę

Anna Wasińska z Kozienickiego Domu Kultury
zdobyła I nagrodę w naszym konkursie.

pozaregulaminową,

tj. możliwość nagrania piosenki festiwalowej w studiu
Radomskiej Szkoły Rocka oraz realizację teledysku do
niej. Otrzymała ją Gabriela Tomaka z Trzebowniska.
Moc przebojów na finał
Zwieńczeniem

festiwalu

był

koncert

gwiazdy

wieczoru Maryli Rodowicz. Tej artystki nie trzeba
nikomu przedstawiać. To żywa legenda polskiej muzyki
rozrywkowej. W ciągu 60 lat aktywności muzycznej
nagrała dziesiątki szlagierów, a jej albumy ukazywały
się nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju.
Swoje największe przeboje zaśpiewała na Scenie
Enea w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim, a tłumy

Maryla Rodowicz dała wspaniały koncert.

kozieniczan śpiewały je razem z nią.
Patronami i fundatorami nagród festiwalu byli:
Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice, Antoni
Józwowicz – Prezes Zarządu Enei Wytwarzanie, Krzysztof
Wolski – Starosta Powiatu Kozienickiego. Ponadto
patronat honorowy sprawował Konstanty Radziwiłł
– Wojewoda Mazowiecki. Organizatorami wydarzenia
były: Gmina Kozienice i Kozienicki

Dom Kultury

im. Bogusława Klimczuka, a partnerem Festiwalu
Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Sponsorem
głównym była Enea Wytwarzanie, a patronem radiowym
– jak co roku – Program 1 Polskiego Radia.

Wśród gwiazd festiwalu był Kabaret K2.
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Kino KDK uruchomiło
internetową sprzedaż biletów
Kino KDK wróciło po wakacyjnej przerwie.
Wraz z powrotem seansów, Kozienicki Dom
Kultury uruchomił długo wyczekiwaną przez
mieszkańców sprzedaż internetową biletów.
Teraz wejściówki na ulubiony film kupimy
bez wychodzenia z domu.
Przypomnijmy, że od stycznia 2022 roku Kino

Sprzedaż

prowadzona

jest

za

pośrednictwem

strony internetowej www.kinokozienice.pl, w zakładce
„REZERWUJ

/

KUP

BILET”.

Po

wybraniu

seansu

i miejsc, należy podać swoje dane (imię, nazwisko,
e-mail, nr telefonu) i dokonać płatności. Zakupiony
bilet możemy wydrukować lub pokazać go na ekranie
smartfona przy wejściu do sali.

KDK ponownie prowadzone jest bezpośrednio przez

Warto dodać, że w systemie możemy wybrać też

Kozienicki Dom Kultury. Przez kilka lat, ze względu

rodzaj biletu (ulgowy, normalny, seans specjalny),

na

Kulturalno-

ale zniżki związane z „Kozienicką Kartą Mieszkańca”

współpracy

dostępne są tylko w sprzedaży stacjonarnej.

dofinansowanie

Artystycznego,

budowy

kino

Centrum

działało

we

– Wiem, że wielu naszych widzów od dawna

z zewnętrznym operatorem.
– Zmiany organizacyjne pozwoliły nam na bardziej

czekało

na

uruchomienie

sprzedaży

internetowej

wprowadzanie

w Kinie KDK. Co jakiś czas otrzymywaliśmy zapytania

na

potrzeby

w tym temacie, dlatego możliwie jak najszybciej

przerwa

wprowadziliśmy nowy system. Jestem przekonana,

wakacyjna była idealnym momentem na uruchomienie

że się sprawdzi, a tymczasem zapraszam do Kina KDK

sprzedaży internetowej i wdrożenie nowego systemu

na kolejne seanse – dodaje Elwira Kozłowska.

elastyczne

zarządzanie

usprawnień
zgłaszane

i

szybsze

przez

kinem,
reagowanie

mieszkańców.

Coroczna

– wyjaśnia Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury

Szczegółowe informacje na stronie internetowej
www.kinokozienice.pl.

Elwira Kozłowska.

Ruszają zapisy na 15. edycję
Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK
Interesujące
wykłady
specjalistów,
pasjonujące zajęcia fakultatywne, wydarzenia
kulturalne,
a
przede
wszystkim
miło
i twórczo spędzony czas… To wszystko
czeka
na
seniorów,
którzy
zdecydują
się na „studiowanie” na Uniwersytecie
Trzeciego
Wieku
Kozienickiego
Domu
Kultury
im.
Bogusława
Klimczuka.
W środę, 21 września, wystartuje jego
15. edycja. Poprzedzą ją oczywiście zapisy.
Uniwersytet

Trzeciego

Wieku

Kozienickiego

Domu Kultury to jeden z najstarszych tego typu

W stosunku do ubiegłorocznej edycji, na seniorów
czeka ważna zmiana. Po przerwie spowodowanej
obostrzeniami epidemiologicznymi, Uniwersytet wraca
do systemu dwóch wykładów w każdą środę. Nie będzie
też podziału na grupy wykładowe.
Seniorze, zapisz się!
Zapisy na 15. edycję Uniwersytetu Trzeciego
Wieku

KDK

będą

prowadzone

od

dnia

1 września, w kasach KDK zlokalizowanych na
parterze

Centrum

Kulturalno-Artystycznego.

Warto

podkreślić, że będą one połączone z zapisami na zajęcia
fakultatywne.

uniwersytetów w naszym regionie. Jego pierwszą edycję

Inaugurację 15. edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku

zainaugurowano w 2008 roku. We wrześniu kozieniccy

KDK zaplanowano na środę, 21 września. Odbędzie się

studenci spotkają się już po raz piętnasty.

ona, podobnie jak rok temu, w amfiteatrze na terenie

W tej edycji na naszych słuchaczy czekać będzie około

Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum

30 wykładów, dodatkowe wydarzenia jak spektakle

Rekreacji i Sportu (ul. Bohaterów Studzianek 30).

i koncerty muzyczne, a także 25 zajęć fakultatywnych,

Początek o godz. 11.00.

takich jak choćby: aqua areobic, zajęcia teatralne
i

4

taneczne,

plastyczne,

czy języki obce.

fotograficzne,

brydż

W programie wydarzenia znajdą się: przemówienia
okolicznościowe

oraz

koncert

pt. „Od Grechuty do Cohena”.

Zespołu

Plateau
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Inicjatywy lokalne. Trzy pomysły
kozieniczan z dofinansowaniem
Trzy pomysły na wydarzenia kulturalne
otrzymają
dofinansowanie
w
ramach
3.
Konkursu
na
inicjatywy
lokalne
„Nasza kultura z KDK w Gminie Kozienice”,
realizowanego
przez
Gminę
Kozienice
i Kozienicki Dom Kultury. Na ich realizację
przeznaczone będzie prawie 21 tys. zł.
W trakcie naboru konkursowego, mieszkańcy złożyli
w sumie sześć wniosków o dofinansowanie dla swoich
pomysłów z zakresu szeroko rozumianej kultury. Do
realizacji skierowane mogły zostać maksymalnie trzy,
dlatego formularze zostały szczegółowo ocenione.
– Wnioski najpierw przeszły weryfikację formalną

Od lewej: Anna Pułkowska, Elwira Kozłowska
oraz Beata Bogumił - tuż po podpisaniu porozumień
dotyczących realizacji inicjatyw lokalnych.

i już na tym etapie musieliśmy jeden z nich odrzucić.
Pozostała piątka została skierowana do dalszej oceny.
Najpierw odbyło się głosowanie internautów, podczas

100

którego autorzy inicjatyw mogli otrzymać dodatkowe

Matuszkiewicz,

punkty do oceny końcowej. Ostatecznej oceny dokonała

Borek. Ten pomysł otrzymał 72 punkty, w tym

komisja konkursowa, uwzględniając przy tym głosy

6 w głosowaniu internautów. Przedsięwzięcie to ma

mieszkańców – wyjaśnia Dyrektor Kozienickiego Domu

na celu m.in. przypomnienie postaci Pawła Klimczuka,

Kultury Elwira Kozłowska.

ojca Bogusława Klimczuka – patrona Kozienickiego

później”,

zgłoszona

Janusza

przez

Szyszkowskiego

Ewelinę
i

Sylwię

Jak wyglądała ocena?

Domu Kultury. Autorzy inicjatywy chcą zorganizować

Oceny wniosków dokonała trzyosobowa komisja

wystawę, prelekcję oraz spacery ornitologiczne.

w składzie: Jarosław Traczyk – Dyrektor Wydziału
Promocji,
w

lat

Kultury

Kozienicach,

Kozienickiego

i

Sportu

Elwira

Domu

Urzędu

Kozłowska

Kultury

oraz

Podium domyka pomysł „Kozienice Śpiewają 2

Miejskiego

– polskie hity lat 60-70-80-tych i przeboje

Dyrektor

Czesława Niemena” autorstwa Anny i Mateusza

–

Mariusz

Basaj

Pułkowskich. Jego głównym założeniem jest organizacja

– koordynator konkursu z ramienia Kozienickiego

dwuczęściowego

Domu Kultury.

wystąpią kozieniccy wokaliści-amatorzy, w drugiej zaś

– Komisja była bardzo zgodna, a liczba punktów

koncertu

–

w

pierwszej

części

profesjonalni muzycy zmierzą się z legendą Czesława

przyznana poszczególnym pomysłom rysowała się na

Niemena.

zbliżonym poziomie. Podobne zdanie mieli też nasi

w tym 8 od mieszkańców.

Ta

inicjatywa

otrzymała

66

punktów,

mieszkańcy. Oddano blisko 400 głosów, a najwięcej

Zgodnie z regulaminem środki na realizację mogły

na te inicjatywy, które zostały wysoko ocenione przez

otrzymać tylko trzy najwyżej ocenione inicjatywy.

komisję. Jesteśmy przekonani, że podjęliśmy dobry

Projekty „Fotografia to nie tylko pstryk – Dzień

wybór – dodaje Elwira Kozłowska.

z Cyjanotypią” oraz Konferencja „Mamy! Mamy moc!”

Te pomysły będą zrealizowane
Najwyżej

oceniony

został

projekt

otrzymały kolejno 57 i 49 punktów.
pt.

„Akcja

REGENERACJA OdNowa”, zgłoszony przez Grupę
Aktywnych

Mieszkańców

Ryczywołu,

Serdecznie

gratulujemy

autorom

wszystkich,

a zwłaszcza nagrodzonych projektów.

otrzymując

Realizacja inicjatyw potrwa od 1 września do 10

84 punkty, w tym 10 od internautów. Inicjatywa ta

listopada 2022 roku. Szczegółowy opis wszystkich

obejmuje m.in. szereg różnego rodzaju warsztatów oraz

projektów

propozycji aktywnego wypoczynku. Całość zwieńczyć

O

ma wystawa podsumowująca działania.

na bieżąco informować, a relacje z poszczególnych

Kolejna dofinansowana inicjatywa to „Śladami
Pawła

Klimczuka.

Nasz

Powiat

odczytany

można

wszystkich

znaleźć

działaniach

na

www.dkkozienice.pl.

inicjatywnych

będziemy

wydarzeń znajdą się w kolejnych wydaniach „Magazynu
Kulturalnego KDK”.
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Współpraca dwóch uniwersytetów
przyniosła piękną wystawę
„Pasją malowane” to tytuł wystawy
plastycznej, którą od piątku, 5 sierpnia
można oglądać w patio Centrum KulturalnoArtystycznego.
Autorami
prezentowanych
prac są uczestnicy zajęć rysunku i malarstwa,
które odbywają się na Uniwersytecie Trzeciego
Wieku w Pionkach.
Ekspozycja

jest

Uniwersytetów

efektem

Trzeciego

współpracy
Wieku,

dwóch

działających

odpowiednio w Pionkach i w Kozienicach. W lutym
2020

roku

studenci

z

naszego

uniwersytetu

prezentowali swoje prace w Galerii Hall Miejskiego
Ośrodka Kultury w Pionkach. „Szkice z pracowni UTW”
pokazali

wówczas

uczestnicy

zajęć

Dyrektor KDK podziękowała artystom z Pionek
i wręczyła im symboliczne kwiaty.

prowadzonych

przez Wojciecha Stachurskiego. Teraz kozieniczanie

Lena Lechowicz, Andrzej Legierski, Anna Mirowska

mają okazję się odwdzięczyć i ugościć seniorów

i Łucja Nędzi.

z sąsiedniego miasta.

W trakcie wernisażu pojawiły się pomysły co do

Na ekspozycji w Centrum Kulturalno-Artystycznym
możemy

zobaczyć

prace,

które

powstały

na

dalszych, wspólnych działań obu grup plastycznych.
Przy

takiej

okazji

nie

mogło

zabraknąć

również

symbolicznych

kwiatów

zajęciach rysunku i malarstwa prowadzonych w MOK

wzajemnych

przez Tomasza Wróblewskiego. Swoją twórczością

oraz wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. Ekspozycja

podzielili się: Zbigniew Czerwiński, Elżbieta Karaś,

będzie dostępna do 11 września 2022 roku.

podziękowań,

„Śladami miast”. Finisaż zakończył
wyjątkową wystawę malarstwa
Za nami finisaż wystawy malarstwa Pauliny
Hortyńskiej pt. „Śladami miast”. W piątek,
29 lipca, miłośnicy sztuki mieli okazję do
spotkania z autorką w Kozienickim Domu
Kultury.
Wszystkich przybyłych na to wydarzenie do sali
wystawowej

Centrum

Kulturalno-Artystycznego

w Kozienicach powitała komisarz wystawy Agnieszka
Bieńkowska.

Przypomniała,

że

ekspozycja

została

udostępniona zwiedzającym już 27 maja, jednak
dopiero podczas finisażu mieliśmy okazję gościć autorkę
prezentowanych prac.
Plastyk KDK przytoczyła pokrótce biografię Pauliny

Od lewej: komisarz wystawy Agnieszka Bieńkowska
i autorka prac Paulina Hortyńska.

Hortyńskiej, a także przeprowadziła z nią krótki wywiad.

Jak przyznała malarka, cykl „Śladami miast” w tej

Mowa była m.in. o technicznej stronie prezentowanych

odsłonie prezentowany był po raz ostatni i nie zamierza

prac. Powstają one przy użyciu autorskiej metody

go w takiej formie przedstawiać już publiczności.

i są przy tym stosunkowo ciężkie. Nie zabrakło pytań

Tym bardziej ekspozycja w Kozienickim Domu Kultury

o ulubioną część cyklu i inspiracje z Lizbony, Tbilisi

miała wyjątkowy charakter. Wystawa była dostępna
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oraz Lublina.

dla odwiedzających do 7 sierpnia.
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Drzewa w obrazach zaklęte,
czyli nowa wystawa w KDK

Uczestnicy wernisażu wraz z Edytą Gałan, autorką prac prezentowanych w Kozienickim Domu Kultury.

„DrzewoStany”
to
tytuł
najnowszej
wystawy malarstwa, którą można oglądać
w Kozienickim Domu Kultury. Prace Edyty
Gałan zostały wystawione w sali wystawowej
Centrum Kulturalno-Artystycznego.
Wernisaż wystawy odbył się w piątek, 12 sierpnia.

– drzewa. To efekt fascynacji i miłości do tych roślin.
Jak przyznaje artystka, jej miłość do drzew wzięła się
z czasów dzieciństwa i dorastania, kiedy to spędzała
wiele

czasu

na

samotnych

wędrówkach.

Dlatego

też drzewa są jej ulubionym tematem w malarstwie
i fotografii.
–

Wszystkich przybyłych na to wydarzenie, w imieniu

To

jest

akryl,

chociaż

można

go

pomylić

dyrektor KDK Elwiry Kozłowskiej i swoim, powitała

z olejem. Co w tych obrazach widać na pierwszy

plastyk KDK Agnieszka Bieńkowska. Komisarz wystawy

rzut oka? Na pewno wyróżnia się faktura i kolor;

przybliżyła zebranym sylwetkę artystki, podzieliła się

widzimy tu realizm połączony z abstrakcją, można

swoimi wrażeniami na temat prezentowanych prac,

się

a także przeprowadziła krótki, ale interesujący wywiad

Bieńkowska o prezentowanych pracach.

doszukać

impresjonizmu

–

mówiła

Agnieszka

Wernisaż był okazją do zadania pytań autorce

z autorką.
Edyta Gałan pochodzi z Krynic niedaleko Zamościa.

przez

kozienickich

miłośników

sztuki,

a

w

jego

W Zamościu uczęszczała do liceum plastycznego,

trakcie wywiązała się ciekawa dyskusja artystyczno-

a później studiowała na UMCS w Lublinie, na Wydziale

przyrodnicza,

Artystycznym. Co ciekawe, jako specjalizację wybrała

oczywiście drzewa.

grafikę, a studia zakończyła z pracą dyplomową
wykonaną

w

technice

litografii.

Po

zakończeniu

której

wątkiem

przewodnim

były

Tego dnia nie mogło zabraknąć też wzajemnych
podziękowań

i

gratulacji,

a

także

symbolicznego

edukacji, zajmowała się rękodziełem artystycznym,

upominku dla artystki od Kozienickiego Domu Kultury.

odnawianiem mebli i malowaniem dekoracyjnym ścian.

Po zakończeniu części oficjalnej przyszła pora na

Do malarstwa wróciła w 2020 roku.

rozmowy kuluarowe o sztuce, przyrodzie i roli drzew

Magia drzew
Na wystawie „DrzewoStany” znalazły się 24 prace
wykonane w technice akrylu. Łączy je wspólny temat

w naszym życiu.
Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających
do 16 października 2022 roku.
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„Lato w mieście - wakacje 2022
z KDK” już za nami. Było super!
Od 4 lipca do 31 sierpnia w Kozienickim Domu Kultury trwała akcja „Lato w mieście
— wakacje 2022 z KDK”. W ramach naszej letniej oferty, na dzieci i młodzież czekała cała
masa atrakcji: warsztaty, zajęcia kreatywne i specjalne seanse kinowe. W tym wydaniu
publikujemy drugą część fotorelacji z letnich zajęć.

W pierwszych dniach sierpnia odbyła się kolejna edycja warsztatów aktorskich z Marcinem Masztalerzem.

Anna Pułkowska przygotowała dla dzieci zajęcia
pn. „Poszukiwacze zaginionego skarbu”.

„Tańce i zabawy integracyjne” to tytuł zajęć
taneczno-ruchowych z Haliną Koryńską.

„Kolorowe obrazy z włóczki” to tytuł zajęć plastycznych dla dzieci, które zostały zorganizowane przez nasze
wolontariuszki z Wolontariatu Seniora Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK.
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„Lato w mieście - wakacje 2022
z KDK” już za nami. Było super!

Wraz z Agnieszką Bieńkowską dzieci wykonywały ciekawe prace plastyczne. 3 sierpnia zdobiły drewniane
ramki metodą decoupage, a 18 sierpnia - przy użyciu tej samej metody - zrobiły unikatowe zakładki
do książek. W ten sposób powstały piękne i użyteczne pamiątki z tegorocznych wakacji.

Dwie grupy młodych chemików pracowały wraz z Katarzyną Kościug. Wspólnie zrobili barwne
i pachnące „glutki”, zwane slime’ami. Chętnych do kolorowych eksperymentów nie brakowało.

Podczas zajęć „Biżuteria z koralików”, które
prowdziła Katarzyna Kościug, uczestniczki stworzyły
niepowtarzalne ozdoby: bransoletki i wisiorki.

„Kalkomania, czyli i Ty możesz zostać mistrzem
rysowania” to zajęcia, które dla młodych
rysowników przygotowała Anna Tomczyk-Anioł.

9

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

„Lato w mieście - wakacje 2022
z KDK” już za nami. Było super!

Quilling to technika z rodzaju papieroplastyki, gdzie do pracy wykorzystuje się zwinięte wąskie paski papieru.
Jak to wygląda w praktyce? O tym przekonali się uczestnicy zajęć z Patrycją Dąbrowską.

W sierpniu odbyła się kolejna edycja dwudniowych zajęć tanecznych z Szymonem Gniadkowskim.
Jak zawsze, było to spotkanie pełne pozytywnej energii, a uczestnicy ćwiczyli z wielkim zapałem.

W sierpniu kontynuowaliśmy letnie seanse w ramach akcji „Filmowe środy w Kinie KDK”.
24 sierpnia zagraliśmy film familijny „Chłopiec z chmur”, a 31 sierpnia animację „Foki kontra rekiny”.
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„Lato w mieście - wakacje 2022
z KDK” już za nami. Było super!

W ramach dodatkowej oferty wakacyjnej zorganizowaliśmy wycieczkę do Bałtowskiego Kompleksu
Turystycznego, gdzie najmłodsi mieli okazję „spotkać się z dinozaurami” i nie tylko.

To było spotkanie z teatrem
w wakacyjnym klimacie
Za nami kolejne spotkanie z cyklu
„Poranki teatralne dla dzieci”. W niedzielę,
21 sierpnia, najmłodsi widzowie zobaczyli
spektakl pt. „To już lato, co Ty na to?”. W sali
koncertowo-kinowej
Centrum
KulturalnoArtystycznego tym razem wystąpili artyści
z Teatru „Kop” z Krakowa.

w tym maluchy oraz biuro rzeczy
znalezionych.
Jak

interaktywna

Dzieci

poznały

historię

Świstaka,

który

była

to

zabawa.

mądra,
Młodzi

widzowie bardzo zaangażowali się
w

akcję,

chętnie

śpiewali

z bohaterami oraz tańczyli.
Organizatorami

Jak sam tytuł wskazuje, był to spektakl w letnim
klimacie.

zawsze,

spektaklu

Zobacz zdjęcia
ze spektaklu.

były: Gmina Kozienice i Kozienicki

pojechał na wakacje nad morze. Podczas spaceru po

Dom

plaży, zerwał się sztorm, który porwał mu walizkę

spotkanie z teatrem już 18 września. Serdecznie

Kultury

im.

z jego ukochanymi rzeczami. Przy pomocy dzieci

zapraszamy! Tym razem Aktorzy z Teatru „Trip”

oraz postaci „Lata”, Świstak starał się je odzyskać,

ze

ale nie było to takie łatwe. Na szczęście pomogły mu

Antenka i Srebrny Kubraczek”.

Świętochłowic

Bogusława

zaprezentują

Klimczuka.

spektakl

Kolejne

pt.

„Pan
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Przebojowe filmy w Kinie KDK.
Zobacz, co zagramy we wrześniu
Kino
KDK
wróciło
po
wakacyjnej,
trzytygodniowej przerwie. Chociaż lato powoli
dobiega końca, to i tak czekają nas gorące
premiery filmowe.

Te

Miesiąc zaczynamy od premiery polskiej komedii

To

seanse

rozpoczniemy

Na koniec miesiąca szykujemy
natomiast pokazy filmu „Johnny”.
dramat

biograficzny,

romantycznej „Szczęścia chodzą parami”, którą
będziemy grać od 2 września.

księdza Jana Kaczkowskiego.

kolejny

tydzień

szykujemy

dwie

związana

Korzystając

premiery.

jest

którego

fabuła

Na

już

23 września.

z

z

okazji,

naszym

życiem
chcemy
widzom

Zeskanuj kod QR
i sprawdź nasz
repertuar.

Pierwsza z nich to dramat fantasy pt. „Trzy tysiące

podziękować

lat tęsknoty”, druga zaś polski dramat historyczny

za częste i regularne odwiedzanie Kina KDK. Miło

„Orlęta. Grodno 39”.

nam poinformować, że nasze kino zajęło I miejsce

Na tym jednak się nie zatrzymujemy, bo 16 września

w kategorii miast do 21. tys. mieszkańców w konkursie

do Kina KDK premierowo zawita „Zołza” z Małgorzatą

zorganizowanym przez dystrybutora filmu „Detektyw

Kożuchowską w roli głównej. To autobiografia Ilony

Bruno”. Kozieniczanie pobili rekord frekwencji podczas

Łepkowskiej, scenarzystki i producentki takich filmów

seansów tego filmu! Brawo.
Szczegółowe

jak „Nigdy w życiu” czy „M jak miłość”.
Pamiętamy też o młodych widzach, dla których mamy
premierę animacji „Tedi i Szmaragdowa Tablica”.

informacje

na

temat

Kina

KDK,

repertuaru i cennika dostępne są na stronie internetowej
www.kinokozienice.pl.

Sprawdź, co będzie się działo
w Kozienickim Domu Kultury
WRZESIEŃ 2022 w KDK:
•

Codziennie,

za

• Niedziela, 18 września, godz. 12.00. Spektakl

wyjątkiem

czwartków,

z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci” pt. „Pan Antenka

zapraszamy na seanse filmowe do kina.

i Srebrny Kubraczek”.

• Od 1 września. Zapisy na 15. edycję Uniwersytetu

• Środa, 21 września, godz. 11.00. Uroczysta

Trzeciego Wieku KDK.

inauguracja

• Czwartek, 1 września, godz. 18.00. Koncert

Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK w amfiteatrze nad

zespołu Stare Dobre Małżeństwo.

Jeziorem Kozienickim.

• Sobota, 10 września, godz. 10.30. Otwarte

• Czwartek, 22 września, godz. 17.00. Spektakl

warsztaty literackie dla młodzieży i dorosłych.

teatralny pt. „Kobieta idealna”.

• 10-18 września. Zapisy na zajęcia Akademii

•

Szerokich Horyzontów KDK.

inicjatywy „Śladami Pawła Klimczuka. Nasz Powiat

• Środa, 14 września. Wydanie nr 139 „Magazynu

odczytany sto lat później”, w tym spacery ornitologiczne,

Kulturalnego KDK” - wydanie specjalne z okazji

prelekcja i wernisaż wystawy.

jubileuszu UTW KDK.

• Czwartek, 29 września. XVI Ogólnopolski Przegląd

Sobota,

roku

24

akademickiego

września,

godz.

2022/23

10.00.

Finał

• Czwartek, 15 września, godz. 18.00. Koncert

Piosenki Biesiadnej „Kozienice 2022”.

Chóru

• Piątek, 30 września. Wydanie nr 140 „Magazynu

Akademickiego

UTH

w

Radomiu

pod

kierownictwem Agnieszki Kobierskiej oraz solistów

Kulturalnego KDK”.

Karoliny Nosowskiej i Rafała Hołuba w ramach Festiwalu

Aktualne informacje na temat naszej oferty

Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia.

dostępne są na stronie www.dkkozienice.pl.
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