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Kozienickiego Domu 
Kultury im. B. Klimczuka 

PAŹDZIERNIK w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy na 

seanse filmowe do kina. 

> Środa, 12 października godz. 

9.30 Eliminacje powiatowe 

konkursu krasomówczego. 

> Czwartek, 13 października 

godz. 11.00 Jubileusz 20-lecie 

Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

> Piątek, 14 października godz. 

17.00 Bachanalia w Kozienicach 

- otwarcie wystawy malarstwa 

Tomasza Bachanka. 

> Sobota, 15 października godz. 

17.00 Wieczór poezji członków 

Grupy Poetyckiej ERATO „Między 

Słowem a Ciszą”. 

> Środa, 19 października Dzień 

Patrona - 95. rocznica urodzin 

Bogusława Klimczuka. 

> Czwartek, 20 października 

godz. 16.00 Wyjazd z cyklu 

Teatralne Podróże do Teatru 

Studio BUFFO w Warszawie na 

musical pt. METRO. 

> Czwartek, 20 października 

godz. 19.00 Spektakl muzyczny 

„Ordonka, dziewczyna z Woli”. 

> Piątek, 21 października 

Ogłoszenie wyników XIV 

Ogólnopolskiego Konkursu 

Literackiego im. Marii 

Komornickiej. 

> Niedziela, 23 października, 

godz. 12.00 Poranek Teatralny 

dla dzieci „Jesień na polanie”. 

> Niedziela, 23 października 1 

urodziny Centrum Kulturalno-

Artystycznego i Kina KDK - 

zabawy animacyjne dla dzieci i 

promocyjne seanse filmowe oraz 

konkursy z nagrodami. 

> Wtorek, 25 października godz. 

18.00 Wieczorek z Akademią 

Stylu Agnieszki Jelonkiewicz. 

„Tajemnice piękna. Odkryj swój 

styl”. 

> Piątek, 28 października  

Wszystkich Świętych - wyjście 

wolontariuszy z Młodzieżowego 

Klubu Wolontariatu „Skrzydła” 

na Cmentarz Komunalny w 

Kozienicach - sprzątanie 

grobów. 

Rekordowa frekwencja na 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

 Uroczysta inauguracja odbyła się 14 

września w sali koncertowo-kinowej 

Centrum Kulturalno-Artystycznego w 

Kozienicach, a swoją obecnością uświetnili 

ją Mariusz Prawda - przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kozienicach, Edward Pułkowski 

- wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w 

Kozienicach, Krzysztof Stalmach - 

wicestarosta powiatu kozienickiego, 

generał brygady Jerzy Matusik oraz 

profesor Tadeusz Stępień. Uroczystości 

rozpoczęły się od odśpiewania przez Chór 

Trzeciego Wieku w Kozienicach pod 

kierunkiem Ewy Izdebskiej tradycyjnej 

pieśni studenckiej „Gaudeamus Igitur”. 

 - Bardzo się cieszę, że znowu są 

Państwo z nami. Uśmiechnięci, opaleni, 

wypoczęci, szczęśliwi. Mam nadzieję, że 

ten uśmiech nie będzie nikł w momencie, 

kiedy rozpoczniemy naukę, tak jak to się 

dzieje w przypadku uczniów szkół - mówiła 

Elwira Kozłowska, dyrektor Kozienickiego 

Domu Kultury. - Na szczęście nasz 

uniwersytet tym się różni od zwykłej 

szkoły, że u nas nic nie musimy, u nas 

wystarczy, że chcemy. Dziękuję, że 

Państwu się ciągle chce - dodała. 

Już po raz dziewiąty 

 W tym roku zainaugurowano już 

dziewiątą edycję kozienickiego UTW. Jak 

wspomina dyrektor KDK, kiedy uniwersytet 

zaczynał swoją działalność, organizatorom 

zależało, żeby na liście słuchaczy było co 

najmniej 30 osób. Szybko się okazało, że 

zapotrzebowanie na tego typu działalność 

jest znacznie większe. Tylko w pierwszym 

roku znalazły się 142 chętne osoby. Dziś 

jest ich znacznie więcej. Lista słuchaczy 

liczy obecnie 526 osób, w tym 35 nowych 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Po czteromiesięcznej przerwie wakacyjnej słuchacze kozienickiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku powracają do studenckich zajęć.  

W środę 14 września, w Centrum Kulturalno-Artystycznym  

w Kozienicach miała miejsce uroczysta inauguracja nowego roku 

akademickiego. 

Magazyn kulturalny 

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 zgromadziła rekordową liczbę  

studentów-seniorów. Na liście jest już ponad 500 osób, z czego 35 dopiero zaczyna 

przygodę z kozienickim UTW. Na pierwszym spotkaniu pojawili się również  

specjalni goście uniwersytetu. 
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Rekordowa 

frekwencja na UTW 

członków. 

 UTW to przede wszystkim ciekawe i zróżnicowane 

wykłady, które odbywają się w środy w sali koncertowo

-kinowej CKA. Raz w miesiącu słuchacze uczestniczą 

też w koncertach edukacyjnych w wykonaniu artystów 

Filharmonii Narodowej z Warszawy. Dodatkowo mają 

możliwość skorzystania z licznych zajęć 

fakultatywnych. W tym roku pojawiły się kolejne, nowe 

warsztaty: języki obce (portugalski, hiszpański, 

rosyjski), kurs fotografii dla początkujących, nauka 

pływania i florystyka. 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu 

Kultury im. Bogusława Klimczuka działa pod 

honorowym patronatem burmistrza Gminy Kozienice 

dra Tomasza Śmietanki. 

Zaczęli od wykładu i koncertów 

 Inauguracji towarzyszył szereg atrakcji. Najpierw 

studenci-seniorzy wysłuchali koncertu Pati-Cze, czyli 

Patrycji Kawęckiej-Czerskiej oraz artystów młodego 

pokolenia: Patrycji Wołos, Karoliny Drapały i 

Sebastiana Iwanowicza. Następnie gen. bryg. Jerzy 

Matusik przedstawił pierwszy w tym roku wykład, 

przybliżając zebranym temat służb i instytucji systemu 

bezpieczeństwa wewnętrznego w działaniach 

kryzysowych. Specjalnym gościem uniwersytetu była 

znana aktorka Dorota Stalińska, która zaprezentowała 

recital pt. „Ratuj się kto może...”. Po występie 

słuchacze mieli okazję kupić jej książki i płyty, a także 

otrzymać autograf. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Po występie przyszła pora na gratulacje dla aktorki. 

Kwiaty i podziękowania Dorocie Stalińskiej wręczyli 

Mariusz Prawda oraz Elwira Kozłowska. 

Chór Trzeciego Wieku jest kilka lat młodszy jak sam uniwersytet, ale uzdolnieni seniorzy ambitnie trenują,  

by przy doniosłych okazjach zaprezentować się jak najlepiej. Tak też było podczas inauguracji. 
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Ważna konferencja w CKA 

 Z marszałkiem Województwa Mazowieckiego 

Adamem Struzikiem i z burmistrzem Gminy Kozienice 

Tomaszem Śmietanką spotkało się kilkudziesięciu 

samorządowców z terenu byłego województwa 

radomskiego: starostowie, burmistrzowie, wójtowie, 

radni województwa mazowieckiego, a także 

przedstawiciele urzędów: marszałkowskiego i 

wojewódzkiego. 

 Marszałek Adam Struzik podkreślił, że nasz region 

jest jednym z najlepiej rozwijających się w Unii 

Europejskiej. Aby ten proces postępował, ważny jest 

współmierny rozwój całego województwa. 

Nowa perspektywa, nowe środki 

 Zebrani mieli okazję wysłuchać wykładów 

dotyczących możliwości pozyskiwania środków 

zewnętrznych w najbliższych latach, m.in. Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu 

Operacyjnego czy Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych, które wygłosili dyrektorzy instytucji 

zajmujących się wdrażaniem programów unijnych. 

Prelegenci mówili m.in. o tym kiedy i na co będzie 

można otrzymać dodatkowe pieniądze. 

 Ponadto burmistrz Tomasz Śmietanka 

zaprezentował wykład o współpracy jednostek 

samorządu terytorialnego z subregionu radomskiego z 

władzami samorządu wojewódzkiego. Dane zawarte w 

prezentacji oparte były na niejawnych ankietach, 

wypełnianych przez samorządowców z 

Radomszczyzny. 

Problem z „janosikowym” 

 W czasie konferencji poruszono między innymi 

kwestię tzw. janosikowego. Od 2004 roku Mazowsze 

przekazało na rzecz innych województw około 7,5 mld 

zł. To środki porównywalne z tymi, które od 2007-

2013 roku pozyskiwane były z UE. Marszałek 

podkreślił, że gdyby Mazowsze nie musiało 

transferować takich pieniędzy, to można byłoby 

prowadzić na terenie województwa lepszą politykę 

spójności. 

 Gospodarz Mazowsza odniósł się także do kwestii 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Obszary współpracy województwa mazowieckiego z samorządowcami lokalnymi 

subregionu radomskiego w perspektywie nowego okresu programowania Unii 

Europejskiej w latach 2014-2020 były tematem konferencji zorganizowanej 12 września 

w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. 

Konferencję samorządowców z Radomszczyzny zorganizowali burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka  

i marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. W trakcie swojego wystąpienia gospodarz Mazowsza 

podkreślał wiodącą pozycję naszego regionu w Unii Europejskiej oraz przypominał o tym, jak ważny jest 

równomierny rozwój całego województwa. 
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ewentualnego podziału Mazowsza. W jego ocenie jest 

to działanie dalece niepożądane, bo przyniosłoby 

ogromne straty jeśli chodzi o możliwość inwestowania. 

- To Warszawa generuje zdecydowaną większość 

dochodów, a my staramy się redystrybuować te środki 

- tłumaczył. 

Kolej na kolej! I most 

 W spotkaniu poza samorządowcami uczestniczyli 

też członkowie różnych organizacji i instytucji. 

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” w ENEA Wytwarzanie Wojciech Mosiołek 

odczytał list, w którym związkowcy proponują 

utworzenie linii kolejowej od Kozienic do Warki, a 

także budowę mostu na Wiśle na odcinku pomiędzy 

Dęblinem, a Górą Kalwarią. Rozwiązania te miałyby 

ułatwić ludziom dojazd do pracy, poprawiłyby 

bezpieczeństwo dostaw do elektrowni, stwarzałyby 

dodatkowe możliwości transportu dla przedsiębiorców 

z regionu. W odpowiedzi marszałek przyznał, że w 

najbliższym czasie nie będzie raczej możliwe 

wykonanie tak ogromnej inwestycji. Chodzi tu nie 

tylko o kwestie finansowe, ale przede wszystkim o 

trudności w kwestiach własnościowych. Rozmawiano 

też o wodach termalnych i ewentualnych odwiertach 

na terenie Magnuszewa, gdzie w latach 70. planowano 

utworzenie uzdrowiska. O chęci powrócenia do tego 

tematu mówił wójt Gminy Magnuszew Marek Drapała. 

Marszałek zwiedzał CKA 

 Po spotkaniu goście, w tym marszałek Adam 

Struzik i członek Zarządu Województwa 

Mazowieckiego Rafał Rajkowski zwiedzali Centrum 

Kulturalno-Artystyczne, po którym oprowadziła ich 

dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska. 

 - To wielofunkcyjny, moim zdaniem bardzo 

potrzebny społeczności lokalnej obiekt. Jestem też pod 

wrażeniem telewizji, bo to się nie często zdarza, żeby 

na poziomie miasta powiatowego mieć takie 

osiągnięcia techniczne - komentował marszałek. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

Goście zwiedzili m.in. redakcję telewizji lokalnej „Kroniki Kozienickiej”,  

sale wystawowe, sale dydaktyczne, a nawet parking podziemny. 

Burmistrz Tomasz Śmietanka przedstawił wykład 

„Finansowo-administracyjne aspekty współpracy JST 

subregionu radomskiego z samorządem województwa 

mazowieckiego”.  

Ważna konferencja w CKA 
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Spotkanie pokonkursowe grupy VENA 

11 członków Grupy Twórczej VENA wzięło udział w konkursie artystycznym, którego 

rozstrzygnięcie, połączone z oficjalnym otwarciem wystawy pokonkursowej, odbyło się  

w piątek, 23 września w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach.  

 Zaprezentowane prace to wynik ogłoszonego już 

po raz trzeci konkursu, adresowanego do artystów 

amatorów. Jego organizatorem był Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka.  

 Spotkanie otworzyła dyrektor Kozienickiego Domu 

Kultury Elwira Kozłowska. – Cieszę się, że jest tu tylu 

ludzi pełnych pasji. Wielu twórców nie pokazuje 

swoich dzieł, chowając je przed światem, natomiast 

Wy macie w sobie odwagę. Nie boicie zmierzyć się z 

wyzwaniem, dzielicie się tą pasją z nami – chwaliła 

dyrektor. 

 Na wystawie znajdziemy prace jedenastu 

artystów: Władysławy Barbary Drachal, Mariana 

Gwardiaka, Janusza Karasia, Józefa Kondei, Eugenii 

Kuny, Zbigniewa Kurasiewicza, Marii Podsiadłej, 

Leokadii Styś, Genowefy Śledź, Stanisława Wołosa i 

Andrzeja Zielińskiego. Twórcy mieli do wyboru dwa 

tematy: „Obiekt Centrum Kulturalno-Artystycznego w 

Kozienicach” i „Królewskie Źródła”. Tematy te 

przedstawiono w pracach malarskich, rzeźbiarskich, 

koronkarskich i jednej pracy kronikarskiej. 

Oceniali uznani artyści 

 Na wystawie pokonkursowej, pojawili się też 

przyjaciele twórców, rodzina oraz zaproszeni goście: 

sekretarz Gminy Kozienice Stanisław Siderski oraz 

przedstawicielka Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Kozienickiej Janina Kuśmierczyk. 

      Wręczenie nagród poprzedziła projekcja filmu z 

obrad komisji oceniającej prace. W jury zasiedli: 

Andrzej Brzegowy - kierownik Pracowni Podstaw 

Technik Grafiki Warsztatowej na UTH w Radomiu, 

Mirosław Dziedzicki - artysta, plastyk, dyrektor ZSP w 

Garbatce-Letnisku, członek Związku Polskich Artystów 

Plastyków oraz Adam Gugała - artysta, plastyk, 

członek ZPAP. Podczas obrad rolę protokolanta, bez 

prawa głosu, pełniła opiekunka grupy Agnieszka 

Bieńkowska.  

Poznaliśmy najlepszych 

 Pierwsze miejsce w konkursie zajął Marian 

Gwardiak z obrazem pt. „Wieczorem w rezerwacie”. 

Drugą nagrodę otrzymał Józef Kondeja, który 

przygotował pracę rzeźbiarską pt. „Źródełko”. Z kolei 

płaskorzeźba przedstawiająca Centrum Kulturalno-

Artystyczne, wykonana przez Andrzeja Zielińskiego, 

zdobyła trzecie miejsce. Zwycięzcy otrzymali nagrody 

pieniężne, dyplomy i kwiaty. Na pozostałych 

uczestników konkursu również czekały nagrody i 

wyróżnienia. 

 – Jestem miłośnikiem przyrody, a wystawa 

tematem trafiła w mój gust. Mogłem zaprezentować 

to, co potrafię i lubię robić najbardziej. Malarstwem 

zajmuję się od ponad 50 lat. Szczególnie lubuję się w 

krajobrazach, ale maluję również architekturę. 

Uwielbiam konie – opowiada o swoich upodobaniach 

artystycznych zwycięzca konkursu, Marian Gwardiak. 

– Moim mistrzem, jeśli chodzi o malarstwo, jest 

Szyszkin, malarz pochodzenia rosyjskiego, pejzażysta. 

To z jego prac czerpię największe inspiracje – dodaje. 

 Wystawę można oglądać w sali na rogu CKA (ul. 

Warszawska 29) do 10 października 2016r. 
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Pierwsze urodziny Kina KDK 

W CKA wystawią spektakl muzyczny 
Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka oraz 

Fundacja „Szafa Kultury” zapraszają na spektakl 

muzyczny „Ordonka, dziewczyna z Woli”, który 

zostanie wystawiony w czwartek, 20 

października, o godz. 19 w sali koncertowo-

kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w 

Kozienicach. Przed kozienicką publicznością 

wystąpią artyści z Teatru „Itakzagramy”. 

Hanka Ordonówna, gwiazda przedwojennego 

kabaretu i kina, którą każdy kojarzy nierozerwalnie z 

dwiema piosenkami: „Na pierwszy znak” i „Miłość Ci 

wszystko wybaczy”. W repertuarze Ordonki było jednak 

znacznie więcej znakomitych utworów, zarówno 

lirycznych, jak i komicznych, zaś jej życie stanowić by 

mogło najbardziej niesamowity scenariusz ze 

wszystkich.  

Bilety w cenie 40 zł do nabycia w kasach Centrum 

Kulturalno-Artystycznego (ul. Warszawska 29). 

UWAGA: Dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Kozienicach oraz dla grup zorganizowanych (od 20 

osób) bilety w cenie 30 zł.  

Szczegółowe informacje w Punkcie Informacji CKA 

pod nr tel. 48 611 07 50, e-mail pit@dkkozienice.pl. 

Już w październiku Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach będzie świętowało pierwsze 

urodziny. Z tej okazji, 23 października (w rocznicę otwarcia kina) na wszystkich odwiedzających 

czekają super atrakcje. Ponadto Kozienicki Dom Kultury już ogłosił jubileuszowy konkurs plastyczny. 

 W niedzielę, 23 października będzie się dużo działo przez cały dzień! Zaczynamy w holu głównym już o 

godzinie 10, gdzie najmłodszych do zabawy porwą animatorzy. Będą gry, zabawy oraz konkursy z nagrodami. 

Małym widzom proponujemy kolejne spotkanie z teatrem w ramach „Poranku teatralnego dla dzieci”. O godzinie 

12 przedstawienie „Jesień na polanie” zaprezentują aktorzy z Agencji Artystycznej „Kanon” z Krakowa. Tego 

dnia seanse filmowe będą w specjalnych cenach, a na widzów czekają dwie premiery filmowe. O godz. 14 oraz 

16 wyświetlany będzie film animowany „Bociany”, a o godz. 18 i 20 komedia „Asy bez klasy”. Tego dnia bilety 

będą kosztowały tylko 12 zł! Ponadto, przed każdym seansem, przewidziane są konkursy z atrakcyjnymi 

nagrodami. 

 Wyślij pracę na konkurs  

 Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka zaprasza do udziału w konkursie 

plastycznym „1 urodziny Kina KDK”. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 

6 do 13 lat, mieszkające na terenie powiatu kozienickiego. Prace mogą być 

realizowane tylko przez jedną osobę, która wykona jedną pracę. Prace mogą być 

przygotowane zarówno kredkami, jak i farbami. Każda z nich powinna być opisana: 

imię, nazwisko, telefon, wiek. Wymagany format to A4. Termin składania prac upływa 

10 października, o godz. 21. Należy przesyłać je na adres: Kozienicki Dom Kultury im. 

B. Klimczuka (ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice) lub dostarczyć osobiście do 

Punktu Informacji CKA. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 października. Laureaci 

zostaną powiadomieni telefonicznie. Na najlepszych czekają nagrody rzeczowe: trzy w kategorii 6-9 lat i trzy w 

kat. 10-13 lat. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Kozienickiego Domu Kultury www.dkkozienice.pl 
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Portrety Chaima Bermana 

W Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach można obejrzeć wystawę prac 

„Kozienickie portrety – fotografie Chaima Izraela Bermana”. To fragment zbioru zdjęć 

autorstwa kozienickiego fotografa, wykonanych przed i w trakcie II wojny światowej. 

 Wystawa towarzyszyła uroczystemu odsłonięciu 

obelisku upamiętniającego mieszkańców Kozienic 

narodowości żydowskiej, zamordowanych przez 

niemieckich faszystów w okresie drugiej wojny 

światowej. Pomnik znajduje się w Kozienicach przy 

ulicy Bohaterów Getta. Jego odsłonięcia dokonali w 

środę, 14 września starosta powiatu kozienickiego 

Andrzej Jung, przewodniczący Rady Miejskiej w 

Kozienicach Mariusz Prawda i prezes Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Kozienickiej Lech Wiśniewski.  

 Następnie uroczystości przeniosły się do Centrum 

Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, gdzie w sali 

kameralnej goście wysłuchali wykładu oraz koncertu 

fortepianowego nauczyciela Szkoły Muzycznej  

I stopnia w Kozienicach Jacka Bondaruka. 

  

 Jednym z punktów uroczystości było zwiedzanie 

wystawy fotografii Chaima Bermana, który tworzył w 

okresie przedwojennym i w trakcie II wojny światowej 

portrety mieszkańców miasta: Żydów, Polaków oraz 

Niemców. Doskonale zachowane negatywy szklane, 

odnalezione w domu Bermana, pozwoliły na uzyskanie 

dobrej jakości odbitek. Wystawa gościła już w wielu 

polskich miastach, natomiast fotografie te w 

Kozienicach można oglądać do 11 października dzięki 

uprzejmości warszawskiego Domu Spotkań z Historią. 

 Wystawę zorganizowaną przez Kozienicki Dom 

Kultury docenił Rabin Yehoshua Ellis, który 

uczestniczył w uroczystościach. Złożył on 

podziękowania na ręce dyrektor KDK Elwiry 

Kozłowskiej, podkreślając odpowiedni dobór 

prezentowanych zdjęć. 

Fotografie Bermana mają ciekawą historię. Do końca lat 90. znajdowały się na strychu nowego właściciela jego 

domu przy ul. Lubelskiej 13. Kolekcję odkupił od niego dębliński antykwariusz i sprzedał różnym instytucjom. 

Przygotowanie wystawy trwało kilka lat. Autorki: dziennikarka Anka Grupińska i historyk Alina Skibińska starały 

się zidentyfikować postacie ze zdjęć. 
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„Smoleńsk” przyciągnął tłumy 

Teatralna bomba… dla maluchów! 

„Smoleńsk” w reżyserii Antoniego Krauze cieszył się dużym zainteresowaniem wśród  

widzów Kina KDK. Film ukazuje historię dziennikarki, która na własną rękę prowadzi 

dochodzenie w sprawie katastrofy samolotu z 10 kwietnia 2010 roku. Zginęło wówczas 

96 osób, w tym para prezydencka. 

 „Smoleńsk” wyświetlany był w Kozienicach 

premierowo - od 9 września. Frekwencja dopisała.  

12 września, w Tani Poniedziałek, sala praktycznie 

wypełniła się po brzegi. Tego dnia film obejrzało około 

200 osób.  

 W kolejnych tygodniach do Kina KDK najmłodsi 

będą mogli wybrać się na „Sekretne życie zwierzaków 

domowych”, a także „Bociany”. Nieco starszym 

przypadnie do gustu „Dziewczyna z pociągu”. Ponadto 

do zobaczenia polski film z Bartłomiejem Topą w roli 

głównej: „Sługi boże”, a także „Wołyń” w reżyserii 

Wojtka Smarzowskiego, amerykański „Żywioł. 

Deepwater Horizon”, biograficzny film „Ostatnia 

rodzina” oraz komediowe „Asy bez klasy”.  

 Zapraszamy do zapoznania się z repertuarem oraz 

cennikiem kozienickiego Kina na stronie 

www.dkkozienice.pl 

W ramach cyklu „Poranki teatralne dla dzieci” w niedzielę, 25 września najmłodsi obejrzeli spektakl 

„Dla mnie bomba!!!”, który zaprezentowali dla nich aktorzy z Teatru Lalki i Ludzie z Supraśla. 

 Widowisko to jest inspirowane bajką napisaną przez Umberto Eco i ilustracjami Eugenio Carmiego. W 

niedzielę na sali zgromadziło się wielu małych widzów. Główną postacią przedstawienia był naukowiec, który 

opowiedział swoją historię. Pewnego razu w jego pracowni pojawili się dziwni goście. Zainteresowani  jego 

doświadczeniami mieli wiele pytań. Jak się później okazało, wiedzę zdobytą od naukowca wykorzystali do 

stworzenia bomby. W tej sytuacji musiał reagować. Zgromadzone dzieci przeżywały wraz z nim trudne chwile, 

dlatego ucieszyły się z pozytywnego zakończenia historii. Spektakl był dla nich prawdziwą lekcją etyki i 

moralności. Spotkanie z teatrem zostało zorganizowane w ramach stałego cyklu Kozienickiego Domu Kultury. 

 Kolejny spektakl zaplanowano na 23 października i będzie to prawdziwa „Jesień na polanie”. 
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Zadbaj o swój wygląd. Z klasą! 
Kozienicki Dom Kultury zaprasza na „Wieczorki z Akademią Stylu Agnieszki 

Jelonkiewicz”. W październiku czekają nas dwa wyjątkowe spotkania, podczas których 

panie nauczą się m.in. pięknie wiązać chusty czy szale, a także poznają zasady łączenia 

części garderoby tak, by jak najlepiej podkreślić swój wdzięk. Widzimy się już 25 i 26 

października. 

Setki osób na biesiadzie seniorów! 
Ponad 400 osób zaprezentowało swoje umiejętności artystyczne podczas  

XI Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Biesiadnej „Kozienice 2016”, który odbył się w 

czwartek, 29 września w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego. 

 W CKA wystąpiło w sumie 26 zespołów wokalnych 

i chórów z terenu trzech województw: łódzkiego, 

lubelskiego i mazowieckiego. Do naszego miasta 

zawitali m.in. goście z Ożarowa Mazowieckiego, 

Warszawy, Włodawy czy Radzynia Podlaskiego. Nie 

zabrakło wokalistów z rodzinnych stron. Ziemię 

Kozienicką reprezentowali „Wrzos” z Garbatki-

Letniska, „Melodia” z Magnuszewa, „Relaks” oraz 

„Złota Jesień” z Kozienic.  

 Wspólne biesiadowanie trwało około czterech 

godzin. W tym czasie mogliśmy wysłuchać radosnych 

utworów prezentowanych przez poszczególne 

formacje. Na zakończenie występów rozdano nagrody, 

puchary oraz upominki uczestnikom. 

 Organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie 

Kobiet Ziemi Kozienickiej wraz z Sekcją Artystyczną 

Klubu Seniora „Relaks”. Kozienicki Dom Kultury był 

jednym z partnerów tego wydarzenia. 

 Lekcje stylu potrwają dwie godziny, podczas 

których dowiecie się w czym tkwi tajemnica dobrze 

ubranych kobiet. Nauczycie się jak stworzyć swój styl i 

poczuć się piękną. Ponadto poznacie odpowiedź na 

pytanie: czy dbanie o swój wizerunek jest oznaką 

próżności czy może oznaką dojrzałości i świadomości 

własnych atutów? 

Kobietą elegancką być 

 Zaproszenie skierowane jest do pań w każdym 

wieku. Wtorkowe spotkanie z elegancją i dobrym 

stylem odbędzie się 25 października, o godz. 18, w 

kawiarni CKA. W miłej atmosferze, przy kawie, 

dowiecie się interesujących rzeczy na temat tworzenia 

własnego stylu. Konsultantka doradzi wam w jaki 

sposób zawiązać chusty i szale na różne okazje. Panie 

proszone są o przyniesienie ze sobą: dobrego 

nastroju, różnych apaszek, szali, chust do ćwiczeń 

przy ich wiązaniu. 

Uwolnij swą kobiecość 

 Środowe zajęcia również rozpoczną się o godz. 

18. W trakcie dwugodzinnego wykładu panie poszerzą 

swoją wiedzę na temat mody i samej siebie, a w 

praktyce nauczą się jak dobrać ubiór do swojej 

sylwetki, by elegancko się prezentować i podkreślać 

swoją kobiecość. 

 - Zapraszamy wszystkie panie na kawiarniane 

spotkanie ze stylem, kobiecością i pięknem. Warsztat 

jest skierowany do wszystkich kobiet świadomych roli 

swojego wizerunku – zachęca Agnieszka Jelonkiewicz. 

  Panie proszone są o przyniesienie ubrań do 

przymiarki i ćwiczeń: spódnice, spodnie, sukienki, 

marynarki oraz dodatki: biżuteria, paski - koniecznie, 

szale, okulary, itp. Można zabrać też tzw. „sieroty z 

szafy” czyli ubrania, które sprawiają nam kłopot i nie 

wiemy z czym je nosić lub mamy do nich wątpliwości. 

 Koszt jednego ze spotkań to 30 zł od osoby. 

Zapisy odbędą się w Punkcie Informacji CKA w dniach 

od 10 do 18 października. 

Kreowaniem wizerunku Agnieszka Jelonkiewicz  

zajmuje się od 1998 roku. W swojej karierze  

pracowała m.in. ze znanymi aktorkami: Katarzyną  

Glinką i Katarzyną Chrzanowską. 
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Ruszają zajęcia Akademii Szerokich 

Horyzontów. Można się  jeszcze zapisać! 
W październiku w Kozienickim Domu Kultury rozpoczęły się zajęcia w ramach Akademii 

Szerokich Horyzontów. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. W ofercie czekają m.in. 

zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne czy medialne. Jest cała masa nowości! 

 Uczestnicy Akademii Szerokich Horyzontów są już 

po spotkaniach organizacyjnych ze swoimi 

instruktorami. Od 1 października ruszają zajęcia ze 

stałego harmonogramu Kozienickiego Domu Kultury. 

Zapisy odbywały się we wrześniu, a niektóre z list 

wypełniły się chętnymi do samego końca. Największe 

zainteresowanie ofertą wykazali najmłodsi, wśród 

chętnych nie brakuje jednak młodzieży i dorosłych. 

 Najpopularniejsze okazały się „Motylki”. Do grupy 

baletowej prowadzonej przez instruktor Helenę 

Szamańską od roku czekała już długa lista chętnych. 

Wielu chętnych wybrało także zajęcia plastyczne 

prowadzone przez Agnieszkę Bieńkowską. Wielu 

stałych bywalców ponownie zawita na zajęcia zespołu 

breakdance. - Zajęcia przewidują wspólną naukę 

podstawowych elementów oraz pracę indywidualną w 

zależności od predyspozycji uczestników - zapowiada 

Michał Wójcik, instruktor tańca. 

 Ciekawą propozycją okazały się zupełnie nowe 

zajęcia z robotyki czy też projektowania i tworzenia 

biżuterii. - Podczas zajęć robotyki dzieci skorzystają z 

zestawów Lego Technic oraz Lego Mindstorms EV3. 

Zdobyte podczas zajęć umiejętności stanowią 

doskonały wstęp do dalszej pracy w obszarze robotyki 

i informatyki - mówi prowadzący warsztaty Krzysztof 

Przedniczek. 

 Szczegółowych informacji na temat wolnych 

miejsc na zajęcia można dowiedzieć się Punkcie 

Informacji CKA pod nr tel. 48 611 07 50, e-mail 

pit@dkkozienice.pl. 

Oni lubią pomagać 
Wolontariusze z Klubu „Skrzydła” podarowali uśmiech seniorom. W środę, 21 września 

pomogli przy integracyjnym spotkaniu Stowarzyszenia Klubu Seniora „Radosna Jesień” 

na terenie ośrodka Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. 

Piotrek, Kasia i Artur pochodzą z Kozienic. Obecnie studiują w Lublinie i Warszawie, ale chętnie wracają  

do rodzinnego miasta i pomagają. Nic tak nie zbliża pokoleń jak wspólne biesiadowanie. Było pieczenie 

kiełbasek, wspominanie dawnych chwil oraz śpiewanie szlagierów przy akompaniamencie akordeonów. 

Na zajęcia Akademii Szerokich Horyzontów  

nie brakuje chętnych. 
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„Erato” na spotkaniu w Warszawie 

Poeci z grupy „Erato” działającej w Kozienickim Domu Kultury w niedzielę, 11 września 

spotkali się w Salonie Literackim Schillingówka w Warszawie, aby wymienić się 

doświadczeniami z twórcami oraz miłośnikami literatury z całego kraju. 

Konkurs im. Marii Komornickiej 

Komisja konkursowa w składzie: Elik Aime’e, Andrzej Zaniewski oraz Krzysztof Kaim  

19 września wyłoniła zwycięzców XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego  

im. Marii Komornickiej. 

 Na konkurs wpłynęło 327 prac, twórcy oceniani byli 

w czterech kategoriach: młodzież - poezja (35 

nadesłanych prac), dorośli - poezja (124 prace), 

młodzież - proza (56 prac) oraz dorośli - proza (112 

prac).  

 Jury obradowało kilka godzin, by wybrać tych 

najlepszych. Po burzliwych naradach przyznali I, II i III 

miejsca w poszczególnych kategoriach oraz trzy 

wyróżnienia. 

  Wyniki poznamy najpóźniej, 21 października. 

Zostaną one ogłoszone na stronie internetowej 

Kozienickiego Domu Kultury www.dkkozienice.pl 

Grupa miała okazję po raz drugi uczestniczyć w tym wydarzeniu. W spotkaniu biorą udział m.in. twórcy ze 

Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych czy Związku Artystów Scen Polskich. Autorzy mają możliwość 

zaprezentowania dorobku czy zasięgnięcia opinii na temat swojej twórczości. Na spotkaniu „Erato”  

reprezentowały: Maria Komsta, Iwona Bitner, Halina Markowska-Budniak, Jelena Jasek wraz z koordynatorem 

Haliną Koryńską. Pomysłodawczynią cyklu jest pisarka występująca pod pseudonimem Elik Aime'e, jurorka  

wielu ogólnopolskich konkursów literackich, właścicielka wydawnictwa literackiego BEZ PODZIAŁÓW,  

członkini Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. 
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