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Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

STYCZEŃ w KDK: 

> Wtorek, 6 stycznia godz. 

13.00 ORSZAK TRZECH 

KRÓLI (wyjście sprzed 

Kościoła p.w. Św. Krzyża w 

Kozienicach). 

> Sobota, 10 stycznia 

godz. 16.30 Wyjazd z cyklu 

Teatralne Podróże do 

Teatru POWSZECHNEGO w 

Radomiu na spektakl ANNA 

KARENINA. 

> Niedziela, 11 stycznia 23. 

KOZIENICKI FINAŁ WOŚP. 

> Piątek, 16 stycznia godz. 

17.00 Otwarcie wystawy 

malarstwa Leokadii Styś. 

> Niedziela, 18 stycznia 

godz. 11.40 Poranek 

Teatralny dla dzieci. 

> 19 stycznia - 1 lutego 

ZIMA w MIEŚCIE - FERIE Z 

KDK (szczegóły na stronie 

internetowej 

www.dkkozienice.pl). 

> Niedziela, 25 stycznia 

FILMOWA NIEDZIELA W 

KDK. 

Promują poezję 

Wiersze zostały przedstawione przez 

samą autorkę, jej wnuka Jeremiego oraz 

przyjaciółkę Magdę Neumann. Wśród 

publiczności, oprócz rodziny Haliny 

Markowskiej Budniak, przyjaciół i 

znajomych oraz poetów ziemi 

kozienickiej, znaleźli się także 

m.in. Adolf Krzemiński - prezes 

Towarzystwa Kultury Teatralnej i 

prezes Stowarzyszenia Grupy 

Literackiej „Łuczywo” w Radomiu, 

który napisał wstęp do tomiku, 

wiceprezes TKT Marian Popis oraz 

dr Stefan Rosiński - etnograf, 

wieloletni dyrektor Muzeum Wsi 

Radomskiej. Dyrektor placówki, 

Elwira Kozłowska podziękowała 

zgromadzonym na sali za 

obecność oraz cudowną ucztę 

duchową. Nie zabrakło kwiatów 

dla poetki oraz tortu, który 

osłodził uroczystość. 

W ramach tego spotkania odbył 

się również VI Kozienicki Slam Poetycki. 

Rywalizowali ze sobą młodzi członkowie 

grupy „Erato”: Damian Lesiak i Dawid 

Zapora. Zadaniem publiczności było 

wskazanie najlepszego slamera. Za 

pomocą dwukolorowych tabliczek dokonano 

ostatecznego wyboru. Zwycięzcą został 

Dawid Zapora, któremu przyznano nagrodę 

finansową. Obaj uczestnicy slamu na 

pamiątkę wspólnych zawodów otrzymali 

dyplomy i drobne upominki. 

Poetycka uroczystość w domu kultury 

została uświetniona występem 

pracowników placówki: Ewy Izdebskiej i 

Jacka Opalskiego, którzy wprowadzili 

zebranych w niezapomniany nastrój. 

Wykonali „Gabriel’s Oboe” Ennio Morricone 

i „Love story” Francis Lai na skrzypce i 

pianino. Na zakończenie każdy uczestnik 

wieczoru z okazji Mikołaja otrzymał tomik 

poezji, którego wydawcą jest Kozienicki 

Dom Kultury. 

Piotr Tasak 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka wydał nowy tomik 

wierszy zatytułowany „Pomiędzy ostem a nagietkiem” autorstwa 

Haliny Markowskiej Budniak, poetki z Grupy Poetyckiej „Erato” 

działającej w placówce. Promocja tomiku połączona z wieczorem 

autorskim odbyła się 6 grudnia. 

Od prawej: Halina Markowska Budniak i jej przyjaciółka Magda Neumann  

podczas prezentacji wierszy. 
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„Stworzony” przez Krasnoludy 
Krasnoludy po raz kolejny atakują Kozienicki Dom Kultury. Tym razem grupa improwiza-

cyjna „Apetyczne Krasnoludy z Kosmosu” pojawiła się na scenie sali widowiskowej 10 

grudnia. Przedstawili spektakl pt.: „Stworzony”. 

Grupa improwizacyjna, której skład na bieżąco 

ulega zmianom, powróciła po dłuższej przerwie na 

scenę. Ewa Wnuk, Hubert Smolarczyk, Błażej Doniec 

(stali członkowie grupy) oraz po raz pierwszy 

występujący z „Krasnoludami” Bartłomiej Łukiewicz, 

odbiegli od krótkich scenek i gier improwizowanych. 

Tym razem zaprezentowali spektakl, czyli długą formę 

improwizacji scenicznej. Aktorzy nie mieli wcześniej 

przygotowanego scenariusza. Był on tworzony na 

oczach widzów oraz z ich pomocą. Na scenie, jak i 

poza nią, młodych aktorów wspierał Radosław Mazur - 

aktor i pedagog, współpracujący z KDK. 

Przedstawienie opowiadało o wymyślonym przez 

szalonego naukowca stworzeniu, które chciało poznać 

sens swojego istnienia. Przygody jakie przeżył, 

podczas dążenia do odkrycia prawdy o sobie i to czy 

mu się udało poznać sens istnienia oraz jakie było 

zakończenie przedstawienia pozostanie tajemnicą 

tych, którzy tego wieczoru obejrzeli spektakl. 

- Śmiesznie było, dawno się tak nie uśmiałam. 

Potrzebowałam tej dawki dobrego humoru, bo 

dzisiejszy dzień nie okazał się idealny, ale 

przynajmniej zakończył się bardzo pozytywnie. 

Podziwiam też ich talent do tak szybkiego wymyślania 

kolejnych kwestii przedstawienia - mówi osoba z 

publiczności. 

Teatr improwizacyjny to forma sztuki tworzona na 

żywo na scenie. Aktorzy występują bez scenariusza. 

Pomocą dla nich jest publiczność, od której czerpią 

inspiracje. Widzowie mogą wybierać miejsce akcji, 

bohaterów czy słowa-hasła, które będą inspiracją dla 

aktorów podczas gry. Najważniejsze, aby widz 

wykazywał się dużą wyobraźnią. Zespół ma wtedy 

większe wyzwanie, a efekty są zaskakujące. 

Wszystkich potrzebujących dużej dawki humoru 

oraz tych zainteresowanych przygodami bohaterów 

wymyślanych na żywo przez „Apetyczne Krasnoludy z 

Kosmosu”, zapraszamy na ich kolejne pokazy. 

Alicja Dziewit 
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Wśród prezentowanych kolęd i pastorałek pojawiły 

się m.in. „Lulajże Jezuniu”, „Dzisiaj w Betlejem”, 

„Jezus Malusieńki” czy „Coraz bliżej święta” i „Świat 

ubrany”. Uczestnicy występowali w dwóch kategoriach 

konkursowych: soliści oraz zespoły wokalne i duety. 

Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień, komisja 

artystyczna w składzie: przewodnicząca Mirosława 

Wójcicka - muzyk i wieloletni pedagog, Magdalena 

Krasowiak - absolwentka Akademii Muzycznej w 

Poznaniu w klasie saksofonu, animator zajęć 

artystycznych, menadżer kultury oraz Sławomir Mazur 

- kozienicki muzyk, wokalista i aranżer, postanowiła 

przyznać nagrody następująco:  

W kategorii soliści klasy 0-III: wyróżnienia 

Apolonia Seredyn – PP nr 1 „Pod Topolą” w 

Kozienicach, Alicja Ciepielska oraz Alicja Kwiecińska – 

PSP nr 3 w Kozienicach, Katarzyna Baryłka – ZS-P w 

Starych Słowikach, Zuzanna Kowalczyk – PSP w 

Gniewoszowie. Innych nagród nie przyznano. W 

kategorii duety i zespoły wokalne klasy 0-III nie 

przyznano żadnych nagród i wyróżnień. 

W kategorii soliści klasy IV-VI: I miejsce - 

Gabriela Roczkowska – ZPO w Sieciechowie, II 

miejsce (ex aequo) - Natalia Rutkowska oraz Agata 

Krześniak – PSP nr 3 w Kozienicach, III miejsce (ex 

aequo) - Hanna Bernaciak – PSP w Głowaczowie, 

Julia Duliasz – KDK, Patrycja Kwapisz – ZPO w 

Sieciechowie. Wyróżnienia: Katarzyna Ziemska – 

PSP w Gniewoszowie, Karolina Janeczek – ZSO w 

Brzózie, Marcin Samuś – ZS-P w Zajezierzu, Joanna 

Wilk – PSP nr 1 w Kozienicach. W kategorii duety i 

zespoły wokalne klasy IV-VI: II miejsce (ex 

aequo) - Wiktoria Muskus i Oliwia Wasińska - PSP nr 

1 w Kozienicach, III miejsce - Maciej Balcerzak i 

Dominik Kwaszyński – PSP w Nowej Wsi. Innych 

nagród nie przyznano. W kategorii soliści 

gimnazja: I miejsce - Justyna Letkiewicz – PG nr 2 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Kolędy i pastorałki w KDK 
We wtorek 9 grudnia w sali widowiskowej Kozienickiego Domu Kultury już po raz szósty 

odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek NA TEN NOWY ROK. Na scenie zaprezentowało się 

ponad 90 wykonawców reprezentujących przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i 

średnie z terenu powiatu kozienickiego. Jury przyznało 35 nagród i wyróżnień. 
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Kolędy i pastorałki w KDK 

Świąteczna atmosfera towarzyszyła słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas ostatniego spotkania 

przed przerwą bożonarodzeniową, 11 grudnia, odbył się wykład filozofa Antoniego Leśniewskiego oraz koncert 

muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie „Z albumu Polskiej Piosenki / Dzieci i czary”. W przerwie 

pomiędzy wykładem, a koncertem na scenie z repertuarem pięknych polskich kolęd, zaprezentował się Chór III 

Wieku, który działa w 

Kozienickim Domu 

Kultury od 

października 2014r. 

pod okiem Ewy 

Izdebskiej. Nie 

zabrakło również 

życzeń   i tradycyjnego 

przełamania się 

opłatkiem. Spotkanie 

zostało zorganizowane 

przez Radę Słuchaczy, 

a udział w nim wzięli 

także pracownicy KDK 

wraz z dyrektor Elwirą 

Kozłowską, która 

przekazała wszystkim 

najserdeczniejsze 

życzenia. 

w Kozienicach, II miejsce - Aleksandra Chojnacka – 

PG w Mniszewie, III miejsce (ex aequo) - Dominika 

Rodakowska – ZSS w Garbatce- Letnisko oraz 

Patrycja Wołos – PG nr 1 w Kozienicach. 

Wyróżnienia: Julita Zawodnik – PG w Grabowie nad 

Pilicą, Zuzanna Gallopeni – PG w Głowaczowie, Julia 

Krajewska – PG nr 1 w Kozienicach, Maja Kowalczyk, 

Aleksandra Ziemska – PG w Gniewoszowie, Natalia 

Seremak - akompaniament Śnieżny Duet – PG nr 2 w 

Kozienicach. W kategorii soliści szkoły średnie: I 

miejsce - Natalia Grygiel – KDK (na zdjęciu), II 

miejsce (ex aequo) - Katarzyna Luśtyk oraz  Łukasz 

Konder – KDK, III miejsce - Anika Kęska – I LO w 

Kozienicach. Wyróżnień nie przyznano. W kategorii 

duety i zespoły wokalne gimnazja i szkoły 

średnie: I miejsce - Agata Oliwa i Katarzyna Luśtyk 

– ZS nr 1 w Kozienicach, II miejsce - Zespół MIX – 

ZSO w Brzózie, III miejsce - Milena Mańturzyk i 

Aleksandra Konofał – ZSO w Brzózie. Wyróżnień nie 

przyznano. 

Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy za 

udział. Laureaci I miejsc zaprezentowali się podczas 

VI Spotkania Wigilijnego Mieszkańców Ziemi 

Kozienickiej, a nagrody dla wszystkich laureatów 

zostaną wręczone podczas 23. Kozienickiego Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który 

odbędzie się 11 stycznia 2015 roku w KDK. 

Gratulujemy wszystkim bardzo serdecznie i 

zapraszamy za rok na kolejne kolędowanie. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Kozienicka Wigilia 2014 

Boże Narodzenie to czas pojednania, spotkań 

rodzinnych oraz miłych i radosnych chwil. 

Kozieniczanie dobrze o tym wiedzą, dlatego już od 

sześciu lat wspólnie włączają się w organizację 

Spotkania Wigilijnego. Jego głównymi celami są 

integracja mieszkańców ziemi kozienickiej oraz pomoc 

potrzebującym. Jak co roku pięknymi kolędami 

spotkanie rozpoczęła Orkiestra Dęta OSP pod batutą 

Zygmunta Juśkiewicza. Po tym, uczestnicy 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przewozie 

przedstawili scenkę pt. „Dziewczynka z zapałkami - 

Noc Wigilijna”. Następnie przyszedł czas na wspólną 

modlitwę wraz z proboszczami obu kozienickich parafii 

ks. Kazimierzem Chojnackim i ks. Władysławem 

Sarwą. Burmistrz gminy Kozienice Tomasz Śmietanka, 

starosta powiatu kozienickiego Janusz Stąpór i prezes 

ENEA Wytwarzanie S.A. Krzysztof Sadowski złożyli 

wszystkim świąteczne życzenia, po czym nastąpiło 

przełamanie się opłatkiem. Wolontariusze z 

Kozienickiego Domu Kultury oraz I Liceum 

Ogólnokształcącego roznieśli wśród mieszkańców 

opłatek, aby każdy mógł sobie złożyć świąteczne 

życzenia.  W dalszej części wspólnego kolędowania 

przy szopce bożonarodzeniowej, zgromadzeni 

wysłuchali laureatów VI Konkursu Kolęd i Pastorałek 

NA TEN NOWY ROK oraz Chóru Dziecięcego „Mały 

Gospel” działającego w KDK od listopada 2014 roku 

pod przewodnictwem Ewy Izdebskiej. Tegoroczną 

nowością był spektakl „Pierwsza Gwiazda”, w 

wykonaniu Teatru Ulicznego „Scena Kalejdoskop” z 

Krakowa. Zgromadzeni mieli okazję także skosztować 

tradycyjnych potraw wigilijnych, takich jak pierogi, 

barszcz, śledzie czy kluski z makiem. Dla łasuchów 

były także racuchy oraz różnorodne ciasta. W tym 

roku pomysłowością zaskoczyli członkowie 

Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji 

Historycznych, którzy przygotowali zupę grzybową, 

podawaną z prawdziwej kuchni polowej.  Na stoiskach 

można było również zakupić różnego rodzaju ozdoby 

świąteczne. Środki uzyskane z ich sprzedaży 

przekazywane były na cele charytatywne. Nie zabrakło 

także atrakcji dla najmłodszych, jaką była „żywa 

szopka” z Klubu Jeździeckiego „Skarb”. Chętni mogli 

nakarmić i pobawić się ze zwierzętami. Imprezę 

poprowadził Wojtek Szymański z radomskiego Radia 

ESKA. 

Bartłomiej Matracki 

W piątek 12 grudnia, przed Krytą Pływalnią „Delfin” odbyło się już VI Spotkanie Wigilijne 

adresowane do mieszkańców i gości ziemi kozienickiej. Za oprawę artystyczną  

i sceniczną, jak co roku, odpowiedzialny był Kozienicki Dom Kultury.  

Chór Dziecięcy „Mały Gospel” działający w Kozienickim Domu Kultury od listopada 2014r. podczas Wigilii Miejskiej  

miał swój debiut sceniczny. Za swój występ otrzymał gromkie brawa. 
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14 grudnia w Kozienickim Domu Kultury, po 

raz kolejny, najmłodsi mieszkańcy naszej 

gminy spotkali się z teatrem. Podczas 

niedzielnego poranka aktorzy z Teatru 

„Fantazja” z Ulanowa zaprezentowali 

spektakl „Świąteczna nauczka”.  

Przedstawienie opowiadało o małym elfie, który z 

utęsknieniem czekał na swój wymarzony prezent - 

czerwony rajdowy samochód. Ale elf nie był do 

końca grzecznym chłopcem, dlatego Św. Mikołaj 

dał mu nauczkę, aby zrozumiał czym jest dobre 

postępowanie. Tą nauczką była rózga. Elf zaczął 

rozumieć swoje błędy, szybko się uczył dzięki 

czemu zdobył przyjaciela, bałwanka Olafka i 

upragniony prezent. Niedzielne spotkanie z teatrem połączone zostało z zabawą mikołajkową. Wszystkie dzieci 

mogły również zrobić sobie z Mikołajem pamiątkowe zdjęcie i otrzymały drobne prezenty.  

Kolejne spotkanie z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci” już 18 stycznia. Tym razem aktorzy z Teatru 

Improwizacji „Afront” z Warszawy, którego członkiem jest m.in. kozieniczanin, aktor i pedagog Radosław Mazur,  

zaprezentują bajkę improwizowaną „Bajkotworek i bajek pełen worek”. Zapraszamy na wspólną rodzinną 

zabawę. 

Poranek teatralny 

Nagrody przyznano następująco: w 

kategorii KLASA I-III I miejsce  zajęła Zofia 

Bolesławska z ZSS w Garbatce-Letnisko, II 

miejsce (ex aequo) Pola Wojas z PSP nr 3 w 

Kozienicach i Karolina Wolska z PSP w 

Stanisławicach, natomiast III miejsce również 

uczennica szkoły w Stanisławicach Barbara 

Krześniak. W tej kategorii przyznano także 

dwa wyróżnienia dla Adriana Kłosa z ZSS w 

Garbatce-Letnisko i Oliwii Popis z ZS-P w 

Zajezierzu. W kategorii KLASA IV-VI na I 

miejscu uplasował się  Bartłomiej Sadurski z 

ZSiPO w Magnuszewie, na II miejscu (ex 

aequo) Paulina Ośka z PSP w Przydworzycach i 

Elwira Sobotka z PSP w Nowej Wsi, a na III miejscu 

Oliwia Panas z ZS-P w Zajezierzu. Wyróżnienie w tej 

kategorii powędrowało do Izabeli Kowalczyk z ZSP w 

Gniewoszowie, Piotra Kryszpińskiego z PSP w 

Głowaczowie oraz Julii Piskały z ZS-P w Zajezierzu. W 

kategorii GIMNAZJUM  I miejsce zajął Jakub Warchoł z 

ZSS w Garbatce-Letnisko, II miejsce Justyna Ptak z 

PG w Świerżach Górnych, a III miejsce (ex aequo) 

zajęli:  Aleksandra Chojnacka z PG w Mniszewie i 

Michał Jaskulak z PG w Świerżach Górnych. 

Wyróżnienie otrzymała Adrianna Wałęka z PG nr 1 w 

Kozienicach. Dyrektor Elwira Kozłowska wręczyła 

wszystkim dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Podziękowania otrzymały także opiekunki, które 

przygotowywały dzieci i młodzież do konkursu oraz 

szkoły biorące udział w konkursie. Wszystkim 

serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w 

kolejnych konkursach organizowanych przez KDK.  

5 grudnia w KDK rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Świąteczna zawieszka”. Spośród 

232 prac nadesłanych do 1 grudnia z 18 szkół z terenu gminy i powiatu Kozienice, 

komisja nagrodziła 17 osób.  

Świąteczne ozdoby 
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Kolędowo z Chórami Seniora 
Już po raz czternasty  w Kozienickim Domu Kultury im. B. Klimczuka odbył się Przegląd 

Kolęd i Pastorałek Chórów Seniora. Tegoroczną imprezę zorganizowano w niedzielę 7 

grudnia.  Zaprezentowało się 14 klubów seniora z terenu ziemi radomskiej, a swój debiut 

miał Chór III Wieku działający w KDK. 

 19 grudnia wolontariusze z Klubu 

Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła” 

działającego w KDK już 7 lat, wybrali się z 

wizytą bożonarodzeniową do Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy szpitalu 

powiatowym w Kozienicach.  

Były wigilijne wiersze i opowiadania, wspólne 

śpiewanie kolęd, tradycyjne przełamanie się 

opłatkiem, a na zakończenie wręczono 

pensjonariuszom własnoręcznie wykonane 

przez wolontariuszy bombki. Wizyta wzbudziła 

wiele wzruszeń. Zarówno u pacjentów ZPO, jak 

i u wolontariuszy.  

Klub „Skrzydła” należy do radomskiego 

Centrum Młodzieżowego Wolontariatu w 

Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka”. 

Wolontariusze należący do klubu to młodzież 

szkół średnich, która udziela się społecznie zarówno w wolontariacie stałym, jak i akcyjnym. Zgodnie z 

założeniami wolontariatu bezinteresownie poświęcają swój wolny czas, niosąc pomoc wszędzie tam, gdzie jest 

ona potrzebna i nie oczekują w zamian żadnej zapłaty.  

Wizyta bożonarodzeniowa w ZPO 

Chór III Wieku zaśpiewał trzy piękne i znane kolędy „Bóg się rodzi”, „W żłobie leży” i „Przybieżeli do 

Betlejem”. Za debiut sceniczny z rąk dyrektor KDK Elwiry Kozłowskiej otrzymał podziękowania i drobne 

upominki. Podczas niedzielnego przeglądu wśród klubów seniora prezentujących piękne polskie kolędy i 

pastorałki znaleźli się także: „Sobótka” z Czarnolasu, „Złoty Wiek” z Warki, „Półborzanki” z Augustowa, „Barwy 

Życia” i „Kontrast”  z Pionek, a także „Zespół Seniora” i „Pogodna jesień” ze Zwolenia, „Promyk Nadziei” z 

Tadeuszowa, „Pogodne Życie” z Gozdu, „Wrzos” z Garbatki-Letnisko oraz seniorzy z Sycyny. Kozienice 

reprezentowali: „Złota Jesień” (organizator przeglądu) i „Relaks”.  

Gościem specjalnym przeglądu był Chór III Wieku, działający w Kozienickim Domu Kultury od października  

2014 roku pod kierunkiem Ewy Izdebskiej, pracownika KDK z wykształceniem muzycznym, przy współpracy  

z Jackiem Opalskim, akustykiem KDK pełniącym rolę akompaniatora.  

W chórze śpiewa 13 seniorów-słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w KDK. 
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