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MAJ w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 
czwartków, zapraszamy na 
seanse filmowe do kina. 

> Środa, 9 maja, godz. 11.00. 
Uroczyste zakończenie roku 
akademickiego 2017/2018 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

> Środa, 9 maja, godz. 16.00. 
Wyjazd z cyklu Teatralne 
Podróże na spektakl pt. „Piloci”. 

> Czwartek, 10 maja, godz. 
11.00. XXV Konkurs Muzyczno-
Taneczny MUSIC -DANCE: 

kategorie muzyczne. 

> Piątek, 11 maja, godz. 12.00. 
Jubileusz 50-lecia istnienia  
i działalności Kozienickiej 
Gospodarki Komunalnej.  

> Niedziela, 13 maja, godz. 
12.00. Poranek Teatralny dla 
dzieci. 

> Czwartek, 17 maja, godz. 
11.00. XXV Konkurs Muzyczno-
Taneczny MUSIC -DANCE: 
kategoria taneczne. 

> Piątek, 18 maja, godz. 17.00. 
Wernisaż wystawy Studentów 

UTH w Radomiu. 

> Poniedziałek, 21 maja, godz. 
11.00. Kwalifikacje regionalne do 
23. Ogólnopolskiego Konkursu 
Piosenki „Wygraj Sukces”. 

> Środa, 23 maja, godz. 10.00. 
XXVII Prezentacje Dorobku 
Artystycznego Przedszkol i  
„Z uśmiechem na buzi”. 

> Czwartek-sobota, 24-26 maja. 
Festiwal Folkobranie. 

> Sobota, 26 maja. Impreza 
plenerowa na terenie Punktu 
Widokowego „Kępeczki”. 

> Niedziela, 27 maja, godz. 
17.00.  Spotkanie literackie 
Witryna. 

>  W t o r e k ,  2 9  m a j a . 
Podsumowanie konkursu „Jaki 
znak twój — Orzeł Biały”. 

>Wtorek, 29 maja. Wizyta 
wolontariuszy z MKW „Skrzydła”  
w świetlicy środowiskowej 
„Uśmiechnięte Buźki” z okazji 
Dnia Dziecka. 

>  Czwa r tek ,  31  ma ja ,  
8 2 .  n u m e r  M a g a z y n u 
Kulturalnego KDK. 

Cudna muzyka na chwałę Pana 
Już po raz szósty w Kościele pw. Świętego Krzyża odbył się Festiwal  

Muzyki Sakralnej im. Józefa Furmanika. To jedno z najważniejszych  

artystycznych wydarzeń na Ziemi Kozienickiej. 8 kwietnia  

miłośnicy muzyki mieli okazję wysłuchać niesamowitych występów,  

w tym m.in. gości specjalnych festiwalu — „Poznańskich Słowików”. 

Józef Furmanik (1867-1953) był 

wybitnym kompozytorem, organistą, 

wykładowcą, wychowawcą wielu pokoleń 

muzyków. Przez dekady związany był  

z kościołem pw. Świętego Aleksandra na 

Placu Trzech Krzyży w Warszawie,  

a ostatnie lata swojego życia spędził  

w Kozienicach. 

Od 2013 roku w naszym mieście 

organizowany jest festiwal poświęcony jego 

pamięci. To jedno ze sztandarowych 

wydarzeń, w jakie angażuje się Kozienicki 

Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Święto muzyki sakralnej 

Każda z dotychczasowych edycji tego 

wydarzenia spotykała się z dużym 

zainteresowaniem ze strony mieszkańców; 

nie inaczej było tym razem. Przybyłych na 

to wydarzenie miłośników muzyki 

przywitała dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 

Podziękowała wszystkim osobom  

i instytucjom, które przyczyniły się do 

organizacji festiwalu. Głos zabrał  

również Burmistrz Gminy Kozienice  

Tomasz Śmietanka, który dokonał 

oficjalnego otwarcia festiwalu. 

– Muzyka zawsze łagodzi obyczaje.  

W każdych czasach i jest to nam bardzo 

potrzebne (…) Jestem wdzięczny wszystkim 

tym, dzięki którym ten festiwal ma formę 

cykliczną i dzieje się w naszych kochanych 

Kozienicach, z którymi Józef Furmanik był 

tak mocno związany – powiedział Tomasz 

Śmietanka. 

Gospodarz Kozienic wręczył kwiaty 

wnuczce słynnego kompozytora Marii 

Antoninie Furmanik, która po raz pierwszy 

osobiście uczestniczyła w festiwalu.  

Przepełnieni Duchem 

Chwilę potem przyszła pora na 

koncerty. Poszczególnych artystów 

słuchaczom przedstawiała Emilia Melon. 

Jako pierwsi wystąpili gospodarze, kolejno 

Chór Fa-Mi-Re im. Józefa Furmanika pod 

dyrekcją siostry Anny Sulimy oraz Chór 

FERMATA Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły 

Muzycznej „Kanon”, kierowany przez Annę 

Kuczmerę.  

Następn ie  przed s łuchaczami 

zaprezentował się Chór SPES IN DEO, który 

od 1988 roku działa przy Parafii  

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Gościem specjalnym tegorocznego festiwalu był Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii  

Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”. Artyści dali niesamowity koncert! 
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św. Zygmunta na warszawskich Bielanach.  

Od początku jego istnienia formacją kieruje Joanna 

Kuczewska. Chór ma na swoim koncie ponad 220 

koncertów i liczne nagrody. 

Niezwykły śpiew 

Gościem specjalnym festiwalu był Chór Chłopięcy  

i Męski Filharmonii „Poznańskie Słowiki” – jeden  

z najsłynniejszych polskich chórów, doskonale znany 

nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. Historia tej 

formacji sięga jesieni 1939 roku. Jego założycielem  

i szefem artystycznym był Stefan Stuligrosz. Od 2012 

roku dyrektorem artystycznym chóru jest 

wychowanek  profesora – dyrygent Maciej Wieloch. 

 Za organami zasiadł natomiast Maciej Bolewski.  

Wszystkim artystom za wspaniałe występy 

p odz i ę kowa l i  p r zed s t aw i c i e l e  kom i t e t u 

organizacyjnego oraz władz samorządowych Gminy 

Kozienice.  

Pamięci Papieża Polaka 

Po koncertach, o godz. 18.00, rozpoczęła się 

uroczysta msza święta, którą zainaugurowano  

w wyjątkowy sposób. Za organami zasiadł bowiem 

Michał Zarański, wieloletni organista w kozienickiej 

parafii. 

Po nabożeństwie odbyła się uroczystość przed 

pomnikiem św. Jana Pawła II dla uczczenia czwartej 

rocznicy kanonizacji Papieża Polaka. Modlitwę pod 

pomnikiem poprowadził ksiądz Tomasz Pastuszka, 

a następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty  

i zapaliły znicze. Wartę przy pomniku pełnili uczniowie 

z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im.  

Jana Pawła II w Kozienicach oraz Rycerze Kolumba. 

Owoc pracy wielu ludzi 

Organizatorami festiwalu były: Gmina Kozienice, 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, 

Parafia pw. Świętego Krzyża, a współorganizatorem 

Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nad 

przygotowaniem czuwał komitet organizacyjny pod 

przewodnictwem Zastępcy Burmistrza Gminy 

Kozienice ds. Społecznych Małgorzaty Bebelskiej, przy 

wsparciu Rycerzy Kolumba Rady Lokalnej  

w Kozienicach im. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. 

Głównym partnerem festiwalu była Enea 

Wytwarzanie. W gronie partnerów znaleźli się również: 

Parafia pw. Świętej Rodziny, Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”, PSP nr 4 

im. Jana Pawła II, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 

od Cierpiących w Kozienicach oraz Kozienickie 

Centrum Rekreacji i Sportu. 

Patronat Honorowy nad festiwalem sprawowali: 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Mariusz 

Prawda, Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz 

Śmietanka, Przewodniczący Rady Powiatu 

Kozienickiego Włodzimierz Stysiak, Starosta Powiatu 

Kozienickiego Andrzej Jung, Prezes Zarządu Enei 

Wytwarzanie Krzysztof Figat, Proboszcz Parafii  

pw. Świętej Rodziny ks. dziekan Władysław Sarwa 

oraz Proboszcz Parafii pw. Świętego Krzyża  

ks. kanonik Kazimierz Chojnacki. 

Obszerną galerię zdjęć z festiwalu można znaleźć 

na naszym fanpage’u na portalu Facebook, a relację 

wideo na naszym kanale YouTube. Polecamy! 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

PARTNER: 

Warszawski Chór SPES IN DEO po raz pierwszy  

zawitał do Kozienic i dał świetny koncert. 

Festiwal spotkał się z dużym zainteresowaniem.  

Na koncerty w kościele przybyło kilkaset osób.  
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Pełen barw Dzień Wody i Ziemi 
To było barwne, wspaniałe widowisko. W sobotę, 21 kwietnia, przed Urzędem Miejskim  

w Kozienicach, rozbłysnęły Tańczące Fontanny. Była to jedna z atrakcji, jakie 

zaplanowano na ten dzień z okazji V Kozienickich Obchodów „Światowego Dnia Wody”  

i „Międzynarodowego Dnia Ziemi”. Było to radosne święto dla całych rodzin. 

Tańczące Fontanny pojawiły się już podczas I Kozienickich Obchodów „Światowego Dnia Wody”.  

Tym razem towarzyszyły im jednak utwory o charakterze patriotycznym — z okazji 100-lecia niepodległości. 

Tegoroczne obchody zorganizowano na terenie 

Zespołu Pałacowo-Parkowego. Zarówno pogoda,  

jak i frekwencja dopisały. Na wszystkich chętnych 

czekała cała masa atrakcji, m.in. warsztaty malowania 

na wodzie, bańkowa kraina, zabawy animacyjne 

przygotowane przez KDK czy basen z kulami do 

chodzenia po wodzie. Pracownicy Kozienickiego Parku 

Krajobrazowego prowadzili warsztaty przyrodnicze,  

a strażacy prezentowali swój wóz ratowniczo-

gaśniczy. Nad bezpieczeństwem obecnych czuwała 

m.in. Szkolna Grupa Medyczna z I LO. Czas przybyłym 

umilali także szczudlarze i „chodząca Kropla Wody”. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się laboratorium 

Kozienickiej Gospodarki Komunalnej oraz saturator, 

dzięki któremu serwowano napoje gazowane  

w dawnym stylu. Dla wielu to był istny powrót do 

przeszłości, ale w tym najlepszym, sentymentalnym 

wydaniu. Chwilami ustawiała się długa kolejka. 

Wiele działo się na scenie, gdzie o 18.30 imprezę 

oficjalnie zainaugurowali Zastępca Burmistrza Gminy 

Kozienice ds. Społecznych Małgorzata Bebelska, 

Prezes Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Robert 

Wojcieszek oraz Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka Elwira Kozłowska. 

— Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować 

Panu Robertowi Wojcieszkowi za tę cenną inicjatywę. 

To właśnie on, pięć lat temu, przyszedł do 

Kozienickiego Domu Kultury i zaproponował abyśmy 

wspólnie organizowali to wydarzenie, z czego się 

bardzo ucieszyłam — powiedziała dyrektor KDK  

Elwira Kozłowska. 

Wieczór pełen radości 

Przed publicznością tego wieczoru wystąpili młodzi 

artyści, którzy szlifują swoje umiejętności  

w Kozienickim Domu Kultury: Chór Dziecięcy  

„Mały Gospel” oraz wokaliści z Małej i Młodzieżowej 

Estrady Piosenki. Tuż po nich zaprezentowali się 

podopieczni Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach, 

a dokładnie Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

„Furioso”. Na dodatek organizatorzy przygotowali 

konkursy z nagrodami dla publiczności. 

Główną atrakcją imprezy był pokaz Tańczących 

Fontann, czyli synchronicznej akcji wody, światła  

i muzyki. Z racji tego, że tym w roku obchodzimy 

setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, 

to widowisko nawiązywało klimatem do tych 

wyjątkowych wydarzeń. Nie zabrakło biało-

czerwonych barw i utworów o tematyce patriotycznej. 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Imprezę oficjalnie zainaugurowali: Robert Wojcieszek, 

 Elwira Kozłowska i Małgorzata Bebelska. 
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Usłyszeliśmy m.in. „O mój rozmarynie”, „Biały Krzyż” 

czy „Poloneza” Wojciecha Kilara z filmu  

„Pan Tadeusz”. 

Organizatorami wydarzenia były Kozienicka 

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. i Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka; partnerem zaś  

Kozienicki Park Krajobrazowy. Patronat Honorowy 

sprawował Burmistrz Gminy Kozienice dr inż. Tomasz 

Śmietanka.  

Obszerną galerię zdjęć z tego wydarzenia można 

znaleźć na naszym fanpage’u na portalu Facebook,  

a materiał wideo na kanale YouTube.  

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

Gry i zabawy animacyjne, występy artystyczne, ciekawe stoiska — każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Laurka dla KGK na 50. urodziny 

Na konkurs napłynęło 34 prace z pięciu szkół 

podstawowych z terenu Gminy Kozienice. Oceniało je 

trzyosobowe jury w składzie: Joanna Potent  

– asystent Biura Zarządu KGK, Kamil Koksa – muzyk, 

literat, członek Grupy poetyckiej „Erato” i Agnieszka 

Bieńkowska – instruktor plastyki KDK. Nagrody  

i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach 

wiekowych klasy I–III, klasy IV–VI oraz klasy VII  

i gimnazja. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, 

były też upominki i pamiątkowe dyplomy dla 

wszystkich uczestników oraz ich opiekunów. 

Gratulacje uczestnikom przekazali: dyrektor KDK 

Elwira Kozłowska oraz prezes KGK Robert Wojcieszek. 

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy zostali 

zaproszeni na tort z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia 

KGK oraz na wodę z sokiem z saturatora. 

W najmłodszej kategorii pierwsze miejsce 

wywalczyła Wiktoria Piekarniak z PSP 1, wśród 

uczniów klas IV-VI triumfowała Wiktoria Cytryniak  

z PSP 3, a w grupie najstarszej wygrał duet Wiktoria 

Ciepielska / Marta Kałczak z PSP 2. Przyznano również 

nagrody za drugie i trzecie miejsca, a także 

wyróżnienia. 

Głównym organizatorem konkursu była Kozienicka 

Gospodarka Komunalna, a współorganizatorem 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Piękne laurki z życzeniami, atrakcyjne nagrody, tort i woda z saturatora - tak było 

podczas rozstrzygnięcia konkursu „Najpiękniejsza laurka na 50-lecie Kozienickiej 

Gospodarki Komunalnej”, które odbyło się w czwartek, 19 kwietnia w CKA. 

Organizatorzy, jurorzy i uczestnicy konkursu. 
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Walczą o wyjazd marzeń 
W czwartek, 26 kwietnia, w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka odbyły 

się kwalifikacje wstępne do 23. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”.  

Po kilku godzinach muzycznych zmagań, udało się wyłonić 13 młodych wokalistek, 

które powalczą w kolejnym etapie. Wśród nich są reprezentantki naszej placówki. 

Do muzycznej batalii stanęło kilkudziesięciu 

młodych wokalistów z Kozienic, Radomia, Szydłowca, 

Białobrzegów i innych miejscowości. Soliści 

rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych:  

2012-2008, 2007-2005, 2004-2002 oraz 2001-1999, 

a ich występy oceniało specjalnie powołane jury.  

W skład komisji konkursowej weszli doświadczeni 

muzycy: Jerzy Skwarek – dyrektor ds. programowych 

Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr”, 

Alicja Gryz-Wasil – kierownik ds. Edukacji Kulturalnej 

Kuźni Artystycznej przy MOK „Amfiteatr” oraz Artur 

Miedziński – kierownik artystyczny orkiestry  

Humi Accordion Band, nauczyciel szkół muzycznych  

w Radomiu i Kozienicach. Eliminacje z ramienia KDK 

prowadziła Małgorzata Koksa. 

Każdy z wokalistów prezentował jedną  

z przygotowanych do konkursu dwóch piosenek: 

dowolną bądź pochodzącą z dotychczasowo wydanych 

płyt konkursu „Wygraj Sukces”. Awans do kolejnego 

etapu, który odbędzie się 21 maja w Kozienickim 

Domu Kultury, wywalczyło 13 wokalistek. Wśród nich 

są trzy reprezentantki naszej placówki: Anna 

Wasińska, Patrycja Wołos i Dominika Pońska. Jury 

przyznało również 11 wyróżnień, ale te nie są 

premiowane awansem. Pełen protokół konkursowy 

można znaleźć na stronie  internetowej  konkursu:  

www.werdykty.wygrajsukces.com.pl 

Jest o co walczyć, bo główną nagrodą 23. edycji 

Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” jest wycieczka do 

Eurodisneylandu pod Paryżem dla laureata Grand Prix 

i jego instruktora. W poszczególnych kategoriach 

wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

Organizatorem konkursu są Tarnobrzeski Dom 

Kultury oraz Studio „PRO-MEDIA” w Tarnobrzegu. 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka jest 

organizatorem eliminacji wstępnych i regionalnych. 

Jurorzy przyznali 13 kwalifikacji i 11 wyróżnień. 

200 lat, Babciu Zosiu! 
Barwna, charyzmatyczna, przebojowa, aktywna… Trudno znaleźć słowa, które pozwolą 

krótko opisać Zofię Kucharską. Kozienicka poetka ludowa w czwartek, 26 kwietnia, 

obchodziła 90. urodziny. Przy tak pięknej okazji nie mogło zabraknąć miłej uroczystości  

i wielu gorących życzeń, do których dołącza się nasza redakcja. 

Zofia Kucharska to trzon Grupy Poetyckiej „Erato”, 

która od 20 lat działa w Kozienickim Domu Kultury  

im. Bogusława Klimczuka. Jest jej dobrym duchem, 

osobą niezwykle aktywną, pogodną, charyzmatyczną, 

przyciągającą do siebie ludzi. 

Z okazji 90. urodzin poetki ludowej, członkowie 

„Erato” przygotowali dla niej małą niespodziankę  

i zorganizowali miłe spotkanie w Centrum Kulturalno-

Artystycznym. Był pyszny tort, piękne kwiaty i gorące 

życzenia. 

Życzenia w imieniu swoim i wszystkich 

pracowników naszej placówki jubilatce przekazała 

również dyrektor KDK Elwira Kozłowska.  

200 lat, Babciu Zosiu, 200 lat! 
Przy urodzinach nie mogło zabraknąć tortu i kwiatów. 
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20 lat Erato: Zbigniew Szumierz 
Grupa Poetycka „Erato”, która działa w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława  

Klimczuka, w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia swojej działalności. Z tej okazji, 

w naszym magazynie publikujemy sylwetki oraz wybrane utwory artystów, tworzących 

tę niezwykłą formację literacką. Tym razem proponujemy poezję Zbigniewa Szumierza. 

Zbigniew Ryszard Szumierz urodził się w 1937 r.  

w Jasionce, w województwie lwowskim. Ukończył 

Politechnikę Śląską w Gliwicach, a od 1972 roku 

pracował w Elektrowni Kozienice. Obecnie jest 

emerytem i mieszka w Kozienicach. 

Pisze od wielu lat. Jego pierwsze wiersze powstały 

już w szóstej klasie szkoły podstawowej, wówczas 

traktowały one głównie o szkole. Oprócz poezji, bliska 

jest mu również muzyka. Wielokrotnie swoje utwory 

muzyczne prezentował podczas wieczorków 

poetyckich w Radomiu i Kozienicach. 

Artysta interesuje się filozofią, psychologią  

i astronomią. Pisząc - „poszukuje promienia prawdy 

absolutnej w przędziwie ludzkiego istnienia”. 

Swoje wiersze drukował w antologiach: „To moje 

słowa” (1990 r.), „Wiatr w szuwarach” (1993 r.) oraz 

folderze „30 lat Elektrowni Kozienice  

1968-1998” (1998 r.), a także w wydaniach 

„Dojrzewanie w miłości” (2000 r.) i „Do Ciebie 

Ojcze” (2003 r.). Wydał pięć tomików poezji:  

„U źródeł czasu” (1993 r.), „Mgnienia czasu” (1998 

r.), „Barwy czasu i przestrzeni” (2005 r.), 

„Wszechświat i Ziemia” (2015 r.) oraz „Przekroczyć 

próg prawdy” (2016 r.). 

Od 1986 roku jest członkiem Radomskiego 

Stowarzyszenia Twórców Kultury, przynależy również 

do Grupy Poetyckiej „Erato”. W 1997 r. otrzymał 

Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”. 

Zbigniew Ryszard Szumierz. 

Czas życia 

Wracam z pięknej krainy 

która snem się zowie 

niesie mnie obłok siny 

i nowe rodzi przysłowie 

 

Cud życia niezbadany 

duszą i sercem chłonę 

nowy dzień jest mi dany 

w radości istnienie tonę 

Cóż piękniejsze być może 

jak w każdej sekundzie trwanie 

dałeś mi życie mój Boże 

dziękuję Ci za to Panie 

 

Credo 

Przeszłość spleciona z czasem 

który już nie powróci 

zdarzeń szukam z kompasem 

nostalgia mnie nie zasmuci 

 

Cudowne krajobrazy 

motyli barwne łąki 

źródła leśnej oazy 

młodości życia pąki 

 

Abstrakcja mi nie odbierze 

realnego poznania 

w panspermię wszechświata wierzę 

i nieskończony czas trwania 

 

Wieczność 

Odeszłaś majową nocą 

cichutko jak oddech Anioła 

oczy me łzami się pocą 

i tylko smutek dokoła 

 

Ponad pół wieku razem 

szczęśliwi i pełni życia 

dziś stoję przed Twym obrazem 

a serce me ból przenika 

 

A kiedy mnie zgaśnie świeczka 

i wieczność weźmie w ramiona 

zapytam się gdzie jest Janeczka 

najbliższego Anioła 

 

Ziemia 

Bańka mydlana ogromna 

wewnątrz ognista lawa 

kipi i tryska wulkanami 

drży cieniutka skorupa 

a nad nią: 

deszcz meteorów 

niszczące tornada 

ogromne tsunami 

i słońca efekt cieplarniany 

w tej strasznej scenerii 

wiosny świt kolorowy 

jest nadzieją radości życia 

 

Zbigniew Szumierz 
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20 lat Erato: Iwona Bitner 

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 Iwony Bitner. 

Iwona Bitner urodziła się w 1964 r.  

w Siemianowicach Śląskich. Mieszka w Kozienicach. 

Pracuje w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. 

Jana Pawła II jako nauczyciel biologii. Jest bardzo 

zaangażowana w swoją pracę. Chętnie działa  

z młodzieżą, przygotowując ich do konkursów 

ekologicznych; prowadzi różnego rodzaju zbiórki, 

m.in. baterii, makulatury czy na rzecz kozienickiego 

przytuliska dla zwierząt przy KGK. 

Należy do chóru „Fermata” przy Szkole Muzycznej 

I stopnia. Kilkakrotnie występowała z nim na Festiwalu 

Muzyki Sakralnej im. Józefa Furmanika. 

Wiersze zaczęła pisać w wieku czternastu lat.  

W tym czasie pisała również opowiadania, te jednak 

nie ujrzały nigdy światła dziennego. Jak mówi, może 

kiedyś jeszcze wróci do pisania opowiadań.  

Zadebiutowała w 1990 r., w antologii poezji grupy 

literackiej Radomskie Stowarzyszenie Twórców 

Kultury, pt. „To moje słowa”. W 1994 r. ukazał się 

tomik wierszy „W obłokach”. Jej utwory ukazały się  

w antologiach: „Garść życia” (1996 r.), „Z krzyku 

dłoni” (2001 r.), „Kozienicka uwertura” (2002 r.)  

i w Antologii Modlitw Współczesnych „Do Ciebie 

Ojcze” (2003 r.). Jej poezja drukowana była też  

w wydawnictwie „Poezja Dzisiaj” z okazji Światowego 

Dnia Poezji UNESCO 2010. 

Jest laureatką wielu wyróżnień w konkursach 

poetyckich, m.in. w Ogólnopolskim Konkursie 

Poetyckim im. Stanisława Grochowiaka (2005 r.), 

Ogólnopolskim Konkursie Poezji im. Zbigniewa 

Herberta (2008 r.), w XV Międzynarodowym Konkursie 

Poetyckim „O wstęgę Orzyca” (2010 r.) czy  

w II Regionalnym Konkursie Poetyckim 

organizowanym przez KDK (2018 r.). 

Iwona Bitner. 

*** 

był taki ogród od marzeń wysoki 

gdy opierał się o codzienność  

gubił wyjątkowość 

dzisiaj przepasany babim latem 

okruchami wspomnień dawnego uroku 

wspina się trzmieliną ku słońcu 

 

Mów o miłości 

mów o miłości 

między kartkami kalendarza 

o jednej duszy z dwóch posklejanych 

pożądaniu przy zmierzchu świec 

i przy rosie szczęścia 

milczeniem obejmij moje ciało 

zamiast tysiąca słów 

 

mów szeptem 

by niezmącone powietrze 

upojone płomieniem echa nocy 

zdążyło przysiąść na brzegu warg 

 

Gdyby nie twoje słowa 

kryształy deszczu opadają 

na listopadowe ulice 

chodniki dźwigają poszarzałe liście 

wyrzucają z siebie przechodniów 

w nostalgicznych pozach 

 

wczorajsze ślady przykrył kurz 

a przy listopadowych ulicach 

zagościła granatowa cisza 

 

i gdyby nie twoje słowa 

rodzące ciepły oddech letnich wzruszeń 

i dłonie omdlałe na moich włosach 

uwierzyłabym że jesień musi być chmurna 

 

Towarzysz dnia powszedniego 

Ty i twój wózek 

inwalidzki 

towarzysz dnia powszedniego 

 

 

szybkie oddechy 

mijają zbyteczny pojazd 

głośny śmiech brązowej czapki 

zmieszał się 

z grupą narciarskich kurtek 

 

zatrzymujesz wzrok bezskutecznie 

nieprzydatny kontur człowieka 

 

przechodzą obok 

 

Niepewność 

Cisza ma kolor granatu 

kiedy drzemie na naszych ramionach 

Rozrzucone nasze dni 

wklejone w kartki kalendarza 

tkwią niepotrzebne 

 

Żeby choć odkurzona miłość… 

Szepty rozdzierające ciszę 

Żeby dłonie bezpieczne 

Iwona Bitner 
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Młodzi aktorzy rozwijają się w KDK 
Kwiecień był bardzo ważnym miesiącem dla młodych aktorów, którzy rozwijają swoje 

pasje w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Grupy teatralne:  

„Za 15 kwadrans” oraz „Młodzieżowy Teatr Vanitas” wystawiły bowiem w ostatnich 

dniach trzy spektakle: jeden autorski i dwa Sławomira Mrożka. 

W niedzielę, 15 kwietnia, widzowie zgromadzeni  

w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego 

zobaczyli przedstawienie pt. „Wygodna S.”  

w wykonaniu Grupy Teatralnej „Za 15 kwadrans”. 

Akcja spektaklu toczy się w świecie butów. 

– Jak się okazuje są buty dobre i złe, jest nawet 

wydział śledczy butów, intryga kryminalna… – mówi 

Radosław Mazur, aktor prowadzący warsztaty 

teatralne w KDK. – Na etapie burzy mózgów padło 

wiele pomysłów, które posłużyły do napisania 

scenariusza – dodaje. 

Widzowie poznali rodzinę Koturnów, których 

spokojne życie zostaje zachwiane przez 

niespodziewanego gościa – tytułową Wygodną S., czyli 

szpilkę. Ta, będąc czarnym charakterem, porwała 

dziecko Koturnów. Głośną sprawę prowadzili Sherlock  

i Watson, a całość znalazła szczęśliwy koniec. Jak się 

okazało, porwanie było reakcją Szpilki na fakt,  

iż powszechnie uważa się, że Koturny są wygodniejsze 

od Szpilek. 

Mrożek razy dwa 

Dwa tygodnie później, 29 kwietnia, w Kozienickim 

Domu Kultury zorganizowano wieczór teatralny pt.  

„2 x Mrożek”, w ramach którego wystąpiła Grupa 

Teatralna „Młodzieżowy Teatr Vanitas”. 

Młodzi aktorzy, którzy regularnie ćwiczą pod okiem 

Radosława Mazura, wystawili dwie jednoaktówki 

Sławomira Mrożka. Pierwsza z nich to „Serenada”  

– historia Lisa, który za pomocą swojego 

niebagatelnego sprytu próbuje zwabić do siebie kury: 

Blond, Rudą i Brunę, które są pod opieką Koguta. 

Drugi spektakl to „Czarowna Noc”, czyli perypetie 

dwóch pracowników w delegacji (Pan Kolega i Drogi 

Pan Kolega), którzy w nieznanym przez nich hotelu 

stają się uczestnikami niecodziennych zdarzeń.  

Jak to u Mrożka, nic nie może być banalne i proste. 

Wszystkie trzy spektakle spotkały się z bardzo 

ciepłym przyjęciem ze strony publiczności. 

podpis 

Grupa Teatralna „Za 15 kwadrans” zaprezentowała widzom autorski spektakl „Wygodna S.” - historię  

kryminalną, rodem ze świata butów. Nie zabrakło porwania i brawurowej akcji śledczych. 
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Kto dogoni psa? „Smykofonia” w KDK 
Już po raz trzeci, w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimuczka, odbył się 

koncert dla maluszków z cyklu „Smykofonia”. Tym razem pod hasłem: „Kto dogoni psa?”.  

W niedzielę, 22 kwietnia, w sali koncertowo-

kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego 

rozbrzmiewała muzyka Fryderyka Chopina, Antonio 

Vivaldiego, Franza Schuberta czy Roberta Schumanna, 

a także melodie znanych i lubianych piosenek,  

np. „Kto dogoni psa?” czy „Kundel bury”. 

Gwarantem dobrej zabawy jest odpowiednio 

dobrany repertuar, mający zaciekawić, a przede 

wszystkim zachęcić maluchy do wspólnej zabawy przy 

różnych gatunkach muzycznych. 

Do wspólnego słuchania i zabawy zaprosili 

najmłodszych i ich rodziców wspaniali polscy muzycy. 

– Siłą tych koncertów jest to, że na te koncerty 

przyjeżdżają najlepsi artyści z możliwych. Dziś 

usłyszeliśmy młodą skrzypaczkę Melanię Kłos; był 

wspaniały pianista Mirosław Feldgebel, który 

koncertował już na salach całego świata. Na fagocie 

grał Leszek Wachnik, absolutnie jeden z najlepszych 

fagocistów w Polsce, pierwszy fagocista Filharmonii 

Narodowej – wymienia Aneta Łukaszewicz, solistka 

Polskiej Opery Królewskiej, która poprowadziła 

koncert w Kozienicach. – Staramy się, aby poziom 

tych koncertów był jak najwyższy – dodaje. 

Organizatorem „Smykofonii” w naszym mieście 

jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Koncerty skierowane są do dzieci do 5. roku życia.  

Magiczna zabawa z teatrem 
„Tajemnica skarbu na kurzej nóżce” to tytuł spektaklu, który zobaczyli w niedzielę,  

15 kwietnia, uczestnicy kolejnego spotkania z cyklu Poranki Teatralne dla Dzieci.  

Tym razem dla maluchów w Kozienickim Domu Kultury wystąpili aktorzy z teatru TRIP. 

Aktorzy w interesujący sposób opowiedzieli historię 

rodzeństwa: Matyldy i Beniamina, którzy stary 

domowy strych zamienili w królestwo magii. Jako 

czarodzieje poznali kota Teodora i z nim udali się na 

Łysą Górę, by odnaleźć tajemniczy Skarb, 

przechowywany przez złą i okrutną wiedźmę Teklę. 

Po drodze poznali zwariowanego mieszkańca 

zaczarowanego lasu, by wraz z nim stawić czoła 

swoim lękom. 

Celem spektaklu było zwrócenie uwagi na wartości 

płynące z czytania książek. Zainteresowane 

przedstawieniem dzieci z chęcią słuchały aktorów. 

Kolejny Poranek Teatralny dla Dzieci  

w Kozienickim Domu Kultury już 13 maja.  

„Smykofonia” to świetna opcja dla rodzin z małymi 

dziećmi. Maluchy nie tylko się bawią, ale i uczą. 

Obecnie „Smykofonia” udaje się na wakacyjną  

przerwę i powróci w październiku. Zapraszamy! 

Aktorzy zadbali o atrakcyjną charakteryzację.  

Dzielne maluchy nie bały się jednak wiedźmy Tekli. 
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Słodko i gościnnie na UTW 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

nie zwalnia tempa. Ostatnie tygodnie obfitowały w najróżniejsze atrakcje. Były m.in. 

interesujące wykłady naszych prelegentów czy tort z okazji 50-lecia KGK. Na dodatek 

zawitali do nas goście z UTW przy Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 

Kwietniowe spotkania Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku rozpoczęły się od interesującego wykładu 

radomskiego historyka, reżysera i scenarzysty 

Przemysława Bednarczyka. Wygłosił on prelekcję 

zatytułowaną: „Pieśnią i szablą” - folklor w wojsku 

polskim XIX i początku XX wieku. Mowa była  

o folklorze, jaki wytwarzały; jaki towarzyszył polskim 

formacjom wojskowym, m.in. podczas Powstania 

Styczniowego oraz na początku poprzedniego stulecia.  

Tydzień później do Kozienic zawitała dr hab. 

Magdalena Dudkiewicz, socjolog z Uniwersytetu 

Warszawskiego. Naszym słuchaczom przybliżyła 

kwestie związane ze społeczeństwem obywatelskim. 

Mowa była o podziale społeczeństwa na sektory, 

samej idei i przejawach społeczeństwa obywatelskiego 

oraz o tym, jak i czy w ogóle da się je budować. Drugi 

wykład tego dnia wygłosili Mateusz Pułkowski  

i Justyna Tkaczyk-Kurek z Biura Komunikacji Enei 

Wytwarzanie. Prelekcja dotyczyła społecznej 

odpowiedzialności biznesu w kontekście elektrowni. 

50 lat z KGK 

Z kolei w środę, 18 kwietnia, była okazja do 

świętowania, a to za sprawą przypadającego w tym 

roku jubileuszu 50-lecia Kozienickiej Gospodarki 

Komunalnej. Specjalny wykład wygłosił prezes KGK 

Robert Wojcieszek. Na zajęciach obecni byli także 

wyjątkowi goście: słuchacze z UTW Akademii 

Wychowania Fizycznego w Warszawie. W przerwie 

między wykładami nie mogło zabraknąć pysznego 

tortu urodzinowego, a niecodzienną atrakcją były 

napoje serwowane prosto z saturatora.  

W drugiej części zajęć studentów-seniorów 

odwiedzili goście z Garbatki-Letniska: Mirosław 

Dziedzicki, Elżbieta Dziedzicka i Marcin Tomaszewski, 

którzy wygłosili prelekcję zatytułowaną „Moja 

Garbatka”. Dotyczyła ona oczywiście urokliwej 

miejscowości letniskowej na południu powiatu 

kozienickiego. Mowa była m.in. o czasach 

dwudziestolecia międzywojennego i klimacie Garbatki.  

Gościem ostatniego spotkania w kwietniu był 

przyjaciel kozienickiego UTW prof. Tadeusz Stępień, 

który przedstawił wykład „Doniosłość konsekwencji  

w życiu jednostki i społeczeństwa”. Z kolei w drugiej 

części spotkania dla naszych słuchaczy wystąpili 

muzycy z Filharmonii Narodowej w Warszawie, tym 

razem z programem „Trzej muszkieterowie”. 

 

Wśród atrakcji na 50-lecie KGK znalazł się m.in.  

saturator. Po serwowane z niego napoje ustawiła się 

długa kolejka. Nie zabrakło też słodkiego tortu. 

Bardzo ciekawy wykład dla naszych seniorów wygłosili 

miłośnicy Garbatki-Letniska: Mirosław Dziedzicki,  

Elżbieta Dziedzicka i Marcin Tomaszewski. 

Przez tydzień w Kozienicach gościli słuchacze z UTW 

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.  

Zawitali również i na nasze zajęcia w KDK. 
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„Nasze postrzeganie rzeczywistości” to tytuł najnowszej wystawy fotograficznej  

słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury. Wystawa wieńczy 

kolejny rok pracy uczestników zajęć fakultatywnych, które prowadzi Franciszek Subocz. 

W środę, 25 kwietnia, odbyła się jej oficjalna inauguracja. 

Wystawa fotografii naszych słuchaczy 

W patio Centrum Kulturalno-Artystycznego 

zaprezentowano 38 prac autorstwa 20 osób.  

W zdecydowanej większości są to fotografie przyrody, 

pejzaże, wschody i zachody słońca, ale nie tylko. 

Wystawa spotkała się z bardzo dużym 

zainteresowaniem, a obecni na wernisażu mogli 

wybrać najlepsze ich zdaniem prace i oddać na nie 

swoje głosy. 

Po podliczeniu głosów, okazało się, że najbardziej 

do gustu publiczności przypadły zdjęcia autorstwa 

Mariana Wołowika. Jego zdjęcia zdecydowanie się 

wyróżniały, co odzwierciedliło się w dużej przewadze 

głosów. Za nim uplasowali się Halina Długosz i Janusz 

Górski, a kolejno Leszek Szwast i Witold Makarewicz. 

Wygrani otrzymali upominki od Kozienickiego Domu 

Kultury. Ponadto przyznano specjalne wyróżnienia za 

aktywność na zajęciach dla Stefana Walczaka i Steni 

Kowaluk. Prowadzący zajęcia Franciszek Subocz 

przyznał także własne, indywidualne wyróżnienia, 

kolejno dla: Wacława i Wandy Laskowskich, Witolda 

Makarewicza oraz Mariana Wołowika. 

Wystawę można oglądać w patio Centrum 

Kulturalno-Artystycznego do 10 maja. 

Filmowe przeboje w Kinie KDK  
Wiosna rozpieszcza kinomanów zarówno wielkobudżetowymi hitami, jak i kameralnymi 

produkcjami na wysokim poziomie artystycznym. Nie inaczej jest w Kozienicach,  

bo w Kinie KDK zobaczyliśmy w ostatnim czasie prawdziwe szlagiery, a przed nami  

kolejne gorące produkcje. Zapraszamy na seanse. #widzimysiewkinie 

W kwietniu nasi widzowie mogli zobaczyć wiele 

gorących produkcji. Wśród nich był m.in. najnowszy 

film Stevena Spielberga „Player One”. Najeżona 

efektami specjalnymi futurystyczna wizja świata 

przyciągnęła przed ekran wielu widzów. Z kolei 

szwedzka aktorka Alicia Vikander zmierzyła się  

z legendą Lary Croft z kultowej gry „Tomb Rider”. Jak 

zawsze, pamiętaliśmy o najmłodszych i najstarszych 

widzach, organizując dla nich seanse specjalne. Dużą 

popularnością cieszą się również seanse szkolne. 

Tradycyjnie zapraszamy całe grupy do naszego kina. 

Przed nami kolejne światowe hity. Przełom 

kwietnia i pierwsze dni maja to przede wszystkim 

premiera długo wyczekiwanego, najnowszego filmu 

Marvel Studios — „Avengers: Wojna bez granic”. 

Widzów czeka spektakularne starcie dziesiątek 

bohaterów z potężnym Thanosem, a stawką jest los 

wszechświata. To najważniejsze filmowe wydarzenie 

tego uniwersum, na które czekaliśmy 10 lat. W maju 

naszym widzom proponujemy również widowiskową 

produkcję „Rampage: Dzika furia”, gdzie główną rolę 

gra Dwayne Johnson, czyli popularny „The Rock”. 

Dla fanów ambitnych produkcji szykujemy kolejne 

seanse z cyklu „Kino dla ciekawych”. Jako pierwszy 

wyświetlimy włoski kryminał „Dziewczyna we mgle”. 

 Więcej szczegółów na www.kinokozienice.pl 

Na wernisażu pojawiło się około 150 osób. 

W Kinie KDK regularnie organizujemy seanse szkolne. 
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