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Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

STYCZEŃ w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

c z w a r t k ó w ,  z a p r a s z a m y  

na seanse filmowe do kina. 

> Czwartek, 4 stycznia godz. 

16.00. Teatralne Podróże: 

„Tartuffe albo szalbierz” Teatr 

Narodowy w Warszawie; godz. 

19.00. Noworoczna Gala Teatru 

Broadway. 

> Niedziela, 7 stycznia godz. 

16.00. Spotkanie autorskie  

z Eweliną Matuszkiewicz, autorką 

książki „Biały latawiec”. 

> Czwartek, 11 stycznia godz. 

11.00.  Wręczenie nagród 

laureatom IX Konkursu Kolęd  

i Pastorałek „Na ten Nowy Rok”. 

> Sobota, 13 stycznia godz. 

16.30. Kozienicki koncert kolęd  

w wykonaniu chóru „Poznańskie 

Słowiki” (Kościół pw. Św. Rodziny 

w Kozienicach).  

> Niedziela, 14 stycznia godz. 

18.30. 26. FINAŁ WIELKIEJ 

ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 

POMOCY w Kozienicach. 

> 15-28  styczn ia  Z IMA  

W MIEŚCIE. Ferie 2018 z KDK. 

> Czwartek, 18 stycznia godz. 

15.00. Pokaz iluzji dla rodzin. 

> Niedziela, 21 stycznia godz. 

12.00.  Poranek teatra lny  

dla dzieci „Baron Smog”. 

> Wtorek, 23 stycznia. Wyjście 

K l u b u  M ł o d z i e ż o w e g o 

W o l o n t a r i a t u  „ S k r z y d ł a ”  

z okazji Dnia Babci i Dziadka do 

Klubu Seniora „Radosna Jesień”. 

> Piątek, 26 stycznia godz. 

17.00. Wernisaż wystawy 

Dariusza Stelmacha; godz. 18.00. 

Spotkanie „Dom pod biegunem”. 

> Środa, 31 stycznia. Magazyn 

kulturalny KDK nr 78. 

20 lat Grupy Twórczej VENA 

Tańce, muzyka, wiersze, życzenia i prezenty – tak wyglądał jubileusz 

20-lecia, działającej w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława 

Klimczuka, Grupy Twórczej VENA. Artyści świętowali 1 grudnia  

w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. Wydarzeniu 

towarzyszyło otwarcie wystawy ich prac. 

Zanim zaproszeni goście zjawili  

się w patio Centrum Kulturalno-

Artystycznego w Kozienicach, twórcy VENY  

w towarzystwie akordeonisty Stanisława 

Wojcieszka wyszli przed budynek. Ubrani  

w ludowe stroje tanecznym krokiem 

zachęcali przechodniów do wspólnego 

świętowania.  

Jubileuszowe spotkanie poprowadziła 

instruktor domu kultury Halina Koryńska. 

Uroczystość rozpoczęła się od minuty ciszy 

ku pamięci byłej kierownik domu kultury 

Anny Kurp. Następnie przed zgromadzoną 

publicznością wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 

„Dębliniacy” z kapelą pod kierunkiem Ewy 

Rząsy. Po nich Maria Komsta i Kamil Koksa 

z działającej w Kozienickim Domu Kultury 

Grupy Poetyckiej ERATO, zaprezentowali 

swoje wiersze dla twórców VENY. 

Inspiracją poetów byli sami artyści oraz ich 

prace.  

Po części artystycznej przyszedł czas na 

przemówienia i życzenia. Najpierw 

wyświetlony został film nagrany przez 

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 

Elwirę Kozłowską, która nie mogła wziąć 

udziału w jubileuszu ze względu  

na służbową delegację. 

- Nie wyobrażam sobie życia 

Kozienickiego Domu Kultury bez twórców, 

którzy swoją twórczością przez lata 

promują Kozienice. Dziękujemy Państwu  

za ogromny wkład pracy w działalność 

artystyczną na rzecz domu kultury i gminy 

Kozienice – mówiła dyrektor KDK. – 

Dziękuję, że jesteście z nami. Wasza 

obecność pozwala nam obcować  

z artyzmem przez duże „A”. Przyjmijcie 

wyrazy najszczerszego uznania i podziwu 

oraz słowa podziękowania za całokształt 

działalności. Niech ten jubileusz będzie 

powodem do zadowolenia i bodźcem  

do dalszego działania – dodała.  

Gratulacje i życzenia 

Wśród zaproszonych gości była m.in. 

prezes Lokalnej Grupy Działania „Puszcza 

Kozienicka” Irena Bielawska, która 

odczytała list gratulacyjny. Podkreśliła też, 

że spora grupa twórców VENY współpracuje 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Grupa Twórcza VENA (od lewej): Helena Szamańska, Stanisława Gołąbek,  

Krystyna Kondeja, Andrzej Zieliński, Marlena Zielińska, Janusz Karaś, Maria Podsiadła, 

Gabriela Osińska, Jadwiga Bronisława Andrzejewska, Józef Kondeja, Genowefa Śledź, 

Władysława Barbara Drachal, Zbigniew Kurasiewicz, Eugenia Kuna. 
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z LGD i nie wyobraża sobie dalszej pracy i rozwoju bez 

nich. 

Kolejną osobą, która zabrała głos, był 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach 

Edward Pułkowski. - Cieszycie oko pięknymi 

wytworami Waszych rąk. Potraficie namalować na 

płótnie, wystrugać w drewnie myśli, idee i obrazy, 

które na myśl przynosi Wam wena. Jestem 

szczęśliwym posiadaczem różnych Waszych rzeźb  

i obrazów oraz koronek – poinformował 

wiceprzewodniczący. 

Sekretarz Gminy Kozienice Stanisław Siderski 

odczytał list gratulacyjny od Burmistrza Gminy 

Kozienice Tomasza Śmietanki. - Jestem zaszczycony 

tym, że tak utalentowani ludzie działają na terenie 

gminy Kozienice. W dobie wszechobecnej 

nowoczesności Państwa twórczość pielęgnująca 

tradycje lokalne jest niezwykle cenna – ocenił 

Stanisław Siderski.  

W jubileuszu udział wziął także Sekretarz Gminy 

Głowaczów Piotr Kozłowski. – Grupa Twórcza VENA to 

ludzie ciekawi, to artystyczne indywidualności, które 

poprzez inspirowanie się dają nam wszystkim 

możliwość pogłębionego obcowania ze sztuką. 

Jesteście grupą kipiącą pomysłami. Potraficie łączyć 

piękno sztuki z prozą życia codziennego. Dziękuję 

Wam za profesjonalizm i pełne zaangażowanie  

w Waszą twórczość – mówił Piotr Kozłowski.  

Po przemówieniach przyszedł czas na wręczenie 

dyplomów i upominków. 

Jubileuszowa wystawa i publikacja 

Prezenty z okazji 20-lecia trafiły nie tylko do 

artystów. Kozienicki Dom Kultury przygotował 

niespodziankę także dla gości – każdy kto wziął 

udział w jubileuszu dostał publikację pt.: „Twórcy 

pełni pasji”, w której przedstawione zostały sylwetki 

wszystkich twórców VENY oraz ich dorobek 

artystyczny i prace. 

Uroczystość była okazją do otwarcia niezwykłej 

wystawy z okazji 20-lecia VENY. Znalazły się na niej 

obrazy, rzeźby i prace koronkarskie. To prezentacja 

dorobku wszystkich szesnastu twórców VENY. 

- O tym jak ważne jest to wydarzenie dla 

Kozienickiego Domu Kultury świadczy oprawa 

dzisiejszego wernisażu. Tak uroczystego otwarcia 

wystawy dotąd nie mieliśmy – mówiła opiekunka 

Grupy Twórczej VENA Agnieszka Bieńkowska. 

Zanim zaproszeni goście mogli obejrzeć 

zgromadzone w sali wystawowej CKA eksponaty, 

przewodnicząca grupy Władysława Barbara Drachal, 

Halina Koryńska i wiceprzewodniczący rady Edward 

Pułkowski, przecięli czerwoną wstęgę zawieszoną  

w drzwiach. 

W sali wystawowej na wszystkich czekał 

jubileuszowy tort i wiejski stół, którego fundatorem 

była LGD „Puszcza Kozienicka” – partner jubileuszu. 

Nie zabrakło też gromkiego „Sto lat!”. 

Wystawę można zwiedzać do 22 stycznia, w sali 

wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

20 lat Grupy Twórczej VENA 

Opiekunka Grupy Twórczej VENA, plastyk KDK Agnieszka Bieńkowska podkreślała,  

że 20-lecie grupy jest bardzo ważnym wydarzeniem dla domu kultury. 

Publikacja o artystach 

Grupy Twórczej VENA. 

Na gości czekał 

jubileuszowy tort. 
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WITRYNA poezji w CKA 

Działająca w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka Grupa Poetycka  

ERATO, zorganizowała 3 grudnia spotkanie literackie WITRYNA. Liczne grono miłośników 

poezji spotkało się w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego, aby za sprawą 

wierszy udać się w sentymentalną podróż do Kazimierza Dolnego nad Wisłą.   

WITRYNA przyc i ągnę ł a  

do  Cent rum Ku l tura lno -

Artystycznego miłośników poezji 

z Ziemi Kozienickiej, Skarżyska-

Kamiennej, Piaseczna, Warszawy 

i Lublina. Przywitała ich 

instruktor Kozienickiego Domu 

Kultury i zarazem opiekunka 

Grupy Poetyckiej ERATO Halina 

Koryńska. Jednym z dwóch 

zaproszonych na ten wieczór 

gości, była poetka i dziennikarka 

Elżbieta Olszewska-Schilling 

(pseudonim Elik Aimee) - 

inicjatorka Salonu Literackiego 

„Schillingówka”. Dziennikarka 

p o d z i ę k o w a ł a  E R A T O  

za zaproszenie i podzieliła  

się swoimi kazimierskimi 

wspomnieniami oraz wierszami  

z tomiku poezji „Sierpniowy zapach Kazimierza”. 

- Mój Kazimierz to nie rynek i wąskie uliczki 

chętnie zwiedzane przez turystów. Mój Kazimierz  

to wzgórza i Albrechtówka z pięknym widokiem  

na Janowiec oraz Kuncewiczówka, gdzie powstała 

większość moich wierszy – mówiła poetka. 

Na spotkaniu nie zabrakło osoby mocno związanej 

ze wspomnianym Domem Kuncewiczów. Kierownik 

oddz i a ł u  Domu Kuncew i cz ów Muzeum 

Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 

Monika Januszek-Surdacka przywiozła ze sobą m.in. 

zdjęcia przedwojennego Kazimierza oraz nagranie  

z 1982 roku, na którym Kuncewiczowie opowiadają  

o swoim domu. Wśród przybyłych gości była także 

Sekretarz Stowarzyszenia Autorów Polskich z oddziału 

warszawskiego Joanna Jakubik, która zaprezentowała 

limeryki kazimierskie. 

WITRYNA sta ła  s ię  idea lną  okaz ją  

do zaprezentowania twórczości poetów z ERATO. 

Swoje wiersze czytały również osoby związane  

z zaprzyjaźnioną Grupą Literacką WIKLINA  

z Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku–

Kamiennej, które przyjechały do Kozienic ze swoją 

przewodniczącą Elżbietą Jach. Poeci w swoich 

utworach nawiązywali m.in. do Kazimierza i Ziemi 

Kozienickiej. Było poważnie, nostalgicznie, lirycznie,  

a czasami dowcipnie i zabawnie. 

- Słuchając Państwa wierszy można stwierdzić,  

że cechuje Was nadwrażliwość i niezwykła 

emocjonalność. Wszędzie możecie znaleźć swój 

„Kazimierz”. To cudowna cecha – oceniła Monika 

Januszek-Surdacka. 

WITRYNA zakończyła się kuluarowymi rozmowami 

przy kawie, herbacie i ciastku, a na pożegnanie 

uczestnicy spotkania zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Grupa Poetycka ERATO z opiekunką Haliną Koryńską (pierwsza z lewej)  

i kustosz Domu Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym  

Moniką Januszek-Surdacką (pierwsza z prawej). 

Elżbieta Olszewska-Schilling (z prawej) chętnie 

dzieliła się swoimi „kazimierskimi” wierszami. 
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„Mały Gospel” z KDK zaśpiewał „Dzisiaj w Betlejem”. 
Emila Olszewska z Małej Estrady Piosenki KDK  

wykonała „Cicho, cicho pastuszkowie”. 

Kolędy na ten Nowy Rok 

Jak co roku Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zorganizował Konkurs 

Kolęd i Pastorałek „Na ten Nowy Rok”. Dziewiąta edycja konkursu została połączona  

z  eliminacjami do XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie 

Kolędowanie” Radom 2017. Przesłuchania odbyły się 7 grudnia, w sali koncertowo-

kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.  Zgłosiło się na nie  

54 uczestników z terenu powiatu kozienickiego: soliści, duety, zespoły i chóry. 

Uczestników oraz ich rodziców i opiekunów 

przywitała Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. 

Bogusława Klimczuka Elwira Kozłowska. 

- Bardzo się cieszę, że kolejny raz spotykamy się 

na tym ważnym wydarzeniu. Mam nadzieję, że scena 

naszego domu kultury będzie dla wszystkich bardzo 

przyjazna. Trzymam za wszystkich kciuki i mam 

nadzieję, że będzie się Wam dobrze śpiewało – mówiła 

dyrektor Elwira Kozłowska. 

Koncert poprowadziła instruktor KDK Małgorzata 

Koksa. 54 uczestników oceniało jury w składzie: 

przewodniczący ks. Dariusz Sałek – przedstawiciel 

Komisji do spraw Muzyki i Śpiewu Kościelnego Diecezji 

Radomskiej, Dariusz Falana – dyrektor Ośrodka 

Kultury w Górze Kalwarii i absolwent Akademii 

Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Kamil 

Koksa – pianista, kompozytor, animator kultury, 

instruktor pianina w KDK oraz Sergiusz Cyngot – 

artysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów.  

Na scenie CKA wystąpiło aż 33 reprezentantów 

Kozienic, a 12 z nich to podopieczni Kozienickiego 

Domu Kultury. W czasie ponad czterogodzinnych 

przesłuchań można było usłyszeć tradycyjne kolędy 

m.in. „Cicha noc”, „Lulajże, Jezuniu” i „Gdy śliczna 

Panna”. Uczniowie szkół z powiatu kozienickiego 

chętnie sięgali też po pastorałki i piosenki nawiązujące 

do Świąt Bożego Narodzenia np. „Spytaj Józefie”, 

„Sianko na stół”, „Złota Jerozolima”, „Kolęda dla 

nieobecnych” czy „Cicho, cicho pastuszkowie”. 

Wszyscy występujący otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Nie tylko konkurs 

Uczestnicy IX  Konkursu Kolęd i Pastorałek „Na ten 

Nowy Rok” byli przesłuchiwani jednocześnie w ramach 

eliminacji do XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd  

i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie” Radom 2017. 

Poza konkursem na eliminacje zgłosiły się: Marika 

Witkowska-Kurtek z KDK w kategorii solistka do 13 lat 

oraz Zespół Wokalny „Relaks” z Klubu Seniora 

„Relaks” w Kozienicach, w kategorii zespół wokalny 

powyżej 13 lat. 

- To prestiżowy konkurs i jest to dla nas ogromna 

nobilitacja – podkreśliła dyrektor Elwira Kozłowska. 

Po zakończeniu koncertu jury udało się na obrady. 

Jak podkreślił  Dariusz Falana, werdykt nie był łatwy, 

ale udało się wytypować laureatów i wyróżnić 

dodatkowo kilka osób.  

- Poziom był wysoki. Wszyscy są tu zwycięzcami. 

Wielu uczestników bardzo nas zaskoczyło swoimi 

wykonaniami i dojrzałością.  Mieliśmy podobne typy, 

bo łączy nas podobna wrażliwość. Wszyscy jesteśmy 

związani zawodowo nie tylko z muzyką, ale także  

z edukacją, więc potrafiliśmy szerzej spojrzeć na walor 

edukacyjny dzisiejszego konkursu – stwierdził Dariusz 

Falana. 

Oni byli najlepsi 

Komisja przyznała łącznie siedem miejsc 

pierwszych. W kategorii chóry najwyżej oceniony 

został „Mały Gospel” z KDK. W kategorii soliści klasy  

0-III pierwsze miejsce zajął Mikołaj Mańka  

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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Wigilia Miejska 

Kolędy na ten Nowy Rok 

15 grudnia po raz dziewiąty odbyło się Spotkanie Wigilijne mieszkańców i gości Ziemi 

Kozienickiej. Na wigilii miejskiej przy krytej pływalni „Delfin” nie zabrakło kolęd, 

opłatków, życzeń, żywej szopki i smacznych, świątecznych potraw. Wydarzenie sprawiło, 

że magia świąt na dobre zagościła w naszym mieście. 

Patrycja Wołos z Młodzieżowej Estrady Piosenki KDK  

zachwyciła wykonaniem „Nie było miejsca dla ciebie”. 

Natalia Wilczek (z prawej) i Anna Wasińska z KDK 

„Pierwszą gwiazdką” wyśpiewały sobie zwycięstwo. 

z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Kozienicach. Wśród solistów z klas 

IV-VI pierwszym miejscem podzieliły się Natalia 

Wilczek i Anna Wasińska reprezentujące Młodzieżową 

Estradę Piosenki w KDK. W kategorii duety i zespoły 

klas IV-VI pierwsze miejsce zajął duet Natalia Wilczek 

i Anna Wasińska z Młodzieżowej Estrady Piosenki 

Kozienickiego Domu Kultury. W kategorii soliści szkoły 

podstawowe kl. VII i gimnazja - Emila Olszewska,  

a w kategorii soliści szkoły średnie - Patrycja Wołos. 

Obie są podopiecznymi Kozienickiego Domu Kultury. 

Ponadto do XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd  

i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie” Radom 2017 

dostali się: Zespół Wokalny „Relaks” z Klubu Seniora 

„Relaks” w Kozienicach oraz Emila Olszewska  

i Patrycja Wołos z Kozienickiego Domu Kultury. 

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród 

laureatom oraz wyróżnień odbędzie się 11 stycznia  

w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. 

Protokoły z wynikami z IX Konkursu Kolęd i Pastorałek 

„Na ten Nowy Rok” i eliminacji do XVI 

Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

„Staropolskie Kolędowanie” Radom 2017, dostępne  

są na stronie internetowej Kozienickiego Domu 

Kultury pod adresem: https://www.dkkozienice.pl/?

id=8203. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

22 tysiące pierogów, 500 litrów barszczu 

czerwonego, 1,5 tysiąca racuchów z jabłkami, 110 

litrów kapusty z grochem, 300 krokietów, 600 porcji 

łazanek, 50 litrów kapusty z grzybami i 100 litrów 

zupy borowikowej sprawiły, że z IX Spotkania 

Wigilijnego nikt nie wrócił do domu głodny. 

Świąteczne specjały były serwowane, kiedy w tle ze 

sceny słychać było kolędy. Najpierw wystąpiła 

istniejąca od 1995 roku Orkiestra Dęta Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Kozienicach pod batutą Zygmunta 

Juśkiewicza. Po niej przed publicznością zaprezentował 

się dziecięcy chór Belcanto z kozienickiej Szkoły 

Muzycznej.  

Po wspólnym kolędowaniu przy szopce 

bożonarodzeniowej na scenie pojawili się gospodarze 

spotkania. Proboszcz parafii św. Krzyża Kazimierz 

Chojnacki przeczytał mówiący o narodzeniu Jezusa 

fragment Ewangelii św. Łukasza, a pochodzący  

z Kozienic Biskup Diecezji Kamieniecko-Podolskiej  

na Ukrainie Radosław Zmitrowicz, poświęcił opłatki.  

Te trafiły później do wszystkich uczestników spotkania 

dzięki wolontariuszom z Młodzieżowego Klubu 

„Skrzydła” działającego w Kozienickim Domu Kultury  

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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i z wolontariatu „Szansa” działającego w I Liceum 

Ogólnokształcącym. Dwoje z nich w epokowych 

strojach przedstawiało postać: Stefana Czarnieckiego 

- patrona I LO i jego żonę. Następnie były życzenia dla 

całej społeczności. 

- W imieniu Dekanatu Kozienickiego życzę naszym 

drogim i  szanownym gościom, mieszkańcom miasta, 

gminy i powiatu kozienickiego, żeby Ten który 

przychodzi do każdego z nas pozostał z Wami  

na zawsze - mówił Dziekan Dekanatu Kozienickiego 

ks. Władysław Sarwa.  

Wiceprezes ds. Pracowniczych ENEA Wytwarzanie 

Grzegorz Mierzejewski życzył radosnych, rodzinnych  

i obfitych świąt. - Pamiętajmy jednak, że po drugiej 

stronie tego wszystkiego leży opłatek, a obok opłatka 

leżą takie wartości jak: wiara, nadzieja, miłość  

i troska o drugiego człowieka - podkreślił Grzegorz 

Mierzejewski.   

Natomiast Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej 

Jung życzył mieszkańcom, aby spędzili święta zgodnie 

ze swoimi oczekiwaniami.  - Niech Nowy Rok 

przyniesie spełnienie marzeń, życzę by zdrowie  

i szczęście nie opuszczało Waszych domów - dodał 

starosta. 

Jako ostatni głos zabrał Burmistrz Gminy Kozienice 

Tomasz Śmietanka: - Jesteśmy jedną wielką 

wspólnotą w wymiarze terytorialnym, samorządowym  

i religijnym, bo nie byłoby Świąt Bożego Narodzenia 

bez wymiaru religijnego, bez tej wielkiej tajemnicy 

Bożego Narodzenia. Miałem tę łaskę od opatrzności, 

że osiem lat temu byłem w Betlejem i wiem, że to 

wszystko wydarzyło się naprawdę. Nikt, nawet ci, 

którzy są dalej od Boga i wciąż go poszukują nie 

kwestionują narodzin Chrystusa, które zmieniły 

historię świata i nadal zmieniają ją na dobre. 

Po oficjalnych wystąpieniach wszyscy zaczęli dzielić 

się opłatkiem, a na scenie pojawili się zdobywcy 

pierwszych miejsc w IX Konkursie Kolęd i Pastorałek 

„Na ten Nowy Rok”, zorganizowanym przez Kozienicki 

Dom Kultury 7 grudnia. Na koniec wystąpił zespół 

Góralska Hora, który zagrał na skrzypcach, altówce  

i basach góralskich. Część artystyczną wigilii 

miejskiej, jak co roku, przygotował Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka, natomiast  

za organizację odpowiedzialny był Urząd Miejski  

w Kozienicach i podległe mu jednostki. 

W czasie spotkania można było kupić niezwykłe 

prezenty i ozdoby. Była też żywa szopka. Wydarzenie 

poprowadził Wojtek Szymański z Radia ESKA. 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

Wigilia Miejska 

Na zdjęciu (od lewej): burmistrz Tomasz Śmietanka, 

ks. Kazimierz Chojnacki,  bp Radosław Zmitrowicz, 

starosta Andrzej Jung, ks. Władysław Sarwa  

i prezes Grzegorz Mierzejewski. 

Na wigilijnej scenie wystąpili laureaci IX Konkursu 

Kolęd i Pastorałek „Na ten Nowy Rok”  

m.in. chór Mały Gospel z KDK. 

Zespół Góralska Hora. 

W wigilii uczestniczyła także dyrektor KDK  

Elwira Kozłowska oraz (od prawej): wiceprezes ENEA 

Wytwarzanie Grzegorz Mierzejewski,  

prezes KGK Robert Wojcieszek  

i prezes OBORY Sp. z o.o. Jerzy Olizarowski. 
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Świąteczne rękodzieło w CKA 

Na ośmiu barwnych stoiskach, działającej od 20 lat 

w domu kultury Grupy Twórczej VENA, swoje prace 

zaprezentowali: Władysława Barbara Drachal, Jadwiga 

Bronisława Andrzejewska, Maria Podsiadła, Józef 

Kondeja, Krystyna Kondeja, Eugenia Kuna, Zbigniew 

Kurasiewicz i Gabriela Osińska.  

Wśród fantastycznych bożonarodzeniowych ozdób, 

takich jak: ręcznie robione bombki - haftowane, 

styropianowe, malowane na szkle; ozdobne stroiki, 

choinki z piór czy koronkowe aniołki, można było 

zobaczyć też drewniane anioły i rzeźby z szopki 

bożonarodzeniowej, zimowe obrazy, koronkowe 

koszyczki, figurki kotów i bałwanów, piękne serwety, 

kolorowe czapki i opaski. Słowem – 

wszystko to, co może ozdobić dom  

w czasie świąt. 

J a r m a r k o w i  t o w a r z y s z y ł y 

prowadzone przez plastyczkę KDK 

Agnieszkę Bieńkowską, warsztaty 

„Bombka w CKA”. Udział w nich wzięło 

osiem szkół podstawowych z terenu 

gminy Kozienice: cztery kozienickie 

podstawówki oraz szkoły ze Stanisławic, 

Kociołek, Woli Chodkowskiej i Wólki 

Tyrzyńskiej. Przybyłych na prezentację 

rękodzieła i warsztaty, przywitały 

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 

Elwira Kozłowska oraz Agnieszka 

Bieńkowska, opiekunka twórców  

z VENY. 

– Jarmark rękodzieła bożonarodzeniowego, 

połączony z warsztatami plastycznymi, zagościł  

w przestrzeni Centrum Kulturalno-Artystycznego po 

raz pierwszy, dzięki czemu centrum stało się tłem dla 

bajkowej scenerii. Zarówno zainstalowane iluminacje 

świetlne, jak i przede wszystkim rękodzieło oraz 

tworzone przez uczniów prace, niewątpliwie 

temu służą. Dzięki Wam wszystkim dziś  

w Centrum Kulturalno-Artystycznym można 

poczuć magię świąt – mówiła Elwira Kozłowska. 

– CKA stało się miejscem idealnym dla 

wszystkich, którzy chcą podarować swoim 

bliskim coś wyjątkowego. Rzeźbiarstwo, 

malarstwo, koronkarstwo, to idealne prezenty 

na święta. Podobnie bombki, które powstaną 

podczas warsztatów, z pewnością będą nie 

tylko miłą pamiątką, ale mogą być świetnymi 

prezentami – dodała dyrektor. 

Przez ponad dwie godziny uczniowie i ich 

nauczyciele przygotowywali swoje bombki. Za 

podstawę służyły im styropianowe kule, które 

ozdabiane były ślimaczkami z ręcznika papierowego, 

kolorowymi taśmami i wstążkami oraz perełkami. 

Uczestnicy warsztatów mogli zabrać je ze sobą  

do domów. Na pamiątkę otrzymali też dyplomy  

i słodkie upominki, które każdemu wręczała osobiście 

dyrektor KDK. Dyplomy i słodkości trafiły także  

do artystów z Grupy Twórczej VENA. 

Efektowne bombki, niezwykłe choinki i stroiki, a także obrazy, rzeźby, serwety  

i koronkowe aniołki można było zobaczyć 11 grudnia w Centrum Kulturalno-

Artystycznym. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, zorganizował tego dnia 

jarmark rękodzieła bożonarodzeniowego Grupy Twórczej VENA oraz warsztaty dla szkół  

podstawowych „Bombka w CKA”. 

Członkowie Grupy Twórczej VENA wraz z Elwirą Kozłowską, 

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury  

im. Bogusława Klimczuka. 

Uczestnicy warsztatów „Bombka w CKA”  

zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie  

z Agnieszką Bieńkowską (na dole pierwsza z lewej)  

i dyrektor Elwirą Kozłowską (trzecia z prawej). 
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Opłatek na UTW 

Ostatnie w tym roku spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu 

Kultury odbyło się 13 grudnia i miało wyjątkowy charakter. Najpierw był wykład  

o tematyce świątecznej, później koncert kolęd, a na koniec życzenia, opłatek  

i poczęstunek. 

Bezpośrednio przed wykładem ze słuchaczami 

spotkał się ks. Tomasz Pastuszka, aby złożyć 

seniorom świąteczne życzenia i zachęcić ich do 

zaangażowania się w działalność wolontaryjną  

w Kozienickim Hospicjum Domowym przy parafii św. 

Krzyża. 

Następnie prelekcję 

pt.: „A gdyby Boże 

Na rodzen ie  by ło 

n a p r a w d ę … 

przyjemne? - czyli jak 

wyjść z pętli nawyków 

ś w i ą t e c z n y c h ” , 

wygłosiła psycholog 

Beata Kaczyńska, 

która podpowiadała 

seniorom co zrobić, 

a b y  ś w i ę t a  

i przygotowania do 

nich nie były tylko 

męczącym obowiązkiem. 

- Pamiętajcie, że jeśli nie umyjecie okien na błysk, 

nie zrobicie generalnych porządków w domu  

i w piwnicy, nie przygotujecie 12 potraw albo 

tradycyjnego dania, którego nie lubicie, to święta i tak 

odbędą się – przekonywała psycholog.  

Beata Kaczyńska podkreślała, że święta można 

przeżywać „na luzie”, z radością i tak żeby nie 

kojarzyły się ze zmęczeniem oraz przejedzeniem. 

- Zróbcie sobie takie święta, jakie chcecie, o jakich 

marzycie, a nie takie jakie „powinny” być według 

tradycji, reklam i filmów. Nie liczcie na to, że wszystko 

załatwi za Was duch świąt, bo na miłą, świąteczną 

atmosferę przy stole „pracuje się” cały rok dbając  

o relacje z bliskimi – mówiła. 

Kolędy i życzenia 

Po wykładzie i krótkiej przerwie rozpoczął  

się koncert polskich kolęd w wykonaniu Chóru 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod batutą Ewy 

Izdebskiej. Następnie Dyrektor Kozienickiego Domu 

Kultury i UTW Elwira Kozłowska złożyła słuchaczom 

życzenia. 

- Świąt prawdziwie świątecznych, ciepłych w sercu, 

śnieżnych na zewnątrz. Aby nie zabrakło miłości  

i radości, aby był to okres spokoju i odpoczynku. Aby 

pachniała choinka i świeciła pierwsza gwiazdka, dająca 

nadzieję na 2018 rok, a ten Nowy Rok niech spełni 

wszystkie marzenia. 

Dyrektor przeczytała też nawiązujący do Bożego 

Narodzenia wiersz Zofii Kucharskiej z działającej  

w Kozienickim Domu Kultury Grupy Poetyckiej ERATO. 

Później życzenia złożyli także zaproszeni goście. 

Zastępca Burmistrza 

d s .  Spo łe cznych 

Małgorzata Bebelska 

mówiła w imieniu 

swoim i całego 

samorządu gminnego. 

- Życzę Państwu, aby 

w ten jeden magiczny 

wieczór wszystkie 

g w i a z d y  n i o s ł y 

szczęście do Państwa 

rodzin, aby przy stole 

nie zabrakło radości, 

miłości, uśmiechu,  

a przyszłość niosła szczęście, nadzieję i spełnienie 

marzeń.  

Do odwiedzania elektrowni zachęcał seniorów,  

a zwłaszcza emerytowanych pracowników zakładu, 

Wiceprezes ENEA Wytwarzanie ds. Pracowniczych 

Grzegorz Mierzejewski. Na koniec złożył też życzenia. 

- Życzę Wam i Waszym rodzinom, żeby przy 

wigilijnym stole towarzyszyła Wam wiara, że jest 

dobrze, a będzie jeszcze lepiej i nadzieja na to,  

że zawsze będziemy jedną wielką kozienicką, 

energetyczną rodziną.  

Natomiast Wicestarosta Powiatu Kozienickiego 

Krzysztof Stalmach apelował  do mężczyzn, aby 

pomogl i  kobietom w przedświątecznych 

przygotowaniach i życzył słuchaczom przede 

wszystkim zdrowia i miłości. 

- Bez tego daleko nie dojdziemy. Niech 

nowonarodzony Chrystus pobłogosławi nam 

wszystkim, a w Nowym Roku niech spełnią  

się wszystkie marzenia - mówił wicestarosta. 

Na koniec do zaproszonych gości i słuchaczy UTW 

życzenia skierowała Rada Słuchaczy. Przewodniczący 

Witold Makarewicz odczytał wiersz związanej z ERATO 

Haliny Markowskiej Budniak. Przed rozejściem się do 

domów seniorzy połamali się opłatkiem i znaleźli 

chwilę na rozmowy oraz poczęstunek. 
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CKA odwiedził św. Mikołaj z aniołami 

Święta w poezji 

W Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka od 19 lat działa Grupa Poetycka 

ERATO. Poniżej prezentujemy dwa wiersze o tematyce świątecznej, poetek związanych  

z ERATO: Zofii Kucharskiej i Haliny Markowskiej Budniak. 

Trzy dni przed swoimi imieninami z wizytą do Kozienic wpadł św. Mikołaj. Spotkał  

się z dziećmi w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach w ramach 

comiesięcznego cyklu „Poranek teatralny”. Z okazji mikołajek Kozienicki Dom Kultury  

im. Bogusława Klimczuka zorganizował dwa spektakle pt.: „Wizyta św. Mikołaja”. 

Zanim św. Mikołaj pojawił się na scenie CKA dzieci 

poznały dwa aniołki - Gapcię i Gapcia. To właśnie one 

zabrały najmłodszych widzów w podróż, której celem 

było odnalezienie zagubionej przez Gapcia wigilijnej 

gwiazdy. Wycieczka była okazją do opowiedzenia 

dzieciom co jest najważniejsze w Świętach Bożego 

Narodzenia. Kiedy udało się zaświecić gwiazdę  

na niebie, do dzieci przyszedł św. Mikołaj i zostawił 

prezenty. 

W role Mikołaja i aniołków wcielili się aktorzy  

z Teatru WARIACJA z Warszawy. Na obu spektaklach, 

na które obowiązywały darmowe wejściówki, sala była 

pełna, a widzowie wracali do domów z uśmiechami. 

Wieczór wigilijny 
to wieczór pokoju 
to wieczór jedności 

miłości nastroju 
to wieczór od dawna 
wczesnego zarania 

najpiękniejsza w życiu 

chwila pojednania 
wieczór wigilijny  

któż to dziś wypowie 
wszyscy się w ten wieczór 

jednoczą wrogowie 
to jest piękna chwila 
miłości w rodzinie 

tradycja wigilii 
nigdy nie zaginie 

bo się sam Pan Jezus 

w ludzkich sercach rodzi 
najbardziej zwaśnionych 

on sobą pogodzi.  
Narodziłeś się Jezu 

w żłóbku w stajence 
pójdę się pokłonić 

tobie i świętej panience 
ale jestem biedną 

i nie mam nic więcej 
cóż ci mogę ofiarować 
moje znękane serce. 

 
Zofia Kucharska 

 
Idą święta 

 

Czas grudniowy w pośpiechu przemyka. 
Karp już czeka i w wannie się pluska. 
Pachnie sernik, makowiec, pierogi. 
Błyszczą schody, podłogi i lustra. 

 
Ciepłym blaskiem zaświeci choinka. 
Sfrunie gwiazda na grafikę nieba. 

W bieli rąk otulony opłatek, 
Będzie szeptał, że miłości potrzeba. 

 
Wypięknieją najprostsze słowa, 
Łagodnością w serca krainie. 

Znów nadzieja rozkruszy w nas lody 
I kolęda serdeczna popłynie. 

 
Przecież warto, te chwile zatrzymać. 
By Rok Nowy przyniósł nam spokój. 
Taką radość, która nigdy nie ginie 
I nie zdarza się TYLKO raz do roku. 

 
Więc podzielmy się bielą opłatka, 

Dobrym słowem, co miłością wzrasta. 
Niech ta chwila, nie dzieli - lecz łączy, 
Jak most brzegi, jak arterie miasta. 

 
Halina Markowska Budniak 

Dzieci chętnie śpiewały kolędy z Gapciem i Gapcią,  

w oczekiwaniu na wigilijną gwiazdę i św. Mikołaja. 



 

Str. 10 

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

Manekiny zdobią KDK 

Wnętrza Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka „ożyły” za sprawą 

siedmiu manekinów, które zdobią wejścia do poszczególnych sal i pomieszczeń. To dzieło 

plastyczki KDK Agnieszki Bieńkowskiej. 

Jeden z manekinów można zobaczyć na parterze 

Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, tuż 

przy wejściu do działającej w strukturach 

Kozienickiego Domu Kultury telewizji lokalnej „Kronika 

Kozienicka”. Został ozdobiony archiwalnymi zdjęciami, 

a u jego stóp stoi kamera z logo Kroniki. 

Pozostałe manekiny „zamieszkały” na pierwszym 

piętrze zajmowanym przez KDK i kino, które także 

jest prowadzone przez dom kultury. Przy wejściu  

do kina ustawiony został manekin ze szpulą filmową. 

Sali tanecznej „pilnuje” tancerka w czarno-czerwonej 

kreacji. Wejście do sali sztuk plastycznych sygnalizuje 

manekin w kolorowej spódnicy z paletą farb  

i wachlarzem z pędzli. Przy sali muzycznej stoi 

manekin z kontrabasem, a przy teatralnej w biało-

czarnej sukni zdobionej maskami. Ostatni został 

ustawiony przy sali dydaktycznej - Agnieszka 

Bieńkowska ubrała go w pomarańczowo-granatowe 

barwy i studencki biret z logo Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku Kozienickiego Domu Kultury. 

Dzień Wolontariusza 
Wolontariusze na całym świecie 5 grudnia obchodzą swoje święto. Społecznicy związani 

z Kozienickim Domem Kultury im. Bogusława Klimczuka spotkali się z tej okazji trzy dni 

później. Były podziękowania, dyplomy, prezenty i życzenia. 

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Koz łowska podz iękowała wolontar iuszom  

z Młodzieżowego Klubu „Skrzydła” oraz Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku KDK, za działalność. 

- Wolontariuszem może być każdy. Trzeba tylko 

chcieć. Dziękuję, że Państwo chcecie i potraficie 

zagospodarować czas tak, aby znaleźć chwilę, żeby 

cząstkę siebie oddać innym - mówiła Elwira 

Kozłowska. 

 Następnie dyrektor 

z  o p i e k u n k ą 

wolontariuszy Izabelą 

Barcikowską-Poździk, 

wręczyły społecznikom 

dyplomy i prezenty.  

 Po części oficjalnej 

był poczęstunek oraz 

r o z m o w y  i  g r y 

planszowe integrujące 

dwa pokolenia. W spotkaniu uczestniczyły też 

przedstawicielki zaprzyjaźnionego Klubu Seniora 

„Radosna Jesień”.  

 Wolontar iusze KDK chętnie włączają  

się w rozmaite akcje. Słuchaczki UTW wyszły 

niedawno z inicjatywą czytania bajek i wierszy 

dzieciom w przedszkolach. Poprowadziły też warsztaty 

tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych dla 

podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej „Panda”  

i  w z i ę ł y  ud z i a ł  

w szkoleniu z Latającą 

Animatorką Kultury  

z  T o w a r z y s t w a 

Inicjatyw Twórczych 

„ę”. Młodzież ze 

„Skrzydeł” pamięta 

m.in. o dzieciach, 

p o t r z e b u j ą c y c h , 

seniorach i zmarłych. 
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Ponad tysiąc na mikołajkach w kinie 

Na  m i ko ł a j ko we  p ro j e k c j e 

zdecydowali się uczniowie z terenu 

całego powiatu, m.in. z Kozienic, 

Głowaczowa, Świerży Górnych  

i Przydworzyc. W specjalnej ofercie 

znalazły się filmy: „Mikołaj w każdym  

z nas”, „Listy do M. 3” i „Najlepszy”. 

6 grudnia z kolei zorganizowany 

został konkurs „Szczęśliwy fotel”. Przed 

seansami filmu animowanego „Coco” 

można było wygrać wiele atrakcyjnych 

nagród. Dla dzieci przygotowane były 

zabawki, a dla dorosłych kosmetyki. 

Reżyser Janusz Zaorski i jego żona dr Anna Osmólska-Mętrak spotkali się 11 grudnia  

ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury  

im. Bogusława Klimczuka. Rozmawiali z nimi o medycynie na dużym i małym ekranie. 

Prelekcja pt.: „Nie tylko Bogowie, czyli medycyna 

na ekranie”, była okazją do przypomnienia sobie  

polskich i zagranicznych filmów, seriali, telenowel  

i sitcomów o tematyce medycznej takich jak: „Lot nad 

kukułczym gniazdem”, „Znachor”, „Kardiogram”, 

„Trzeba zabić tę miłość” czy „Bogowie”.  

- Tematy medyczne zawsze były interesujące dla 

środowiska filmowego. To nie jest nowa moda – 

podkreśliła dr Anna Osmólska-Mętrak. 

Janusz Zaorski chętnie opowiadał anegdoty  

z planów filmowych. Mówił też o swoich spotkaniach  

z popularnymi aktorami znanymi zarówno z polskich, 

jak i zagranicznych produkcji. Dzielił się także 

refleksją na temat ich kreacji. 

- Tomasz Kot fantastycznie wcielił się w rolę 

Zbigniewa Religi naśladując jego chód, sylwetkę, 

ruchy. To było bardzo wiarygodne, brakowało mi tylko 

jego zainteresowania piłką nożną. Ten temat został 

tylko delikatnie zaznaczony w filmie – ocenił reżyser, 

który osobiście znał Religę. 

W dalszej części wykładu małżeństwo analizowało 

polskie i zagraniczne seriale, telenowele i sitcomy  

o tematyce medycznej. Przypomnieli o „Dr. Kildare”, 

„Doktor Ewie”, „Szpitalu na peryferiach” i bazującym 

na tym serialu sitcomie „Szpitalu na perypetiach”, „Dr 

Quinn”, „W labiryncie”, „Ostrym dyżurze”, „Dr House” 

oraz „Na dobre i na złe”. 

- „Na dobre i na złe” to telenowela, która jest 

przykładem produkcji ze znakomitą obsadą aktorską, 

która ratuje niedociągnięcia i mielizny scenariuszowe 

– mówiła dr Anna Osmólska-Mętrak. – Warto 

wspomnieć też o jej walorach edukacyjnych  

i profilaktycznych, ponieważ jednym z zadań tej 

produkcji jest przekonywanie ludzi do regularnych 

badań – dodała. 

Reżyser u seniorów 

Dr Anna Osmólska-Mętrak i reżyser Janusz Zaorski 

opowiedzieli słuchaczom UTW historię  produkcji  

o tematyce medycznej. 

1051 uczniów skorzystało z mikołajkowej oferty kina Kozienickiego Domu Kultury  

im. Bogusława Klimczuka. Specjalne seanse szkolne odbyły się między 1 a 5 grudnia. 

Natomiast 6 grudnia przed filmami zorganizowany był konkurs „Szczęśliwy fotel”. 
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