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Magazyn Kulturalny 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

CZERWIEC w KDK: 

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

> Sobota, 2 czerwca. Dzień 
Puszczy Kozienickiej — Letnie 
Granie Radia Dla Ciebie na 
terenie Ośrodka Rekreacji  
i Turystyki nad Jeziorem 
Kozienickim. 

> Niedziela, 3 czerwca, godz. 
12.00. Kwalifikacje wstępne do 
XVI Konkursu Piosenki o Nagrodę 
im. Bogusława Klimczuka. 

> Czwartek, 7 czerwca, godz. 
17.00. Spektakl baletowy 
„Korsarz” - zakończenie roku 
ku l t u r a l n eg o  2 0 1 7 /2 01 8 
Akademii Szerokich Horyzontów. 

> Sobota, 9 czerwca. V 
Ogólnopolski Turniej Tańca Break 
Dance „Kozienice City Breakers” 
- Amfiteatr nad Jeziorem 
Kozienickim. 

> Poniedziałek, 11 czerwca, 
godz. 11.00.  Podsumowanie 
G m i n n e g o  K o n k u r s u 
Ekologicznego. 

> Czwartek, 14 czerwca, godz. 

8.50. VI Mazowiecki Festiwal 
Piosenki Obcojęzycznej. 

> Sobota - niedziela, 16-17 
czerwca. Ida Czerwcowa. Stop 
rakowi piersi. 

> Niedziela, 17 czerwca. Poranek 
Teatralny dla Dzieci. 

> Czwartek, 21 czerwca, godz. 
12.00. Koncert galowy XXV 
Konkursu Muzyczno-Tanecznego 
Music-Dance. 

> Wtorek, 22 czerwca. Początek 
akcji „LATO w MIEŚCIE - 
WAKACJE 2018 z KDK”. 

> Sobota, 23 czerwca, godz. 
20.00. Noc Świętojańska. 
Nab r z e że  nad  J ez i o r em 
Kozienickim. 

> Piątek - niedziela, 29 czerwca 
- 1 lipca. Półfinał Miss Polski, 
Finał Miss Polski Nastolatek  
i Półfinał Mister Polski - Amfiteatr 
nad Jeziorem Kozienickim. 

> P ią t ek ,  29  c ze rwca ,  
8 3 .  n u m e r  M a g a z y n u 
Kulturalnego KDK. 

 

Za nami 10 wspaniałych lat. 

Kozienicki UTW jest na medal! 
Po raz kolejny działalność Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława 

Klimczuka została dostrzeżona i doceniona. Działający w naszych  

strukturach Uniwersytet Trzeciego Wieku został uhonorowany  

medalem „Pro Masovia”. Odznaczenie przekazano na ręce dyrektor KDK 

Elwiry Kozłowskiej, a to podniosłe wydarzenie  uświetniło uroczystość  

zakończenia jubileuszowego, dziesiątego roku akademickiego UTW. 

Medal „Pro Masovia” przyznawany jest 

przez marszałka Adama Struzika osobom, 

organizacjom i instytucjom, które 

całokształtem działalności zawodowej, 

społecznej, publicznej lub realizacją swoich 

zadań  na  rze cz  Województwa 

Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się  

do gospodarczego, kul tura lnego  

lub społecznego rozwoju Mazowsza. 

List wystosowany z tej okazji przez 

marszałka Adama Struzika przeczytała 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego Bożenna Pacholczak.  

Wyjątkowy uniwersytet 

Oprócz medalu, Bożenna Pacholczak 

p r z e k a z a ł a  r ó w n i e ż  s p e c j a l n e 

podziękowania. Otrzymali je m.in. 

przedstawiciele władz samorządowych,  

w tym Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz 

Śmietanka i Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Kozienicach Mariusz Prawda, dyrektor 

UTW w Kozienicach Elwira Kozłowska, 

koordynator uniwersytetu z ramienia KDK  

Izabela Barcikowska-Poździk, członkowie 

obecnej Rady Słuchaczy: Witold 

Makarewicz, Krystyna Berezowska, 

Wiesława Kruszyńska, Alicja Czerska  

i Stefan Walczak, a także członkowie Rady 

Słuchaczy poprzednich kadencji. 

Jak co roku, były też specjalne 

podziękowania od dyrektor UTW dla Rady 

Słuchaczy i nagrody dla najbardziej 

aktywnych studentów. Otrzymali je: Regina 

Kalbarczyk, Leszek Szwast i Jolanta 

Borowska.  Podziękowania trafiły również 

do Jana Węska za przygotowanie wykładu  

w ramach akcji „Seniorzy – seniorom”. 

Zgromadzeni zostali też poinformowani, 

że Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Kozienicach i jednocześnie Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska została jako przedstawicielka 

„Mazowieckiego Forum Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku” wybrana do 4-osobowej 

Mazowieckiej Rady Seniorów, działającej 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Medal „Pro Masovia” na ręce Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwiry Kozłowskiej 

składa Bożenna Pacholczak, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 
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Kozienicki UTW jest na medal! 

przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, która 

będzie działać na rzecz 108 Uniwersytetów 

istniejących w województwie. 

Setki studentów i bogata oferta 

Jak co roku, podczas zakończenia roku 

akademickiego, był też czas na podsumowania.  

W tegorocznej, jubileuszowej edycji zapisanych było 

420 słuchaczy, w tym 330 pań i 90 panów. Coraz 

więcej jest też studiujących wspólnie małżeństw.  

W tym roku było ich aż 51. 

W ofercie Uniwersytetu jak zawsze znalazły się 

ciekawe wykłady stacjonarne i wyjazdowe, a także 

szeroki wybór zajęć fakultatywnych, wycieczki. 

– Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim,  

że zdecydowali się państwo skorzystać z oferty, jaką 

daje Kozienicki Domu Kultury w zakresie Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. Dziękuję, ale przede wszystkim 

gratuluję, że chcą państwo tak chętnie uczestniczyć  

w zajęciach, rozwijać się na różnych polach i ćwiczyć 

swoją sprawność – mówiła do zebranych słuchaczy 

dyrektor Elwira Kozłowska. 

Najlepsze życzenia  

Podczas zakończenia nie mogło zabraknąć 

okolicznościowych przemówień. Życzenia udanych 

wakacji i kolejnych tak pięknych jubileuszy seniorom 

przekazali zaproszeni goście: burmistrz Tomasz 

Śmietanka, przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz 

Prawda, wicestarosta Krzysztof Stalmach, wiceprezes 

Enei Wytwarzanie Grzegorz Mierzejewski, generał 

Jerzy Matusik, a także dyrektorzy okolicznych 

ośrodków kultury – Grzegorz Rejer z Grójca, Andrzej 

Zaręba z Warki i Dariusz Falana z Góry Kalwarii. 

W imieniu Rady Słuchaczy głos zabrał 

przewodniczący Witold Makarewicz, który 10-letnią 

historię UTW opowiedział w baśniowej wersji. Były 

również podziękowania dla władz samorządowych, 

dyrekcji i pracowników Kozienickiego Domu Kultury, 

wykładowców i osób prowadzących zajęcia 

fakultatywne. 

Ostatnie zajęcia w tym roku 

Na ostatnim przed wakacjami spotkaniu słuchacze 

wysłuchali też wykładu burmistrza Tomasza Śmietanki 

zatytułowanego: „Wpływ Gminy Kozienice na 

konkurencyjność podregionu radomskiego i na 

konkurencyjność własną w kształtowaniu lokalnej 

jakości życia”, przygotowanego w oparciu o dane GUS 

i analizę warsztatową.  

Burmistrz przybliżył też zgromadzonym projekt 

zabudowy Nowego Centrum Kozienic przy  

ul. Warszawskiej. 

Na zakończenie dla zebranych wystąpiła Agata 

Marcewicz-Szymańska wraz z zespołem. Artyści 

przygotowali koncert zatytułowany „Nie zapomnisz 

mnie”, a publiczność wysłuchała kilkunastu 

najbardziej popularnych utworów z przedwojennych 

polskich filmów. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: przedstawiciele 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego, władz 

samorządowych, powiatowych i gminnych,  

Enei Wytwarzanie oraz dyrektorzy ośrodków kultury  

z okolicznych miast. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku tworzą setki pełnych pasji ludzi: od słuchaczy, którzy chcą rozwijać swoje 

zainteresowania, przez ciekawych wykładowców i instruktorów zajęć fakultatywnych, po pracowników  

Kozienickiego Domu Kultury oraz wspierających całą działalność samorządowców. To już 10 pięknych lat! 
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Ćwierć wieku z Music-Dance 
Już po raz 25-ty w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka rozegrano 

Konkurs Muzyczno-Taneczny „Music-Dance”. 10 maja młodzi artyści rywalizowali  

w kategoriach muzycznych, a tydzień później scenę przejęli tancerze.  

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży  

z terenu powiatów: kozienickiego, radomskiego, 

zwoleńskiego i lipskiego. Od lat cieszy się niesłabnącą 

popularnością i przyciąga młode talenty — jednym 

 z jego założeń jest właśnie promowanie ich. 

MUSIC 

W kategoriach muzycznych przedstawiono aż 65 

prezentacji konkursowych. Poszczególne występy 

oceniało jury w składzie: Monika Świostek  

- nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu, 

absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,  

Jan Zakrzewski - tenor, absolwent Wydziału Wokalno-

Aktorskiego Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi oraz 

Jan Henryk Bolek - nauczyciel ZSM w Radomiu, prezes 

Stowarzyszenia Społecznych Ognisk Artystycznych  

w Radomiu. 

Uczestnicy prezentowali się w różnych kategoriach 

wiekowych i konkursowych, był śpiew solo, jak  

i w duetach, zespołach, a także prezentacje 

multimedialne. 

W gronie laureatów konkursu znaleźli się: Anatol 

Stachurski, Michał Bielenda, Patryk Rakoczy, Wiktoria 

Banaś, Sara Szulen, „FOLK KIDS”, Natalia 

Kosmowska, duet Natalia Wilczek i Anna Wasińska, 

zespół wokalny „FOLKlaski”, Emila Olszewska, zespół 

wokalny „FUEGO” oraz Patrycja Wołos. 

Ponadto przyznano drugie i trzecie miejsca,  

a także wyróżnienia. 

DANCE 

17 maja przyszła pora na rywalizacje  

w kategoriach tanecznych: solo, w formacjach oraz 

grupach cheerleaders. Tu w skład komisji sędziowskiej 

weszli: Wioletta Płaza - Mistrzyni Polski w tańcach 

latynoamerykańskich, finalistka Pucharu Polski, 

laureatka ogólnopolskich turniejów, Natalia Prylowski - 

półfinalistka Mistrzostw Świata w Paryżu w tańcach 

latynoamerykańskich, finalistka turniejów rangi Grand 

Prix, uczestniczka międzynarodowych zawodów, 

Mistrzyni Polski Centralno-Wschodniej oraz Diana 

Pytlik - Mistrzyni Polski w stylu standardowym, 

uczestniczka ponad 100 turniejów ogólnopolskich  

i zagranicznych, nauczyciel tańca. 

W sumie jury oceniło 56 prezentacji, a do grona 

laureatów zakwalifikowali się: Sara Szulen, „Excellent” 

Junior, „Bingo”, „Gwiazdki”, Roksana Konofał, 

Mercedes Szulen, „Excellent” (w kat. kl. IV-VI oraz VII 

i gimnazjum), „Dynamit”, Julia Panek, „Ogniki”, 

„Watch out”. 

Ponadto przyznano drugie i trzecie miejsca,  

a także wyróżnienia. 

Laureaci obu kategorii wystąpią na koncercie 

laureatów, połączonym z wręczeniem nagród  

i dyplomów. Ten odbędzie się 21 czerwca w sali 

koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-

Artystycznego w Kozienicach. 

Koncert zostanie w całości zarejestrowany przez 

telewizję lokalną „Kronika Kozienicka” i wyemitowany 

na jej antenie. Ponadto zostanie opublikowany na 

kanale YouTube Kozienickiego Domu Kultury 

(youtube.com/KDKimBK).  

Obszerną galerię zdjęć z konkursu można znaleźć 

na profilu KDK na portalu Facebook. Z kolei pełne 

protokoły konkursowe znajdują się na stronie 

www.dkkozienice.pl 

Konkurs Muzyczno-Taneczny „Music-Dance” od lat służy promocji młodych talentów. Każdego roku przyciąga  

wielu uczestników, którzy chcą zaprezentować się przed szeroką widownią. To kolejny krok do kariery! 
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Najpiękniejsze pejzaże nad Wisłą 

Folkowe święto w Kozienicach 

Piknik wpisał się w program obchodów 100. 

rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Niestety ulewne deszcze nieco pokrzyżowały plany 

organizatorom. Mimo to, część wydarzeń odbyła się 

zgodnie z założeniami. Był spływ kajakowy, flisacki, 

motorowodny i żeglarski, rajd rowerowy i nordic 

walking. 

Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny 

„Pejzaż”, który został zorganizowany przez Kozienicki 

Dom Kultury. Napłynęło na niego 26 prac  

z 8 placówek oświatowych z terenu gminy. W połowie 

maja, prace oceniła komisja w składzie: Elżbieta 

Sadowska (przewodnicząca) - emerytowana 

nauczycielka plastyki, Sławomir Zawadzki - artysta, 

plastyk, pracownik Muzeum Regionalnego  

w Kozienicach im. prof. Tadeusza Mikockiego  

i Agnieszka Bieńkowska - instruktor plastyki 

Kozienickiego Domu Kultury. Przy ocenie zwracano 

uwagę na: poprawność ujęcia tematu, pomysłowość, 

kompozycję, estetykę, technikę i wrażliwość 

artystyczną. 

Okazali się najlepsi 

W kategorii klas I-III wygrała Aneta Kościug (PSP 

Stanisławice). Drugie miejsce wywalczył Hubert 

Amerek (PSP Wólka Tyrzyńska), a trzecie ex aequo – 

Natalia Jarocka (PSP Stanisławice) i Wiktoria Starzyk 

(PSP 3 Kozienice). 

Wśród uczniów klas IV-VI najlepsza okazała się 

Gabriela Mycek (PSP Wola Chodkowska), a na 

kolejnych stopniach podium uplasowali się Karolina 

Fryc (PSP 3 Kozienice) i Anna Kupisz (PSP 1 

Kozienice). Z kolei Oliwia Hałdaś (PSP Kociołki) 

otrzymała wyróżnienie. 

W najstarszej grupie (klasy VII i gimnazjalne) 

przyznano tylko wyróżnienie, a otrzymał je Jakub 

Luśtyk (PSP Piotrkowice). 

Mimo kapryśnej pogody, 26 maja, w Kępeczkach nad Wisłą, odbył się piknik rodzinny. 

Partnerem tego wydarzenia był Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka,  

który zorganizował m.in. konkurs plastyczny „Pejzaż”. 

Przez trzy dni w Kozienicach królowała muzyka folkowa, a to za sprawą trzeciego już 

Festiwalu Folkobranie, który w dniach 24-26 maja odbył się w naszym mieście. 

Partnerem tego wydarzenia był Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Folkobranie rozpoczęło się w czwartek, 24 maja. 

Co ciekawe, pierwszy koncert odbył się w patio 

Centrum Kulturalno-Artystycznego. Na parterze  

i pierwszym piętrze zameldowała się ponad setka 

muzyków, którzy razem stworzyli ciekawe widowisko. 

Siły połączyły: KMOD Furioso, Zespół Akordeonowy, 

Orkiestra Kameralna Kozienickie Smyczki, Chór Bel 

Canto, Chór Fermata, Magurzanki oraz 9 SIYŁ. 

Wśród przybyłych na to wydarzenie znaleźli się 

m.in. wiceburmistrz Małgorzata Bebelska, dyrektor 

KDK Elwira Kozłowska, dyrektor SzM I stopnia 

Zdzisław Włodarski czy dyrektor Wydziału Edukacji 

Urzędu Miejskiego Robert Boryczka. 

Następnie widzowie przenieśli się do sali 

koncertowo-kinowej, gdzie wystąpił Patryk Walczyk  

& Patatajtryk Orkiestra z programem „Suita, jazz  

i kobita”. Na scenie zobaczyliśmy m.in. zwycięzcę 

ostatniej edycji Idola Mariusza Dybę. 

W ciągu kolejnych dwóch dni w Centrum Kulturalno

-Artystycznym odbył się szereg warsztatów  

i koncertów, a do naszego miasta przybyli m.in.: 

Kapela Maliszów, Vołosi, Kapela PoPieronie  

czy legendarny zespół Trebunie-Tutki. 

Organizatorem festiwalu były Szkoła Muzyczna  

I stopnia w Kozienicach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkoły Muzycznej KANON. Kozienicki Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka znalazł się w gronie 

partnerów wydarzenia. Obszerną relację z tego 

wydarzenia przygotowała telewizja lokalna „Kronika 

Kozienicka”. 

Tegoroczne Folkobranie obfitowało w ciekawe  

projekty muzyczne, a całość miała góralski klimat. 
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Świetne grafiki na wystawie w KDK 
Prawie 30 prac, autorstwa studentów i wykładowców z Wydziału Sztuki Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, można oglądać od 18 maja w sali 

wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.  

Wystawa nosi tytuł „Grafika z Wydziału Sztuki”.  

 - Staramy się pokazać wszystkie techniki,  

z jakich korzystają studenci w trakcie studiów. To 

głównie duży format i techniki wypukłodruku, czyli 

linoryt, drzeworyt oraz pochodne - mówi o ekspozycji 

Andrzej Brzegowy, wykładowca z UTH. 

Okazją ku stworzeniu tej wystawy jest 25-lecie 

istnienia Wydziału Sztuki na uniwersytecie w Radomiu. 

- To doskonała okazja do podsumowania,  

a prezentowane prace pochodzą z ostatnich piętnastu 

lat - zaznacza Andrzej Brzegowy. 

Otwarcia wystawy dokonała jej komisarz Agnieszka 

Bieńkowska, plastyk Kozienickiego Domu Kultury.  

W gronie przybyłych na to wydarzenie byli m.in.: 

dziekan Wydziału Sztuki prof. dr hab. Andrzej 

Markiewicz, kierownik Katedry Grafiki i Projektowania 

dr hab. Romuald Kołodziej, dr Katarzyna Pietrzak  

oraz pomysłodawca  wystawy, wykładowca  

dr hab. Andrzej Brzegowy.   

Były kwiaty i podziękowania, które gościom  

z Radomia, w imieniu dyrektor KDK Elwiry 

Kozłowskiej, przekazała Agnieszka Bieńkowska. 

Organizatorem wydarzenia był  Kozienicki Dom 

Kultury. Wystawę można oglądać do 6 sierpnia. 

Uśmiechnięte „Skrzydła” 
W czwartek, 24 maja, wolontariusze KDK z Młodzieżowego Klubu Wolontariatu 

„Skrzydła”, wraz z harcerkami z 24. Kozienickiej Drużyny Harcerek „Doba” odwiedziły 

dzieci w świetlicy środowiskowej „Uśmiechnięte Buźki”. 

Okazją ku temu był zbliżający się Dzień Dziecka. 

Specjalnie na ten dzień wolontariusze i harcerki 

przygotowali szereg zabaw animacyjnych dla dzieci. 

Były m.in. tzw. pląsy, czyli sympatyczne zabawy  

w kręgu, a także quizy i gry słowne czy popularny 

twister w wydaniu XXL. Nie mogło zabraknąć też 

słodkich cukierków. 

Przy okazji wizyty w świetlicy, koordynator 

wolontariatu z ramienia KDK Izabela Barcikowska-

Poździk zaprosiła dzieci na uroczyste zakończenie roku 

kulturalnego w naszej placówce i spektakl baletowy 

„Korsarz”, które zaplanowano na 7 czerwca.  

Wolontariusze ze „Skrzydeł” od wielu lat regularnie 

włączają się w różne akcje, organizują wyjścia, 

spotkania, patronują zbiórkom plastikowych nakrętek. 

Na najnowszej wystawie w KDK króluje grafika. 

Spotkanie było okazją do doskonałej zabawy  

i integracji. To był mile spędzony czas  

we wspólnym gronie. 
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20 lat Erato: Jelena Jasek 
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 Jeleny Jasek. 

Jelena Jasek (z domu Chmielkowa) urodziła się  

29 kwietnia 1987 roku w Nowogródku na Białorusi,  

w mieście w którym urodził się Adam Mickiewicz. Jest 

absolwentką Grodzieńskiego Państwowego 

Uniwersytetu im. Janka Kupały. Od kilku lat mieszka  

w Polsce. 

Poezję zaczęła tworzyć już w szkole podstawowej. 

Pisze w trzech językach: białoruskim, rosyjskim  

i polskim. Tematyka jej utworów jest zróżnicowana, 

począwszy od przyrody, przez miłość, po kwestie 

filozoficzne. Autorka pisze także dla dzieci, sięga  

po rymowanki, zagadki i rymowane bajki. 

W Polsce zadebiutowała właśnie w Kozienicach,  

a dokładnie 26 października 2013 roku podczas IV 

Kozienickiego Slamu Poetyckiego, gdzie była 

finalistką. Od tamtej pory należy do „Erato”. 

Pierwszy autorski wieczór poetycki Jeleny Jasek 

odbył się 20 marca 2015 roku w Bibliotece Publicznej 

Gminy Kozienice. Od tamtego czasu kilkakrotnie 

prezentowała swoją twórczość na tego typu 

spotkaniach, m.in. w Bibliotece Publicznej Gminy 

Gniewoszów, z którą współpracuje. Jej wiersze można 

znaleźć m.in. w biuletynie „Moja Gmina Gniewoszów”. 

W 2015 roku otrzymała nagrodę specjalną  

w konkursie literackim organizowanym przez  

OPP „Ogród Jordanowski” w Kozienicach. 

Na Białorusi jej wiersze drukowane są po 

białorusku oraz rosyjsku w gazetach i czasopismach,  

a także – wspólnych tomikach wierszy dla dzieci. Na 

Białorusi zajęła pierwsze miejsce w trzech poetyckich 

konkursach. Warto nadmienić, że jej utwory zostały 

wykorzystane w czołówce i zakończeniu programu 

„Літаратар” w telewizji grodzieńskiej na Białorusi.  

Poetka bierze czynny udział w imprezach 

kulturalnych organizowanych na terenie powiatu 

kozienickiego, a także w spotkaniach z dziećmi  

i młodzieżą. Oprócz poezji, pasjonuje się historią  

oraz fotografią. 

Jelena Jasek. 

BABCI AGACIE 

Piękność twoja – szczerość czystej duszy, 

co wysokim celom tylko służy, 

bo nie wpuszczasz czarny smak zazdrości 

do swojego życia od młodości. 

 

Nie żałujesz szczęścia dla człowieka –  

znasz, że różny los przez lata czeka, 

że bogaty może biednym stać –  

spieszysz dobroć temu sercu dać. 

 

Zawsze i każdemu znajdziesz słowo, 

co do góry wznosi smutne czoło. 

Uczysz innych ludzi w zgodzie żyć –  

miło obok Ciebie babciu być. 

 

Piękność twoja – szczerość czystej duszy, 

co wysokim celom tylko służy, 

bo nie wpuszczasz czarny smak zazdrości 

do swojego życia od młodości.  

*** 

Na skroniach wysrebrzy się wiedza, 

na usta zawróci wiatr, 

odległość dla życia mierzą 

spokojne oddechy gwiazd. 

 

Na drzewach gorzknieją liście, 

w nieznane odchodzi czas –  

i zmienia się świat – oczywiście –  

zmieniając za sobą i nas. 

 

PANI JESIEŃ 

Jesień jest najlepszą gospodynią –  

wszystko o tej porze każdy ma. 

Nawet najsprytniejsi ją podziwią –  

na daremnie nie przepuści dnia. 

 

Jesień unikalną jest artystką –  

lubi miły kolor liściom dać,  

 

robi to od serca, nie dla zysku,  

nie da się tej farby deszczom sprać. 

 

Rządzi energicznie Pani Jesień, 

jej pomysłów nigdy nie jest brak. 

Czeka na nią modny miesiąc wrzesień, 

a listopad traci po niej smak.  

 

*** 

Wyleciały uczucia na papier 

i w mgnieniu powstaje wiersz. 

Każde słowo kolejkę łapie, 

żeby powstał sensowny tekst. 

 

Przeleciały przez chwilę, moment. 

Czy z pamięci zaczęły biec? 

Coś pięknego potrafią stworzyć  

proste słowa ubrane w wiersz. 

 

Jelena Jasek 
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20 lat Erato: Maria Komsta 

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 Marii Komsty. 

Maria Komsta urodziła się 3 maja 1953 roku.  

Od 1975 roku jest mieszkanką Kozienic. Poezją i prozą 

interesowała się od najmłodszych lat, a od 1998 

bardzo aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym 

Kozienic. 

W 2000 roku wydała swój debiutancki tomik 

wierszy „Listy pisane różą”. Jak mówi, inspiracją do 

jego stworzenia było życie oraz miłość do róż, które  

z pasją uprawiała przez długie lata. Jej utwory 

publikowane w różnych antologiach i publikacjach, 

m.in. „Wiedzie ludzi w różne strony świata”, „Obrazy 

duszy”, „Słowa puszczane na wiatr”, „Kozienicka 

uwertura”, „Twórcy powiatu kozienickiego” czy „Lustra 

weneckie”. 

Publikowała również w prasie; współtworzyła jedno 

z kozienickich czasopism, gdzie redagowała rubrykę 

literacką. Swoje prace prezentowała także na różnego 

rodzaju spotkaniach w Kozienicach i w innych 

miastach, m.in. na „Światowych Dniach Ziemi”  

w Warszawie czy na „Targach Poznańskich”. 

Maria Komsta jest obecnie przewodniczącą Grupy 

Poetyckiej „Erato”. Aktywnie działa na jej rzecz, 

włącza się w szereg przedsięwzięć, jakie organizowane 

są w Kozienickim Domu Kultury.  

Bierze udział w konkursach, wieczorach oraz 

warsztatach literackich. 

Pośród innych jej pasji można wymienić  

m.in. malarstwo, medycynę niekonwencjonalną czy 

ekologię. Interesuje się florystyką, a szczególnie 

bliskie jej są róże. Kwiaty te towarzyszą jej w życiu  

i poezji. 

Maria Komsta. 

Człowiek 

trzyma kurczowo 

spłowiałe koszule życia 

strzępy minionych dni 

strzępy minionych chwil 

na własność mieć 

i być po kres 

aniołowie jak sen 

przyjdą 

skrzydeł swych rzucą cień 

na spłowiałą koszulę życia 

przykryją minione dni 

strzępy marzeń i sny 

wznosząc je ponad czas 

co był nagle i zgasł 

Rodzą się nadzieje 

mija dzień 

jak kęs zjedzonego chleba 

przypływy-odpływy 

zgubione nadzieje 

sen wpadł jak ćma 

w poświacie księżyca 

zbudzona odnajduję sens 

kolejnego dnia 

Pod baldachimem 

Wstał nowy dzień 

Obmyty rosą 

Pięciolistki winobluszczu 

Lśnią perłą przystrojone 

Szepcząc tajemnice zmartwychwstania 

Ja — okruszek przemijania 

Jestem w zaczarowanym obrazku świata 

Sypią śniegowym deszczem śliwy 

Złotem śmieją forsycje 

Klony sieją seledyny 

Przez kłębiaste wrota 

Przyświeca lampa słońca 

Huczą trąby anielskich orszaków 

Pod baldachimem nieba 

Powoli gasną łuny dnia 

Ostatnią poświatą skąpane 

Odchodzą wciąż żywe cienie 

Gasną kolory 

Idzie noc 

Odchodzi lato 

Złotem dziewanna świeci 

na ugoru trawie 

krzyżak zawisł na sieci 

między jeżyn krzewy 

w oddali echo niesie 

krzyczące żurawie 

piołun rozsiał gorycz 

na miedzy po lecie 

Widoki na przyszłość 

zmieszane karty losu o poranku 

blady świt rozkołysał podniebne purpury 

gdzie początek gdzie koniec – nie wiadomo 

gdzie miłosnych uniesień szczyty 

 

widoki na przyszłość mam 

- może komuś zechcę łut szczęścia 

- na dzień dobry dać 

chcę pięknie żyć, mieć szczęśliwy dom 

 

zapuściły w głębie serca 

marzenia swe sieci 

-  tylko komu, po co 

-  bije ten podniebny dzwon 

 

Maria Komsta 
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KGK skończyła 50 lat! 
W piątek, 11 maja, odbyły się oficjalne obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Kozienickiej 

Gospodarki Komunalnej. Główną część uroczystości zorganizowano w CKA. 

Na konferencję zorganizowaną przez Burmistrza 

Gminy Kozienice, Fundację Przedsiębiorczości i Rynku 

Pracy oraz Katedrę Finansów Wydziału Nauk 

Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie przybyło kilkadziesięcioro 

samorządowców oraz wykładowców z całego kraju, 

m.in. z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu 

Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego  

w Krakowie, Uniwersytetu Zielonogórskiego czy WSH  

oraz UTH w Radomiu. 

Konferencja rozpoczęła się w czwartek, 17 maja,  

a jej oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Gminy 

Kozienice Tomasz Śmietanka. Gospodarz naszego 

miasta wygłosił także jeden z pierwszych wykładów.  

Całość podzielona była na sześć sesji oraz na panel 

ekspertów, w którym udział wzięli m.in. Agata 

Dąmbska z Forum Od-Nowa, Sekretarz Generalny 

Związku Gmin Wiejskich RP Edward Trojanowski, 

Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich 

Grzegorz Kubalski, Prezes Zarządu Związku Powiatów 

Polskich Robert Perkowski oraz Prezes Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Krakowie Mirosław Legutko. 

 Podsumowanie konferencji nastąpiło w piątek po 

południu. Podczas wizyty w Kozienicach, uczestnicy 

debaty mieli okazję zwiedzić Centrum Kulturalno-

Artystyczne i zapoznać się z ofertą KDK. 

Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa  

w kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach. Msza 

była koncelebrowana przez ks. kanonika Kazimierza 

Chojnackiego, kazanie wygłosił ks. Łukasz Pyszczek.  

W mszy uczestniczyli pracownicy KGK, władze 

spółki, przedstawiciele władz samorządowych, w tym 

Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka  

i Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung. Dalsza 

część uroczystości odbyła się w Centrum Kulturalno-

Artystycznym w Kozienicach. Tu przybyłych powitał 

Prezes Zarządu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej 

Robert Wojcieszek i złożył podziękowania wszystkim 

pracownikom. 

W czasie uroczystości zgromadzeni obejrzeli film o 

działalności Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, 

zrealizowany przez telewizję lokalną „Kronika 

Kozienicka”. Była też szczegółowa prezentacja, 

przygotowana i omówiona przez prezesa, odnosząca 

się do funkcjonowania spółki. Całą uroczystość 

poprowadziła Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka Elwira Kozłowska. 

Tak piękny jubileusz – pół wieku istnienia – był też 

okazją do uhonorowania ludzi związanych z KGK przez 

co najmniej 35 lat. Rekordzista Zdzisław Kowalski 

przepracował w „gospodarce” 45 lat. Ogółem 

uhonorowanych osób było 22, w tym 5 obecnie 

zatrudnionych pracowników i 17 emerytowanych. 

Każdy otrzymał pamiątkową statuetkę i kwiaty. 

Nie mogło też zabraknąć okolicznościowych 

przemówień. Rozpoczął je ks. proboszcz Kazimierz 

Chojnacki, który jak podkreślił bardzo ceni sobie 

współpracę z KGK w zakresie dbania i zarządzania 

cmentarzem parafialnym. Kolejne ciepłe słowa 

skierowane do zarządu i pracowników skierowali 

przedstawiciele władz samorządowych, m.in. 

burmistrz Tomasz Śmietanka, przewodniczący rady 

Mariusz Prawda i starosta Andrzej Jung. 

Oprócz życzeń, były też upominki przekazane 

przez zaproszonych gości. Po części oficjalnej 

przyszedł czas na artystyczny akcent, w wykonaniu 

orkiestry akordeonowej Arturo Band ze Szkoły 

Muzycznej I Stopnia w Kozienicach. 

Naukowa debata w murach CKA 

Przez dwa dni samorządowcy i wykładowcy ze szkół wyższych z całego kraju 

dyskutowali podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się  

w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Jej głównym tematem były finanse w samorządzie. 

To było spotkanie samorządu i świata nauki. 
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Walczą o wyjazd marzeń! 
Dziesięcioro wokalistów wywalczyło w Kozienicach awans do etapu finałowego  

23. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. W gronie tym jest 

reprezentantka Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka Patrycja Wołos. 

Warto podkreślić, że w komisji, która decydowała o przyznaniu nominacji, zasiadł 

popularny wokalista Szymon Wydra! To były przesłuchania z najwyższej półki.  

Do kwalifikacji regionalnych, które odbyły się  

21 maja w Kozienickim Domu Kultury, podeszło ponad 

50 wokalistów i wokalistek z Kozienic, Puław, Lublina, 

Kielc, Szydłowca i innych miejscowości. 

Wyjątkowe jury 

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 

Patrycja Kawęcka-Czerska „Pati-Cze” - wokalistka, 

pedagog, ekspert emisji głosu, Szymon Wydra  

- wokalista, gitarzysta, kompozytor i poeta, założyciel 

i lider zespołu Carpe Diem oraz Arkadiusz Chwałek  

- muzyk, muzykolog, w latach 2004-2016 dyrektor 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie 

Sandomierskim. 

Jury oceniało m.in. walory głosowe, dobór 

repertuaru, muzykalność, interpretację piosenki czy 

indywidualność artystyczną.  

- Występ każdego uczestnika  traktuję jako 

przedstawienie, od wejścia do zejścia. Nie interesuje 

mnie tylko wokal, zwracam uwagę na wszystko, np. 

jak uczestnik zachowuje się na scenie i jaki ma 

kontakt z publicznością - mówił w rozmowie z naszą 

redakcją Szymon Wydra. 

Wokaliści prezentowali po dwie piosenki: jedną 

dowolną, a drugą pochodzącą z dotychczasowo 

wydanych płyt konkursu „Wygraj Sukces”. 

Pojadą na finał 

Przesłuchania konkursowe potrwały kilka godzin,  

a jury ostatecznie wyłoniło 10 osób, które otrzymały 

nominacje do etapu finałowego, który odbędzie się we 

wrześniu w Tarnobrzegu. W gronie tym znalazła się 

reprezentantka Kozienickiego Domu Kultury Patrycja 

Wołos. 

Ponadto nominacje otrzymali: Maja Mazurek, Maria 

Chwastek, Aleksandra Barańska, Aleksandra Gąska, 

Jakub Rogala, Martyna Styś, Joanna Mazurek, Natalia 

Warzyńska oraz Natalia Kopycka. 

Dwie kolejne reprezentantki KDK: Anna Wasińska  

i Dominika Pońska otrzymały wyróżnienia, te jednak 

te nie są premiowane awansem. 

Przypominamy, że 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. 

Protokoły konkursowe z obydwu eliminacji, które 

odbyły się w Kozienicach są dostępne na stronie 

www.dkkozienice.pl 

Zachęcamy też do zapoznania się z galerią zdjęć  

z tego wydarzenia, którą można znaleźć na naszym 

fanpage’u na portalu Facebook. Z kolei relacja wideo 

jest na kanale YouTube Kozienickiego Domu Kultury. 

Patrycja Wołos swoim wykonaniem „Alei gwiazd”  

zdobyła uznanie jury, a tym samym awans do finału. 

W jury zasiedli (od lewej): Arkadiusz Chwałek,  

Patrycja Kawęcka-Czerska i Szymon Wydra. 
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Teatralne emocje dla najmłodszych 
„Guliwer w Krainie Liliputów” to tytuł przedstawienia, jakie w niedzielę, 13 maja, mogła 

zobaczyć najmłodsza publiczność w ramach cyklu „Poranek Teatralny dla Dzieci”.  

Na scenie Kozienickiego Domu Kultury wystąpili aktorzy z Teatru Wariacja z Warszawy. 

Dzieci zobaczyły pełną zabawnych przygód morską 

opowieść o lekarzu okrętowym. Spektakl przypadł 

maluchom do gustu, a te od samego początku 

spotkania angażowały się we wspólną zabawę. 

„Guliwer w Krainie Liliputów” to bajka  

o niezwykłym lekarzu okrętowym, który od dziecka 

marzył o morskich przygodach. Zaciągnął się na 

piękny okręt „Antylopa” i wyruszył ku przygodom. 

Podczas swojej pierwszej morskiej podróży spotkał 

malutkich ludzi żyjących w krainie Liliputów. Mimo 

małego wzrostu, byli odważni i waleczni. Z częścią  

z nich udało mu się zaprzyjaźnić, nie wszystkim 

jednak podobało się jego zachowanie, dlatego nie 

mógł zabawić długo w ich krainie. 

Kolejny „Poranek Teatralny dla Dzieci” już  

17 czerwca. Tradycyjnie o godz. 12.00. 

Aktorzy zaprosili na scenę dzieci. Te miały za zadanie 

m.in. animowanie fal. Tymczasem dorośli zadbali  

o „szum morza”. Wszyscy świetnie się bawili! 

Nakrętki zbieramy — pomagamy! 

Od lat w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka prowadzone są zbiórki  

plastikowych nakrętek na rehabilitacje dzieci, które zmagają się z problemami  

zdrowotnymi. Z końcem kwietnia zakończyła się zbiórka na rzecz Mai Kultys, trwa  

natomiast akcja pomocy Bartoszowi Kondratowiczowi z Janikowa. 

Nakrętki na rzecz Mai Kultys zbierane były od  

1 lutego do końca kwietnia. Dochód z ich sprzedaży 

zostanie przeznaczony na przedłużenie nogi  

i rekonstrukcję stopy oraz kolana dziewczynki. Prawa 

noga Mai jest krótsza od lewej o ok. 13 cm. To efekt 

bardzo rzadkiej wady rozwojowej kości w prawej 

nóżce - tibial hemimelia. 

W piątek, 4 maja, odebrana została ostatnia partia 

korków dla Mai. Po worki pełne plastikowych nakrętek 

przyjechała Maja z mamą. W czasie poprzedniej akcji, 

dzięki korkom, udało się zebrać ponad 1 tys. zł na 

operację dziewczynki. Tym razem mama Mai 

spodziewa się podobnego efektu i podkreśla, że to 

duża pomoc. Maja potrzebuje 500 tys. zł na operację 

nóżki.  

Nowa akcja 

Z kolei w środę, 2 maja, ruszyła kolejna akcja 

zbiórki nakrętek. Tym razem są one zbierane na 

rehabilitację Bartosza Kondratowicza z Janikowa. 

Bartosz urodził się jako wcześniak, ważył 900 gram; 

stwierdzono u niego lekkie dziecięce porażenie 

mózgowe, padaczkę oraz niedowład prawostronny. 

Chłopczyk regularnie przechodzi intensywne zabiegi 

rehabilitacyjne, które są kosztowne. Sprzedaż 

zebranych nakrętek umożliwi dalszą rehabilitację. 

Nakrętki są przyjmowane w Centrum Kulturalno-

Artystycznym w Kozienicach, codziennie, w godz.  

9.00-21.00. Zbiórka potrwa do końca lipca. 
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O symbolach Lublina i jego związkach z Kozienicami mówiono w czasie spotkania 

literackiego „Witryna”, które odbyło się w niedzielę, 27 maja w Kozienickim Domu  

Kultury. Było sporo historycznych ciekawostek, poetyckich odniesień i… zapach szafranu. 

Przez „Witrynę” do Lublina 

Przybyłych do sali wystawowej Centrum Kulturalno

-Artystycznego gości przywitała Małgorzata Koksa  

z KDK. Zanim jednak spotkanie rozpoczęło się na 

dobre, zgromadzeni zaśpiewali „Sto lat” dla Zbigniewa 

Szumierza, członka Grupy Poetyckiej „ERATO”, który 

obchodził swoje urodziny. Były też kwiaty i życzenia. 

W czasie spotkania, kozieniccy poeci prezentowali 

swoje utwory. Byli to: Maria Komsta, Iwona Bitner, 

Zbigniew Szumierz, Jelena Jasek, Urszula Podsiadła, 

Kamil Koksa i Zofia Kucharska. Z kolei Alicja Czerska 

czytała utwory Teresy Kurzepy. 

Twórczość naszych lokalnych poetów to nie 

wszystko, co przygotowano na ten niedzielny wieczór. 

Przybyli do CKA spotkali się z pisarzem, eseistą 

Łukaszem Marcińczakiem, autorem książki  

pt. „Kamienie pachnące szafranem”. 

– Szafran jest najdroższą przyprawą świata i jako 

symbol Lublina wydawał mi się dobry na tytuł książki. 

Ta przyprawa została sprowadzona do Lublina w XV 

wieku. Miasto wzbogaciło się na nim i do dziś z tego 

czerpie – wyjaśnił Łukasz Marcińczak. – Poza tym 

szafran jest bardzo wyrazisty w smaku, ale ma też 

delikatne kwiaty. To poetyckie połączenie – dodał. 

Pisarz przygotował pełną ciekawostek i zdjęć 

dawnego Lublina, prezentację o historii miasta. 

Opowiedział o lubelskich symbolach i herezjach. 

Przywiózł też fiolki z szafranem, aby każdy mógł 

poznać jego zapach. 

Spotkanie zostało zatytułowane „Lublin ponad 

mgłą”, a poprowadził je lokalny poeta Jan Klimecki. 

Wieczór wypełniony był nie tylko autorskimi utworami 

obecnych na spotkaniu, ale także poetów związanych 

z Lublinem, m.in. Jana Kochanowskiego, Sebastiana 

Klonowica i Józefa Czechowicza. 

Na koniec można było kupić książkę Łukasza 

Marcińczaka i zdobyć jego autograf. Nie zabrakło 

również słodkiego poczęstunku i rozmów w kuluarach. 

Dzieje się w Kinie KDK 
Światowe przeboje regularnie goszczą na ekranie Kina Kozienickiego Domu Kultury. 

Wraz ze Stowarzyszeniem „Łódź Filmowa” w maju naszym widzom proponowaliśmy 

m.in. drugą część „Deadpoola”, a tymczasem przed nami kolejne hity, m.in. nowe  

odsłony Gwiezdnych Wojen oraz Parku Jurajskiego. #widzimysięwkinie 

Już od 1 czerwca w kozienickim kinie gości kolejny 

film ze świata Star Wars, a mianowicie „Han Solo: 

Gwiezdne wojny - historie”. To drugi, po  

„Łotrze 1”, spin-off kultowej sagi. Tym razem Alden 

Ehrenreich wciela się w młodego Hana Solo i mierzy 

się nie tylko z legendą najsłynniejszego przemytnika 

w odległej galaktyce, ale również z niezwykle ważną 

częścią filmowego dziedzictwa Harrisona Forda. 

Miłośnikom mocnych wrażeń z pewnością spodoba 

się „Jurassic Park: Upadłe królestwo”, czyli 

kolejna kasowa produkcja z fascynującymi 

dinozaurami. W roli głównej Chris Pratt, którego fani 

Marvela doskonale kojarzą z roli Star-Lorda  

w „Strażnikach Galaktyki”. Ulubieniec widzów tym 

razem będzie szukał zaginionego raptora. 

Co jeszcze czeka widzów w czerwcu?  

M.in. komedia w gwiazdorskiej obsadzie „Śmierć 

Stalina”, skandynawski thriller „Thelma”  

czy niezwykły komediodramat „W cieniu drzewa”. 

Ciekawą pozycją będzie również francuska 

komedia „Momo”, którą zobaczymy w ramach cyklu 

„Kino dla ciekawych”. Takiego filmu jeszcze nie było! 

Aktualne informacje na temat repertuaru 

filmowego i zapowiedzi, a także cennika oraz seansów 

specjalnych można znaleźć na stronie internetowej 

www.kinokozienice.pl   

Gościem spotkania był Łukasz Marcińczak. 
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