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Uroczyście rozpoczęliśmy 15. edycję Uroczyście rozpoczęliśmy 15. edycję 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDKUniwersytetu Trzeciego Wieku KDK

Ponad 500 studentów-seniorów z Kozienic 
i okolic rozpoczęło w środę, 21 września, 
naukę na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
Kozienickiego Domu Kultury. Uroczysta 
inauguracja roku akademickiego 2022/23 
odbyła się w amfiteatrze nad Jeziorem 
Kozienickim. Na seniorów, zamiast wykładu, 
tym razem czekał świetny koncert Zespołu 
Plateau. Warto podkreślić, że to już piętnasta, 
jubileuszowa edycja uniwersytetu!

Kozienicki Uniwersytet Trzeciego Wieku od samego 
początku swojej działalności przyciąga setki seniorów, 
którzy po zakończeniu drogi zawodowej dalej chcą 
zdobywać nową wiedzę, rozwijać pasję i umiejętności. 
Od początku jego istnienia w poczet studentów 
zapisało się 1046 osób z terenu Kozienic i okolic.  
W tym roku, w dniu inauguracji, na liście słuchaczy 

widniało 515 nazwisk, a wiele osób pojawiło się tego 
dnia w amfiteatrze. Co więcej, dla 43 studentów jest  
to pierwszy rok na UTW KDK.

Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich edycji 
Uniwersytetu, inaugurację po raz kolejny zorganizowano 
w amfiteatrze. Wszystkich przybyłych na to wydarzenie 
powitały koordynatorki ds. UTW KDK Anna Tomczyk-
Anioł i Katarzyna Kościug. Panie poprosiły zebranych  
o powstanie i wspólne wysłuchanie pieśni akademickiej 
„Gaudeamus Igitur”.

Jubileuszowe życzenia i wspomnienia
Nieodzowną częścią takich uroczystości są 

przemówienia okolicznościowe. Jako pierwszy,  
do zebranych zwrócił się Zastępca Burmistrza Gminy 
Kozienice ds. Technicznych Mirosław Pułkowski. 
Odczytał on list od Burmistrza Gminy Kozienice  

Ciąg dalszy na str. 2

Po raz kolejny uroczysta inauguracja odbyła się na terenie amfiteatru nad Jeziorem Kozienickim.
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Piotra Kozłowskiego, przekazał życzenia od siebie,  
a także zaprosił na swój wykład, który odbędzie się już 
26 października.

Następnie głos zabrała dyrektor KDK i jednocześnie 
dyrektor UTW Elwira Kozłowska. Przypomniała początki 
Uniwersytetu, jego historię, a także podzieliła się 
kilkoma wspomnieniami i refleksjami.

– Historia UTW KDK to historia ciągłego rozwoju. 
Nie będzie przesady, jeśli powiem że Uniwersytet 
Trzeciego Wieku to takie nasze oczko w głowie. 
Pracownicy KDK dokładają wszelkich starań, aby 
Uniwersytet funkcjonował na najwyższym poziomie. 
Chociaż rok akademicki trwa osiem miesięcy,  
to prace nad ofertą trwają cały rok – mówiła Elwira 
Kozłowska. – Siłą i sercem naszego Uniwersytetu są 
przede wszystkim nasi studenci. Najlepsi studenci, 
jakich mogliśmy sobie wymarzyć. Aktywni, serdeczni 
i zawsze chętni do działania. W dodatku tak  
liczni – dodała dyrektor KDK.

Złożyła też najlepsze życzenia seniorom, życząc 
by ten jubileuszowy rok był okazją do rozwijania pasji  
i zainteresowań, zawierania i umacniania przyjaźni,  
a także do  przyjemnego spędzania wolnego czasu. 

Przy okazji jubileuszowej edycji, nie mogło zabraknąć 
życzeń. Te na ręce dyrektor Elwiry Kozłowskiej, która 
była inicjatorką powstania Uniwersytetu, przekazał 
przewodniczący Dariusz Szewc wraz z członkami 
Rady Słuchaczy: Zofią Kowalczyk, Wiesławą Szylińską  
i Stanisławem Kuźnarem. 

Piękny koncert
Zwieńczeniem uroczystości był koncert Zespołu 

Plateau. To autorzy „Projektu Grechuta”. Występowali 
m.in. na Przystanku Woodstock, jak i w Filharmonii 
Narodowej, w Teatrze Roma czy w „Piwnicy pod 
Baranami”. Wydali sześć płyt, a w swojej karierze 
współpracowali chociażby z Renatą Przemyk, 
Wojciechem Waglewskim, Adamem Nowakiem  
czy Lechem Janerką.

Formację tworzą: Michał Szulim – wokalista, autor 
tekstów, kompozytor; Karol Kowalczyk – kompozytor, 
gitarzysta; Marcin Lizak – współkompozytor, basista  
i gitarzysta oraz Mirosław Rudziński – perkusista.

W ich wykonaniu usłyszeliśmy utwory Marka 
Grechuty, Leonarda Cohena, a także ich własne 
kompozycje. Nie zabrakło wspólnego śpiewania  
z publicznością oraz bisu. Koncert został bardzo gorąco 
przyjęty przez kozienickich seniorów. Na zakończenie 
spotkania nie mogło zabraknąć spotkania z artystami, 
wspólnych zdjęć i rozdawania autografów. 

Przypominamy, że aktualne informacje nt. UTW KDK 
dostępne są m.in. na www.dkkozienice.pl.

Ciąg dalszy ze str. 1

Życzenia seniorom złożył Zastępca Burmistrza Gminy 
Kozienice ds. Technicznych Mirosław Pułkowski.

Dyrektor KDK Elwira Kozłowska przypomniała  
zebranym początki kozienickiego Uniwersytetu.

Z okazji jubileuszu, Rada Słuchaczy przekazała  
gratulacje na ręce dyrektor Elwiry Kozłowskiej.

Zwieńczeniem wydarzenia był koncert Zespołu  
Plateau. Było nastrojowo i klimatycznie.
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Stare Dobre Małżeństwo zagrało  Stare Dobre Małżeństwo zagrało  
w Kozienickim Domu Kulturyw Kozienickim Domu Kultury

„Blues o czwartej nad ranem”,  
„Bieszczadzkie Anioły”, „Jak (Cudne 
manowce)” czy „Z nim będziesz szczęśliwsza” 
– to tylko niektóre z hitów Starego Dobrego  
Małżeństwa, jakie rozbrzmiewały w czwartek, 
1 września, w Kozienickim Domu Kultury. 
Legendarny zespół wrócił do Kozienic  
po kilkuletniej przerwie.

Poprzednim razem SDM gościł w Centrum  
Kulturalno-Artystycznym w 2017 roku, aczkolwiek 
w nieco innym składzie. Tym razem Krzysztofowi 
Myszkowskiemu (śpiew, gitara, harmonijka ustna) 
towarzyszyli Wojciech Czemplik (skrzypce) oraz Tomasz 
Pierzchniak (kontrabas, gitara basowa).

Podobnie jak pięć lat temu, tak i tym razem 
koncert w naszym mieście wzbudził ogromne 
zainteresowanie. Bilety sprzedały się na długo 
przed wydarzeniem, a tego wieczoru sala wypełniła 
się po brzegi. Nic w tym dziwnego, bo Myszkowski  
i spółka zabrali kozieniczan w cudowną, pełną liryczności 
i refleksji, podróż do krainy łagodności. 

Liryczne tęsknoty
Muzycy przypomnieli wiele starszych utworów 

zespołu, a szczególnie chętnie sięgali po 
nieśmiertelne teksty Edwarda Stachury. Pojawiło 
się też kilka młodszych kompozycji, zapraszających  
do „Schroniska Aniołów”. 

Część doskonale znanych fanom piosenek 
wybrzmiała tego wieczoru w aranżacjach, które były 
dość różne od tych wersji, do których przez lata  
zdążyliśmy się przyzwyczaić. 

Ponadto, w charakterystyczny dla siebie sposób, 
Krzysztof Myszkowski pomiędzy poszczególnymi 
utworami dzielił się z fanami swoimi refleksjami  
na temat życia, poezji i muzyki. Z utęsknieniem 
wspominał dawne czasy i starych znajomych, 
żartował i przytaczał anegdoty. 

Koncert potrwał ponad dwie godziny. Nie obyło 
się bez bisu, a właściwie kilku bisów oraz wspólnego 
śpiewania z fanami.

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

Stare Dobre Małżeństwo. Od lewej: Wojciech Czemplik, Krzysztof Myszkowski i Tomasz Pierzchniak.
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Muzyka chóralna rozbrzmiewała  Muzyka chóralna rozbrzmiewała  
w Kozienickim Domu Kulturyw Kozienickim Domu Kultury

Za nami koncert muzyki chóralnej.  
W czwartek, 15 września, wystąpił u nas Chór 
Akademicki Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu pod kierownictwem Agnieszki 
Kobierskiej, w towarzystwie solistów:  
Karoliny Nosowskiej i Rafała Hołuba. 
Wydarzenie to odbyło się w ramach  
XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Dawnej im. Mikołaja z Radomia.

Wszystkich przybyłych na to niecodzienne spotkanie 
powitała Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury  
Elwira Kozłowska.

– Koncerty muzyki chóralnej w Centrum 
Kulturalno-Artystycznym nie zdarzają się zbyt 
często, tym bardziej cieszę się, że są Państwo z nami  
– podkreśliła dyrektor KDK. – W poprzednich latach  
w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Dawnej mieliśmy okazję wysłuchać u nas koncertów  
m.in. muzyki średniowiecznej Europy, muzyki Londynu 
z przełomu XVII i XVIII stulecia czy popularnych  
pieśni od renesansu do XIX wieku. Za chwilę  
posłuchamy Chóru Akademickiego Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu i jestem przekonana, że czekają 
nas wspaniałe chwile – dodała Elwira Kozłowska.

Dyrektor KDK przypomniała również, że nasz dom 
kultury jest związany z Międzynarodowym Festiwalem 
Muzyki Dawnej już od 2018 roku. 

– Od samego początku organizatorem tego  
festiwalu jest Fundacja Ars Antiqua Radomiensis, której 
prezesem jest pani Ewa Gęga-Osowska. Jestem pełna 
podziwu dla jej pracy i starań na rzecz popularyzacji 
muzyki dawnej oraz postaci Mikołaja z Radomia – mówiła 
Elwira Kozłowska. – Praca pani Ewy, całej fundacji  
i wszystkich współorganizatorów festiwalu przekłada 
się na bardzo interesujące wydarzenia artystyczne.  
A fakt, że odbywają się one również w Kozienicach jest 
dla nas szczególnie ważny – dodała. 

Piękny koncert
W programie koncertu znalazły się m.in.:  

„Alleluja” Mikołaja z Radomia, „Alleluja. Chwalcie  
Pana” Wacława z Szamotuł, „Panis Angelicus” 
Claudio Casciolini czy „Laudate Dominum” Wolfganga  
Amadeusa Mozarta.  

Koncert poprowadziła Izabela Bilska, która 
przedstawiła publiczności artystów. Chór Akademicki 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego  
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu powstał  
z inicjatywy Jego Magnificencji Rektora profesora 
Wincentego Lotko. Członkowie chóru to studenci  
i absolwenci Uniwersytetu. Chór ma w repertuarze 
utwory religijne i świeckie od średniowiecza  
do współczesności. Bierze udział w ogólnopolskich,  
jak i międzynarodowych festiwalach i konkursach. 

Dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru jest 
Agnieszka Kobierska, absolwentka Szkoły Muzycznej 
im. Oskara Kolberga w Radomiu w klasie skrzypiec.

Chórowi tego dnia towarzyszyła dwójka solistów: 
Karolina Nosowska (mezzosopran) oraz Rafał Hołub 
(pianino).

Organizatorami wydarzenia były: Fundacja Ars 
Antiqua Radomiensis, Gmina Kozienice oraz Kozienicki 
Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Partnerem 
głównym wydarzenia była Enea Wytwarzanie.

W Kozienicach, wraz z chórem, wystąpiła solistka  
Karolina Nosowska.

Dyrygentem i kierownikiem artystycznym  
chóru jest Agnieszka Kobierska.
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Jaka jest kobieta idealna? Przekonali się  
o tym widzowie, którzy odwiedzili w czwartek, 
22 września, Kozienicki Dom Kultury. Tego 
wieczoru zobaczyliśmy bowiem spektakl 
„Kobieta idealna” w gwiazdorskiej obsadzie.

Zainteresowanie tym spektaklem było w naszym 
mieście bardzo duże, a zdecydowana większość 
biletów wyprzedała się na długo przed wydarzeniem.  
Tego wieczoru dla kozienickiej widowni wystąpili: 
Adrianna Biedrzyńska, Artur Dziurman, Michał Pietrzak 
i Andrzej Niemirski.

Widzowie poznali historię Grety (Biedrzyńska)  
i Alberta (Dziurman), małżeństwa aktorów, którzy 
walczą o swoje miejsce na scenie. Przede wszystkim 
walczą z upływającym czasem i robią to na różne 
sposoby, z czego wynikają zabawne sytuacje. 
Pewnego dnia w ich życiu pojawili się dwaj bracia: 
Modest (Niemirski) – lekarz medycyny estetycznej  
oraz Gerard (Pietrzak) – mecenas reprezentujący tylko 
bogatych klientów. Wtedy to rozpoczęła się gra, której 
stawką był majątek warty 70 milionów dolarów.

„Kobieta idealna” to znakomita komedia pomyłek, 
pełna intryg i zwrotów akcji, która na wesoło ukazuje 
rozterki każdego z nas. To sztuka o mieszaniu 
ról damsko-męskich, o konieczności łączenia sił  
i o znajdywaniu radości w małych rzeczach. Wartka 
fabuła oraz świetna gra aktorska sprawiły, że widzowie 
doskonale się bawili. 

Kozienicka widownia co chwilę wybuchała salwami 
śmiechu. To były ponad dwie godziny doskonałej  
zabawy, ale mimo komediowego wydźwięku sztuki, nie 
zabrakło refleksji na temat trudności życia codziennego, 
z jakimi zmaga się płeć piękna. Czy udało się znaleźć 
ideał? O to już trzeba zapytać naszych widzów, którzy 
wychodzili z Kozienickiego Domu Kultury bardzo 
zadowoleni. Chwilę po tym, jak nagrodzili aktorów 
bardzo długimi owacjami na stojąco. 

Za scenariusz sztuki odpowiadają Adrianna 
Biedrzyńska oraz Agnieszka Szygneda, za reżyserię  
zaś Adrianna Biedrzyńska i Stefan Fridman.

Organizatorem wydarzenia była Agencja  
Artystyczna ART.

Lekarz medycyny estetycznej Modest (Andrzej Niemirski) i jego pacjentka Greta (Adrianna Biedrzyńska).
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Od warsztatów jogi rozpoczęła się realizacja 
inicjatywy „Akcja REGENERACJA OdNowa”, 
organizowanej przez Grupę Aktywnych 
Mieszkańców Ryczywołu. W czwartek,  
15 września, jedenaście pań wzięło udział 
w zajęciach prowadzonych przez Izabelę 
Celińską, instruktorkę z Pani Joga Studio  
w Radomiu.

Przypomnijmy, że warsztaty to część inicjatywy 
zgłoszonej przez Grupę Aktywnych Mieszkańców 
Ryczywołu do 3. Konkursu na inicjatywy lokalne „Nasza 
kultura z KDK w Gminie Kozienice”, realizowanego 
przez Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury  
im. Bogusława Klimczuka. Pomysł mieszkańców 
Ryczywołu otrzymał 7 tys. złotych dofinansowania. 
Środki te pozwolą na organizację cyklu warsztatów  
oraz różnego rodzaju aktywności rekreacyjnych, takich 
jak np. spływ kajakowy czy rajd nordic walking.

Pierwsze warsztaty odbyły się w siedzibie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczywole.  
Dla wszystkich uczestniczek była to pierwsza przygoda 
z jogą. Panie zaczęły od elementów relaksacyjnych,  

a potem poznawały podstawowe ćwiczenia i pozycje, 

przy których uruchamiały kolejne partie mięśni.  
Jak mówią organizatorki, udział w tych zajęciach 
pozwala na skuteczną redukcję stresu, wywołanego 
codziennymi obowiązkami, pozwala na odprężenie 
ciała i umysłu, uwalnia od napięć oraz pogłębia  
świadomość siebie. W ramach tego cyklu, panie odbyły 
jeszcze dwa spotkania, kolejno 22 i 29 września.

Co jeszcze w ramach inicjatywy?
Oprócz wymienionych powyżej warsztatów jogi,  

we wrześniu mieszkańcy Ryczywołu zorganizowali 
również  pierwsze z warsztatów aromaterapii, warsztaty 
autoprezentacji i pracy z kamerą, a także spływ 
kajakowy Radomką pod hasłem „Przygoda, relaks, 
natura”. 

Z kolei na październik zaplanowano drugie warszaty 
aromaterapii (dla dzieci), warsztaty zdrowego 
żywienia (dla wszystkich chętnych), warsztaty WenDo  
(dla kobiet) oraz rodzinny rajd nordic walking.

Na wydarzenia obowiązują zapisy. Szczegóły  
na www.dkkozienice.pl oraz w siedzibie Filii nr 6 
Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice w Ryczywole.

Całą inicjatywę zwieńczy wystawa fotografii  
w Kozienickim Domu Kultury.

Dla uczestniczek zajęć była to pierwsza okazja do tego, aby zagłębić się w świat jogi.
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Dwa spacery przyrodnicze z ornitologiem, 
prelekcja i wernisaż wystawy fotografii. 
Tak w największym skrócie wyglądał finał 
inicjatywy lokalnej „Śladami Pawła Klimczuka. 
„Nasz powiat” odczytany sto lat później”,  
który odbył się w sobotę, 24 września.

Sobotnie wydarzenia rozpoczęły się od spaceru 
ornitologicznego po Zespole Pałacowo-Parkowym 
w Kozienicach. Ten dedykowany był seniorom  
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK.

Spacer poprowadził Michał Książek – ornitolog, 
poeta, reportażysta, kulturoznawca, inżynier leśnik. 
W trakcie dwugodzinnego spotkania, uczestnicy mieli 
okazję obejrzeć ptaki przez lunetę i lornetkę, przekonać 
się jak rozróżnić poszczególne gatunki po ich odgłosach, 
a także przyjrzeć się roślinom czy grzybom przy pomocy 
lupy. Co ciekawe, grupie udało się trafić na dzięcioła 
zielonego oraz puszczyka! 

Wykład i wystawa
Kolejne dwa punkty sobotniego programu 

zorganizowano w Centrum Kulturalno-Artystycznym 
w Kozienicach. O godz. 13.00, w sali kameralnej, 
rozpoczęła się prelekcja Eweliny Matuszkiewicz  
pt. „Śladami Pawła Klimczuka”. Prelegentka, prywatnie 
prawnuczka Pawła Klimczuka, opowiedziała o życiu 
swojego przodka oraz jego zasługach dla Ziemi 
Kozienickiej. Szczególną uwagę poświęciła wydanej  
w 1928 roku monografii pt. „Nasz powiat. Wiadomości 
krajoznawcze dla młodzieży szkół powszechnych 
powiatu kozienickiego z rycinami i mapką”, w której 
to Paweł Klimczuk opisał wiele cennych przyrodniczo 
miejsc z naszego regionu.

Ewelina Matuszkiewicz i Janusz Szyszkowski po blisko 
100 latach odwiedzili miejsca opisane w publikacji, 
a swoją wędrówkę udokumentowali fotograficznie. 
Wykonali ponad 1000 zdjęć, a 19 z nich znalazło się 
na wystawie w Kozienickim Domu Kultury. Oficjalnego 
otwarcia ekspozycji dokonali: dyrektor KDK Elwira 
Kozłowska oraz autor fotografii Janusz Szyszkowski.

Gospodarz obiektu podkreśliła, że to wydarzenie 
jest dla Kozienickiego Domu Kultury wyjątkowe z kilku 
powodów: jest efektem konkursu na inicjatywy lokalne 
ogłoszonego przez KDK, przypomina o zasługach 
rodziny Klimczuków dla Kozienic (Paweł Klimczuk  
to ojciec Bogusława Klimczuka, patrona KDK), a także 
promuje Ziemię Kozienicką i jej bogactwo przyrodnicze. 
Elwira Kozłowska opowiedziała także o mapie, jaka 
powstała w ramach tej inicjatywy. Tę można pobrać  
w wersji papierowej w punkcie informacji KDK,  
a w wersji elektronicznej ze strony www.dkkozienice.pl. 

Zachęcamy też do odwiedzania wystawy, ta będzie 
dostępna do 10 października 2022 roku.

Zwieńczeniem dnia pełnego atrakcji był drugi 
spacer przyrodniczy, tym razem dla rodzin z dziećmi. 
W tym przypadku uczestnicy wybrali się nad Jezioro 
Kozienickie, gdzie również mieli okazję do spotkań  
z ciekawą fauną i florą.

Powyższe wydarzenia były częścią inicjatywy  
pn. „Śladami Pawła Klimczuka. „Nasz powiat” odczytany 
sto lat później” zgłoszonej przez Ewelinę Matuszkiewicz, 
Janusza Szyszkowskiego oraz Sylwię Borek  
do 3. Konkursu na inicjatywy lokalne „Nasza kultura  
z KDK w Gminie Kozienice”, realizowanego przez Gminę 
Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka.

Pierwszy ze spacerów odbył się na terenie Zespołu  
Pałacowo-Parkowego w Kozienicach.

Od lewej: Janusz Szyszkowski, Ewelina Matuszkiewicz  
oraz Elwira Kozłowska.
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Teatralne emocje dla naszych  Teatralne emocje dla naszych  
najmłodszych widzównajmłodszych widzów

W czasie III Festynu Hospicyjnego  
z Eneą, przed kozienicką publicznością, 
ludźmi dobrych serc, zaprezentowali się 
nasi wokaliści  szlifujący swoje głosy  
na zajęciach „Młodzieżowej Estrady Piosenki”  
w Kozienickim Domu Kultury.

Festyn Hospicyjny to coroczna inicjatywa,  
której celem jest zebranie środków na wsparcie 
Kozienickiego Hospicjum im. Sługi Bożej Matki 
Kazimiery Gruszczyńskiej. 

Tegoroczna edycja odbyła się w niedzielę,  
18 września, na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
„Ogród Jordanowski”. W trakcie festynu chętni mogli 
m.in. wziąć udział w loterii fantowej, odwiedzić 
kramy z rękodziełem, skosztować pysznego jedzenia  
czy zobaczyć występy artystyczne.

W trakcie koncertu charytatywnego wystąpili  
m.in. nasi młodzi wokaliści, którzy ćwiczą swój 
warsztat na zajęciach wokalnych „Młodzieżowej 
Estrady Piosenki” w KDK. Dla kozienickiej publiczności 
wystąpili: Anna Wasińska, Oliwier Dębiński, Katarzyna 
Chałdaś oraz Natalia Wilczek. Nasi uczniowie  

śpiewali solo, a także w różnych formacjach wokalno-
instrumentalnych. Jak zawsze, zaprezentowali się  
z najlepszej strony.

W trakcie festynu odbyły się również licytacje „rzeczy 
cennych i niezbędnych”. Cały dochód z wydarzenia został 
przekazany na działalność opiekuńczą, prowadzoną 
przez Kozienickie Hospicjum.

Tercet N.O.K., czyli (od lewej) Natalia Wilczek,  
Oliwier Dębiński oraz Katarzyna Chałdaś.

W niedzielę, 18 września, w Kozienickim 
Domu Kultury odbył się kolejny spektakl  
z cyklu: „Poranki teatralne dla dzieci”.  
Aktorzy z Teatru „Trip” ze Świętochłowic  
zaprezentowali młodej publiczności 
przedstawienie pt. „Pan Antenka i Srebrny 
Kubraczek”.

Spotkanie z teatrem odbyło się jak zwykle 
w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-
Artystycznego i jak zawsze przyciągnęło wiele dzieci. 
Za sprawą aktorów młoda widownia przeniosła się  
do wnętrza niezwykłego sklepu z zabawkami,  
w którym każdej nocy wszyscy mieszkańcy półek 
sklepowych ożywają i przygotowują się do porannych 
zakupów. Tutaj każda zabawka marzy o tym,  
by zostać wybraną i trafić do dzieci. 

Spektakl był nie tylko bajeczną opowieścią, 
ale także swojego rodzaju lekcją tolerancji. 

Ukazał dzieciom również wartości płynące  

z prawdziwej przyjaźni. Kolejne spotkanie z teatrem 
dla najmłodszych już 16 października.

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

Spektakl wyróżniał się nie tylko ciekawą i mądrą  
fabułą, ale też pięknymi strojami i scenografią.
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W sobotę, 3 września, w całej Polsce,  
w tym także w Kozienicach, odbyła się 
kolejna akcja Narodowego Czytania. Tym 
razem Polacy sięgnęli po „Ballady i romanse”  
Adama Mickiewicza.

Kozienicką część akcji zorganizowano na placu 
przed Pomnikiem Niepodległości. Jej główną częścią 
było oczywiście wspólne czytanie „Ballad i romansów”. 
Na zaproszenie organizatorów, lekturę prezentowali 
m.in. przedstawiciele władz samorządowych Gminy 
Kozienice, lokalni artyści, przedstawiciele lokalnych 
firm, jednostek i instytucji. Kozienicki Dom Kultury 
reprezentowała dyrektor Elwira Kozłowska. W akcji 
udział wzięły też panie z naszych grup: Grupy Poetyckiej 
„Erato” oraz Grupy Twórczej „Vena”, jak również 
studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK. Swoimi 
umiejętnościami wokalnymi pochwaliła się natomiast 
Natalia Wilczek. 

W programie wydarzenia znalazły się także występy 
uczniów ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach 
czy własnoręczne wykonywanie przypinek. Był też quiz 
z nagrodami i fotobudka.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez 
Prezydenta RP od 2012 roku. Dotychczas czytano  
m.in. teksty Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, 

Bolesława Prusa, Stanisława Żeromskiego.
 Organizatorami wydarzenia były: Gmina Kozienice  

i Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice.

Tegoroczną akcję zorganizowano na placu  
przed Pomnikiem Niepodległości w Kozienicach.

Posiedzenie komisji naszego  Posiedzenie komisji naszego  
prestiżowego konkursuprestiżowego konkursu

W sobotę, 3 września, odbyło się posiedzenie 
jury jubileuszowego XX Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego im. Marii Komornickiej.

Konkurs ogłosiliśmy na początku kwietnia. 
Zgłoszenia (wiersze oraz prozę) przyjmowaliśmy  
do końca czerwca. Nadesłane prace oceniali: 

• Elżbieta Olszewska-Schilling (pisze pod 
pseudonimem Elik Aimee) – poetka, pisarka, dziennikarka 
radiowo-telewizyjna, członek Związku Literatów Polskich, 
członek zwyczajny i stypendystka ZAiKS;

• Andrzej Zaniewski – poeta, członek Związku 
Literatów Polskich, przewodniczący Sekcji Literackiej 
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, członek Zarządu ZAIKS 
– przewodniczący jury;

• Krzysztof Kaim – poeta, polonista.
Nad pracami komisji czuwała instruktor KDK  

Halina Koryńska. Wyniki poznamy podczas gali 
konkursu, która odbędzie się 27 października.

Na jurorów czekało trudne zadanie, ponieważ poziom 
naszego konkursu jest bardzo wysoki.
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W sobotę, 10 września, odbyła się 
kolejna edycja jednodniowych otwartych 
warsztatów literackich w Kozienickim Domu 
Kultury. Miłośnicy literatury spotkali się 
w sali wystawowej Centrum Kulturalno-
Artystycznego w Kozienicach, by wspólnie 
pracować nad swoim warsztatem z profesorem 
Arkadiuszem Bagłajewskim. 

Otwarte warsztaty literackie to jedno z cyklicznych 
działań Kozienickiego Domu Kultury, jakie organizowane 
są z myślą o lokalnych miłośnikach słowa pisanego.  
To dobra okazja do ćwiczeń językowych dla każdego, 
kto lubi pisać, niezależnie od poziomu zaawansowania. 
Na warsztatach pojawiają się zarówno osoby, które 
mają na swoim koncie publikacje, jak i debiutanci, 
którzy chcą poznać opinie innych na temat swojej 
twórczości. Uczestnicy, jak zawsze, przed zajęciami 
przysłali prowadzącemu swoje teksty do oceny.

Wśród stałych uczestników warsztatów są członkowie 
Grupy Poetyckiej „Erato”, działającej w Kozienickim 
Domu Kultury wraz ze swoim opiekunem dr Adrianem 

Szarym. Tak też było w trakcie sobotniego spotkania. 
W sumie w warsztatach udział wzięło 12 osób.

Zajęcia poprowadził prof. dr. hab. Arkadiusz 
Bagłajewski. To pracownik Instytutu Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; w latach 
2015-2019 dyrektor Instytutu (w latach 2010-2013  
z-ca dyr. IFP); w latach 2015-2019 kierownik Zakładu 
Historii Literatury Polskiej, od 2019 roku kierownik  
Katedry Historii Literatury Polskiej. Od 2017 roku  
prof. Arkadiusz Bagłajewski jest członkiem Komitetu 
Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje  
się romantyzmem i współczesnością. 

Zajęcia potrwały kilka godzin, a ich program 
obejmował wspólne omówienie utworów napisanych 
przez uczestników warsztatów, które ci przynieśli 
ze sobą. Do każdej zaprezentowanej przez autora 
twórczości odniósł się również prowadzący zajęcia prof. 
Arkadiusz Bagłajewski.

Była to doskonała okazja do spotkania w literackim 
klimacie, wielu ciekawych rozmów, a przede wszystkim 
wymiany doświadczeń. Nad przebiegiem warsztatów, 
z ramienia Kozienickiego Domu Kultury, czuwała 
instruktor KDK Katarzyna Kościug.

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

Uczestnicy warsztatów wraz z prowadzącym zajęcia prof. Arkadiuszem Bagłajewskim (pierwszy z prawej).
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Nowy sprzęt trafił do Kozienickiego Nowy sprzęt trafił do Kozienickiego 
Domu Kultury. Dzięki grantowi z PSEDomu Kultury. Dzięki grantowi z PSE

Kozienicki Dom Kultury otrzymał  
od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 
grant w wysokości 16 750 zł na realizację 
projektu „#WzMOCnij ciało w KDK” w ramach 
programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”. 
Dzięki tym środkom zakupiliśmy sprzęt  
do sali zajęć tanecznych Centrum  
Kulturalno-Artystycznego. Posłuży on  
m.in. do organizacji nowych zajęć. 

– W ramach grantu zakupiliśmy m.in.: głośnik 
bluetooth wraz z mikrofonami, krzesła do jogi, 
deskę rotacyjną, deski równoważne, trampolinkę  
z poręczami, chustę animacyjną czy półjeże, dyski i piłki  
sensoryczne – wylicza Dyrektor Kozienickiego Domu 
Kultury Elwira Kozłowska.

Sprzęt, który został zakupiony dzięki środkom  
z grantu, posłuży nie tylko do poprawienia atrakcyjności 
już prowadzonych zajęć, ale pozwoli zorganizować 
nowe warsztaty. Kozienicki Dom Kultury już ogłosił 
nabór na zajęcia terapeutyczne i ogólnorozwojowe dla 

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Te ruszą  
w październiku.

O realizacji projektu będziemy na bieżąco 
informować, m.in. za pośrednictwem naszych mediów 
społecznościowych.

O programie
Program „WzMOCnij swoje otoczenie”  

to ogólnopolski program grantowy realizowany 
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany  
do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, 
szkół, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej oraz do 
organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać 
ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu  
w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność 
fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, 
rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko 
naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się  
w celach programu. 

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć 
na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl. 11

Nowy sprzęt ułatwi przeprowadzenie profesjonalnych zajęć terapeutycznych. A przy tym pięknie wygląda!
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Sprawdź, co będzie się działo  Sprawdź, co będzie się działo  
w Kozienickim Domu Kulturyw Kozienickim Domu Kultury

PAŹDZIERNIK 2022 w KDK:
• Codziennie, za wyjątkiem czwartków,  
zapraszamy na seanse filmowe do kina. 
• Czwartek, 13 października, godz. 17.00  
i 20.00. Występ kabaretu Hrabi z programem  
pt. „Wady i waszki”.
• Sobota, 15 października, godz. 16.00. Wyjazd  
z cyklu „Teatralne podróże” na operę pt. „Aida”  
do Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie.
• Niedziela, 16 października, godz. 12.00.  
Spektakl z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”  
pt. „Lwi król”.
• Niedziela, 16 października, godz. 17.00. Koncert 
„Kozienice Śpiewają 2 – polskie hity lat 60-70-80-tych  
i przeboje Czesława Niemena”.

• Czwartek, 20 października, godz. 18.00.  
Spektakl komediowy pt. „Sielska Wpadka”.
• Piątek, 21 października, godz. 17.00.  
Wernisaż wystawy malarstwa Adama Kołakowskiego.
• Środa, 26 października, godz. 11.00. Wernisaż 
wystawy fotografii. Podsumowanie inicjatywy lokalnej 
pt. „Akcja REGENERACJA OdNowa”.
• Czwartek, 27 października, godz. 17.00.  
Gala XX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego  
im. Marii Komornickiej – edycja jubileuszowa połączona 
z koncertem zespołu Piramidy.
• Poniedziałek, 31 października. Wydanie nr 141 
„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 kolejne tygodnie pełne 
filmowych emocji w Kinie KDK. Październik 
upłynie kozienickim kinomanom głównie  
pod znakiem krajowych produkcji. Przed nami 
wiele premier ogólnopolskich.

Zaczniemy od komedii romantycznej pt. „Miłość 
na pierwszą stronę” w reżyserii Marii Sadowskiej. 
Premierowo zobaczymy ją już 7 października.  
W obsadzie same gwiazdy: Olga Bołądź, Piotr 
Stramowski, Magdalena Schejbal, Rafał Zawierucha 
czy Mateusz Damięcki.

Dla młodszych widzów mamy z kolei międzynarodową 
produkcję „Mia i Ja. Film”, czyli pełnometrażową 
wersję jednego z najpopularniejszych seriali dla dzieci.

Na maluchy czekać będą także „Poranki filmowe dla 
dzieci”, a tam urocza szwedzka animacja zatytułowana 
„Mama Mu wraca do domu”. Tytułowa bohaterka 
to odlotowa krowa, która nigdy się nie nudzi. Młodzi 
widzowie też nie będą.

Już 14 października czeka nas kolejna premiera. 
Tym razem będzie to dramat wojenny „Orzeł. Ostatni 

patrol”, opowiadający losy załogi 
legendarnego polskiego okrętu 
podwodnego, która walczyła  
w trakcie II wojny światowej.

Tego samego dnia na naszym 
ekranie pojawi się film dokumentalny 
„Ania”, czyli inspirująca historia 
aktorki Anny Przybylskiej. W tym 
roku mija 8 lat od jej przedwczesnej 
śmierci. Film pokazuje niepublikowane dotąd ujęcia.

Kolejna propozycja Kina KDK to „Apokawixa”, 
czyli czarna komedia utrzymana w konwencji horroru. 
Co ciekawe, to również polska produkcja.

Wśród zapowiedzi na październik znalazły się 
jeszcze dwie ciekawe premiery ogólnopolskie.  
21 października zagramy animację „Kopciuszek 
i kamień życia”, a także komedię „Bejbis”  
z Martą Żmudą-Trzebiatowską i Grzegorzem Małeckim.

Szczegółowe informacje na temat Kina KDK, 
repertuaru i cennika dostępne są na stronie internetowej 
www.kinokozienice.pl. 


