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Razem z piątoklasistami  Razem z piątoklasistami  
uczciliśmy Dzień Patronauczciliśmy Dzień Patrona

Za nami kolejny Dzień Patrona  
Kozienickiego Domu Kultury pn. „Śladami 
Bogusława Klimczuka”, zorganizowany  
z okazji rocznicy urodzin Bogusława 
Klimczuka – kompozytora, dyrygenta, pianisty, 
kozieniczanina.

101. rocznica urodzin wybitnego kozieniczanina 
wypadała dokładnie 19 października. Obchody Dnia 
Patrona w Kozienickim Domu Kultury zorganizowaliśmy 
dzień później, 20 października. Udział w wydarzeniu 
wzięli uczniowie klas V (i ich opiekunowie) z dziewięciu 
szkół podstawowych z terenu Gminy Kozienice. Swoje 
placówki reprezentowali podopieczni kozienickich  
szkół nr 1, 2, 3 i 4, a także podstawówek 
w Brzeźnicy, Janikowie, Wólce Tyrzyńskiej, Świerżach 
Górnych i Stanisławicach.

Spotkanie rozpoczęło się w sali wystawowej  
Centrum Kulturalno-Artystycznego, gdzie wszystkich 
przybyłych, w imieniu dyrektorki KDK Elwiry  
Kozłowskiej, powitały instruktorki KDK: Halina  
Koryńska i Katarzyna Fijołek. Prowadzące przedstawiły 
szczegóły programu wydarzenia.

Spacer śladami Klimczuka
Następnie szkolne, trzyosobowe drużyny udały się  

na spacer po mieście, aby wziąć udział w pieszym 
queście śladami Bogusława Klimczuka pt. „Chodź 
zaśpiewasz mi piosenkę”. 

Quest powstał w 2019 roku z inicjatywy  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza 
Kozienicka” i przy współpracy z Fundacją Questingu.  
W pracach nad jego trasą i treścią udział brali 

Ciąg dalszy na str. 2

Jednym z punktów programu Dnia Patrona był test wiedzy o Bogusławie Klimczuku. Piątoklasiści dali radę!
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przedstawiciele Kozienickiego Domu Kultury.  
Co ciekawe, to pierwszy w Polsce śpiewany quest 
– zawiera teksty piosenek, do których muzykę 
skomponował Bogusław Klimczuk.

Była to zatem okazja do poznania miejsc  
związanych z naszym patronem, takich jak np. dawna 
siedziba domu kultury przy Alei 1-go Maja czy kościół  
pw. Świętego Józefa, gdzie w 1945 roku wziął ślub  
z Krystyną, a także do przypomnienia sobie piosenek 
naszego rodzimego artysty.

Uczestnicy questu musieli rozwiązywać zagadki, 
do których wskazówki znajdowały się właśnie na 
trasie spaceru. Był to jeden ze sposobów na zdobycie 
punktów potrzebnych do końcowej klasyfikacji. Emocji 
nie brakowało, bo oprócz poprawnych odpowiedzi liczył 
się również czas wykonania tego terenowego zadania. 

Po powrocie do Centrum Kulturalno-Artystycznego, 
gdzie znajdował się finał trasy, wypełnione questy 
zostały ocenione przez specjalnie powołane jury,  
a uczniowie mieli w tym czasie chwilę przerwy na słodki 
poczęstunek i odpoczynek.

Solidna porcja wiedzy
Kolejnym punktem programu był pisemny quiz 

dotyczący życia i twórczości Bogusława Klimczuka. 
Tutaj uczestnicy w trzyosobowych zespołach,  
bez udziału opiekunów, musieli odpowiedzieć 
na 50 pytań. Te były zróżnicowane, a niektóre potrafiły  
sprawić nieco kłopotów rozwiązującym. Quiz, obok 
questu, był kolejną okazją do zdobycia cennych 
punktów przez drużyny.

Po zmierzeniu się z pytaniami, drużyny 
zostały zaproszone do sali koncertowo-kinowej,  
gdzie uczniowie i nauczyciele obejrzeli film  
o Bogusławie Klimczuku, zrealizowany przez Telewizję 
Lokalną „Kronika Kozienicka”, a także zapis animacji 
laserowej, która została przygotowana w ubiegłym 
roku z okazji obchodów jubileuszowych 100. rocznicy 
urodzin naszego patrona.

W międzyczasie komisja oceniała quiz, a następnie 
po podliczeniu punktów z quizu i questa, wyłoniła 
trzy najlepsze zespoły, które zajęły najwyższe 
lokaty. Pierwsze miejsce przypadło reprezentacji 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanisławicach.  
Tuż za nimi uplasowali się uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozienicach, a podium  
domknęli podopieczni Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Brzeźnicy. Gratulujemy! 

Wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień odbyło się 
w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego. 
Na finał na wszystkich uczestników czekał ciepły 

poczęstunek - pizza.

Ciąg dalszy ze str. 1

Rozwiązywaniu questa towarzyszyły ogromne  
emocje, bo tu liczył się także czas.

Poziom trudności pytań był zróżnicowany. 
Na fot. (na monitorze) widzimy jedno z nich. 

To była zdrowa rywalizacja we wspaniałej  
atmosferze. Humory dopisywały!

Najlepszym zespołem tegorocznego Dnia Patrona  
była reprezentacja PSP w Stanisławicach.
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Magiczna wystawa zawitała Magiczna wystawa zawitała 
do Kozienickiego Domu Kulturydo Kozienickiego Domu Kultury

„Sny wędrownych ptaków” to tytuł 
nowej wystawy, którą można już oglądać 
w Kozienickim Domu Kultury. W piątek,  
21 października, odbył się wernisaż z udziałem 
Adama Kołakowskiego, autora magicznych 
prac, które przez kilka najbliższych tygodni 
będą zdobić naszą salę wystawową.

Wszystkich przybyłych na otwarcie wystawy 
pełnej magii i bajecznego klimatu, w imieniu 
organizatorów wydarzenia, powitała komisarz wystawy  
i instruktor plastyki KDK Agnieszka Bieńkowska.  
W sposób szczególny powitała Stanisława Piątkiewicza, 
który został nazwany „ojcem chrzestnym” tej  
ekspozycji. Następnie Agnieszka Bieńkowska 
przedstawiła sylwetkę autora naszej najnowszej 
wystawy.

Adam Kołakowski to pochodzący z Opinogóry 
malarz, rzeźbiarz i grafik. Urodził się w 1981 roku. 
Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych  
w Warszawie oraz Akademię Sztuk Pięknych  
w Poznaniu, w której pracował jako laborant  
w pracowni drzeworytu. W Akademii doskonalił się 
w grafice, ilustracji, plakacie, malarstwie i rzeźbie. 
Wyjechał na stypendium naukowe na University  
of Tennessee w Knoxville. Swoje prace wystawiał  
m.in. w USA, we Włoszech oraz wielokrotnie w galeriach 
sztuki na terenie całego kraju. 

Nie tylko artysta
Później Adam Kołakowski sam chętnie dzielił się 

różnymi informacjami o sobie. W czasie wernisażu 
dowiedzieliśmy się m.in., że twórczość artystyczna  
nie jest jedynym jego zajęciem. Prowadzi też 

gospodarstwo i jest producentem naturalnej żywności 
dla siebie i swoich bliskich. Opowiadał także o swojej 
pracy malarskiej.

– Malarstwo to dla mnie ucieczka w świat magii  
i lasu. Jestem trochę antysystemowcem i czuję taką 
misję, aby te moje obrazy niosły pozytywny przekaz  
– mówił Kołakowski. – Codziennie dostajemy w kość  
od mediów, które przekazują nam głównie złe 
informacje i te obrazy to mój kamyczek do tego 
świata, aby ludzie mogli zobaczyć w nim też coś  
pozytywnego – dodał.

Jak podkreślił, wena przychodzi w najmniej 
oczekiwanych momentach, w chwilach relaksu np. 
na basenie, w saunie lub w kościele. Artysta zdradził 
także, że tworzy głównie nocą, a sny są mu szczególnie 
bliskie. Motywy sennych marzeń, jak i nocy, można bez 
trudu dostrzec w prezentowanych u nas pracach. Jest 
w nich tęsknota za ukojeniem, melancholia i refleksja. 

Miła niespodzianka
Warto dodać, że samo spotkanie z autorem 

tych pięknych prac nie było jedyną atrakcją tego 
wieczoru. Kolejną było losowanie, wśród uczestników 
wernisażu, jednej z prac Adama Kołakowskiego.  
W wyborze szczęśliwca pomógł jeden z najmłodszych 
uczestników wydarzenia, a praca autora trafiła w ręce 
nowej właścicielki. 

Reszta tego wieczoru upłynęła na rozmowach 
kuluarowych nie tylko o sztuce. 

Zachęcamy do odwiedzania wystawy. Ta będzie 
dostępna dla zwiedzających do 27 listopada 2022 roku. 

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

Na zdjęciu: komisarz wystawy Agnieszka Bieńkowska 
oraz autor prac Adam Kołakowski.

Wernisaż spotkał się z zainteresowaniem kozienickich 
miłośników sztuki. Było pięknie!
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Kabaret Hrabi rozbawił  Kabaret Hrabi rozbawił  
kozienicką publiczność do łezkozienicką publiczność do łez

Za nami podwójna dawka humoru na 
naprawdę wysokim poziomie. W czwartek,  
13 października, w Kozienickim Domu  
Kultury wystąpił Kabaret Hrabi ze swoim 
programem „Wady i Waszki”. Dzięki  
popularnej i niezawodnej grupie, publiczność 
wypełniła naszą salę koncertowo-kinową 
dwukrotnie jednego wieczoru! 

Kabaret Hrabi to jeden z najdoskonalszych  
i najbardziej cenionych współczesnych kabaretów 
na polskiej scenie. Powstał w 2002 roku, a od 2003 
roku niezmiennie tworzą go panowie: Dariusz Kamys, 
Tomasz Majer i Łukasz Pietsch oraz niepowtarzalna 
Joanna Kołaczkowska, która bez wątpienia potrafi 
poruszyć każdego, nawet najbardziej obojętnego 
widza. Nie mogło być inaczej w Kozienicach!

Miłośnicy humoru i rozrywki na wysokim poziomie  
z pewnością nie zawiedli się przychodząc tego 

wieczoru do Kozienickiego Domu Kultury.  

Nie zabrakło błyskotliwych tekstów, absurdalnego  
dowcipu i niecodziennych kreacji, do których przez lata 
działalności, przyzwyczaił widzów Kabaret Hrabi.

Zaprezentowany u nas program „Wady i Waszki” 
ukazał publiczności nasze wady – mniejsze i większe  
– z nieco innej perspektywy. Kabaret udowodnił, nie po 
raz pierwszy zresztą, że nikt nie jest idealny. Dlatego 
warto spojrzeć na wady innych osób z przymrużeniem 
oka, a wtedy to, co wydaje nam się wielką wadą u nich, 
może okazać się nieszkodliwe i sympatyczne, czyniąc  
z wad, właśnie waszki! Można śmiało powiedzieć,  
że była to humorystyczna lekcja życzliwego  
spojrzenia na świat i otaczających nas ludzi, a także 
niezapomniana lekcja samokrytyki.

O sukcesie tych życiowych korepetycji mogą 
świadczyć owacje na stojąco i bisy, którymi zakończyły 
się oba spotkania z Kabaretem Hrabi.

Organizatorem wydarzenia była Agencja Artystyczna 
KEREZA. 

Kabaret Hrabi to mistrzowie absurdalnego humoru, czempioni żartu sytuacyjnego i specjaliści  
od kontaktu z publicznością, którą doskonale bawią już od dwudziestu lat. Tak było też w Kozienicach.
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To był wieczór w teatralnym i sielskim 
klimacie w Kozienickim Domu Kultury.  
W czwartek, 20 października, widzowie 
zebrani w sali koncertowo-kinowej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach 
zobaczyli komedię „Sielska Wpadka”  
w doborowej obsadzie. 

Dla kozienickiej publiczności wystąpili: Agnieszka 
Mrozińska, Anna Sandowicz, Michał Rolnicki, Paweł 
Izdebski oraz Maciej Radel. Aktorów tych doskonale 
znamy z różnych projektów, nie tylko teatralnych,  
ale też telewizyjnych i filmowych. 

Widzowie poznali przezabawną historię, której 
punktem wyjścia było wesele znajomego głównych 
bohaterów spektaklu. Spotkanie kolegów po latach 
okazało się nieco bardziej skomplikowane niż mogłoby 
się wydawać. Wizyta w pensjonacie CountryLux 
na Podlasiu, który standardem odbiegał od oferty 
z ogłoszenia, wywołała lawinę niespodziewanych 
wydarzeń. Niezręczne sytuacje, zabawne pomyłki, 

szalone perypetie uczuciowe i potajemny romans  
w cieniu wiejskiego hoteliku. Dwie pary: Dżina i Arek, 
Robert i Marta, a do tego właściciel tego podejrzanego 
przybytku Bartek. Kozienicka widownia przekonała się 
co ich łączy, co dzieli, co kręci, a co wręcz przeciwnie. 

Szalona zabawa
Bohaterowie spektaklu oczarowali kozienicką 

publiczność, rozbawili, a może nawet nieco zszokowali. 
I chociaż dominował żart, to zostało trochę miejsca na 
refleksję. Co ciekawe, sztuka miała mocno muzyczny 
charakter, a widzowie wysłuchali kilku piosenek  
przy akompaniamencie zespołu grającego na żywo. 
To było 75 minut lekkiej i przyjemnej zabawy,  
za co aktorzy otrzymali gromkie brawa. 

Za reżyserię spektaklu odpowiada Anna 
Sandowicz, za scenariusz Maria Marcinkiewicz-Górna,  
a za produkcję Katarzyna Piątosa-Kuśmierczyk.

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

Aktorzy i muzycy zostali gorąco przyjęci przez publiczność zgromadzoną w sali koncertowo-kinowej CKA.
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Dobiegła końca realizacja inicjatywy „Akcja 
REGENERACJA OdNowa”, zgłoszonej przez 
Grupę Aktywnych Mieszkańców Ryczywołu 
do 3. Konkursu na inicjatywy lokalne 
„Nasza kultura z KDK w Gminie Kozienice”.  
Za mieszkańcami kolejne, ostatnie już 
warsztaty oraz rajd nordic walking.

W ramach swojej inicjatywy, 6 października, 
mieszkańcy Ryczywołu zorganizowali warsztaty 
zdrowego żywienia. Zajęcia poprowadziła dyplomowana 
dietetyk Anna Gałązkiewicz. Spotkanie było podzielone 
na dwie części: była pogadanka nt. odżywania  
oraz warsztaty kulinarne.

Kolejnym punktem programu były warsztaty WenDo  
z Jolantą Gawędą – trenerką samoobrony. WenDo to 
nie sztuka walki w klasycznym rozumieniu, ale metoda 
przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, ucząca  
z jednej strony zachowań asertywnych, z drugiej zaś 
technik samoobrony. W efekcie panie poznają sposoby 
na to, jak skutecznie się bronić w przypadku zagrożenia.

Z kolei 14 października odbyło się spotkanie 

skierowane do młodszych mieszkańców Ryczywołu, czyli 
warsztaty z aromaterapii dla dzieci. Te poprowadziła 
jedna z autorek inicjatywy – Beata Bogumił.

Ostatnią z zaplanowanych aktywności w ramach 
inicjatywy był rodzinny rajd nordic walking, którego 
przewodnikiem był pasjonat aktywnego wypoczynku 
Henryk Motyka. Na trasie spaceru znalazły się miejsca 
cenne przyrodniczo i historycznie. Na koniec nie mogło 
zabraknąć wspólnego ogniska.

Zwieńczeniem całej inicjatywy była wystawa 
fotografii, podsumowująca wszystkie działania 
projektowe. Jej wernisaż odbył się w środę,  
26 października. Relację z otwarcia ekspozycji 
zamieścimy w kolejnym wydaniu „Magazynu 
Kulturalnego KDK”.

Warsztaty i rajd odbyły się w ramach inicjatywy pn. 
„Akcja REGENERACJA OdNowa”, 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.

W trakcie całej inicjatywy mieszkańcy Ryczywołu byli bardzo aktywni. Działo się wiele i z pozytywną energią!
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To było podwójne, kolejne już muzyczne 
uderzenie. W niedzielę, 16 października,  
w Kozienickim Domu Kultury odbył się koncert 
„Kozienice Śpiewają 2 – polskie hity lat  
60-70-80-tych i przeboje Czesława Niemena”. 
Na scenie sali kameralnej Centrum Kulturalno-
Artystycznego wystąpili kozieniccy wokaliści-
amatorzy oraz formacja Ambitus Trio.

Wszystkich przybyłych na koncert, w tym  
m.in. Zastępcę Burmistrza Gminy Kozienice  
ds. Społecznych Dorotę Stępień, powitała instruktor 
KDK Aleksandra Sitnik. Przybliżyła ona zebranym 
genezę tego wydarzenia. Koncert odbył się bowiem  
w ramach 3. Konkursu na inicjatywy lokalne  
mieszkańców „Nasza kultura z KDK w Gminie  
Kozienice”. W sumie, na trzy projekty kozieniczan, 
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury przekazały 
blisko 21 tys. zł.

– Jako organizatorzy konkursu, cieszymy się,  
że nasi mieszkańcy tak chętnie przystępują do 
realizacji własnych pomysłów z zakresu kultury.  
W tym miejscu chcę podziękować Państwu Annie 
i Mateuszowi Pułkowskim za zaangażowanie  

w organizację dzisiejszego wydarzenia. Gratuluję 
kolejnego świetnie zrealizowanego projektu – mówiła 
Aleksandra Sitnik.

Następnie głos zabrali autorzy inicjatywy „Kozienice 
Śpiewają 2 – polskie hity lat 60-70-80-tych i przeboje 
Czesława Niemena”. To im przypadła rola prowadzących 
koncert. Podzielili się też swoimi wrażeniami na temat 
jego organizacji, a także przypomnieli (przy pomocy 
prezentacji) pierwszą edycję swojego projektu.

Amatorzy pełni wdzięku i klasy
Pierwszą część sobotniego koncertu stanowiły 

występy muzyczne naszych mieszkańców, którym 
przyświecało hasło „Kozienice Śpiewają”. Podobnie  
jak w przypadku pierwszej edycji tej inicjatywy, 
która odbyła się w marcu 2022 roku, tak i tym 
razem organizatorzy zaprosili do zabawy muzycznych 
amatorów, którzy odważyli się wystąpić w ramach 
dobrej zabawy i integracji. Niektórzy wręcz sami zgłosili 
chęć udziału po tym, jak ruszyła realizacja projektu.

Na scenie tego wieczoru pojawili się: Joanna 
Cichowlas, Anna Wojtunik, Marcin Mizak,  
Milena Nowicka, Krzysztof Zając, Krzysztof Wnuk, 

Na finał koncertu wszyscy uczestnicy wspólnie wystąpili na scenie, śpiewając „Cała sala śpiewa z nami”.

Ciąg dalszy na str. 8
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Przedłużamy akcję zbiórki  Przedłużamy akcję zbiórki  
plastikowych nakrętekplastikowych nakrętek

Katarzyna Rybaniec i Łukasz Wójtowicz.
W ich wykonaniu usłyszeliśmy m.in. takie przeboje 

jak: „Pogoda ducha” Hanny Banaszak, „Mister 
of America” Lombardu, „Parostatek” Krzysztofa  
Krawczyka czy „Damą być” Maryli Rodowicz.  
Publiczność chętnie śpiewała razem z naszymi 
artystami, zwłaszcza nieśmiertelne „Cała sala śpiewa  
z nami” Jerzego Połomskiego.

Na zakończenie tej części wszyscy wokaliści  
otrzymali pamiątkowe statuetki oraz gadżety  
od organizatorów. Upominki wręczyły wiceburmistrz 
Dorota Stępień oraz instruktor KDK Aleksandra Sitnik.

Legendarne przeboje
W drugiej części wydarzenia przed kozienicką 

publicznością zaprezentował się zespół Ambitus 
Trio z programem „Niemen akustycznie”. Formację 
tworzą: Radosław Świderski (gitara, wokal), Krzysztof 
Chromiński (fortepian) oraz Tomasz Rogalski (saksofon, 
instrumenty perkusyjne).

Panowie przypomnieli takie nieśmiertelne 
szlagiery Czesława Niemena jak: „Płonąca stodoła”,  

„Pod papugami”, „Dziwny jest ten świat”, „Jednego  
serca” czy „Przyjdź w taką noc”.

Koncert odbył się w ramach inicjatywy, zgłoszonej 
przez Annę Pułkowską i Mateusza Pułkowskiego do 
3. Konkursu na inicjatywy lokalne „Nasza kultura  
z KDK w Gminie Kozienice”, realizowanego przez Gminę 
Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława 
Klimczuka.

Do końca stycznia 2023 roku potrwa 
jeszcze zbiórka plastikowych nakrętek  
z przeznaczeniem na wsparcie rehabilitacji 
Wiktora Bartoszka z Kozienic, którą  
organizuje Kozienicki Dom Kultury. Akcja 
została przedłużona o kolejne trzy miesiące. 

Zbiórka na rzecz Wiktora rozpoczęła się 1 sierpnia 
i początkowo miała potrwać do 31 października.  
W porozumieniu z rodzicami chłopca, Kozienicki Dom 
Kultury postanowił przedłużyć akcję o kolejne trzy 
miesiące – do 31 stycznia. 

– Tak naprawdę zbiórka plastikowych nakrętek 
trwa nieprzerwanie przez cały rok, z podziałem na 
trzymiesięczne akcje. Gdy tylko kończymy jedną 
zbiórkę, od razu rozpoczynamy kolejną. Obecnie trwa 
nasza pierwsza zbiórka na rzecz Wiktora, dlatego 
postanowiliśmy ją przedłużyć – mówi Dyrektorka 
Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska.

Każda pomoc jest ważna
Wiktor to 3-letni chłopiec z zespołem Downa ze 

stwierdzonym odwróceniem trzewi. Ma zaburzenia 
czucia głębokiego, ogólne opóźnienie psychoruchowe. 
Jego największa trudność to wiotkość mięśni i krtani. 
Z końcem lutego zaczął stawiać samodzielne kroki. 

Ma problemy z żuciem i gryzieniem. Jest chłopcem 

niemówiącym, stale rehabilitowanym ruchowo, 
logopedycznie i neurologopedycznie, korzysta także  
z prywatnych turnusów.

Nakrętki można wrzucać do specjalnego pojemnika 
– „gramofonu”, który znajduje się przed Centrum 
Kulturalno-Artystycznym, przez całą dobę, siedem dni 
w tygodniu.

Większe ilości korków można dostarczać 
bezpośrednio do CKA, umawiając się na ich 
odbiór telefonicznie pod numerem: 48 611 07 50  
lub 731 877 337.

W drugiej części koncertu dla kozienickiej widowni 
wystąpił zespół Ambitus Trio.

Ciąg dalszy ze str. 7

Każdy z nas może pomóc Wiktorowi.
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Zakończyła się realizacja projektu 
„#WzMOCnij ciało w KDK”. Kozienicki Dom 
Kultury otrzymał na ten cel grant od Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych w ramach 
programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”. 
Dzięki tym środkom zakupiono nowy 
sprzęt do sali zajęć tanecznych Centrum  
Kulturalno-Artystycznego.

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to 
ogólnopolski program grantowy realizowany przez 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do 
samorządów i ich jednostek, np. przedszkoli, szkół, 
bibliotek czy 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.

Kozienicki Dom Kultury znalazł się w gronie 
beneficjentów programu, a na realizację swojego 
projektu otrzymał grant. Środki te pozwoliły na zakup 
nowego sprzętu.

– W ramach grantu zakupiliśmy m.in.: krzesła do 
jogi oraz sprzęt do zajęć sensorycznych  
i korekcyjnych, np. deski równoważne, 
trampolinkę z poręczami, chustę animacyjną  
czy półjeże, dyski i piłki sensoryczne,  a także 
zestaw audio z mikrofonami – wylicza Dyrektorka  
Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska.

Nowy sprzęt, nowe zajęcia
Zakupiony sprzęt już służy mieszkańcom Kozienic 

i okolic. Nowe urządzenia pozwoliły nie tylko na 
zwiększenie atrakcyjności dotychczas prowadzonych 
zajęć (jak np. joga dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku), ale również na poszerzenie oferty o zupełnie 
nowe warsztaty.

– Po raz pierwszy zorganizowaliśmy stałe cykle 
warsztatowe dla dzieci z niepełnosprawnościami. 
Są to zajęcia terapeutyczne i ogólnorozwojowe, 
prowadzone przez profesjonalne fizjoterapeutki. Ich 
program obejmuje m.in. gimnastykę korekcyjną 
oraz elementy integracji sensorycznej. We wrześniu  
przeprowadziliśmy nabór na zajęcia, a zainteresowanie 
tą ofertą okazało się bardzo duże – dodaje  
Elwira Kozłowska.

Pierwsze spotkania, o charakterze organizacyjnym, 
odbyły się w ostatnim tygodniu września. Regularne 
zajęcia, w tym roku artystycznym, będą odbywały się 
do maja 2023 roku. 

Dodatkowe informacje o programie można 
znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/  
oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Nowy sprzęt już służy naszym mieszkańcom, a zainteresowanie zajęciami jest bardzo duże.

Sprzęt trafił do sali zajęć tanecznych CKA.
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Setka Słuchaczy naszego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku wzięła udział  
w niecodziennym, bo plenerowym wykładzie. 
W środę, 12 października, udali się na 
edukacyjny spacer po Puszczy Kozienickiej, 
podczas którego przewodnikiem była Lidia 
Zaczyńska z Nadleśnictwa Kozienice.

Spotkanie rozpoczęło się w Szkółce Leśnej  
w Przejeździe, gdzie seniorzy usłyszeli wiele ciekawych 
informacji na temat działalności szkółki i jej historii. 
Następnie Królewskim Gościńcem udali się w stronę 
głazu narzutowego „Cygańska Bryczka”. 

To było 6 km spaceru połączonego z lasoterapią, 
inhalacją leśną, a także zbieraniem grzybów pod 
czujnym okiem specjalistki – Lidii Zaczyńskiej, 
która podpowiadała, jakie grzyby są jadalne,  
a jakich należy unikać. Zdradziła też swoje przepisy 
z wykorzystaniem grzybów. Oczywiście prelegentka 
podzieliła się ze słuchaczami wiedzą nie tylko na 
temat grzybów, ale poruszyła także wiele innych 
przyrodniczych kwestii związanych z gospodarką 
leśną, zwierzętami żyjącymi w Puszczy Kozienickiej  
czy cyklem życia roślin.

Plenerowy wykład zakończył się integracyjnym 
ogniskiem przy Szkółce Leśnej. Była to świetna okazja 
do podziękowania pracownikom Nadleśnictwa Kozienice 
za organizację spaceru. W imieniu Rady Słuchaczy  
i Studentów UTW Dariusz Szewc wręczył pracownikom 
Nadleśnictwa Kozienice egzemplarze książeczki 
„Kozienicka baśń”. Z kolei Słuchacze, którzy uzbierali 
najwięcej grzybów w czasie spaceru, otrzymali  
od Nadleśnictwa ich ciekawe wydawnictwa.

To był wykład w pięknych okolicznościach przyrody.

Spektakl teatralny z okazji  Spektakl teatralny z okazji  
Europejskiego Dnia SenioraEuropejskiego Dnia Seniora

To był wyjątkowy dzień na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury. 
W środę, 19 października, nie było wykładów. 
Zamiast tego, Studenci zobaczyli spektakl 
„Kochając Marszałka” w wykonaniu aktorów 
z Teatru „Podaj Dalej”. Okazją do tego był 
Europejski Dzień Seniora.

Zanim jednak seniorzy zobaczyli spektakl, oficjalnie 
przedstawiono nową Radę Słuchaczy UTW, wybraną  
przez społeczność studentów na rok akademicki  
2022/23. W skład Rady weszli: Dariusz 
Szewc – przewodniczący, Wiesława Szylińska  
– wiceprzewodnicząca, Zofia Kowalczyk – skarbnik, 
Małgorzata Król oraz Teresa Majewska – członkinie. 

Przy okazji Europejskiego Dnia Seniora, nie mogło 
zabraknąć życzeń dla naszych Słuchaczy. Te, w imieniu 
Burmistrza Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego 

oraz Dyrektorki Kozienickiego Domu Kultury  

Elwiry Kozłowskiej, przekazała koordynator  
ds. UTW KDK Anna Tomczyk-Anioł. 

Po tym krótkim wstępie przyszła pora na spektakl.  
Dla kozienickich seniorów wystąpili aktorzy z Teatru 
„Podaj Dalej”: Jarosław Gruda (Józef Piłsudski), 
Aleksandra Długosz (Ola Szczerbińska), Artur Pastuszko 
(Roman Dmowski) oraz Magdalena Mroszkiewicz 
(Ciotka Oli). 

Widzowie poznali historię Aleksandry Szczerbińskiej 
– działaczki niepodległościowej, członkini PPS-u  
i Polskiej Organizacji Wojskowej; drugiej żony Józefa 
Piłsudskiego.  

Za reżyserię spektaklu odpowiada Anna  
Lenartowicz, za tekst Magdalena Mroszkiewicz,  
a za kostiumy Beata Dąbska. 

Sztuka została bardzo ciepło przyjęta przez 
kozienicką widownię, a seniorzy nagrodzili aktorów 
gromkimi brawami.
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Za nami pierwszy w nowym sezonie 
artystycznym wyjazd z cyklu „Teatralne 
podróże”. W niedzielę, 15 października, 
miłośnicy dobrej gry aktorskiej udali się  
do Teatru Wielkiego Opery Narodowej  
w Warszawie, gdzie zobaczyli operę pt. „Aida”.

„Aida” to jeden z najbardziej znanych utworów 
Giuseppe Verdiego. Po raz pierwszy wystawiono ją  
w 1871 roku z okazji otwarcia opery w Kairze. Od tego 
czasu grano ją na całym świecie setki razy.

Verdi pragnął stworzyć dzieło wielkiego 
formatu o bardzo spektakularnym charakterze, 
które przyciągnęłoby tłumy widzów. Autorem 
czterostronicowego pomysłu libretta, był znany 
egiptolog francuski Auguste Mariette-Bey, jednak 
utworzenia jego ostatecznego wierszowanego kształtu 
podjął się Antonio Ghislanzoni.

W rezultacie powstała poruszająca muzyczna 
opowieść o miłości między niewolnicą na dworze 
Faraona – Aidą i egipskim wodzem Radamèsem,  

który kierowany uczuciem zdradza swój naród  
i bogów, i staje się tym samym tragicznym bohaterem 
na miarę dzieł Sofoklesa. Miłość w konflikcie z kapłańską 
racją stanu prowadzi również do tragedii Aidy, 
która ponosi konsekwencje wyborów ukochanego 
mężczyzny.

Opiekunami wyjazdu były Agnieszka Krynicka  
i Marlena Zielińska – instruktorki KDK.
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To był przezabawny spektakl  To był przezabawny spektakl  
dla najmłodszych widzówdla najmłodszych widzów

Za nami kolejne spotkanie z cyklu „Poranki 
teatralne dla dzieci” w Kozienickim Domu 
Kultury. W niedzielę, 16 października,  
nasi najmłodsi widzowie zobaczyli  
przedstawienie pt. „Lwi król” w wykonaniu 
aktorów z Teatru „Prima” z Warszawy.

Spektakl tradycyjnie odbył się w sali koncertowo-
kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego  
w Kozienicach.

Dzieci poznały historię małego lwiątka, którego 
rodziców porwał kłusownik. Nasz bohater wyruszył  
w pełną przygód podróż, aby uwolnić swoich 
najbliższych. 

W trakcie wyprawy spotkał wielu życzliwych  
i oddanych przyjaciół, którzy pomogli mu w tej trudnej 
misji. Oczywiście pomocą służyły mu również maluchy, 
które doskonale bawiły się podczas spektaklu i z chęcią 
angażowały się w jego fabułę. Kilkoro dzieci miało 
nawet okazję zagrać żyrafy oraz hieny!

To była piękna i wzruszająca historia o dorastaniu 
– pierwszych sukcesach, zwycięstwach, odkrywaniu 

tkwiącej w nas siły i możliwości. Uroku całości dodawały 
barwne stroje, kolorowa scenografia i wesołe piosenki. 
Aktorzy wielokrotnie przebierali się w kolejne kostiumy, 
dzięki czemu odtworzyli całą gamę zwierząt z sawanny. 
Były lwy, ale też pawian, zebry, hieny, żyrafa, słoń, wąż 
boa, surykatka i guziec.

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

Młodzi widzowie mieli okazję zagrać na scenie.
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Sprawdź, co będzie się działo  Sprawdź, co będzie się działo  
w Kozienickim Domu Kulturyw Kozienickim Domu Kultury

LISTOPAD 2022 w KDK:
• Codziennie, za wyjątkiem czwartków,  
zapraszamy na seanse filmowe do kina. 
• Czwartek, 3 listopada, godz. 18.00. Koncert 
zespołu Fisz Emade Tworzywo.
• Niedziela, 6 listopada, godz. 14.00. Wyjazd  
z cyklu „Teatralne podróże” do Teatru Polskiego  
w Warszawie na spektakl pt. „Wujaszek Wania”.
• Sobota, 19 listopada, godz. 16.00. 8. Spotkanie 
literackie z cyklu „Witryna”.
• Niedziela, 20 listopada, godz. 12.00. 
Spektakl z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”  

pt. „Gucio Chusteczka”.
• Czwartek, 24 listopada, godz. 10.00. XIII Konkurs 
Kolęd i Pastorałek „Na ten Nowy Rok”.
• Środa, 30 listopada. Wydanie nr 142 „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. Na listopad 
przygotowaliśmy ogromny wybór filmów,  
w tym gorące premiery ogólnopolskie.

Listopad zaczniemy od dwóch premier. Już  
4 listopada na naszym ekranie pojawią się „Listy do 
M.5” z całą plejadą gwiazd w obsadzie. Grają m.in.: 
Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, 
Wojciech Malajkat, Janusz Chabior, Jan Peszek  
czy Aleksandra Popławska. Film ten zagramy również 
w „Kinie dla Seniora” 8 listopada. Na młodszych 
widzów czekać będzie natomiast francuska animacja  
„Nel i tajemnica Kurokota”.

Z kolei w ramach cyklu „Kino dla ciekawych” 
zagramy południowokoreański dramat „Baby Broker”. 
To poruszająca historia z motywem handlu dziećmi. 
Seans ten zaplanowaliśmy na 9 listopada.

W tym miesiącu planujemy także inne pokazy 
specjalne. 11 listopada, w ramach „Dnia Kina 
Polskiego”, zagramy polsko-brytyjski dramat „Silent 
Twins” w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej, twórczyni 
„Córek dancingu” i „Fugi”. Z kolei dwa dni później,  
13 października, zagramy francuski dramat 
„Zdarzyło się” w ramach „Europejskiego Dnia Kina  

Artystycznego”. 
A już 18 listopada czekają nas aż 

trzy premiery. Zagramy dwie polskie 
komedie: obyczajową – „Chrzciny” 
oraz gangsterską – „Nie cudzołóż 
i nie kradnij”. Obie w doborowej 
obsadzie. Młodszych widzów 
powinien natomiast zainteresować 
film familijny „Bella i Sebastian: 
Nowe Pokolenie”.

Dzień później czeka nas kolejny seans specjalny, 
tym razem „Kino religijne”, a w nim dokument 
„Medjugorje” o słynnych objawieniach maryjnych.

Na ostatni tydzień listopada przygotowaliśmy kolejne 
dwie premiery w komediowym klimacie. Pierwsza  
z nich to „Gorzko, gorzko”. Druga propozycja 
to „Święta inaczej” w reżyserii Patricka Yoki.  
A na młodszych widzów, kolejno 26 i 27 listopada, 
będzie czekała przepiękna animacja „Przytul mnie. 
Poszukiwacze miodu”. Tę produkcję zobaczymy 
w ramach „Poranków filmowych dla dzieci”. 

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

W sprzedaży bilety m.in. na następujące  
wydarzenia:

• Czwartek, 1 grudnia, godz. 17.00 i 20.00. Występ 
kabaretu Smile.
• Czwartek, 15 grudnia, godz. 18.00. Koncert Zespołu 

ØRGANEK.


