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Cudny koncert na Dzień Kobiet
Dwie pełne sale, około siedmiuset widzów, trzech wspaniałych tenorów
i w sumie ponad dwie godziny z cudowną muzyką — tak w największym
skrócie wyglądały koncerty zorganizowane 8 marca w Kozienickim

Magazyn Kulturalny

Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka z okazji Dnia Kobiet.

Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka
KWIECIEŃ w KDK:
>

Codziennie,

za

wyjątkiem

czwartków, zapraszamy na seanse
filmowe do kina.
>

Niedziela,

CKA

1

nieczynne.

kwietnia.
Poniedziałek,

2 kwietnia. CKA czynne od godz.
13.00.
> Niedziela, 8 kwietnia, godz.
16.00.

VI

Festiwal

Muzyki

Sakralnej im. Józefa Furmanika
w

kościele

pw.

Świętego

Krzyża.
> Czwartek, 12 kwietnia, godz.
16.00. Wyjazd z cyklu Teatralne
Podróże

na

Występ Trzech Tenorów: Rafała Tomkiewicza, Jakuba Pawlika oraz Piotra Kaliny

spektakl

został gorąco przyjęty w Kozienicach. Owacje na stojąco? Tak, i to dwukrotnie!

pt. „Kontrabanda”.

Dla wszystkich pań (niekiedy również

Bez was, nie byłoby nas. Dziękujemy,

w towarzystwie panów), które zdecydowały

że jesteście – powiedział gospodarz Gminy

się 8 marca zawitać do Centrum Kulturalno

Kozienice.

> Niedziela, 15 kwietnia, godz.
12.00.

Poranek

Teatralny

dla

dzieci.
> Niedziela, 15 kwietnia, godz.
17.00. Spektakl pt. „Wygodna S”
grupy

teatralnej

„Za

15

kwadrans”.
> Czwartek, 19 kwietnia, godz.

-Artystycznego, wystąpili Trzej Tenorzy,
i Piotr Kalina.
Występ artystów w naszym mieście

konkursu

spotkał się z tak dużym zainteresowaniem,
że Kozienicki Dom Kultury zorganizował

Kozienickiej

Gospodarki

Komunalnej”.
>

Sobota,

V
wraz

21

kwietnia.

z

Dniem

Obchody

Dnia

Wody”,

„Międzynarodowym
Ziemi”.

plenerowe

Widowisko
„Tańczące

fontanny” w Zespole Pałacowo
-Parkowym.

koncerty,

godz.

i

najbardziej

zagranicznie

znane

kompozycje,

takie jak chociażby: „La Donna e Mobile”,
„Granada”, „Brunetki, Blondynki” czy „My
way”. Chwilami również słuchacze dołączali

dwukrotnie wypełniła się po brzegi. Licznie

do śpiewania z tenorami, np. podczas

przybyłą publiczność przywitała gospodarz

utworu

obiektu, dyrektor KDK Elwira Kozłowska.

Tenorzy,

Publiczność

o

polskie

usłyszała

sala

20.00.

kolejno

publiczność

18.00

i

Kozienickie

„Światowego

dwa

W repertuarze artystów znalazły się
operowe i operetkowe przeboje. Kozienicka

„Najpiękniejsza laurka na 50-lecie

11.00. Rozstrzygnięcie

Wieczór pełen szlagierów

w składzie: Rafał Tomkiewicz, Jakub Pawlik

dopisała,

a

– To wyjątkowy dzień, nie tylko dla
kobiet,

ale

również

dla

mężczyzn

(…)

„Wielka
jak

sława
sama

to

żart”.

nazwa

Trzej

wskazuje,

w dużej mierze nawiązują do najlepszych
tradycji tria: Pavarotti, Domingo, Carreras.

Cieszę się, że oferta Kozienickiego Domu

Występ artystów spotkał się z bardzo

Kultury przypadła państwu do gustu i tak

gorącym przyjęciem ze strony kozieniczan,

13.00. „Smykofonia” - koncert dla

wiele osób zdecydowało się dziś do nas

nie

maluszków.

przybyć – podkreślała dyrektor.

i oczywiście bisów.

> Niedziela, 22 kwietnia, godz.

> Środa, 25 kwietnia, godz. 12.15.
Otwarcie

wystawy

fotografii

słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.

11.00. Kwalifikacje wstępne do 23.
Ogólnopolskiego

Konkursu

Piosenki „Wygraj Sukces”.
> Poniedziałek, 30 kwietnia, 81.
KDK.

zabrał

także

Tomasz

wszystkim

Magazynu

Kulturalnego

owacji

na

stojąco

Gminy

Galerię zdjęć z koncertu można znaleźć

Złożył

na fanpage’u Kozienickiego Domu Kultury

życzenia

z

paniom
okazji

ich

dzisiaj,

na

cały

na portalu Facebook, a relację

rok

wideo,

autorstwa Kroniki Kozienickiej, na naszym
kanale

– Kochane Panie, życzymy wam jak
–

bez

Burmistrz

święta, które powinno trwać cały rok.
najwspanialej

się

Śmietanka.

przybyłym

najserdeczniejsze

> Czwartek, 26 kwietnia, godz.

numer

Głos
Kozienice

obyło

na

platformie

YouTube

(www.youtube.com/KDKimBK).
Or ganizat or em
Dom

koncert ów

i na całe lata. Kochajcie i bądźcie kochane,

Kozienicki

Kultury

im.

a reszta na pewno sama się ułoży (…)

Klimczuka oraz Gmina Kozienice.

b yły

Bogusława
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Magia Świąt Wielkanocnych w KDK
Atmosferę Wielkiej Nocy w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka czuć
było już od połowy marca, a to m.in. za sprawą prezentacji rękodzieła artystów z Grupy
Twórczej VENA oraz warsztatów „Pisanka w CKA” dla uczniów szkół podstawowych.
Te odbyły się 16 marca w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego.

Frekwencja na warsztatach dopisała. Dzieci chętnie wykonywały przepiękne pisanki. Mogły też obejrzeć prace
wystawione przez artystów z VENY. To była przedświąteczna, międzypokoleniowa integracja artystyczna.

W patio Centrum Kulturalno-Artystycznego stanęło

zajęć

odwiedzili

ich

Twórczej VENA zaprezentowali m.in. niezwykłej urody

Edward Pułkowski, Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej

stroiki, serwety, figurki, obrazy oraz szereg różnego

Ilona Jaroszek-Nowak i Przewodnicząca GT VENA

rodzaju

Barbara Drachal.

wielkanocnych

które

pasowały

koszyczków,

jak

i

zarówno
do

do

mieszkań.

Wszystkie prace zachwycały i przyciągały wzrok,

Miejskiej

w

Zastępca

Przewodniczącego

ozdób,

Rady

również

dziewięć, bogato zastawionych stoisk. Artyści z Grupy

Kozienicach

Wszyscy artyści, którzy wzięli udział w prezentacji
i warsztatach otrzymali pamiątkowe dyplomy od KDK.

czasem też zaskakiwały – jak w przypadku dyń,
prezentowanych przez Marię Kozieł.
– Moja praca z nimi zaczyna się już od ziarna.
Sadzę,

hoduję,

pielęgnuję,

później

wyrabiam.

To są tykwy afrykańskie. Można z nich zrobić niemal
wszystko: lampki nocne, doniczki, flakony… Bawię się
tym; robię to, co lubię. Całość jest pracochłonna, ale
daje

dużo

która

w

satysfakcji
ostatnim

–

opowiada

czasie

zasiliła

artystka,
szeregi

Grupy Twórczej VENA.
Pisankowe cuda
Tuż obok swoje prace tworzyło 24 uczniów z ośmiu
szkół podstawowych z terenu gminy. W zajęciach
prowadzonych
Bieńkowską
z

Wólki

przez

udział

plastyk

wzięli

Tyrzyńskiej,

KDK

reprezentanci

Nowej

Wsi,

Agnieszkę
placówek

Kociołek,

Woli

Chodkowskiej, Stanisławic i Kozienic (PSP nr 2, 3 i 4).
Uczniom towarzyszyli nauczyciele, którzy wspierali
ich w tworzeniu niezwykłych pisanek ze styropianu,
zdobionych farbą i wzorami z serwetek. W trakcie

Ten dzień był przepełniony wielkanocnym klimatem.
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Jazz najwyższej próby w CKA.
To był pierwszy koncert w Polsce!
To była prawdziwa uczta dla melomanów. W sobotę, 17 marca, w Centrum
Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach wystąpił znany szwajcarski zespół jazzowy
Marc Perrenoud Trio. Dla tych utalentowanych i wielokrotnie nagradzanych muzyków
był to pierwszy koncert w Polsce! Artyści zostali u nas bardzo ciepło przyjęci.

Liderem formacji jest pianista Marc Perrenoud (po lewej). Na scenie towarzyszą mu Marco Muller (kontrabas)
oraz Cyril Regamey (perkusja). Razem tworzą artystyczną mieszankę wybuchową.

Kolejny, międzynarodowy koncert w CKA spotkał

kolejne

występy:

do

Chorzowa

i

Częstochowy.

się z dużym zainteresowaniem. W sobotę, 17 marca,

To jedyne trzy koncerty grupy, jakie odbyły się

do sali kameralnej przybyła ponad setka miłośników

w Polsce, w ramach tej trasy.

dobrej

muzyki.

Burmistrza

Wśród

byli

Organizatorem

koncertu

był

Kozienicki

Dom

Kultury im. Bogusława Klimczuka oraz Ambasada
Szwajcarii w Polsce. Galerię zdjęć z wydarzenia można

i

znaleźć

Jarosław

w

kozienickim

Traczyk

koncert

czy

odbywał

ds.

Zastępca

Technicznych

Sportu

Kozienice

m.in.

Igor Czerwiński, Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury

że

Gminy

nich

Urzędzie

radni.
się

Warto

w

ramach

Miejskim
zaznaczyć,
Festiwalu

Frankofonii, a do Kozienic zawitała przedstawicielka
Ambasady Szwajcarii Agnieszka Arzt.
Wszystkich

przybyłych

powitała

Dyrektor

Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska, która
podkreśliła, że kolejny w tym roku koncert jazzowy
odbył się

na prośbę

publiczności. Przypomnijmy,

że niespełna dwa miesiące temu w CKA wystąpiła
francuska formacja Gauthier Toux Trio.
– Niezwykle gorące przyjęcie, owacje na stojąco
udowadniają,

że

jest

zapotrzebowanie

na

jazz

w Kozienicach – podkreślała dyrektor.
Przeboje, naturalnie
Tym razem dla kozienickiej publiczności zagrali
muzycy

rodem

ze

Szwajcarii:

Marc

Perrenoud

(fortepian), Marco Muller (kontrabas) i Cyril Regamey
(perkusja). Muzycy zaprezentowali przede wszystkim
utwory ze swojej najnowszej płyty pt. „Nature Boy”.
Zebrali gromkie brawa, otrzymali upominki od
pracowników KDK i odwdzięczyli się za nie bisem. Po
koncercie

można

było

kupić

ich

płyty

i

zdobyć

autografy. Prosto z Kozienic zespół pojechał na dwa

na

naszym

facebookowym

a relację wideo na naszym kanale YouTube.

fanpage’u,
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Mistrzowie słowa walczą o laury
Za nami eliminacje środowiskowe i powiatowe XXXV Małego Konkursu Recytatorskiego
oraz 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które odbyły się w Kozienickim
Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono 11 osób,
które będą reprezentowały Ziemię Kozienicką w kolejnych etapach.

Najmłodsi uczestnicy eliminacji powiatowych Małego Konkursu Recytatorskiego, którzy zdobyli nominacje
do kolejnego etapu oraz wyróżnienia, wraz z członkami jury: Hanną Jaworską, Adolfem Krzemińskim
i Marianem Popisem, dyrektor KDK Elwirą Kozłowską i prowadzącą konkurs instruktor KDK Małgorzatą Koksą.

XXXV Mały Konkurs Recytatorski skierowany jest

-

w

kat.

klas

I-IV:

Iga

Pikulska

(PSP

2

do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych,

w Kozienicach), Kinga Kotańska (PSP w Świerżach

w

Górnych), Julia Starzyk (ZSP w Starych Słowikach)

tym

klas

gimnazjalnych.

Natomiast

w 63. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim udział

i Oliwia Szerszeń (PSP w Głowaczowie);

biorą uczniowie szkół średnich, studenci oraz osoby
dorosłe.

Kozienicki

Klimczuka

był

środowiskowych
Pierwszy

Dom

etap

i

Kultury

im.

Bogusława

organizatorem
powiatowych

odbył

się

1

i

eliminacji

obu
2

w

drugi

kat.

klas

V-VII:
i

Hanna

Karolina

Bernaciak

(PSP

Warmiak

(PSP

w Brzeźnicy);

konkursów.

marca,

w

Głowaczowie)

- w kat. gimnazja: Kornelia Romanowska (PSP
w Głowaczowie).

zaś 12 marca.

Ponadto komisja przyznała także dwie nominacje

W eliminacjach powiatowych udział wzięło łącznie

do eliminacji finałowych 41. Konkursu Recytatorskiego

36 osób: 30 w „małym” i 6 w „dużym” konkursie. Ich

„Warszawska Syrenka”, kolejno dla: Oliwii Szerszeń

prezentacje

i Hanny Bernaciak. Te odbędą się 14 i 15 kwietnia

oceniała

trzyosobowa

komisja

artystyczna, w skład której weszli przedstawiciele
zarządu

Towarzystwa

Radomska”:

Hanna

Kultury
Jaworska,

Teatralnej
Adolf

w stolicy.

„Ziemia

Krzemiński

i Marian Popis.

Z

kolei

do

eliminacji

rejonowych

63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które
odbędą

się

14

kwietnia

w

Radomskim

Klubie

Okazali sie najlepsi

Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia” zakwalifikowały

Do Koncertu Laureatów XXXV Małego Konkursu

się

dwie

osoby:

Małgorzata

Kowalik

(Kozienice)

Recytatorskiego, który odbędzie w maju w Kuźni

w turnieju poezji śpiewanej oraz Milena Strzelczyk

Artystycznej,

w turnieju recytatorskim (ZS nr 1 w Kozienicach).

zakwalifikowało

się

dziewięcioro

uczniów:
- w kategorii 5-6 lat: Agata Kuś (ZSP w Starych
Słowikach) i Filip Szymański (PP nr 4 w Kozienicach);

Wszyscy uczestnicy otrzymali również dyplomy
za udział.
Jeremi Budniak
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Czas szepcze na wystawie w KDK.
Niezwykłe anioły Marty Sokół
„Szept czasu” to tytuł wystawy, którą od piątku, 23 marca, można oglądać w Centrum
Kulturalno-Artystycznym. Wyjątkowe anioły, autorstwa Marty Sokół, już po raz drugi
zagościły w Kozienicach, by zachwycać swoim niecodziennym pięknem.

Komisarz wystawy, plastyk KDK Agnieszka Bieńkowska oraz autorka prezentowanych prac Marta Sokół.

Wernisaż

wystawy

dużym

w różnych galeriach na terenie całego kraju, m.in.:

sztuki

w Sandomierzu, Krakowie czy Zakopanem. Swoje

przywitała Agnieszka Bieńkowska — plastyk KDK,

prace artystka oddaje na wszelakiego rodzaju aukcje

która poprowadziła „spotkanie z aniołami”.

charytatywne,

zainteresowaniem.

spotkał

Przybyłych

się

z

miłośników

Anioły Marty Sokół są niepowtarzalne, jedyne
w swoim rodzaju, utrzymane w rustykalnym klimacie.

pomagając

w

ten

sposób

chorym

dzieciom.
Wystawę „Szept czasu” można oglądać do 13

Wykonane są z drewnianych elementów, umiejętnie

maja.

połączonych z metalem. Zazwyczaj są to odpady,

z wernisażu na fanpage’u KDK na portalu Facebook.

Zachęcamy

też

obejrzenia

galerii

zdjęć

które zyskują nowe życie.
— Są to m.in. elementy starych wiejskich chałup;
już nikomu niepotrzebne, zapomniane. To drewno,
które ma duszę

— mówi Marta Sokół. Materiały

do swoich prac pozyskuje również na złomie. — To
skarbnice ciekawych przedmiotów. Często odwiedzam
złomowiska, gdzie wychwytuję elementy, które mnie
interesują — dodaje.
Autorka

prac

z

wykształcenia

jest

magistrem

geografii. Fascynuje ją kultura wsi — jej tradycje,
obyczaje,

obrzędy

i

architektura.

Mieszka

pod

Radomiem, gdzie prowadzi swoją autorską „Galerię
Pod Aniołem”.

Wystawa „Szept czasu” spotkała się z dużym

Prace Marty Sokół gościły na wielu wystawach

zainteresowaniem. Do KDK zawitało tego dnia wielu

i wernisażach, między innymi na Festiwalu „Dwa

miłośników sztuki oraz artystów, m.in. z GT „VENA”.

Brzegi”

w

Mięćmierzu.

Spotkać

je

można

też
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20 lat Erato: Zofia Kucharska
Zgodnie z zapowiedzią, rozpoczynamy cykl poświęcony twórcom z Grupy Poetyckiej
„Erato”, działającej w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. W tym roku
grupa obchodzi jubileusz 20-lecia swojej działalności i z tej okazji w naszym magazynie
regularnie będziemy publikować sylwetki oraz wybrane utwory artystów. Na inaugurację
serii publikacji, proponujemy poezję uznanej poetki ludowej Zofii Kucharskiej.
Zofia

Kucharska,

z

domu

Lis,

urodziła

się

26 kwietnia 1928 roku we wsi Dębniak, w pobliżu
Grabowa nad Pilicą. Od 40 lat mieszka w Kozienicach,
ale miłość do wsi zawsze miała szczególne miejsce
w jej sercu. Tęsknota do pól, ukwieconych łąk, chat
krytych strzechą to coś, co w jej twórczości jest wręcz
namacalne.
Na drogę poezji wkroczyła w 1971 roku, a iskrą,
która tchnęła w nią natchnienie był wyjazd jej syna do
szkoły w Bydgoszczy. Bardzo przeżywała to rozstanie,
a przy okazji tego wydarzenia powstał jej pierwszy
wiersz – na pożegnanie. Ten impuls dał początek
trwającej niemal pół wieku aktywności artystycznej.
W parze z tematyką wiejską w twórczości poetki
idzie głęboka miłość do Boga, czego przejawem są

Zofia „Babcia Zosia” Kucharska.

liczne wiersze. Jak sama przyznaje, Pismo Święte
przeczytała w całości kilkanaście razy, studiując je

„Wiersze babci Zosi”. Książeczkę tę wydała Biblioteka

litera po literze.

Publiczna Gminy Kozinice. Jej utwory znajdziemy

Jednym z jej szczególnych utworów, jest ten
o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Wiersz ten trafił do
niego, a papież własnoręcznie odpisał

również w almanachach i publikacjach Kozienickiego
Domu Kultury.

na list Zofii

Artystka jest laureatką wielu konkursów, chętnie

Kucharskiej. Jak mówi, była to dla niej ogromna

uczestniczy w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, jest

radość.

aktywną

uczestniczką

życia

kulturalnego

Ziemi

Zofia Kucharska wydała cztery tomiki wierszy,

Kozienickiej, a Grupę Poetycką „Erato” współtworzy od

zatytułowane: „Wiersze”, „Wiersze religijne”, „Żegnaj

samego początku. W 2016 roku była bohaterką

moja

jednego z odcinków cyklu „Co mi w duszy gra…”,

chatko”

i

„Wiersze”,

przy

wsparciu

Stowarzyszenia Grupa Literacka „Łuczywo” Radom.

realizowanego przez Kronikę Kozienicką. Można

Wydana

obejrzeć na kanale YouTube KDK.

została

także

książeczka

dla

dzieci

***

***

***

Boże ty mnie kochasz

Kiedy byłam malutka

Przyszła do nas wiosna

bo mi cierpliwość dajesz

kiedy byłam dzieckiem

taka bardzo miła

i za moje grzechy nie karzesz

brat mi łyżkę

ciekawe jak długo

tylko czekasz Boże

z drzewa wystrugał

będzie nam gościła

bym się poprawiła

jadłam w glinianej miseczce

przyniosła ze sobą

żebym swoje życie

a kiedy 11 lat miałam

pęk kwiatów nadzieję

na lepsze zmieniła

to wojna wybuchła

pożegna nas kiedy wszystkie

abym ze swoich krzyży

jak burza szalała

po łące rozsieje

wieniec ci splatała

a kiedy podrosłam

a mój wiersz dla wiosny

bym ci pod stopy złożyła

i 17 lat miałam

będzie jej zapłatą

i za swoje grzechy

śmierć matkę zabrała

pożegnam ją a przywitam

szczerze żałowała

a wojna jeszcze trwała

mym wierszykiem lato.

a ten wieniec będzie

ale to już minęło

cichą łzą skropiony

wspomnienia zostały

czy go wtedy przyjmiesz

ślady w sercu wyryte

Boże mój kochany?

do dzisiaj przetrwały.

go

Zofia Kucharska
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20 lat Erato:
Halina Markowska Budniak
Poruszają, wzruszają, bawią, skłaniają do refleksji… od dwóch dekad wiersze autorstwa
twórców z Grupy Poetyckiej „Erato” towarzyszą czytelnikom. Kontynuujemy cykl
poświęcony naszym poetom i tym razem proponujemy twórczość Haliny Markowskiej
Budniak.
Halina Markowska Budniak urodziła się 1950 roku
i mieszka w Kozienicach. W dorobku artystycznym
autorki

znalazły

poetyckie:

się

dwa

„Poszukiwana”

indywidualne

(1992)

oraz

tomiki

„Pomiędzy

ostem a nagietkiem” (2014).
Ponadto jej wiersze ukazywały się w antologiach,
w czasopismach i wydawnictwach literackich, a także
na portalach internetowych, gdzie toczyły się rozmowy
i

dyskusje,

odbywała

się

krytyka

oraz

ocena

poszczególnych utworów.
Jej

utwory

antologiach:
w

szuwarach”

„Dojrzewanie
w

różne

świat”

znajdziemy

„To

(1990),

(1993),

„Garść

życia”

miłości”

strony

powiatu

następujących

słowa”

w

(2007),

w

moje

(2000),

świata”

„Zoned

„Wiedzie

ludzi

„Ja

mój

(2002),

mi.ości”

kozienickiego”

„Wiatr
(1996),
i

(2008),

roku otrzymała Nagrodę Specjalną dla Pisarza Regionu

„Twórcy

oraz

zwyciężyła

w

II

Ogólnopolskim

Konkursie

„Obrazy

Literackim „Ja i mój świat”. W latach 2014 i 2017

duszy” (2013), „Słowa puszczane na wiatr” (2013),

zajęła kolejno III i II miejsce w Ogólnopolskim

„Antologia

Konkursie Literackim im. Marii Komornickiej.

Poetów

(2008),

Halina Markowska Budniak.

Polskich

2016”

(2016)

oraz „Antologia Poetów Polskich 2017” (2017).

Halina

W konkursach poetyckich kilkakrotnie zdobywała
nagrody
w

i

wyróżnienia,

Wojewódzkim

m.in.

Konkursie

zajęła

I

Literackim

miejsce
„Czytamy

Markowska

Budniak,

oprócz

się

na

wystawie,

organizowanej

dla

uczestników

warsztatów fotograficznych Uniwersytetu Trzeciego

i piszemy”, kolejno w latach 2006 i 2009. W 2007

Wieku KDK.

storno

w zawieszeniu

układam się w esy-floresy

zawiesiłam się jak liść zapuściłam korzenie

kolano pod brodą stopa pod kolanem

oparłam o biel słyszę wiatru muzykę

szuwary - trzciny szelest – szum

szum drzew i śpiewne nawoływanie ptaków

nim przejedzie kolejny pociąg pozmieniam układ sił
wytyczę nowe pozycje
otworzę okna przeszukam szuflady wspomnień
zamruga tamten księżyc spadnie tamta gwiazda
tamta chwila otworzy ścieżki doznań
po drugiej stronie domu światła latarni strzegą tajemnic

jeszcze cieszy mnie dojrzała zieleń
jeszcze życiodajne soki krążą pod korą
świat ma tyle barw ile potrafię nazbierać i objąć
ile potrafię unieść i zachować na chłodne dni
rozdygotana szelestem spadających liści

ich odbicie jest zaledwie wstążką na pionowej ramie ściany

przyjdą deszcze szarugi rozmoczą płaszcz

może sen się zmęczy i ułoży na poduszce

czerwonozłoty - kolory zapadną w sen

pozamyka niezamknięte połączy pozszywa wygładzi

nie zatrzymam pór roku ani dni ani sekund

zatrzyma gonitwę myśli i huśtawkę zdarzeń

stały rytm przesuwa zegary kartki z kalendarzy

oddzieli zwinie w kłębek przeczeka

nie zatrzymam wirowania spadania umierania

wymaże nadmiarowość gumką myszką
storno jest najlepszym sposobem na wyjście

poezji,

pasjonuje się także fotografią. Ostatnie prace znalazły

ten spektakl będzie trwał dopóki śnieg będzie biały
dopóki błękit nad głową ukołysze serca bicie

w nową przestrzeń do początku do źródła
czysta karta bez niepotrzebnych śladów
jak lód na środku jeziora
parzy dłonie

Halina Markowska Budniak
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„Skrzydlate” akcje wolontariuszy
Klub Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła”, działający w Kozienickim Domu Kultury
im. Bogusława Klimczuka regularnie bierze udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach.
Przed Wielkanocą nasi wolontariusze odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
oraz Placówki Socjalizacyjnej „PANDA”, gdzie poprowadzili warsztaty.
W poniedziałek, 19 marca, wolontariusze z Klubu
Młodzieżowego
oraz

Wolontariatu

Uniwersytetu

„Skrzydła”

Trzeciego

Wieku

KDK,

wraz z członkami Wolontariatu Pracowniczego Enei
Wytwarzanie, odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej.
Była to pierwsza tak szeroka, wspólna akcja
wszystkich trzech grup. W sumie do placówki zawitało
około 25 osób!
Na

początku

udekorowali
atmosferę,

swojej

świetlicę,
a

wizyty,

aby

nadać

następnie

wolontariusze
jej

wyjątkową

poprowadzili

warsztaty

tworzenia ozdób świątecznych. Tego dnia powstały
unikatowe pisanki czy kartki wielkanocne.
Wizyta

była

wymiany

doskonałą

doświadczeń

i

okazją

do

integracji,

dzielenia

się

pozytywną

Warsztaty były świetną okazją do tego,
by wspólnie stworzyć małe dzieła sztuki!

energią.
Z kolei w piątek, 23 marca, wolontariusze ze
„Skrzydeł”

odwiedzili

podopiecznych

Socjalizacyjnej „PANDA”, gdzie również

Placówki

poprowadzili

warsztaty.
Przed

wolontariuszami

kolejne

przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że patronują oni zbiórce plastikowych
nakrętek, która prowadzona jest codziennie w CKA.

Te panie doskonale sobie poradzą
Z okazji Dnia Kobiet, w Kozienickim Domu Kultury zorganizowano warsztaty
z samoobrony dla kobiet. Odbyły się one w sobotę, 10 marca, w sali tanecznej CKA.
Zajęcia

odbyły

się

dwukrotnie,

kolejno

o godz. 16.30 i 17.00, a poprowadziła je Si-Mei Hanna
Mickiewicz. Towarzyszyły jej osoby, które regularnie
trenują na spotkaniach w I LO w Kozienicach.
Wing Tsun Kung Fu to chińska sztuka walki,
stworzona

ponad

300

lat

temu

przez

mniszkę

z klasztoru Shaolin, a uprawiana m.in. przez Bruce’a
Lee i Jackiego Chana. Jak mówi prowadząca, nawet
jednorazowy udział w warsztatach daje efekty. Panie
mogły nauczyć się podstawowych i praktycznych
zasad

samoobrony,

które

umożliwiają

pokonanie

większego i silniejszego przeciwnika.
Warto

zaznaczyć,

że

w

rozwijają sprawność oraz uczą się szacunku do innych

Kozienicach

od

roku

odbywają się regularne zajęcia z kung fu. Trenujący
poznają

m.in.

zasady

działania

Warsztaty poprowadziła Si-Mei Hanna Mickiewicz.

ludzkiego

ciała,

i systematyczności.

Zajęcia odbywają się dwa razy

w tygodniu w I LO, w grupach dla dzieci i dorosłych.
Weronika Bieniek
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Ale jazz! Przebojowa „Smykofonia”
Drugi koncert w ramach cyklu „Smykofonia” Kozienickiego Domu Kultury przyniósł
kolejne muzyczne odkrycia. Tym razem rodzice, którzy pojawili się w niedzielę,
18 marca, ze swoimi dziećmi w sali koncertowo-kinowej Centrum KulturalnoArtystycznego, przekonali się, że jazz to muzyka nie tylko dla dorosłych.
W czasie pierwszego koncertu w ramach nowego
cyklu KDK „Smykofonia”, dzieci i ich opiekunowie
poznawali europejskie brzmienia. Tym razem muzycy
prowadzący

zajęcia

skupili

się

na

konkretnym

gatunku. Dzieci miały okazję posłuchać standardów
jazzowych

w

wykonaniu

Trio

Przemka

Chmiela,

w składzie: Przemysław Chmiel – saksofon sopranowy
i tenorowy, Jan Wierzbicki – kontrabas, gitara basowa
oraz Michał Szeligowski – perkusja. Towarzyszyły im
Katarzyna

Płocińska

i

Aleksandra

Tkaczyk,

które

razem z psem Jazzgotkiem oraz kotem Pankotkiem
poprowadziły zabawy melodią i rytmem. Były więc
łatwe, znane piosenki, śpiewanie prostymi sylabami
i

rytmiczanki,

pochodzące

np.

z

wyliczanek.
Był

to

„Smykofonia” to świetny wybór dla najmłodszych!

dziecięcych
usłyszeć wiele pozytywnych opinii rodziców, którzy

niezwykły

interaktywny

i

rozśpiewany

koncert, którego program został ułożony w myśl teorii
uczenia się muzyki Edwina E. Gordona. – W tej

cieszą się, że takie zajęcia pojawiły się w ofercie
Kozienickiego Domu Kultury.
–

Pomysł

na

zajęcia

umuzykalniające

dla

metodzie chodzi o to, aby uczyć się muzyki jak języka.

najmłodszych dzieci zrodził się z chwilą przeprowadzki

Śpiewamy różne melodie, w różnych skalach, staramy

domu kultury do CKA. Po wielu staraniach, udało nam

się poruszać w rytm muzyki, śpiewamy na sylabach

się go zrealizować, przy wsparciu Mazowieckiego

neutralnych

„ba-ba”

Instytutu Kultury. Tym bardziej cieszymy się, że nasza

krótkie

nowa propozycja przypadła do gustu mieszkańcom

i

takich

wykorzystujemy

jak

„pa-pa”,

rytmiczanki,

czyli

wierszowane strofy – wyjaśnia Aleksandra Tkaczyk,

– mówi Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im.

prowadząca zajęcia.

Bogusława Klimczuka Elwira Kozłowska.

Koncert

cieszył

się

bardzo

dużym

zainteresowaniem, a po jego zakończeniu można było

Kolejne spotkanie z cyklu „Smykofonia” dla
dzieci w wieku 0-5 lat odbędzie się 22 kwietnia.

Spektakle, które bawią i uczą
Pouczający, ale i żartobliwy spektakl o trzech małych świnkach obejrzeli najmłodsi
widzowie w ramach Poranka Teatralnego dla dzieci, organizowanego cyklicznie przez
Kozienicki Dom Kultury. Kolejne Przedstawienie odbyło się w niedzielę, 11 marca,
w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego.
„Przygody Świnek” w wykonaniu aktorów ze Studia
Teatralnego KRAK-ART z Krakowa to przedstawienie
o samodzielności. Aktorzy opowiedzieli historie trzech
świnek,

które

próbowały

zdać

egzamin

z samodzielności na rożne sposoby. Pomagały im
w tym zaproszone na scenę dzieci, które same stały
się aktorami.
Spektakl bardzo się podobał i został nagrodzony
gromkimi

brawami

przez

licznie

zgromadzoną

publiczność.
Kolejny Poranek Teatralny już 15 kwietnia.
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Pełny wrażeń marzec na UTW
Za nami kolejne, pełne ciekawych wykładów tygodnie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Kozienickiego Domu Kultury. W marcu studentów-seniorów odwiedzili wyjątkowi goście,
również sami słuchacze mieli niespodziankę dla swoich koleżanek.
Jeden taki dzień
Pierwsze z marcowych spotkań odbyło się w środę,
7 marca, czyli w przeddzień Międzynarodowego Dnia
Kobiet. Z tej okazji na panie z UTW czekała miła
niespodzianka. Z najlepszymi życzeniami zwrócili się
do nich m.in. Burmistrz Gminy Kozienice dr Tomasz
Śmietanka oraz Przewodniczący Rady Słuchaczy UTW
Witold Makarewicz. Nie mogło zabraknąć kwiatów,
które trafiły m.in. na ręce dyrektor KDK Elwiry
Kozłowskiej oraz pań z Rady Słuchaczy. Była też
specjalna prezentacja przygotowana na ten dzień. Nie
obyło się też bez życzeń i głośnego „Sto lat” dla
gospodarza gminy, bo jak się okazuje – 8 marca
Burmistrz Tomasz Śmietanka wręczył symboliczne

obchodzi urodziny.
Tego dnia, jak co tydzień, odbyły się również
wykłady. Tym razem studenci mieli okazję posłuchać

kwiaty na ręce dyrektor KDK Elwiry Kozłowskiej
i pań, które zasiadają w Radzie Słuchaczy UTW.

Andrzeja Pasławskiego, podróżnika z Krakowa, który
podczas dwóch prelekcji opowiadał o Wilnie.
Od wilków po Państwo Islamskie
Z kolei 14 marca UTW odwiedził Sławomir Wąsik
– przyrodnik, fotograf, filmowiec, autor kilku książek
i kilkuset artykułów o zwierzętach, realizator ponad
stu filmów dokumentalnych. Opowiadał o niezwykłych
zwierzętach, zamieszkujących również naszą Puszczę
Kozienicką, tj. o wilkach. W drugiej części spotkania
odbył się koncert edukacyjny Filharmonii Narodowej
w Warszawie pt. „Za rogatką grand zabawa!”. Nasz
Uniwersytet odwiedził zespół muzyki ludowej noszący
nazwę „Pies szczeka”. Muzycy zabrali słuchaczy do
Wicestarosta Krzysztof Stalmach opowiadał

dawnego Wilna i Lwowa.
Tydzień

później

historyczne,

a

tym

Wicestarosta

Powiatu

przyszła
razem

pora

na

wykłady

prelekcje

wygłosili

Kozienickiego

dr

m.in. o ośrodkach władzy, jakie powstały w Polsce
wraz z końcem I wojny światowej.

Krzysztof

Stalmach oraz dziennikarka, pisarka i publicystka
Bogna

Werchnikowska.

Wicestarosta

mówił

o kształtowaniu się II RP tuż po pierwszej wojnie
światowej: początkowych granicach, walkach o kształt
kraju,

ośrodkach władzy

i systemie

politycznym.

Z kolei Bogna Wernichowska przybliżyła zebranym
"Znakomite i bohaterskie Polki z czasów I wojny
światowej, Legionów i wojny bolszewickiej".
Tuż przed świętami do CKA zawitał Jan Natkański,
były ambasador Polski w krajach arabskich. Jego
wykład dotyczył Państwa Islamskiego, począwszy od
genezy. Tuż po przerwie Lech Wiśniewski, prezes
Towarzystwa

Miłośników

Ziemi

Kozienickiej

opowiedział o zmianach infrastruktury naszego miasta
na przestrzeni wieków.

Frekwencja na kozienickim UTW dopisuje.
Ciekawe wykłady i bogata oferta fakultetów
przyciągają setki studentów-seniorów.
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II Regionalny Konkurs Poetycki
Już po raz drugi Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zorganizował
Regionalny Konkurs Poetycki. W sobotę, 24 marca, poznaliśmy jego laureatów.
Uroczyste

rozstrzygnięcie

konkursu,

połączone

z wręczeniem nagród, odbyło się w sali dydaktycznej
Centrum Kulturalno-Artystycznego. Przybyłych na to
wydarzenie

poetów

przywitała

pracownik

KDK

Aleksandra Sitnik, a następnie głos zabrała dyrektor
placówki

Elwira

konkursu,

który

rodzimych

Kozłowska.
w

poetów.

dużej

Przybliżyła
mierze

Dyrektor

ona

służy

ideę

promocji

podkreśliła

także

zaangażowanie lokalnych literatów, z których wielu na
co dzień udziela się w Grupie Poetyckiej „Erato”.
Na

tegoroczną

edycję

konkursu

wpłynęło

14 zestawów wierszy. Prace oceniało dwuosobowe
jury,

w

skład

którego

weszli

poeci,

poloniści,

Uczestnicy, organizatorzy i członkowie jury
II Regionalnego Konkursu Poetyckiego w KDK.

wykładowcy: Adrian Szary i Krzysztof Kaim. Zanim
poznaliśmy

pokrótce

Po najwyższe laury sięgnął natomiast Kamil Koksa,

opowiedział o kulisach ich wyłaniania. Jak się okazało,

jeden z najmłodszych stażem członków grupy „Erato”.

co do pierwszych trzech miejsc jury było bardzo

Nagrody zwycięzcom wręczyła dyrektor KDK oraz

zgodne. W przypadku wyróżnień panowie „musieli

członkowie komisji konkursowej. Nie zabrakło też

nieco dłużej podyskutować”. Te ostatecznie trafiły do

podziękowań ze strony Kozienickiego Domu Kultury

Marii Komsty, Iwony Bitner oraz Bożeny Pisarek. Pani

dla jurorów.

Bożena

laureatów,

otrzymała

Adrian

także

Szary

nagrodę

specjalną,

Dodatkową atrakcją przygotowaną dla poetów były

ufundowaną przez Wójta Gminy Grabów nad Pilicą,

warsztaty

którą wręczyła jej Małgorzata Siekut, na co dzień

uroczystości zakończenia konkursu poprowadził Adrian

pracownik Centrum Aktywizacji Społeczności Lokalnej

Szary.

„Cyberia”.

literackie,

które

bezpośrednio

po

Zwycięskie i wyróżnione prace dostępne są na

Trzecie miejsce w konkursie zajął Jan Czarnecki,
drugie zaś przypadło Halinie Markowskiej-Budniak.

stronie

internetowej

Kozienickiego

Domu

Kultury

www.dkkozienice.pl

Dzieje się w Kinie KDK
Kino KDK nie zwalnia tempa. Kozienicki Dom Kultury i Stowarzyszenie „Łódź Filmowa”
cały czas poszerzają ofertę dla kinomanów. Sprawdzamy, co ich czeka.
wyjątkowym

A przed nami kolejne

stylu, bo gościem naszego kina był znany reżyser

Ubiegły

miesiąc

zakończyliśmy

w

filmowe hity, m.in. Nowy

Janusz Zaorski. Spotkał się z widzami i opowiedział

film mistrza kina Stevena

o filmie „Pokolenia”. Zawitał również do studia Kroniki

Spielberga „Ready Player

Kozienickiej, a wywiad z nim dostępny jest na kanale

One”.

YouTube Kozienickiego Domu Kultury.

wizja świata, gdzie ludzie

W kolejnych tygodniach marca, tradycyjnie już,

To

futurystyczna

spędzają

całe

dnie

odwiedzały nas dzieci i młodzież szkolna podczas

w cyfrowej rzeczywistości.

seansów organizowanych specjalnie dla nich.

Akcja

toczy

Tanie Wtorki

niezwykłego

Z myślą o kozienickich (i nie tylko) kinomanach

którego

się

stawką

wokół

wyścigu,
jest

Janusz Zaorski odwiedził
28 lutego Kino KDK.

w Kinie KDK uruchomiono Tanie Wtorki. Wzorem

wielka fortuna. Cała produkcja jest naszpikowana

poniedziałków,

efektami specjalnymi na najwyższym poziomie, a film

w

te

dni

będą

obowiązywały

preferencyjne ceny biletów. Szczegóły na stronie
www.kinokozienice.pl

w Kozienicach zobaczymy premierowo już 6 kwietnia.
Zapraszamy!
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