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Przepiękny koncert na inaugurację  Przepiękny koncert na inaugurację  
Nowego Roku kulturalnego w KDKNowego Roku kulturalnego w KDK

Jak zacząć kulturalny Nowy Rok? Najlepiej 
od wyjątkowego koncertu, a taki odbył się  
w czwartek, 19 stycznia, w Kozienickim 
Domu Kultury. Tego wieczoru widzowie byli 
świadkami świetnego muzycznego widowiska 
pod hasłem „Krzesimir Dębski Zaprasza  
– Noworoczny Koncert Muzyki Filmowej”, 
a kompozytorowi towarzyszył kwartet 
smyczkowy Primuz oraz soliści: Katarzyna  
Sut i Kacper Andrzejewski.

Wszystkich przybyłych do sali koncertowo-kinowej 
Centrum Kulturalno-Artystycznego, w tym Burmistrza 
Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego, powitała 
dyrektorka KDK Elwira Kozłowska. Przypomniała 
zebranym, że to pierwszy koncert w Kozienickim  

Domu Kultury w 2023 roku i odniosła się do idei 
koncertów noworocznych.

– To już nasza kilkuletnia tradycja,  
którą zapoczątkowaliśmy w styczniu 2017 roku. 
Na tej scenie mieliśmy okazję gościć wielu 
świetnych artystów, a ich występy zawsze cieszyły 
się zainteresowaniem naszej publiczności. Była 
muzyka klasyczna, ale też świat opery i operetki 
czy wreszcie klimaty rodem z Broadwayu. Dziś 
przyszła pora na muzykę filmową i to w najlepszym 
możliwym wydaniu – mówiła Elwira Kozłowska,  
dodając: – Koncerty noworoczne to oczywiście 
nawiązanie do pięknej tradycji zapoczątkowanej przez 
Filharmoników Wiedeńskich w 1939 roku. 

Ciąg dalszy na str. 2

Siedmioro wspaniałych, czyli Krzesimir Dębski, kwartet Primuz, Katarzyna Sut i Kacper Andrzejewski.
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Elwira Kozłowska podkreśliła, że Kozienicki Dom 
Kultury ma bardzo ambitne plany na 2023 rok  
i zaprosiła obecnych na kilka najbliższych wydarzeń 
zaplanowanych w Centrum Kulturalno-Artystycznym. 
Gospodarz obiektu opowiedziała też widzom o kulisach 
tego koncertu i o spotkaniu z Krzesimirem Dębskim, 
które do tego doprowadziło.

Wieczór pełen wrażeń
Chwilę potem scenę przejęli artyści. Koncert 

poprowadził sam Krzesimir Dębski, który zasiadł 
też przy klawiszach. Tego wieczoru towarzyszył 
mu kwartet smyczkowy Primuz, w składzie:  
Dominika Sznajder (I skrzypce), Marta Dettlaff  
(II skrzypce), Olimpia Wiśniewska (altówka)  
oraz Jakub Lemański (wiolonczela) oraz dwoje solistów: 
Katarzyna Sut i Kacper Andrzejewski.

Program koncertu oparty był oczywiście na 
kompozycjach Krzesimira Dębskiego. W Kozienicach 
usłyszeliśmy zatem m.in. muzykę z filmów: „Ogniem  

i mieczem” („Jazda polska”, „Dumka na dwa serca”), 

„W pustyni i w puszczy” („Rzeka marzeń”, „Mama 
Afryka”)  czy „Kingsajz” („Zmysły precz”, „Szuflandia”).

Całość stanowiła bardzo zróżnicowaną mieszankę. 
Były utwory czysto instrumentalne, ale też te  
z silnym, wyrazistym wokalem. Kompozycje skoczne  
i rytmiczne, jak i te spokojniejsze, bardzo nastrojowe.  
O monotonii nie było najmniejszej mowy,  
a poszczególne fragmenty składały się w piękną całość 
niczym puzzle, gdzie zamiast obrazu były dźwięki.

Krzesimir Dębski zabawiał publiczność anegdotami 
i wspomnieniami związanymi z produkcją filmową, 
grał na pianinie i skrzypcach, a nawet śpiewał  
i… beatboxował. Cała siódemka artystów dosłownie 
bawiła się muzyką i zarażała pozytywną energią. I tak 
przez blisko dwie godziny.

Muzycy zostali bardzo gorąco przyjęci przez 
kozienicką publiczność, nie obyło się bez oklasków 
na stojąco i bisu, a także kwiatów od organizatorów,  
które wręczyła dyrektorka KDK Elwira Kozłowska.

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

Ciąg dalszy ze str. 1

Krzesimir Dębski nie tylko poprowadził koncert,  
ale grał również na klawiszach oraz skrzypcach. 

Artysta to istny wulkan energii na scenie. 

Kwartet smyczkowy Primuz, od lewej:  
Dominika Sznajder, Marta Dettlaff,  

Olimpia Wiśniewska oraz Jakub Lemański.

Koncert spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, 
a sala koncertowo-kinowa CKA wypełniła się po brzegi. 

Liczymy na taką frekwencję w całym 2023 roku.

Dyrektorka KDK Elwira Kozłowska opowiedziała  
o kulisach organizacji tego koncertu i o spotkaniu  

z Krzesimirem Dębskim, które się do tego przyczyniło.
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Takie kłamstwa lubimy, czyli spektakl Takie kłamstwa lubimy, czyli spektakl 
w gwiazdorskiej obsadziew gwiazdorskiej obsadzie

Pierwszy „Kulturalny Czwartek w KDK”  
w 2023 roku za nami! Spędziliśmy go  
w wybornym towarzystwie i doskonałym 
nastroju. W czwartek, 12 stycznia,  
w Kozienickim Domu Kultury odbył 
się spektakl teatralny pt. „Kłamstwo”.  
Na scenie sali koncertowo-kinowej wystąpili:  
Katarzyna Skrzynecka, Milena Suszyńska, 
Sambor Czarnota i Piotr Szwedes.

Spektakl „Kłamstwo” to niesamowite i przenikliwe, 
a przy tym zabawne studium, właśnie... Kłamstwa. 
Jego autorem jest Florian Zeller - francuski dramaturg, 
który z gracją baletnicy i precyzją chirurga porusza 
się w meandrach i zakamarkach ludzkich umysłów.  
To historia dwóch małżeństw, dwóch par przyjaciół  
i dwóch par kochanków (i dalej są to cztery osoby).

Za reżyserię tego spektaklu odpowiada Wojciech 
Malajkat, który tak wspomina przygotowania: 
„długo pracowaliśmy nad obsadą. Ta sztuka 
wymaga nieprzypadkowych i wyśmienitych aktorów,  
którzy potrafią wydobyć niuanse zawarte w tekście, 

z wdziękiem rozbawić publiczność i sprawić,  
że paradoksalnie kłamstwo ich czegoś nauczy”.  
W Kozienickim Domu Kultury mieliśmy okazję 
przekonać się na własne oczy i uszy, że udało się to 
doskonale.

Zabawa i refleksja
Warto tu wspomnieć, że „Kłamstwo” w tym  

wydaniu to połączenie Bergmanowskich „Scen 
z życia małżeńskiego” z komediami Woody’ego 
Allena. Oczywiście sztuka nie jest jedynie słowną 
ekwilibrystyką, zawiera również racjonalny,  
ale i filozoficzny podtekst. Pokazuje, że można  
wygodnie żyć w związku, jednocześnie nie wiedząc  
nic o sobie nawzajem.

Producent spektaklu, Piotr Szwedes, zastrzega 
że: „warto to zobaczyć, ponieważ, jak w soczewce  
skupiamy tu dwa dni Waszego życia w dwóch 
godzinnych aktach. Rozbieramy Was na części pierwsze. 
To nie tylko komedia, ale i bardzo cenny przekaz”.

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

Na zdjęciu od lewej: Milena Suszyńska, Sambor Czarnota i Piotr Szwedes. Na scenie tego wieczoru  
towarzyszyła im również Katarzyna Skrzynecka. Razem stworzyli niesamowitą kombinację.
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Spotkanie noworoczne  Spotkanie noworoczne  
Grupy Twórczej „Vena” Grupy Twórczej „Vena” 

Tercet N.O.K., w składzie: Natalia Wilczek, 
Oliwier Dębiński i Katarzyna Chałdaś, zdobył 
pierwsze miejsce w kategorii „Tercety  
i kwartety” na 29. Międzynarodowym  
Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza 
Kazimierza Szwarlika w Będzinie. 

Festiwal co roku spotyka się z ogromnym 
zainteresowaniem i przyciąga setki uczestników. 
Występy tych najlepszych, czyli finalistów, oceniało 
profesjonalne jury, składające się z wykładowców 
akademickich. Docenili oni występ naszego tercetu, 
który otrzymał I miejsce w swojej kategorii i nagrodę 
w wysokości 5 tys. zł, ufundowaną przez Marszałka 
Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Przypomnijmy, że w trakcie eliminacji do wielkiego 
finału, tercet sięgnął również po Nagrodę Zarządu 

Województwa Mazowieckiego w XXIV Radomskich 
Spotkaniach z Kolędami i Pastorałkami pod hasłem  
„W hołdzie Ks. Bp. Janowi Chrapkowi”.

W środę, 4 stycznia, odbyło się pierwsze w Nowym Roku spotkanie Grupy Twórczej „Vena” Kozienickiego  
Domu Kultury. Z uwagi na okres świąteczno-noworoczny miało ono bardziej uroczysty charakter niż zwykle.  
Była to okazja do podsumowania minionego, jubileuszowego roku, rozważań na temat planów na najbliższe 

miesiące, ale też do złożenia sobie życzeń. Te, w imieniu dyrektorki KDK Elwiry Kozłowskiej,  
która była nieobecna ze względu na chorobę, przekazała opiekunka grupy Agnieszka Bieńkowska.

Sukces młodych wokalistów  Sukces młodych wokalistów  
z Kozienickiego Domu Kulturyz Kozienickiego Domu Kultury

Tercet N.O.K., od lewej: Katarzyna, Oliwier i Natalia.
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„Kobieta na dachu” to tytuł pierwszego 
seansu, który został wyświetlony w ramach 
Klubu Filmowego „Znicz” Kina Kozienickiego 
Domu Kultury. Pierwsze spotkanie KF odbyło 
się w środę, 25 stycznia, a wzięło w nim udział 
21 członków Klubu. Natomiast film obejrzało 
łącznie 44 widzów. 

Wszystkich przybyłych na pierwsze spotkanie 
naszego klubu powitała Dyrektorka Kozienickiego 
Domu Kultury Elwira Kozłowska.

– Cieszę się, że w naszym mieście jest grupa 
kinomanów, którzy znajdują czas na wspólne 
oglądanie ambitnych produkcji filmowych i chcą  
o filmie rozmawiać; dzielić się swoją pasją,  
dyskutować, wymieniać refleksjami – mówiła gospodarz 
obiektu.

Klub Filmowy „Znicz” rozpoczął działalność  
w styczniu 2023 roku. To najnowsza oferta naszego 
kina. Nazwa klubu nawiązuje do działającego przed 
laty w naszym mieście Kina „Znicz”, przy którym działał 
Dyskusyjny Klub Filmowy.

– Od czasu zamknięcia „Znicza” w 1990 roku 
aż do października 2015 roku, kiedy to otworzono 
Centrum Kulturalno-Artystyczne, w Kozienicach  
nie funkcjonowało żadne kino studyjne. Dziś, po 
kilku latach działalności Kina KDK, można stwierdzić,  
że jest ono w pewien sposób duchowym spadkobiercą 
„Znicza” – podkreśliła Elwira Kozłowska. – Powołując 
Klub Filmowy robimy krok do przodu i rozbudowujemy 
naszą ofertę o kolejną propozycję. Państwa 
obecność świadczy o tym, że jest ona jak najbardziej  
potrzebna – dodała.

Prelekcja, projekcja...
Następnie mieliśmy okazję wysłuchać krótkiej,  

ale treściwej prelekcji Anny Równy. To trenerka 
edukacji filmowej i medialnej z ponad dwudziestoletnim 
doświadczeniem oraz autorka podręczników. Od lat 
współpracuje z kinami studyjnymi i sieciowymi, a także 
organizatorami festiwali filmowych. Jej wykład był 
wprowadzeniem do seansu.

Kolejnym punktem programu, zgodnie z założeniami 
KF, była projekcja filmu pt. „Kobieta na dachu”.  
To  dramat w reżyserii Anny Jadowskiej opowiadający 
historię Miry Napieralskiej, 60-letniej położnej,  
która pewnego dnia postanawia napaść na bank 
uzbrojona jedynie w niewielki nóż kuchenny.  
Dorota Pomykała, która wcieliła się w postać Miry, 

otrzymała za tę kreację Złotego Lwa w kategorii 
„Najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca”.

...dyskusja
Ostatnim punktem spotkania była dyskusja na temat 

filmu. Poprowadziła ją Anna Równy. Była to okazja  
do wymiany refleksji dotyczących filmu  
oraz komentarzy „na gorąco”. Taka formuła, czyli 
„prelekcja-projekcja-dyskusja”, będzie towarzyszyć 
także kolejnym spotkaniom naszego Klubu Filmowego. 

Wszystkie spotkania będą miały charakter otwarty, 
ale członkowie klubu będą mogli kupować bilety  
w preferencyjnych cenach. Normalny bilet na spotkanie 
kosztuje 15 zł, członkowski – 13 zł, a w przypadku 
karnetów na 3 miesiące (3 spotkania) – 36 zł.  
Prawo do zakupu tego typu karnetu mają tylko 
członkowie klubu.

Zapisy prowadzone są w kasach KDK w Centrum 
Kulturalno-Artystycznym. Warunkiem rejestracji 
jest wypełnienie deklaracji oraz zakup karty 
członkowskiej w cenie 5 zł. Każda z nich opatrzona jest  
indywidualnym numerem.

Dyrektorka KDK Elwira Kozłowska opowiedziała  
o kulisach powstania Klubu Filmowego „Znicz”,  

a Anna Równy wygłosiła pierwszą prelekcję  
oraz poprowadziła dyskusję po projekcji.
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Punkt Informacji Turystycznej KDK  
to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc 
w Centrum Kulturalno-Artystycznym  
w Kozienicach. Mieszkańcy i przyjezdni  
mogą dowiedzieć się tu wielu informacji  
na temat oferty domu kultury czy okolicznych 
atrakcji, a także nabyć różnego rodzaju 
publikacje. Sprawdzamy, jakie nowości  
w 2023 roku czekają na klientów.

Punkt Informacji Turystycznej funkcjonuje  
w Kozienickim Domu Kultury od sierpnia 2007 roku, 
początkowo działał w starej siedzibie przy Alei  
1 Maja 8, a od 2015 roku w Centrum Kulturalno-
Artystycznym w Kozienicach. 

Od wielu lat PIT poddawany jest ocenie  
w ramach Polskiego Systemu Informacji Turystycznej,  
gdzie przyznawane są gwiazdki, odpowiednio  
od jednej do czterech. Liczba gwiazdek zależy od 
poziomu realizacji zróżnicowanych wytycznych, 
określanych przez komisję certyfikacyjną.

– Nasz punkt informacji otrzymał maksymalną 
ocenę, czyli cztery gwiazdki. Certyfikat został 
przyznany na dwa lata, do września 2024 roku. 

Każdego dnia nasi pracownicy dokładają starań,  

by świadczyć usługi dla mieszkańców i turystów na 
najwyższym poziomie – mówi Dyrektorka Kozienickiego 
Domu Kultury Elwira Kozłowska.

Nie tylko informacje
W PIT turyści oraz mieszkańcy mogą uzyskać 

informacje (także w języku angielskim, włoskim  
i rosyjskim) m.in. na temat infrastruktury turystycznej, 
bazy noclegowej i gastronomicznej oraz wydarzeń 
kulturalnych i sportowych regionu. Znajdziemy tu 
również foldery potrzebne do wykonania questa pieszego 
„Chodź zaśpiewasz mi piosenkę…”, prowadzącego 
śladami Bogusława Klimczuka.

Punkt to także miejsce, gdzie można nabyć  
różnego rodzaju publikacje turystyczne. W ofercie 
znajdziemy m.in. pocztówki z Kozienic, zarówno 
współczesne, jak i reprinty z dawnych lat. Klienci 
mogą wybierać też spośród szeregu różnych map,  
m.in. Kozienic, Powiatu Kozienickiego i Puszczy 
Kozienickiej. Do nabycia są też mapy samochodowe  
czy książka „Kozienicka Baśń”. 

Nowy, fajny gadżet
Nowością w ofercie są tzw. „Magnesy Turysty”.  

To ogólnopolski projekt powstały z myślą  
Ciąg dalszy na str. 7

„Magnesy Turysty” okazały się prawdziwym hitem. Mieszkańcy i goście bardzo często o nie pytają.
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o podróżnikach, zbieraczach i kolekcjonerach. 
Tworzone i dystrybuowane są przy współpracy autorów 
projektu z lokalnymi samorządami, instytucjami  
i przedsiębiorstwami. Teraz trafiły do Kozienic.

– Magnesy powstają według wzoru,  
gdzie nazwie miasta towarzyszą zarysy budynków 
charakterystycznych dla danej miejscowości  
i/lub regionu, a całość stylizowana jest na znaki 
drogowe. W Kozienicach nie mogło zabraknąć naszej 
siedziby, czyli Centrum Kulturalno-Artystycznego  
– wyjaśnia Elwira Kozłowska.

Na rzecz społeczności lokalnej
Od stycznia 2023 roku Kozienicki Dom Kultury  

wspiera także Towarzystwo Miłośników Ziemi  
Kozienickiej w dystrybucji publikacji TMZK.  
Te znajdziemy właśnie w Punkcie Informacji 
Turystycznej. Publikacje, w tym zeszyty „Ziemia 
Kozienicka”, udostępniane są nieodpłatnie osobom, 
które zdecydują się wesprzeć zbiórkę prowadzoną 
na rzecz wspierania działalności Towarzystwa  
(na miejscu znajduje się puszka akcji, opatrzona 
numerem prowadzonej zbiórki).

– Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej 
od ponad 50 lat dba o zachowanie historii naszego 
regionu, kultywowanie jego tradycji i promocję  
wartości lokalnych. W ostatnim czasie zarząd 
Towarzystwa zwrócił się do nas z prośbą  
o wsparcie dystrybucji ich publikacji, na co z chęcią  
przystaliśmy. Tym bardziej, że od wielu lat 
mieszkańcy dopytywali o nie i z pewnością  
ucieszą się, że już są dostępne w naszym punkcie 
informacji – dodaje Elwira Kozłowska. 

Szczegółowe informacje na temat działalności 
punktu dostępne są na www.dkkozienice.pl, w zakładce 
Punkt Informacji Turystycznej KDK. Punkt czynny jest 
od poniedziałku do niedzieli, w godz. 9.00-21.00.

Ciąg dalszy ze str. 6

Od stycznia 2023 roku, w Punkcie Informacji  
Turystycznej KDK możemy nabyć publikacje  
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej.

Ruszają ferie w Kozienickim Domu Ruszają ferie w Kozienickim Domu 
Kultury. Będzie się działo!Kultury. Będzie się działo!

Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne 
ferie zimowe. W województwie mazowieckim 
odbędą się one w dniach 13-26 lutego.  
Na czas przerwy od szkoły, Kozienicki Dom 
Kultury przygotował szereg interesujących 
zajęć. Zapisy już ruszyły. 

Tegoroczne ferie odbywać się będą pod hasłem 
„Zima w mieście – ferie 2023 z KDK”. Z oferty tej 
skorzystać będą mogły dzieci i młodzież, w wieku  
4-18 lat, z terenu Gminy Kozienice. 

W tegorocznej ofercie znalazło się 10 różnego 
rodzaju warsztatów, dwa specjalne seanse kinowe  
oraz wyjazd do teatru. Pełny wykaz zajęć,  
wraz z opisem i terminami, znajduje się na stronie 

www.dkkozienice.pl, w zakładce poświęconej akcji.  
Tam też znajdziemy regulamin warsztatów. Udział  
w zajęciach jest nieodpłatny (za wyjątkiem seansów  
i wyjazdu).

Zapisy na zajęcia prowadzone są od 28 stycznia  
do 4 lutego (do godz. 20.00) poprzez stronę  
internetową „Strefa zajęć”. Pierwsze warsztaty 
już 13 lutego. Liczba miejsc ograniczona,  
a każde dziecko może wziąć udział w maksymalnie 
dwóch spotkaniach warsztatowych (limit nie dotyczy 
seansów i wyjazdu). 

Na zajęcia zapraszają Gmina Kozienice i Kozienicki 
Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Widzimy się w ferie!
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Koncert dla słuchaczy UTW  Koncert dla słuchaczy UTW  
z okazji „Dnia Babci i Dziadka”z okazji „Dnia Babci i Dziadka”

„Powróćmy jak za dawnych lat”  
to tytuł koncertu, na który Gmina Kozienice 
i Kozienicki Dom Kultury zaprosił Słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK.  
Spotkanie z piękną muzyką odbyło się  
25 stycznia, a występ Julity Kożuszek-Borsuk 
„zastąpił” środowy wykład. Wszystko to  
z okazji obchodów „Dnia Babci i Dziadka”. 

Przybyłych na koncert Słuchaczy powitała 
koordynatorka ds. UTW KDK Katarzyna Kościug. 
Następnie na scenie pojawiła się Dyrektorka 
Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska,  
która złożyła życzenia seniorom, bo w zdecydowanej 
większości są oni Babciami i Dziadkami.  
Za te serdeczności, w imieniu społeczności UTW,  
podziękował przewodniczący Rady Słuchaczy  
Dariusz Szewc.

Później oddaliśmy scenę zaproszonym artystom. 
Przed naszą publicznością wystąpiła wokalistka, 

aktorka występująca w serialach telewizyjnych, 
teatrze i na estradzie – Julita Kożuszek-Borsuk.  
Przy fortepianie towarzyszył jej kompozytor, aranżer  
i pianista – Dawid Ludkiewicz. 

Jak przyznaje artystka, piosenki z okresu 
dwudziestolecia międzywojennego są jej ulubionymi.  
W Kozienicach usłyszeliśmy m.in. wielkie szlagiery  
znane z wykonań Hanki Ordonówny, Toli  
Mankiewiczówny czy Mieczysława Fogga. To był 
muzyczny wehikuł czasu, a w sali koncertowo-kinowej 
Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach 
rozbrzmiewały m.in. „Ta ostatnia niedziela”,  
„Na pierwszy znak” czy „Już nie zapomnisz mnie”.

Koncert został gorąco przyjęty przez Słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK i nie obyło się 
bez bisu. Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy 
wszystkiego najlepszego. Niech radość i pomyślność 
towarzyszą Wam każdego dnia! Dużo zdrowia  
i szczęścia!

Julita Kożuszek-Borsuk zabrała widzów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury  
w sentymentalną, muzyczną podróż do Polski z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
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Stand-up zawita  Stand-up zawita  
do Kozienickiego Domu Kultury do Kozienickiego Domu Kultury 
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„Żarty z Wąsem” to tytuł programu,  
z jakim Mariusz Kałamaga i Jacek Noch  
zawitają do Kozienickiego Domu Kultury.  
Będzie to pierwszy stand-up w Centrum 
Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. 
Wydarzenie zaplanowano na czwartek,  
23 marca, na godz. 18.00. Bilety już  
w sprzedaży.

– W Kozienickim Domu Kultury stawiamy na 
różnorodność, dzięki czemu z naszymi kulturalnymi 
ofertami docieramy do możliwie jak największej 
grupy mieszkańców. Dlatego też ciągle poszukujemy 
nowych propozycji, a tym razem chcemy zaoferować 
widzom wieczór ze stand-upem w najlepszym  
wydaniu – mówi Dyrektorka Kozienickiego Domu 
Kultury Elwira Kozłowska.

Dla kozienickiej widowni wystąpią Mariusz Kałamaga 
i Jacek Noch. Kałamaga przez lata związany był  
z kabaretem Łowcy.B, a od 2015 roku współprowadzi 
poranny program „Wstawaj, szkoda dnia” w RMF FM. 
Od kilku lat błyszczy na polskiej scenie stand-upu.  
Z kolei Jacek Noch to zwycięzca open-mic’a programu 
„Tylko Dla Dorosłych” w TVP2; występował też na 
scenie programu Kuby Wojewódzkiego. Ma ogromny 
dystans do siebie i do życia, co w połączeniu z jego 
chorobą (stwardnienie rozsiane) sprawia, że dosłownie 
hipnotyzuje optymizmem widownię. 

Kup bilety
Wydarzenie zaplanowano na czwartek,  

23 marca, na godz. 18.00, w sali koncertowo-kinowej 
Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. 
Bilety dostępne w cenie 69 zł w kasach KDK oraz na  
www.dkkozienice.pl, w zakładce „Kup bilet”.

Na stand-up zapraszają Gmina Kozienice i Kozienicki 
Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Mariusz Kałamaga słynie z nietuzinkowego humoru.

Magiczne widowisko dla całych  Magiczne widowisko dla całych  
rodzin na finał ferii zimowychrodzin na finał ferii zimowych

„Magiczni Show” to tytuł familijnego 
spektaklu iluzji, który w czwartek, 23 lutego, 
zobaczymy w Kozienickim Domu Kultury.  
Dla kozienickiej publiczności wystąpią 
tego dnia Sebastian i Martyna Grabowscy,  
czyli „Pan Magiczny” i „Pani Czarująca”. 

„Magiczni” to jedyny w Polsce duet 
iluzjonistyczny, który tworzą Sebastian Grabowski  
i Martyna Grabowska. Od ponad 15 lat  
specjalizują się w „czarowaniu” podczas najlepszych 
imprez familijnych w kraju i za granicą. Występowali  
w ponad 10 krajach, w tym odbyli tourneé po Azji. 

Jak zapowiadają artyści, „Magiczni Show” to ponad 
70-minutowy rollercoaster emocji, magii i śmiechu 

dla całej rodziny. Jednym z największych atutów 
występów „Magicznych” jest wspaniała atmosfera, 
kapitalny kontakt z publicznością i szalona dawka 
dobrego humoru. Do tego dochodzi ich doświadczenie  
aktorskie, klimatyczna muzyka, efektowna, 
rozbudowana scenografia i wyjątkowe iluzje.

Spektakl odbędzie się w czwartek, 23 lutego, 
o godz. 17.00, w sali koncertowo-kinowej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Bilety 
dostępne w cenie 49 zł w kasach KDK oraz na  
www.dkkozienice.pl, w zakładce „Kup bilet”.

Na spektakl zapraszają Gmina Kozienice, Kozienicki 
Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka oraz Agencja 
Artystyczna Lignum Arte.
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Pomagamy! Rusza kolejna zbiórka Pomagamy! Rusza kolejna zbiórka 
plastikowych nakrętek plastikowych nakrętek 
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Dobiega końca zbiórka plastikowych 
nakrętek na rzecz Wiktora Bartoszka   
z Kozienic prowadzona przez Kozienicki Dom 
Kultury. A już 1 lutego ruszy kolejna akcja.  
Tym razem korki będą zbierane na wsparcie 
rehabilitacji Oliwiera Popisa z naszego miasta.

Zbiórka na rzecz Wiktora rozpoczęła się 1 sierpnia 
2022 roku i trwa do 31 stycznia 2023 roku. Akcja 
dobiega końca, ale już ogłoszono nową.

– Zbiórki plastikowych nakrętek w Kozienickim 
Domu Kultury mają wieloletnią tradycję. Każdego 
roku organizujemy trzy lub cztery tego typu akcje.  
W ten sposób cały czas pomagamy w niesieniu  
pomocy potrzebującym dzieciom z Kozienic  
i okolic. Warto przy tym podkreślić bardzo duże  
zaangażowanie ze strony mieszkańców,  
dzięki którym zbieramy pokaźne ilości nakrętek  
– wyjaśnia Dyrektorka Kozienickiego Domu Kultury 
Elwira Kozłowska. 

Pomóżmy Oliwierowi
Najnowsza akcja prowadzona będzie na 

rzecz Oliwiera Popisa. Chłopiec urodził się  
z przepukliną oponowo-rdzeniową i innymi wadami  
współistniejącymi. Porusza się na wózku inwalidzkim, 
a w jego główce pracuje zastawka, która kontroluje 
ciśnienia wewnątrzczaszkowe.

Bardzo dużym problemem jest ogromna deformacja 
kręgosłupa uciskająca rdzeń kręgowy. Konieczne 
są skomplikowane operacje, bardzo wysokiego 
ryzyka powikłań, a poza tym codzienna rehabilitacja, 
specjalistyczny sprzęt ortopedyczny i konsultacje 
lekarskie po całym kraju. Dochód z zebranych 
korków pomoże zapewnić przede wszystkim ciągłość 
rehabilitacji.

– Plastikowe nakrętki przekazywane są rodzicom 
dzieci, a dochód z ich sprzedaży przeznaczany jest na 
wsparcie leczenia i rehabilitacji. Zbiórkę dla Oliwiera 
organizujemy po raz kolejny i jestem przekonana,  
że ponownie spotka się ona z gorącym odzewem ze 
strony mieszkańców – dodaje Elwira Kozłowska. 

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.

Poza zbiórką korków w KDK, na rzecz Oliwiera 
prowadzona jest także zbiórka za pośrednictwem 
FUNDACJI DZIECIOM „Zdążyć z Pomocą”:  
AliorBank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994. 
KOD SWIFT (BIC) do wpłat zagranicznych ALBPPLPW. 
Tytuł wpłaty: 34226 Oliwier Popis darowizna  
na pomoc i ochronę zdrowia. Można też przekazać 
Oliwierowi 1,5% podatku KRS: 0000037904,  
cel szczegółowy: 34226 Oliwier Popis.

Każdy z nas może pomóc Oliwierowi w codziennej 
walce z przeciwnościami losu.

Nakrętki można wrzucać do pojemnika-gramofonu.
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Pierwsze takie wydarzenie w Kinie Pierwsze takie wydarzenie w Kinie 
Kozienickiego Domu KulturyKozienickiego Domu Kultury

W ramach „Kulturalnych czwartków w KDK” 
zaprosiliśmy naszych widzów na muzyczną 
podróż do kina. To dość nieoczywisty 
kierunek, ale jakże ciekawy! W czwartek,  
26 stycznia, Kozienicki Dom Kultury 
zorganizował kinową premierę „André Rieu  
w Dublinie. Dobry koncert na Nowy Rok”.

Retransmisja koncertu w kinie to pierwsze tego typu 
wydarzenie w Kozienickim Domu Kultury. Wszystkich 
przybyłych do sali koncertowo-kinowej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach powitała 
dyrektorka KDK Elwira Kozłowska.

– Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na tym 
nietuzinkowym wydarzeniu. Nie co dzień mamy bowiem 
okazję zobaczyć retransmisję koncertu artysty, którego 
słuchają miliony osób na całym świecie – zaczęła 
Elwira Kozłowska. – To propozycja z najwyższej półki,  
bo André Rieu to artysta, maestro i skrzypek  
światowej sławy. Człowiek wielkiego talentu i ogromnej 
charyzmy – podkreśliła.

Jak dodała dyrektorka KDK, retransmisja koncertu 
to przykład realizacji zapowiadanych nowości w ofercie 
Kozienickiego Domu Kultury i Kina KDK. 

– Jestem przekonana, że specjalne wydarzenia 
kinowe na stałe zagoszczą w naszym harmonogramie  
– mówiła Elwira Kozłowska.

Dobry koncert na Nowy Rok
Po krótkim wstępie rozpoczęła się retransmisja 

koncertu z Dublina, który trwał ok. 150 minut. 
Składały się na niego niezwykłe kompozycje,  
m.in. walczyki, marsze, słynne operowe i operetkowe  
arie oraz największe przeboje muzyki popularnej. 

To wszystko w wykonaniu skrzypka, kompozytora  
i dyrygenta André Rieu oraz powołanej przez niego do 
życia Orkiestry Johanna Straussa, którzy występują 
razem na całym świecie od ponad 35 lat.

Organizatorami wydarzenia były: Gmina Kozienice 
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 
Druga retransmisja koncertu zaplanowana jest na 
niedzielę, 5 lutego, na godz. 11.00.
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Klasyczna historia we współczesnym Klasyczna historia we współczesnym 
wydaniu dla najmłodszychwydaniu dla najmłodszych

„Ołowiany żołnierzyk” to tytuł spektaklu, 
który najmłodsi widzowie zobaczyli  
w niedzielę, 22 stycznia, w Kozienickim Domu 
Kultury w ramach cyklu „Poranki teatralne  
dla dzieci”. Tym razem dla maluchów  
wystąpili artyści z Grupy Teatralnej „Echo”  
z Warszawy.

 „Ołowiany żołnierzyk” to spektakl oparty na 
klasycznej baśni Hansa Christiana Andersena. Dzieci 
poznały historię figurki – żołnierzyka, który zakochał się 
lalce-tancerce. Oboje byli prezentami dla niesfornego 
rodzeństwa, ale nie przypadli im do gustu i zostali 
rozdzieleni.

Baletnica trafiła w ciemny kąt piwnicy, a żołnierzyk 
został wyrzucony przez okno na deszcz. Bohaterowie, 
mimo wielu przeciwności losu, pragnęli się odnaleźć, 
a w tym pomogli im najmłodsi widzowie. Tradycyjnie 
bowiem spektakl miał mocno interaktywny  
charakter. Po drodze żołnierzyk trafił m.in. na 
pokład statku, wpadł do morza i został uratowany 
przez pirata. Ten następnie sprzedał go do cyrku…  

a tam bohater odnalazł swoją ukochaną.
Warto zauważyć, że Grupa Teatralna „Echo” 

specjalizuje się w teatrze z użyciem lalek. Tak też 
było i tym razem, a aktorom na scenie towarzyszyły 
wyjątkowe kukiełki i pacynki. Spektakl miał też ważne 
przesłanie dla maluchów, aby dbały o swoje zabawki.

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

LUTY 2022 w KDK:
• Codziennie, za wyjątkiem czwartków,  
zapraszamy na seanse filmowe do kina. 
• Czwartek, 2 lutego, godz. 18.00. Koncert 
NutkoSfera – CeZik dzieciom.
• Piątek, 3 lutego, godz. 17.00. Wernisaż wystawy 
malarstwa Moniki Drewnickiej pt. „Energia koloru”.
• Niedziela, 5 lutego, godz. 11.00. Druga 
retransmisja koncertu „André Rieu w Dublinie. Dobry 
koncert na Nowy Rok”.
• Niedziela, 5 lutego, godz. 14.00. Wyjazd z cyklu 
„Teatralne podróże” na spektakl pt. „Dziewczyna  
z pociągu” do OCH-Teatru w Warszawie.
• Sobota, 11 lutego, godz. 10.30. Otwarte  
warsztaty literackie dla młodzieży i dorosłych.

• 13-26 lutego. Akcja „Zima w mieście – Ferie 2023 
z KDK”. Zajęcia według harmonogramu dostępnego  
na www.dkkozienice.pl.
• Czwartek, 16 lutego, godz. 18.00. Koncert 
Rafała Brzozowskiego „The best of” z okazji „Dnia 
Zakochanych”.
• Czwartek, 23 lutego, godz. 17.00. „Magiczni 
Show” – największy familijny spektakl iluzji w Polsce. 
• Niedziela, 26 lutego, godz. 12.00. Spektakl  
pt. „Wars i Sawa” w ramach cyklu „Poranki teatralne 
dla dzieci”.
• Wtorek, 28 lutego. Wydanie nr 145 „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 luty 
przygotowaliśmy ogromny wybór filmów,  
w tym gorące premiery ogólnopolskie.

Nowy miesiąc zaczynamy od premiery polskiej 
komedii „Masz ci los!” z Rafałem Rutkowskim  
i Sonią Bohosiewicz. Ta już 3 lutego. Tego samego 
dnia zadebiutuje u nas zabawna animacja dla całych 
rodzin pt. „Mumie”. Na młodych widzów czekają też  
„Poranki filmowe dla dzieci”, a 4 i 5 lutego zagramy 
piękną animację „Yuku i magiczny kwiat”.

Miłośników ambitnego kina powinien zainteresować 
komediodramat „W trójkącie”, który wyświetlimy  
8 lutego w ramach „Kina dla ciekawych”.

A już 10 lutego dwie kolejne, głośne premiery na 
naszym ekranie. Pierwsza to film familijny „Asteriks 
i Obeliks: Imperium smoka”, czyli najnowsza 
odsłona przygód znanych Galów. Następna 
propozycja to polski romans „Heaven in Hell”.  
W obsadzie: Simone Susinna, Magdalena Boczarska, 
Sebastian Fabijański czy Janusz Chabior.

W lutym czeka nas również 
następne spotkanie Klubu  
Filmowego „Znicz”. 22 lutego 
zobaczymy dramat obyczajowy 
„Blisko”. To sensualna, czuła 
opowieść o przyjaźni dwóch 
13-latków. Produkcja podbiła serca 
krytyków w Cannes; otrzymała 
też nominację do Oscara. Seans 
odbędzie się na zasadzie „prelekcja – projekcja  
– dyskusja” i będzie otwarty dla wszystkich widzów. 

Miesiąc zakończymy bardzo głośnym tytułem, jakim 
jest „Ant-Man i Osa: Kwantomania”. To trzecia 
część przygód Scotta Langa (Paul Rudd) i najnowszy 
film z Marvel Cinematic Universe. Film bardzo ważny 
dla całego uniwersum, bo wprowadza do niego postać 
Kanga Zdobywcy, arcyzłoczyńcy jeszcze groźniejszego 
niż Thanos. Szykują sie wielkie emocje!

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


