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STYCZEŃ W KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy na 

seanse filmowe do kina. 

> Niedziela, 1 stycznia. CKA 

czynne od godz. 13.00. 

> Czwartek, 5 stycznia, 

godz. 19.00. Koncert 

Noworoczny. Występują: 

Małgorzata Zalewska-

Guthman, Tomasz Strahl, 

Iwona Handzlik i Małgorzata 

Szymańska-Sadlakowska. 

Gościem wieczoru będzie 

Miss Polski 2016 Paulina 

Maziarz. 

> Czwartek, 12 stycznia, 

g o d z .  1 1 . 0 0 . 

Rozstrzygnięc ie  „VIII 

Konkursu Kolęd i Pastorałek 

Na Ten Nowy Rok” oraz 

konkursu plastycznego 

„Świąteczna Magia - Kartka 

Bożonarodzeniowa”. 

> Niedziela, 15 stycznia, 

godz. 12.00. Poranek 

teatralny dla dzieci. 

> Czwartek, 19 stycznia. 

Dzień Babci i Dziadka 

Młodz ieżowego K lubu 

Wolontariatu „Skrzydła” z 

Klubem „Radosna Jesień”. 

> Czwartek, 19 stycznia, 

godz. 16.00. Wyjazd z cyklu 

Teatralne Podróże na 

spektakl „Kłamstewka” do 

T e a t r u  K w a d r a t  w 

Warszawie. 

> Sobota, 21 stycznia. 

Dzień Babci i Dziadka w 

kinie.  

> Czwartek, 26 stycznia, 

godz. 17.00. Spektakl 

teatralny „Pół na pół”. W 

rolach głównych: Piotr Polk i 

Piotr Szwedes. 

> Wtorek, 31 stycznia. 

Magazyn kulturalny KDK nr 

64.  

     Miłość i jedzenie. 

Dorota Stalińska w CKA 

Czwartkowy wieczór, 22 grudnia, był prawdziwą gratką dla miłośników 

teatru i kulinariów. Dorota Stalińska w spektaklu własnego autorstwa 

pokazała skutki łączenia jedzenia z miłością. Nie brakowało dobrego 

humoru oraz pysznych potraw przygotowanych przez aktorkę w trakcie 

przedstawienia. Warto podkreślić, że dla artystki jest to wyjątkowy 

rok, bo obchodzi podwójny, okrągły jubileusz.  

Sponsor:  

Przez cały spektakl, jak i tuż po jego zakończeniu, Dorota Stalińska częstowała  

publiczność swoimi daniami: polędwiczkami w warzywach, zupą cebulową,  

ciasteczkami czy przebojową jajecznicą z czterech jaj na osiem osób!  

Chętnych do spróbowania pyszności nie brakowało. 

 Przed samym spektaklem Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska zapowiedziała Dorotę Stalińską 

oraz jej przebojową sztukę pt.: „Zgaga, 

czyli tragiczne skutki poplątania jedzenia z 

miłością”. Spektakl w tym roku obchodzi 

swoje 20-lecie, a sama aktorka 40-lecie 

twórczości artystycznej. - To nadal bardzo 

chętnie oglądana sztuka; monodram, który 

w ogóle się nie zestarzał, ponieważ temat, 

który jest poruszany w spektaklu jest 

tematem nieśmiertelnym, a pasja i energia 

Doroty Stalińskiej są niezniszczalne - 

mówiła dyrektor. 

Kuchnia, miłość i zdrada 

 Spektakl opowiada o pasjonatce 

gotowania, która będąc w 7 miesiącu 

ciąży, dowiaduje się o zdradzie męża ze 

swoją znajomą. Akcja przedstawienia 

rozgrywała się w pięknej kuchennej 

scenerii. W trakcie pokazu kulinarnego na 

żywo, bohaterka dzieliła się z widzami 

najskrytszymi wyznaniami. W zabawny 

sposób opowiadała zarówno o swoim 

pierwszym mężu, jak i tym drugim - 

obecnym, a także o innych ciekawych 

perypetiach. Jak przystało na kucharkę, 

przez cały występ gotowała, m.in. 

szwajcarski placek ziemniaczany, zupę 

cebulową czy pieczone jabłka z konfiturą. 

Spektakl pełen interakcji 

 Dorota Stalińska podczas swojego 

występu postawiła na kontakt z widownią, 

co chwilę wymieniając zdania z obecnymi 

na sali. Dawała mnóstwo rad, a gdy 

ugotowała któreś z dań schodziła do 

publiczności i częstowała ich potrawami. 

Jajecznica z 4 jajek na 8 osób wywołała 

śmiech na sali, a sama bohaterka mówiła, 

że jest to danie, którego nauczył ją 

pierwszy mąż - straszny sknera. 

Składnikiem, który dodawał objętości 

jajecznicy była zwykła woda.  
(Ciąg dalszy na stronie 2) 



 

Str. 2 

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

            Miłość i jedzenie. 

       Dorota Stalińska w CKA 

Podziękowania i życzenia  

 Po prawie dwugodzinnym spektaklu teatralnym 

burmistrz Tomasz Śmietanka i dyrektor Elwira 

Kozłowska złożyli aktorce podziękowania, a gospodarz 

gminy wręczył Dorocie Stalińskiej kwiaty. Z okazji 

nachodzących świąt artystka złożyła wszystkim 

najserdeczniejsze życzenia. Jak przyznała, jest 

zakochana w Kozienicach i z chęcią wróci tu w 

przyszłym roku, by wystawić dalszą część „Zgagi”. 

 Chwilę potem aktorka spotkała się z miłośnikami 

jej twórczości w holu CKA, gdzie można było nabyć jej 

tomik wierszy „Agape”, inne publikacje czy płyty, a 

także zdobyć jej autograf. 

 Sponsorem biletów dla słuchaczy kozienickiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku była Enea Wytwarzanie 

- dzięki energetycznej firmie seniorzy mogli kupić 

bilety w preferencyjnych cenach. 

Zuzanna Mazur 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Miss Kozienic  

została Miss Polski! 
 Tegoroczna Miss Kozienic Paulina Maziarz została Miss Polski 2016! 

Finał konkursu odbył się 4 grudnia w Krynicy-Zdroju. Piękną kandydatkę 

wspierała delegacja z Gminy Kozienice, m.in. wiceburmistrz Igor 

Czerwiński i Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. 

 Paulina Maziarz ma 20 lat i pochodzi z Gminy Zwoleń, jest studentką 

drugiego roku administracji na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.  

 Zanim sięgnęła po koronę najpiękniejszej kobiety w Polsce, w czerwcu 

wywalczyła tytuł Miss Kozienic, kiedy to w Amfiteatrze nad Jeziorem w 

Kozienicach rywalizowała o wejście do wielkiego finału. Paulina to również 

tegoroczna Miss Ziemi Radomskiej. 

 W niedzielę, 4 grudnia pokonała 23 inne kandydatki i zdobyła wymarzony 

tytuł oraz nagrodę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych. Niedługo znowu 

zobaczymy Paulinę w Kozienicach.                                             (fot. Miss Polski) 

Sponsor:  
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Spotkanie Wigilijne  

Mieszkańców Ziemi Kozienickiej 

Już po raz VIII mieszkańcy Ziemi Kozienickiej spotkali się podczas 

Wigilii Miejskiej, aby złożyć sobie świąteczne życzenia. 16 grudnia  

na placu przed krytą pływalnią „Delfin” wspólnie kolędowali, modlili 

się oraz przełamali opłatkiem. Tradycyjnie pojawiła się żywa szopka 

oraz świąteczne potrawy.  

 Wigilię rozpoczął występ Orkiestry Dętej 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozienicach pod batutą 

Zygmunta Juśkiewicza. Orkiestra zagrała tradycyjne 

polskie kolędy. Następnie wspólną modlitwę odprawili 

Biskup Diecezji Radomskiej ks. Henryk Tomasik, ks. 

dziekan Władysław Sarwa – proboszcz Parafii pw. 

Świętej Rodziny i ks. kanonik Kazimierz Chojnacki – 

proboszcz Parafii pw. Świętego Krzyża.  

 - W Tajemnicy Betlejemskiej Syn Boży stał się 

darem dla świata. To właśnie dlatego, gdy bierzemy 

do ręki opłatek, pragniemy nawzajem obdarowywać 

się życzliwością i dobrym słowem. Wszystkim 

obecnym w imieniu duszpasterzy składam najlepsze 

życzenia. Życzę Wam Bożego światła i 

błogosławieństwa – mówił biskup Henryk Tomasik. 

Świąteczne życzenia złożyli także gospodarze: 

Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, 

Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka oraz 

Prezes Zarządu Enea Wytwarzanie Krzysztof Figat i 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Prawda.  

 Po życzeniach przyszedł czas na wspólne 

przełamanie się opłatkiem oraz na kosztowanie 

wigilijnych potraw. Placówki oświatowe, różne 

instytucje, firmy, restauracje i organizacje 

pozarządowe, przygotowały  m.in. ponad 22 tys. 

pierogów,  110 litrów kapusty z grochem, 400 litrów 

barszczu czerwonego; była też zupa grzybowa, 

śledzie, kluski z makiem, racuchy oraz różnego 

rodzaju ciasta i ciasteczka. 

Uczta nie tylko dla ciała 

 W części artystycznej wystąpili laureaci „VIII 

Konkursu Kolęd i Pastorałek Na Ten Nowy Rok”, który 

odbył się w Kozienickim Domu Kultury 8 grudnia:  

Aleksandra Sikora, Natalia Wilczek, duet Emilia 

Olszewska i Wiktor Filipczuk, Julita Zawodnik oraz 

Patrycja Wołos. Potem przyszła pora na występ 

zespołu Pieśni i Tańca JAWOR Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. Zespół ten działa od 1960 

roku i zdobył wiele prestiżowych nagród oraz 

wyróżnień. Muzycy wykonują pieśni i tańce ludowe, 

natomiast tego dnia zaprezentowali mieszkańcom 

świąteczny repertuar.  

 Swoją pomoc przy realizacji okazali, jak zawsze, 

wolontariusze z Młodzieżowego Klubu Wolontariatu 

„Skr z yd ł a ”  o raz  u c zn iow ie  I  L i ceum 

Ogólnokształcącego. Przy dźwiękach kolęd wszyscy 

mogli skosztować potraw wigilijnych oraz zakupić 

świąteczne dekoracje. Spotkanie poprowadził znany w 

naszym mieście Wojtek Szymański z Radia Eska. 

Część artystyczną Spotkania Wigilijnego, jak co roku, 

opracował Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława 

Klimczuka. 

Z najlepszymi życzeniami do mieszkańców zwrócili się m.in. burmistrz Tomasz Śmietanka, starosta Andrzej 

Jung, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Mariusz Prawda i prezes Enei Wytwarzanie Krzysztof Figat. 

Chwilę później przyszedł czas na część artystyczną, a gwiazdą wieczoru był Zespół Pieśni i Tańca JAWOR  

z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Grupa zachwyciła publiczność pięknym wykonaniem kolęd. 
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Finał akcji Szlachetna Paczka  

 Weekend Cudów, czyli finał akcji Szlachetna 

Paczka, w tym roku, odbył się w dniach 10-11 

grudnia. Po raz kolejny w to wspaniałe 

przedsięwzięcie włączyli się mieszkańcy powiatu 

kozienickiego. Do pomocy ruszyło dziewięcioro 

wolontariuszy, a wraz z nimi dziesiątki 

darczyńców. Co warto podkreślić, pomoc trafiła 

do wszystkich rodzin. 

 Pomoc otrzymały 34 rodziny z terenu powiatu 

kozienickiego. Wolontariusze mieli sporo pracy, 

ponieważ każdą z wytypowanych rodzin musieli 

odwiedzić przynajmniej dwukrotnie, aby lepiej je 

poznać i określić ich potrzeby. W paczkach znalazły się 

najważniejsze sprzęty i artykuły, takie jak pralki, 

lodówki czy piecyki gazowe. Każdy darczyńca do 

prezentu mógł dołożyć także coś od siebie.  

 Liderem regionu Kozienice była Katarzyna 

Stępień. – Skala pomocy przerosła wszelkie 

oczekiwania. Darczyńcy to wspaniali ludzie, kontakt z 

nimi ładował nam akumulatory. Rodziny otrzymały 

mądrą pomoc, na którą zasługują – komentowała.  

 Do akcji przyłączyły się instytucje, szkoły, 

prywatni przedsiębiorcy czy związki zawodowe, swoją 

pomoc okazał również Kozienicki Dom Kultury.  

Poranek ze Świętym Mikołajem 
 Święty Mikołaj zawitał również do Centrum 

Kulturalno-Artystycznego. W niedzielę, 4 

grudnia, w ramach kolejnego „Poranku 

Teatralnego dla Dzieci”, aktorzy z krakowskiego 

Teatru „Urwis” zaprezentowali spektakl 

„Świąteczne prezenty”.  

 W trakcie przedstawienia dzieci poznały historię 

małej Zuzi, która nie wierzyła w Świętego Mikołaja - 

do czasu, aż poznała go osobiście. Spotkanie to 

uświadomiło jej, że tak naprawdę to nie prezenty są 

najważniejsze, a dobre uczynki. Mikołaj tak 

zaprzyjaźnił się z Zuzią, że postanowił uczynić z niej 

swojego pomocnika. Aktorzy do wspólnej zabawy 

zaangażowali też widzów, którzy „czarowali” wspólnie 

ze Świętym i ubierali go w kolorowe ozdoby 

choinkowe. Nie zabrakło też wspólnego pakowania 

prezentów. Najmłodsi za pomoc Mikołajowi w tej 

przedświątecznej pracy również otrzymali upominki - 

słodkie łakocie. Kolejny Poranek Teatralny już 15 

stycznia.  

W czwartek, 8 grudnia zakończył się dwumiesięczny kurs decoupage’u. Podczas zajęć prowadzonych przez 

instruktor plastyki KDK Agnieszkę Bieńkowską, panie ozdobiły tą techniką butelki, stołki, pudełka, sekretarzyki, 

serca, bombki i medaliony. Ich manualne zdolności i kreatywność pozwoliły im na twórcze spędzenie czasu. 

Zapisy na kolejny kurs decoupage’u już w styczniu.  
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Konstrukcje Wewnętrzne w CKA 

Od 2 grudnia w Centrum Kulturalno-Artystycznym oglądać można nową wystawę 

zatytułowaną „Konstrukcje Wewnętrzne”, na którą składają się prace dwóch artystów, 

Andrzeja Brzegowego i Adama Gugały. Ekspozycja to zestawienie niesamowitych 

konstrukcji, rysunków i grafik, które przykuwają uwagę swoją niecodzienną formą. 

 W sali wystawowej centrum znalazły się rzeźby 

oraz grafiki, rysunki i linoryty. Więcej na temat ich 

powstania i nietypowego wyglądu powiedzieli sami 

artyści. – Grafika to żmudna praca. Wiele z nich 

powstawało miesiącami, a nawet latami – przyznał 

Andrzej Brzegowy, dodając: – Najpierw tworzę 

matrycę, potem wykonuję odbitki. Matryc można 

używać wielokrotnie. Tworzenie grafik to czasochłonny 

proces, jednak najbardziej liczy się odbiór widza, to 

ma dla mnie największe znaczenie. Rysunki są 

wykonane za pomocą rapidografu i czarnego tuszu, 

celowo z takim ograniczeniem, żeby uniknąć 

popisywania się techniką, tylko przy pomocy jednego 

środka wyrazu, czyli kreski – powiedział o swoich 

pracach artysta. 

 Interesująca była również technika rzeźb 

wykonanych przez Adama Gugałę. – Zadaniem prac 

było zmusić widza do myślenia i ten efekt udało mi się 

osiągnąć – mówił o swoich dziełach. – Elementy rzeźb 

nie są ze sobą sklejone. Założeniem ogólnym jest to, 

że robione są tylko przez odejmowanie materiału, 

jedna taka praca powstaje w trzy tygodnie – zdradził 

w rozmowie z Telewizją Lokalną „Kronika Kozienicka”. 

 Podczas wernisażu głos zabrał także Mirosław 

Dziedzicki, przyjaciel artystów, który wyraził podziw 

dla ich twórczości. Następnie jeden z artystów 

zaprezentował technikę wykonywania grafiki z 

użyciem matrycy i zachęcił zebranych do spróbowania 

swoich sił w tworzeniu. Wystawę otworzyły: plastyk 

KDK Agnieszka Bieńkowska – jej komisarz oraz 

instruktor KDK Halina Koryńska.  

 Organizatorem wystawy jest Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka i można ją 

odwiedzać do 15 lutego 2017r. 

Od lewej: Agnieszka Bieńkowska, Halina Koryńska, Adam Gugała oraz Andrzej Brzegowy. 

Andrzej Brzegowy zaprezentował jak od strony  

praktycznej wygląda tworzenie grafik. Zachęcał też do 

samodzielnego zmierzenia się z tą ciekawą techniką. 
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 Zaśpiewali Na Ten Nowy Rok 
Ponad 60 młodych wokalistów zaprezentowało się podczas „VIII Konkursu Kolęd  

i Pastorałek NA TEN NOWY ROK” organizowanego przez Kozienicki Dom Kultury im. 

Bogusława Klimczuka. Laureaci wystąpili 16 grudnia podczas VIII Spotkania Wigilijnego 

Mieszkańców Ziemi Kozienickiej. 

 8 grudnia w Centrum Kulturalno-Artystycznym, 

zebrali się soliści, duety, chóry oraz zespoły. 

Wykonawcy prezentowali zarówno klasyczne kolędy, 

jak i mniej popularne pastorałki. Występy oceniało 

jury w składzie: Alicja Gryz-Wasil – kierownik „Kuźni 

Artystycznej” przy Miejskim Ośrodku Kultury 

„Amfiteatr” w Radomiu, Kamil Koksa – instruktor 

pianina i keyboardu w Kozienickim Domu Kultury oraz 

ks. Dariusz Sałek – przedstawiciel Diecezjalnej Komisji 

ds. Muzyki i Śpiewu Kościelnego. Jury przyznało 

nagrody w poszczególnych kategoriach: 

Chóry 

Wyróżnienie: „Mały Gospel” (KDK) 

Soliści 0-III 

1. Aleksandra Sikora (PSP w Brzeźnicy) 

2. Mateusz Baryłka (ZPO w Sieciechowie) 

3. Ines Jakubiec (PSP nr 3 z Oddz. Integr.) 

Duety i zespoły wokalne 0-III 

Wyróżnienia: Oliwia Wieczorek i Maja Maćkula (ZSP w 

Starych Słowikach) oraz „Mali Kolędnicy” (PSP w 

Nowej Wsi) 

Soliści IV-VI: 

1. Natalia Wilczek (PSP nr 1 z Oddz. Integr.) 

2. Daria Ambroziak (PSP nr 1 z Oddz. Integr.) 

3. ex aequo Marika Witkowska-Kurtek (KDK) oraz 

Anna Wasińska (KDK) 

Wyróżnienia: Zuzanna Kowalczyk oraz Aleksandra 

Dębowska (ZSP w Gniewoszowie) 

Duety i zespoły wokalne IV-VI: 

1. Emila Olszewska i Wiktor Filipczuk (KDK) 

2. Anna Wasińska i Natalia Wilczek (KDK) 

Wyróżnienia: Emilia i Natalia Anyszkiewicz (PSP w 

Głowaczowie) oraz „Wysokolskie Nutki” (PSP w 

Wysokim Kole) 

Soliści gimnazjum: 

1. Julita Zawodnik (ZS w Grabowie nad Pilicą) 

2. Gabriela Roczkowska (ZPO w Sieciechowie) 

3. Zuzanna Gallopeni (PG w Głowaczowie) 

Wyróżnienia: Emilia Ciucias (zgł. indyw.), Paulina 

Chmielewska, Weronika Szafranek (PG w 

Gniewoszowie) 
(Ciąg dalszy na stronie 7) 

Chór „Mały Gospel” z Kozienickiego Domu Kultury, prowadzony przez Ewę Izdebską,  

wyśpiewał wyróżnienie w kategorii chórów. Mali artyści zaśpiewali pastorałkę „Hej kolędo”. 
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Duety i zespoły wokalne gimnazjum: 

Wyróżnienia: Kornelia Tęcza i Karolina Janeczek (ZSO 

w Brzózie) oraz zespół wokalny z Publicznego 

Gimnazjum nr 2 w Kozienicach 

Soliści szkoły średnie: 

1. Patrycja Wołos (I LO w Kozienicach) 

2. Dominika Pońska (KDK) 

3. Marta Kusal (KDK) 

Wręczenie nagród laureatom oraz wyróżnionym 

odbędzie się 12 stycznia 2017 roku w CKA. 

Podwójny konkurs 

 W ramach „VIII Konkursu Kolęd i Pastorałek NA 

TEN NOWY ROK” odbyły się także eliminacje rejonowe 

XV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

„Staropolskie Kolędowanie” Radom 2016. Do finału 

jury zakwalifikowało: Gabrielę Łukasik, duet: Emilę 

Olszewską i Wiktora Filipczuka, Katarzynę Głogowską 

oraz Patrycję Wołos. 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

Zaśpiewali Na Ten Nowy Rok  

Patrycja Wołos zwyciężyła w kategorii szkół średnich 

oraz zakwalifikowała się do kolejnego etapu konkursu 

„Staropolskie Kolędowanie”. 

XVI Przegląd Kolęd i Pastorałek  

Ponad 200 uczestników z 14 formacji artystycznych zaprezentowało się podczas „XVI 

Przeglądu Kolęd i Pastorałek Chórów Seniora Kozienice 2016”. 15 grudnia w sali 

koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego spotkały się chóry oraz zespoły 

muzyczne z Radomszczyzny i udowodnili, że tradycja śpiewania kolęd jest wciąż żywa.  

 Wszystkich uczestników oraz gości powitała 

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska i przedstawiła głównego organizatora 

wydarzenia, Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota 

Jesień” z Kozienic. 

  Podczas wydarzenia obecni byli także jego 

patroni honorowi – Starosta Powiatu Kozienickiego 

Andrzej Jung oraz Burmistrz Gminy Kozienice 

Tomasz Śmietanka, którzy skierowali do 

uczestników ciepłe słowa z okazji nadchodzących 

świąt oraz uroczyście otworzyli przegląd.  

 Pośród klubów seniora prezentujących piękne 

polskie kolędy i pastorałki znaleźli się także 

przedstawiciele Ziemi Kozienickiej, „Złota Jesień”, 

„Chór UTW” działający w Kozienickim Domu Kultury 

oraz „Relaks”. Przegląd poprowadziły Genowefa 

Puszczecka Basaj oraz Wiesława Jurkowska ze 

Stowarzyszenia Klub Seniora „Złota Jesień” z 

Kozienic. Wszyscy uczestnicy na zakończenie 

występu ot rzymal i  d robne  upomink i . 

 Współorganizatorem wydarzenia był Kozienicki 

Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira  

Kozłowska podziękowała artystom ze „Złotej Jesieni”  

za rokroczne zaangażowanie w organizację  

świątecznego przeglądu. 
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Spotkanie opłatkowe słuchaczy UTW 
Przedświąteczne spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku było bardzo 

uroczyste. 14 grudnia, w serdecznej atmosferze przy dźwiękach kolęd, seniorzy podzielili 

się opłatkiem. Był też wykład o Bożym Narodzeniu oraz życzenia od zaproszonych gości  

i Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwiry Kozłowskiej. 

 Michał Grabowski z Mazowieckiego Centrum 

Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu 

wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój i 

przedstawił wykład dotyczący motywu Bożego 

Narodzenia w malarstwie. 

 - Boże Narodzenie w sztuce jest tematem 

ciekawym i bardzo rozległym. Narodziny Chrystusa 

mocno przypisane są sztuce wieków średnich, sztuce 

renesansu, baroku. Każdy ważny malarz epoki, 

wszyscy, których uważamy za mistrzów podejmowali 

temat Bożego Narodzenia. Na początku narodziny 

Chrystusa pokazywane były na tle groty skalnej, 

później gdy nastąpił rozłam w sztuce, Europa 

Zachodnia wypracowała swój własny model 

prezentacji Chrystusa, wtedy właśnie artyści stworzyli 

tradycyjną szopkę – opowiadał gość uniwersytetu. 

Z serdecznymi życzeniami 

 Po wykładzie wszyscy wysłuchali występu Chóru 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod batutą Ewy 

Izdebskiej, a do kolędowania przyłączyli się również 

uczestnicy spotkania.  

 Następnie głos zabrali: Dyrektor Kozienickiego 

Domu Kultury Elwira Kozłowska, Burmistrz Gminy 

Kozienice Tomasz Śmietanka, Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kozienicach Mariusz Prawda oraz 

Wiceprezes Zarządu Enea Wytwarzanie Grzegorz 

Mierzejewski, którzy z łożyl i  słuchaczom 

najserdeczniejsze życzenia i przełamali się z nimi 

opłatkiem.  

 - Kozienicki Dom Kultury z Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku od wielu lat tworzą jedną rodzinę. 

Cieszymy się, że ta rodzina nam się rozrasta. 

Składając Państwu życzenia, chciałam przede 

wszystkim podziękować, że są Państwo z nami – 

mówiła Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska. – Aby zbliżające się święta, jak i 2017 rok 

były pełne optymizmu, radości, wiary w lepsze jutro i 

obfitowały w zdrowie. Tego wszystkim serdecznie 

życzę – dodała. 

 - Gdyby nie nasza chrześcijańska tradycja, święta 

Bożego Narodzenia byłyby kolejnym dniem wolnym od 

pracy. Życzę wszystkim, aby poczuli głębszy sens 

świąt wynikający z naszej tradycji, żebyśmy po tych 

świętach byli lepsi dla siebie nawzajem – mówił 

Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka. 

 Życzenia zdrowa, szczęścia i wszelkiej 

pomyślności gościom oraz uczestnikom złożyła także 

Rada Słuchaczy UTW.  

 - To nasze ostatnie spotkanie w tym roku 

kalendarzowym. Za kilka dni przy stole wigilijnym 

dokonamy bilansu naszych osiągnięć i niepowodzeń. 

Patrząc w przyszłość z pewną dozą optymizmu 

pomyślmy o tym, że większość dni w następnym 

etapie naszej życiowej podróży będzie radosnych i 

pogodnych, a tych smutnych będzie znacznie mniej – 

mówił przewodniczący Rady Słuchaczy Witold 

Makarewicz. 

 Po części oficjalnej wszyscy zeszli do patio, aby 

wspólnie świętować. Na zakończenie wystąpili muzycy 

z Filharmonii Narodowej w Warszawie z koncertem 

zatytułowanym „Sztuka flamenco”. 

Spotkanie uświetnił występ Chóru UTW. 

W przerwie pomiędzy wykładem i koncertem, 

słuchacze UTW mieli okazję, aby złożyć sobie  

świąteczne życzenia i podzielić się opłatkiem. 
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Koncert Noworoczny w CKA 

Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zapraszają na Koncert 

Noworoczny, który odbędzie się w czwartek, 5 stycznia o godz. 19.00 w sali koncertowo-

kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. 

 Przed kozienicką publicznością wystąpią znakomici 

muzycy: Małgorzata Zalewska-Guthman (harfistka), 

Tomasz Strahl (wiolonczelista), Iwona Handzlik 

(sopranistka) i Małgorzata Szymańska-Sadlakowska 

(pianistka). Gościem spotkania będzie Miss Polski i Miss 

Kozienic 2016 Paulina Maziarz, a koncert poprowadzi 

prezenterka telewizyjna i konferansjerka Dominika 

Matuszak. 

Sprzedaż biletów 

 Bilety w cenie 50 zł do nabycia w kasach Centrum 

Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 

29) od 1 stycznia, od godz. 13.00. Szczegółowe 

informacje w Punkcie Informacji CKA, pod nr tel. 

48 611 07 50, e-mail: pit@dkkozienice.pl 

Mikołajki w kinie KDK 
Mikołajki przyciągnęły w grudniu do kina KDK mnóstwo widzów. Z okazji ulubionego 

święta dzieci, przygotowane zostały specjalne seanse z nagrodami. Widzowie wzięli 

udział w konkursach z cyklu „Szczęśliwy fotel” i zgarnęli zestawy gadżetów filmowych. 

 Pierwsze seanse mikołajkowe odbyły się 2 i 6 

grudnia. Najmłodsi obejrzeli najnowszą animowaną 

produkcję Disneya, zatytułowaną: „Vaiana: Skarb 

oceanu”. Specjalne seanse dla uczniów były także 9, 

12 i 19 grudnia. Na ekranie pojawiły się filmy: „Za 

niebieskimi drzwiami”, „Trolle” oraz „Fantastyczne 

zwierzęta i jak je znaleźć”. W grudniu w ramach akcji 

„Mikołajki w kinie KDK” na seansach było ponad 1300 

uczniów ze szkół z całego regionu. 

A co w Nowym Roku? 

 Na styczeń przygotowaliśmy dla naszych widzów 

wiele ciekawych propozycji. Zagramy m.in. dramaty 

„Lion. Droga do domu”, „Sully”, „Powidoki”, polską 

komedię „Po prostu przyjaźń”, familijny film „Jill i Joy” 

i długo wyczekiwany amerykański superhit „Łotr 1. 

Gwiezdne Wojny - historie”. Serdecznie zapraszamy.  

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
 W poniedziałek, 5 grudnia obchodziliśmy 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.  

 Z tej okazji wolontariuszom z Klubu 

Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła”, działającego 

w Kozienickim Domu Kultury podziękowania za 

zaangażowanie i pomoc wręczyła, w imieniu  dyrektor 

Elwiry Kozłowskiej, instruktor KDK Halina Koryńska.  

 Pamiętali o nich także członkowie Stowarzyszenia 

Klub Seniora „Radosna Jesień”, którzy 8 grudnia w 

imieniu wszystkich członków klubu złożyli najlepsze 

życzenia zdrowia, szczęścia, wytrwałości i energii w 

działaniu. Nie zabrakło również słodkiego prezentu, 

rozmów w miłej atmosferze i międzypokoleniowej  

wymiany doświadczeń na temat wolontariatu dawniej  

i dziś. 
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Taneczny pokaz Motylków 

Motylki dały świetny pokaz przed swoimi bliskimi! 20 oraz 22 grudnia dwie grupy taneczne zaprezentowały to, 

czego nauczyły się podczas zajęć tańca. Dzieci pilnie ćwiczą pod okiem instruktor Heleny Szamańskiej  

z Kozienickiego Domu Kultury. Dwie grupy „Motylków” występy rozpoczęły od rozgrzewki. Dzieci rozciągały  

się i przybierały najrozmaitsze pozy. Były ćwiczenia przy drążku, twist oraz pozy tańca klasycznego, takie jak: 

plie, battement tendu czy rond de jambe. Pokazały także tzw. przejście po diagonalu. Były podskoki, układy  

w parach oraz tańce w kółku. Na zakończenie dzieci otrzymały słodkie upominki. 

Spotkanie opłatkowe  

Klubu Seniora „Radosna Jesień” 

Wigilia to czas spotkań w gronie rodziny, bliskich, przyjaciół. To czas serdecznych życzeń 

podczas dzielenia się opłatkiem oraz kolędowania. I tak też było 13 grudnia podczas 

spotkania wigilijnego w Stowarzyszeniu Klub Seniora „Radosna Jesień”, na które 

zaproszeni zostali m.in. nasi wolontariusze z Klubu Młodzieżowego Wolontariatu 

„Skrzydła”.  

 W świąteczny nastrój wprowadził wszystkich 

fragment ewangelii mówiący o narodzinach Jezusa w 

Betlejem odczytany przez Katarzynę Kopycką. Chwilę 

później zgromadzeni odmówili wspólnie z księdzem 

dziekanem Władysławem Sarwą modlitwę. Był też 

czas na życzenia przekazane seniorom przez 

zaproszonych gości. Życzono zdrowia i radości na co 

dzień oraz jak najmniej trosk.  

 Wolontariusze wręczyli seniorom drobny 

bożonarodzeniowy upominek. Prezes Stowarzyszenia 

Klub Seniora „Radosna Jesień” Zofia Wojdak na ręce 

młodzieży ze „Skrzydeł” przekazała życzenia z okazji 

obchodzonego 5 grudnia Międzynarodowego Dnia 

Wolontariusza. Po części oficjalnej był czas na 

przybliżenie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, 

kosztowanie wigilijnych potraw oraz na prezentację 

wierszy o tematyce świątecznej i wspólne śpiewanie 

kolęd. 
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Spotkanie wigilijne VENY 

W poniedziałek, 19 grudnia członkowie Grupy Twórczej „Vena” mieli okazję spotkać się przy opłatku.  

Świąteczny nastrój dosłownie opanował salę sztuk plastycznych w CKA. Pomysłowe ozdoby, takie jak np.  

choinki zdobione suszonymi owocami dodawały uroku tym chwilom. Czego mogą życzyć sobie  

nawzajem artyści? Z pewnością weny twórczej! 

Wieczorek z Akademią Stylu 
W czym tkwi tajemnica dobrze ubranych kobiet? Czy piękno kreuje się w każdym wieku? 

Jakie są składowe dobrego stylu i elegancji? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań 

uzyskały panie, które spotkały się 3 grudnia w kawiarni Kozienickiego Domu Kultury 

podczas wieczorku z Akademią Stylu Agnieszki Jelonkiewicz.  

 Prowadząca, doradca ds. wizerunku, przedstawiła 

ikony stylu od XVIII wieku do czasów współczesnych, 

a uczestniczki na ich podstawie definiowały pojęcie 

elegancji.  

 Podczas prezentacji, Agnieszka Jelonkiewicz 

zwróciła szczególną uwagę na rolę dodatków w 

wizerunku kobiety.  

 Spotkanie zakończyło się nauką wiązania szali  

i apaszek na różne okazje. Przy ich wiązaniu 

ciekawostką było użycie różnych elementów 

biżuteryjnych, takich jak pierścienie, korale i 

sprzączki. Na zakończenie Agnieszka Jelonkiewicz 

przygotowała dla uczestniczek niespodziankę w postaci 

losowania mikołajkowego upominku. 
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