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X Spotkanie Wigilijne
Mieszkańców Ziemi Kozienickiej
Jak co roku, przed krytą pływalnią „Delfin”, odbyło się Spotkanie
Wigilijne Mieszkańców Ziemi Kozienickiej. W piątek, 14 grudnia, już po

Magazyn Kulturalny

raz dziesiąty setki osób wspólnie przeżywało ten przedświąteczny czas.

Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka

Była to okazja do integracji, złożenia sobie nawzajem życzeń, nabycia

STYCZEŃ w KDK:

Za część artystyczną wydarzenia odpowiadał Kozienicki Dom Kultury.

pięknych

ozdób

i

posłuchania

kolęd

w

wyjątkowym

wykonaniu.

> Codziennie, za wyjątkiem
czwartków, zapraszamy na
seanse filmowe do kina.
> Poniedziałek, 1 stycznia.
CKA czynne od godz. 13.00.
> Wtorek, 8 stycznia, godz.
11.00. Wręczenie nagród
laureatom X Konkursu Kolęd
i Pastorałek „Na Ten Nowy
Rok”.
> Niedziela, 13 stycznia,
godz. 18.30-20.00. 27. Finał
Wielkiej
Orkiestry
Świątecznej
Pomocy
w Kozienicach.

Najlepsze życzenia mieszkańcom złożyli przedstawiciele władz samorządowych,
Enei Wytwarzanie, a także proboszczowie obu kozienickich parafii.
> Czwartek, 17 stycznia,
godz. 17.30 i 20.30. Występy
kabaretu Smile.
> Niedziela, 20 stycznia,
godz.
1 2 .0 0 .
P or an e k
teatralny dla dzieci.
> Wtorek, 22 stycznia. Dzień
Babci
i
Dziadka
w
Stowarzyszeniu Klubu
Seniora „Radosna Jesień” wizyta wolontariuszy z Klubu
Młodzieżowego Wolontariatu
„Skrzydła”.

Jeszcze
wydarzenia,

przed
na

oficjalną
placu

inauguracją

przed

pływalnią

licznie zaczęli gromadzić się mieszkańcy.
Wigilia

miejska

ruszyła

i

z

wolontariatu

„Szansa”

w

Liceum

Ogólnokształcącym – trafiły do wszystkich
uczestników spotkania.

punktualnie

Następnie

odbyło

się

symboliczne

o 16.00, a poprowadził ją dziennikarz Radia

przekazanie światełka pokoju, po czym

ESKA Wojciech Szymański.

najlepsze życzenia wszystkim zebranym

Spotkanie rozpoczęło się od występu
Orkiestry

Dętej

Ochotniczej

Straży

złożyli:

proboszcz

parafii

pw.

Świętej

Rodziny

Władysław

Sarwa,

Burmistrz

Pożarnej z Kozienic pod batutą Zygmunta

Gminy

Kozienice

Piotr

Kozłowski

Juśkiewicza.

i

Następnie

przed

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

> Piątek, 25 stycznia, godz.
17.00. Wernisaż wystawy
rękodzieła
artystycznego
i malarstwa autorstwa Ewy
Bieleckiej.

mieszkańcami i gośćmi Ziemi Kozienickiej

w Kozienicach Rafał Sucherman, Starosta

zaprezentował

Powiatu

> Sobota, 26 stycznia, godz.
16.00.
Wyjazd
z
cyklu
Teatralne
Podróże
na
„Wieczór Włoski w BUFFO”.

Po wspólnym kolędowaniu przy szopce,

> 28 stycznia — 10 lutego.
Zima w mieście — Ferie 2019
z KDK. Szczegóły na stronie
www.dkkozienice.pl
> Czwartek, 31 stycznia.
Nr 91 Magazynu Kulturalnego
KDK.

Trzeciego

się

Wieku

Chór

Uniwersytetu

Kozienickiego

Domu

Kultury.
na

Kozienickiego

Andrzej

Jung

oraz Wiceprezes ds. Korporacyjnych Enei
Wytwarzanie Jan Mazurkiewicz.

scenie

pojawili

– Niech ten wyjątkowy czas przyniesie

gospodarze

państwu wiele radości, harmonii i spokoju.

spotkania. Proboszcz parafii pw. Świętego

Niech będą to święta spędzone w ciepłej,

Krzyża

rodzinnej

Kazimierz

fragment

się

Chojnacki

Ewangelii

św.

przeczytał
Łukasza,

pośpiechu,

atmosferze,
bez

trosk

bez
i

zbędnego
zmartwień,

poprowadził modlitwę i poświęcił opłatki,

a z radosną kolędą na ustach, bo czas

które

narodzin Chrystusa to czas radości – mówił

później

-

z

Młodzieżowego

z

Kozienickiego

dzięki

wolontariuszom

Klubu
Domu

„Skrzydła”
Kultury

burmistrz Piotr Kozłowski.
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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X Spotkanie Wigilijne
Mieszkańców Ziemi Kozienickiej
i 50 litrów kapusty z grzybami. Wszystko po to, aby

(Ciąg dalszy ze strony 1)

uczestnicy X Spotkania Wigilijnego nie wrócili do domu
– A to Światełko Pokoju, które jest symbolem

głodni.

miłości, pokoju i nadziei, niech rozbłyśnie na każdym
wigilijnym stole – dodał burmistrz.
Następnie

wszyscy

podzielili

Na koniec, na scenie, wystąpił Zespół Gospel,
działający

się

opłatkiem,

im.

przy

Heleny

Młodzieżowym

Stadnickiej

w

Domu

Kultury

Radomiu.

Formacja

a w gronie przybyłych byli m.in. samorządowcy,

zaprezentowała kolędy i piosenki świąteczne w swoich

przedstawiciele służb i instytucji, szkół, organizacji

autorskich, bardzo ciekawych aranżacjach.

pozarządowych, mieszkańcy Ziemi Kozienickiej.

Podczas

całego

spotkania,

Kolejnym punktem programu był występ laureatów

wyjątkowe prezenty, np. własnoręcznie przygotowane

pierwszych miejsc X Konkursu Kolęd i Pastorałek

ozdoby, bombki i stroiki. Stoiska kusiły cudnymi

„Na Ten Nowy Rok”, który odbył się tydzień wcześniej

barwami. Tradycyjnie, nie mogło zabraknąć też żywej

w

szopki,

Kozienickim

Domu

Kultury

im.

Bogusława

było

szczególnie

chętnie

było

nabyć

odwiedzali

najmłodsi.

Słuchając kolęd w
można

którą

można

przepięknych

świątecznych

Klimczuka.

straganach,

na

Z muzycznym akcentem

wykonaniu młodych artystów

organizację

świątecznego

spotkania

zaangażowanych było blisko 40 instytucji i organizacji.

specjałów. Na tegoroczne spotkanie przygotowano

w tym m.in. Kozienicki Domu Kultury im. Bogusława

22 tys. pierogów, 500 litrów barszczu czerwonego,

Klimczuka. Więcej zdjęć z tego wydarzenia można

1,5 tys. racuchów z jabłkami, 110 litrów kapusty

znaleźć na naszym fanpage’u na portalu Facebook,

z

a relację wideo na kanale YouTube.

300

krokietów,

pysznych,

W

wigilijnych

grochem,

skosztować

600

porcji

łazanek

Jak co roku, przed pływalnią „Delfin” zgromadziły się

Na kolorowych straganach czekały wyjątkowe,

setki mieszkańców Ziemi Kozienickiej.

własnoręcznie robione ozdoby świąteczne.

Gościem spotkania był zespół Gospel z Radomia.

W organizację chętnie włączyli się wolontariusze.
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Magia świąt w CKA
Wyjątkowy klimat świąt można było poczuć w piątek, 7 grudnia, w patio Centrum
Kulturalno-Artystycznego. Kozienicki Dom Kultury zorganizował bowiem kolejną
prezentację rękodzieła bożonarodzeniowego autorstwa członków Grupy Twórczej
„Vena”, której towarzyszyły warsztaty plastyczne pt. „Bombka w CKA”.

Jarmark bożonarodzeniowy zorganizowano w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego. Na stołach wystawców
z „Veny” królowały przepiękne ozdoby świąteczne. Chętnych do ich podziwiania nie brakowało.

Już od godziny 13.00 na specjalnych stoiskach
czekały

wyjątkowe

ozdoby

świąteczne,

m.in. różnorodne stroiki, lampiony, bombki, rzeźby
czy obrazy. Jak zawsze, popularne były również
aniołki, zarówno te haftowane, jak i robione z masy
solnej.
Dla części artystów z „Veny” była to pierwsza
okazja,

żeby

rękodzieło.

zaprezentować

Katarzyna

Szewc

bożonarodzeniowe
pokazała

bombki

powstałe przy użyciu oryginalnej metody, jednego
z rodzajów japońskiego haftu. Z kolei Maria Kozieł
pokazała lampiony stworzone z niecodziennej rośliny
Podczas warsztatów dzieci ze szkół podstawowych

– tykwy afrykańskiej.

robiły świąteczne bombki — dzwoneczki.

W sumie, swoje prace pokazało 12 artystów
z „Veny”: Jadwiga Bronisława Andrzejewska, Krystyna
Kondeja, Józef Kondeja, Maria Kozieł, Eugenia Kuna,

O artystach, nie tylko dla artystów

Zbigniew

Maria

Wszystkich przybyłych na te wydarzenia przywitała

Podsiadła, Katarzyna Szewc, Genowefa Śledź, Helena

Agnieszka Bieńkowska z Kozienickiego Domu Kultury,

Szamańska i Agnieszka Bieńkowska. Ponadto, swoje

która

stoiska przygotowały: Warsztat Terapii Zajęciowej

z „Veny”. Następnie głos zabrały Ewa Lis z Warsztatu

w Przewozie oraz Lokalna Grupa Działania „Puszcza

Terapii

Kozienicka”.

Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Tuż

Kurasiewicz,

obok

Gabriela

odbywały

się

Osińska,

warsztaty

„Bombka w CKA”, skierowane

plastyczne

do uczniów szkół

zaprezentowała
Zajęciowej

pokrótce

oraz

Irena

sylwetki

twórców

Bielawska,

Prezes

Działania „Puszcza

Kozienicka”, która poinformowała o wydaniu przy
wsparciu

LGD

książki

Janusza

Ostrowskiego

podstawowych z terenu gminy Kozienice. Na zajęciach

pt. „Dorobek artystyczny Twórców Ziemi Kozienickiej”.

pojawili się reprezentanci PSP w Woli Chodkowskiej,

Jarmark

Wólce

i

Tyrzyńskiej,

Ryczywole,

Stanisławicach,

był

wręczenia

idealną

okazją

egzemplarzy

do
tego

promocji

tytułu

wydawnictwa

Brzeźnicy i Kozienicach (szkoły nr 2, 3 i 4). Uczestnicy

kozienickim twórcom. Nie zabrakło wielu ciepłych

zajęć

słów, wzajemnych podziękowań i gratulacji.

dekorowali

styropianowe

pomocy sznurka i koronek.

dzwoneczki

przy

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Magia świąt w CKA
(Ciąg dalszy ze strony 3)

Jarmark oraz warsztaty plastyczne potrwały około
dwóch godzin. Na zakończenie spotkania pamiątkowe
dyplomy oraz słodkie mikołaje wszystkim uczniom,
a także wystawcom wręczyła Agnieszka Bieńkowska.
Organizatorem wydarzenia był Kozienicki Domu
Kultury im. Bogusława Klimczuka.
Obszerna galeria zdjęć do obejrzenia — jak zawsze
— na naszym fanpage’u na portalu Facebook.

Trwa akcja zbierania nakrętek
Przypominamy, że do 31 stycznia trwa akcja zbierania
z przeznaczeniem na rehabilitację Marcela Króla z Nowej Wsi.
Marcel urodził się jako w pełni zdrowe, tryskające

stanu

nerwu,

po

plastikowych

odbytym

leczeniu,

potrzebuje

energią dziecko. Kiedy miał czternaście miesięcy

dalszego

zachorował na zapalenie oskrzeli. Nikt nie spodziewał

wystąpiła różnica w długości jego małych nóżek oraz

się, że to z pozoru niegroźne wydarzenie pociągnie za

pojawiło się problematyczne skrzywienie kręgosłupa.

sobą tak wiele konsekwencji. Wirus ten zaatakował

kontynuowania

nakrętek

rehabilitacji,

ponieważ

Nakrętki są przyjmowane w Centrum Kulturalno-

również staw biodrowy, uszkadzając jednocześnie

Artystycznym

nerw udowy. Poskutkowało to miękkim niedowładem

do 31 stycznia. Dochód z ich sprzedaży zostanie

codziennie,

w

godz.

9.00-21.00

nóżki, co wymusiło intensywną rehabilitację, która

przeznaczony na rehabilitację chłopca. Zachęcamy do

częściowo odbudowała uszkodzenia. Mimo poprawy

wsparcia akcji!

Seniorzy śpiewali kolędy w CKA
15 zespołów wzięło udział w XVIII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Seniorów „Kozienice
2018”, który odbył się w czwartek, 13 grudnia, w Centrum Kulturalno-Artystycznym.
Tego dnia wystąpili seniorzy m.in. z Kozienic,
Radomia, Pionek czy oddalonego o 70 km Michowa.
Powiat

kozienicki

reprezentowały

cztery

chóry.

To „Złota Jesień” i „Relaks” z Kozienic oraz „Melodia”
z Magnuszewa i „Wrzos” z Garbatki Letnisko.
Organizatorem przeglądu był Klub Seniora „Złota
Jesień” z Kozienic. Uczestników powitała prezes klubu
Genowefa Puszczecka-Basaj i Wiesława Jurkowska,
które później poprowadziły koncert. Jego oficjalnego
otwarcia dokonali zaproszeni goście:
Józef

Grzegorz

Promocji,

Kultury

Małaśnicki,
i

Sportu

wicestarosta

Dyrektor
w

Jarosław Traczyk i Dyrektor

Urzędzie

Wydziału
Miejskim

Kultury, a zarazem gospodarz CKA - Elwira Kozłowska.
Występów

seniorów

Zespół „Złota Jesień” z Kozienic.

Kozienickiego Domu

wysłuchała

również

Przegląd

odbył

się

dzięki

dofinansowaniu

ze

Dyrektor

środków Gminy Kozienice. Patronat nad wydarzeniem

Bibilioteki Publicznej Gminy Kozienice Elżbieta Stąpór

objęli: burmistrz Piotr Kozłowski i starosta Andrzej

oraz założycielki „Złotej Jesieni”.

Jung.
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Pejzaże Wróblewskiego w KDK
W Centrum Kulturalno-Artystycznym można oglądać kolejną wystawę zorganizowaną
przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Tym razem prezentowane są
prace Tomasza Wróblewskiego. Wernisaż wystawy odbył się w piątek, 30 listopada.

Twórczość Tomasza Wróblewskiego jest bardzo dobrze znana w Kozienicach. Nie powinno zatem nikogo dziwić,
że wernisaż jego najnowszej wystawy w KDK spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Nie

jest

to

pierwsza

Wróblewskiego

w

wystawa

Kozienickim

prac

Tomasza

Domu

Kultury.

Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 roku należy do
Związku

Polskich

Artystów

Plastyków

Okręgu

W minionych latach mieliśmy okazję podziwiać jego

Radomskiego. Pracuje w Miejskim Ośrodku Kultury

obrazy już trzy razy. Pierwsza wystawa tego artysty

w

została zorganizowana u nas na początku lat 90.

komputerową.

– To była pierwsza wystawa, na której pokazałem
swoje pejzaże – wspominał w rozmowie z nami
malarz, który przez kilka lat mieszkał w Kozienicach.
Stąd dojeżdżał do Liceum Plastycznego w Nałęczowie.

Pionkach.

Zajmuje

się

Przez

pewien

malarstwem
czas

i

grafiką

pracował

jako

scenograf filmowy m.in. u Filipa Bajona, Jana Jakuba
Kolskiego czy Radosława Piwowarskiego.
Najnowszą

wystawę

można

oglądać

do 20 stycznia. Zapraszamy.

Prace, które aktualnie znajdują się w CKA, to
dorobek

artysty

z

lat

2014-2018.

Ekspozycja

wzbudziła zainteresowanie, a na otwarciu wystawy
pojawiło się wielu miłośników sztuki – nie

tylko

z Kozienic. Powitała ich Agnieszka Bieńkowska z KDK,
a o oprawę muzyczną wernisażu zadbały solistki
działającej u nas Młodzieżowej Estrady Piosenki:
Patrycja Wołos i Anna Wasińska.
Artysta nietuzinkowy
Wróblewski ma na swoim koncie już 35 wystaw
indywidualnych i ponad 180 wystaw zbiorowych,
a także liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach
ogólnopolskich. W przyszłym roku będzie obchodził 30
-lecie pracy twórczej. Jego obrazy znajdują się m.in.
w Muzeum Sztuki Współczesnej w Dyneburgu na
Łotwie, Państwowym Muzeum Sztuki na Majdanku
oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
Tomasz Wróblewski urodził się w 1964 roku we
Wrocławiu.
Dyplom
prof.
Studia
i

M.

Jest

z

absolwentem

malarstwa

Hermana.

Skończył

Menedżerskie

Animatorów

Kultury

UMCS

otrzymał
dla
na

także

w
w

Podyplomowe

Artystów,
Wydziale

Lublinie.
pracowni
Twórców

Zarządzania

Patrycja Wołos (na fot.) razem z Anną Wasińską
zapewniły oprawę muzyczną wernisażu.
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Już po raz dziesiąty pięknie
zaśpiewali Na Ten Nowy Rok!
Za nami X Konkurs Kolęd i Pastorałek „Na Ten Nowy Rok”, który od lat organizowany jest
przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. W czwartek, 6 grudnia,
na scenie sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego wystąpiło łącznie
52 uczestników, w tym chóry, zespoły, duety i soliści, w wieku od 6 do 19 lat.

Gospodarzy, czyli Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, reprezentował m.in. chór „Mały Gospel”,
który wywalczył I miejsce w swojej kategorii konkursowej.

Swoje

wokalne

umiejętności

prezentowali

uczniowie szkół podstawowych i średnich, a także
przedszkolaki

z

terenu

powiatu

udali

kozienickiego.

Ich

popisy

na

obrady,

aby

wyłonić

laureatów

Poznaliśmy najlepszych

W gronie tym byli także nasi reprezentanci: sześć
solistek, duet i chór.

się

w poszczególnych kategoriach.
W kategorii „Chóry” I miejsce zajął Mały Gospel
z Kozienickiego Domu Kultury. Przyznane zostały też

wokalne

oceniało

profesjonalne,

dwa wyróżnienia.

pięcioosobowe jury, składające się z zawodowych

W kategorii „Soliści od 6 do 9 lat” - I miejsce

muzyków. W jego skład weszli: Monika Świostek

powędrowało do Lilii Pulkowskiej z Publicznego

(przewodnicząca,

Szkół

Przedszkola nr 1 w Kozienicach. Jury przyznało też

Muzycznych w Radomiu), Alicja Gryz-Wasil (kierownik

II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia. Wśród duetów

ds.

i

w

Edukacji
Radomiu,

absolwent
Szkoły

nauczyciel

Artystycznej
wokalistka),

Wydziału

Muzycznej

(kierownik

w

Zespołu

w

Kuźni

Jan

Artystycznej

Zakrzewski

Wokalno-Aktorskiego
Łodzi)

artystyczny

i

Andrzej

„Resursy

(tenor,
Wyższej

Przybylski

zespołów

wokalnych

w

tej

kategorii

wiekowej

najlepiej oceniony został duet Zuzanny Boguckiej
i

Natalii

Rybarczyk

z

Zespołu

Szkół

i Placówek Oświatowych w Magnuszewie.

Obywatelskiej”

W kategorii wiekowej 10-12 lat najlepszą solistką

w Radomiu), a także dziennikarz muzyczny Wojciech

okazała się Weronika Połeć z KDK. Były też miejsca

Sałek (Radio „Puls”).

II

Komisja oceniała warunki głosowe, muzykalność,
interpretację

utworu,

dykcję,

dobór

repertuaru

i

III

oraz

dwa

wyróżnienia.

Wśród

duetów

i zespołów nie wyłoniono laureatów, ale przyznano
dwa wyróżnienia.

i ogólny wyraz artystyczny. Prezentacje konkursowe
potrwały ponad cztery godziny, a następnie jurorzy

(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Już po raz dziesiąty pięknie
zaśpiewali Na Ten Nowy Rok!
(Ciąg dalszy ze strony 6)

W kategorii wiekowej 13-15 lat I miejsce wśród
solistów zajął Oliwier Dębiński ze
Ogniska

Artystycznego

w

Społecznego

Kozienicach.

Były

też

miejsca II i III oraz jedno wyróżnienie. Spośród
duetów

bezkonkurencyjne

okazały

się

Anna

Wasińska i Natalia Wilczek z Młodzieżowej Estrady
Piosenki w KDK. Dziewczęta zajęły I miejsce. Komisja
nie przyznała w tej kategorii więcej nagród ani
wyróżnień.
W najstarszej kategorii wiekowej 16-19 lat nie
przyznano miejsc dla solistów. Było tylko jedno
wyróżnienie. Nie było też nagród ani wyróżnień dla
występujących w tej kategorii duetów i zespołów
wokalnych.

Bardzo dobrze zaprezentowały się Anna Wasińska
i Natalia Wilczek, które dzięki decyzji jury
reprezentowały nas również w Radomiu.

Staropolskie kolędowanie
Konkurs

organizowany

przez

Kozienicki

Dom

Kultury był połączony z eliminacjami rejonowymi do
Finału

XVII

Ogólnopolskiego

Festiwalu

Kolęd

i Pastorałek STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE - Radom
2018. Jury zdecydowało, że wystąpią na nim: Oliwier
Dębiński

z

kozienickiego

ogniska

artystycznego,

Natalia Wilczek i Anna Wasińska z KDK. Nasze
reprezentantki wystąpią w Radomiu zarówno jako
duet, jak i solo.
Wszyscy

uczestnicy

po

występie

otrzymywali

pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami za udział
w konkursie. Wydarzenie poprowadziła Małgorzata
Weronika Połeć triumfowała w kategorii 10-12 lat.

Koksa z KDK.
Wyniki i protokół z konkursu znajdują się na naszej
stronie
Tradycyjnie,

internetowej
nagrodą

www.dkkozienice.pl.
specjalną

dla

zdobywców

pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach, była
możliwość występu podczas „X Spotkania Wigilijnego
Mieszkańców Ziemi Kozienickiej” przed krytą pływalnią
„Delfin”.
Ponadto wręczenie nagród i dyplomów wszystkim
laureatom i wyróżnionym zaplanowano na wtorek,
8 stycznia, o godz. 11.00 w sali kameralnej Centrum
Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
Obszerną galerię zdjęć z konkursu tradycyjnie
opublikowaliśmy na naszym fanpage’u na portalu
Facebook.
Ponadto zapraszamy na kanał YouTube, gdzie
znajduje się relacja wideo, przygotowana przez naszą
telewizję lokalną „Kronikę Kozienicką”. Zapraszamy do
oglądania.

W najmłodszej grupie uczestników, uznanie jurorów
zdobyła Lilia Pulkowska.
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Świąteczna muzyka dla dzieci
Ostatnie w tym roku spotkanie z muzyką z naszego cyklu „Smykofonia – koncert dla
maluszków” nawiązywało do świąt Bożego Narodzenia. W niedzielę, 2 grudnia,
najmłodsza kozienicka publiczność wysłuchała koncertu pt. „Nutki z choinki”.
Przed licznie przybyłymi dziećmi wystąpili: Joanna
Lalek – śpiew, dzwonki, prowadzenie; Urszula Lalek
– wiolonczela, Joachim Łuczak – skrzypce i Mariusz
Dropek – fortepian. Muzycy wykonali dla nich m.in.
kolędę „Lulajże Jezuniu”, „Zimę” Vivaldiego i utwory
ze znanego baletu „Dziadek do orzechów” Piotra
Czajkowskiego.
Nie

zabrakło

także

kompozycji

Mozarta

i Boccheriniego. Maluchom zaprezentowane zostały
również poszczególne instrumenty, na których grano.
Była mowa o skrzypcach, wiolonczeli i dzwonkach.
Koncerty „Smykofonii” przeznaczone są dla dzieci do
piątego roku życia.

„Smykofonia” to świetna zabawa dla maluchów.

Dzieje się w naszym kinie
Setki uczniów zawitały w grudniu do Kina KDK, gdzie czekały na nich seanse
mikołajkowe. Wszystkich widzów już dziś zapraszamy do kina w nowym roku.
W dniach od 4 do 14 grudnia specjalne seanse

Wszystkich widzów już dziś zapraszamy do kina

obejrzało około 1200 uczniów ze szkół podstawowych

w nowym roku kalendarzowym. Na pierwsze dni 2019

i przedszkoli, nie tylko z gminy Kozienice, ale także

roku

z gminy Głowaczów i Jedlni. Młodsi widzowie chętnie

romantyczną „Pech to nie grzech” oraz animację

oglądali film „Poczta Świętego Mikołaja”,

„Królowa Śniegu: po drugiej stronie Lustra”.

natomiast

dla uczniów ze starszych klas wyświetlany był film
„Dziadek do orzechów i cztery królestwa”.

proponujemy

m.in.

nową

polską

komedię

Zapraszają: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława
Klimczuka i Stowarzyszenie „Łódź Filmowa”.

Mikołaj odwiedził dzieci w KDK
Jak co roku, Święty Mikołaj odwiedził Kozienice. Dzieci miały okazję spotkać się z nim
w niedzielę, 9 grudnia, podczas spektaklu „Przygody św. Mikołaja”, które odbyło się
w ramach cyklu „Poranki teatralne dla dzieci” w Kozienickim Domu Kultury.
Żeby nie zabrakło miejsca dla nikogo, z okazji tego
wyjątkowego

święta,

zorganizowaliśmy

aż

dwa

zaklęcia, dzięki którym podarunki trafiły na czas do
wszystkich oczekujących na nie.

spektakle. Przed młodą publicznością wystąpili aktorzy

W czasie przedstawienia był czas na śpiewanie

z krakowskiego Teatru URWIS, którzy zabrali dzieci do

kolęd,

mieszkania Świętego Mikołaja.

receptury Kubusia Puchatka i zadania dla publiczności

Było to interaktywne przedstawienie z dużą dawką

na

pieczenie

scenie.

Na

pierniczków

koniec

były

według

życzenia

tajemnej
świąteczne,

świątecznego humoru dla dzieci, ale także dla ich

a przed powrotem do domu każdy mógł zrobić sobie

rodziców.

zdjęcie z aktorami.

Aktorzy

opowiedzieli

historię

zapracowanego

Świętego Mikołaja, któremu przytrafiały się rozmaite
przygody, utrudniające mu wyjazd z prezentami do
dzieci. Z pomocą przyszedł mu Elf i jego magiczne

To była wspaniała zabawa i świetny sposób na
spędzenie tegorocznych „Mikołajek”.
Zdjęcia ze spektakli można obejrzeć na naszym
fanpage’u na portalu Facebook.
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Moc gorących serc wolontariuszy
To był aktywny miesiąc dla obu naszych grup wolontariatu. Okres świąteczny to świetna
okazja do tego, by odwiedzić zaprzyjaźnione organizacje, a także podsumować
działalność. Tym bardziej, że w grudniu przypadał Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Pomagać można w każdym wieku. U nas działają

Najlepsze życzenia wolontariuszom z obu grup,

zarówno wolontariat młodzieżowy, jak i seniora.

z okazji ich święta, złożyła dyrektor Elwira Kozłowska.

W poniedziałek, 3 grudnia, była kolejna okazja do
integracji

pomiędzy

Wolontariatu

Klubem

Młodzieżowego

oraz

wolontariuszami

„Skrzydła”

z Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK. Do Centrum
Kulturalno-Artystycznego
przedstawicielki

zawitały

zaprzyjaźnionego

również

klubu

seniora

„Radosna Jesień”.
Wszystkich

przywitała

Dyrektor

Kozienickiego

Domu Kultury Elwira Kozłowska, która podziękowała
wolontariuszom

za

ich

dotychczasową

pracę.

Przywołała ona słowa Jana Pawła II, że człowiek jest
wielki przez to, czym się dzieli z innymi. Podkreśliła,
że wolontariusze bardzo chętnie dzielą się swoim

Warsztaty dekorowania pierniczków

czasem. Następnie dyrektor wręczyła im dyplomy oraz

były dobrą okazją do integracji.

gadżety

KDK.

Podziękowania

za

dotychczasową

współpracę na ręce przedstawicieli obu wolontariatów

Wytwarzanie

złożyły również panie z „Radosnej Jesieni”.

mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery

Miłe upominki na święta
Spotkanie
podziękować
Izabeli

było

także

Gruszczyńskiej

okazją

poprzedniej

do

opiekunce

Barcikowskiej-Poździk

sprawili

za

tego,

aby

wolontariatu

wspólną

pracę

w

z pensjonariuszami
W

miłej,

miłą

niespodziankę

Kozienicach.

Razem

dekorowali pierniki świąteczne.

przyjaznej

atmosferze

powstały

piękne

pierniczkowe choinki, bałwanki i gwiazdki. Warto

z obydwoma grupami. Nie zabrakło miłych słów

podkreślić,

i

odwiedzają tę placówkę, np. po to, by poczytać

chwili

wzruszenia.

Następnie

obydwie

grupy

„wymieniły się” świątecznymi upominkami.

że

pensjonariuszom

Chwilę potem aktualna opiekunka wolontariuszy

nasi
książki,

wolontariusze

regularnie

porozmawiać,

spędzić

wspólnie czas.

Marlena Zielińska omówiła ostatnie miesiące ich pracy

Naszej

i przypomniała zdjęcia z poszczególnych działań.

zabraknąć

Reszta spotkania upłynęła na rozmowach kuluarowych

w organizacji tego przedsięwzięcia to już tradycja.

przy smacznym poczęstunku.

Seniora

oraz

miejskiej.

wigilii

nie
Ich

mogło
pomoc

ponownie spotkali się z seniorami z klubu „Radosna

Tydzień później członkowie Młodzieżowego Klubu
„Skrzydła”

młodzieży”

na

Z kolei w poniedziałek, 18 grudnia, wolontariusze

Odwiedzili seniorów
Wolontariatu

„skrzydlatej

razem

Wolontariatem

z

Wolontariatem

Pracowniczym

Enei

Jesień”, tym razem podczas spotkania wigilijnego. Nie
zabrakło wielu ciepłych słów i gorących życzeń,
a także tradycyjnego łamania się opłatkiem.
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Spotkanie opłatkowe UTW
Życzenia, kolędy i okolicznościowy wykład. Tak wyglądało ostatnie w tym semestrze
i roku kalendarzowym spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu
Kultury im. Bogusława Klimczuka, które odbyło się w środę, 12 grudnia. Było to
spotkanie szczególne ze względu na nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

Ostatni w tym roku wykład był doskonałą okazją do tego, by złożyć wszystkim słuchaczom najlepsze życzenia.

Tego

dnia

wykład

wygłosiła

dr

Dobrochna

Zielińska, archeolog i nubiolog z Instytutu Archeologii
Uniwersytetu

Warszawskiego.

Prelekcja

na

temat

„Boże Narodzenie - w stajence, w grocie, czy pod
palmą?”, była ciekawą wycieczką po historii, której
celem było pokazanie jak powstawał znany nam
dzisiaj obraz Bożego Narodzenia. Początkowo miało
ono postać samego Jezusa w otoczeniu zwierząt.
Dopiero później w przedstawieniach tego zdarzenia
zaczęły pojawiać się kolejne, znane nam dzisiaj
postacie.
Po wykładzie seniorzy wysłuchali koncertu kolęd
i pastorałek w wykonaniu Chóru Trzeciego Wieku pod
batutą Ewy Izdebskiej. Następnie na scenie pojawiła

Po wykładzie i części oficjalnej, seniorzy spotkali się
w patio CKA, by połamać się opłatkiem.

się Rada Słuchaczy UTW, Dyrektor Kozienickiego
Domu Kultury, a zarazem UTW - Elwira Kozłowska

ten czas wypełni nasze serca spokojem i radością.

oraz zaproszeni goście.

Niech będzie to czas odpoczynku i wytchnienia od dnia

Moc życzeń
Była

to

okazja

codziennego. Niech przez cały 2019 rok nie zabraknie
do

złożenia

słuchaczom

UTW

życzeń. Złożył je Burmistrz Gminy Kozienice Piotr
Kozłowski,

Pod adresem słuchaczy UTW padło wiele słów

Enei

uznania za ich aktywność i chęć zdobywania wiedzy.

Wytwarzanie Grzegorz Mierzejewski oraz dyrektor

Burmistrz zapewnił, że gmina będzie ich wspierać.

Elwira Kozłowska.

Podobną

Wiceprezes

Rady

ds.

Miejskiej

miłości i szczęścia – mówiła dyrektor KDK.

Rafał

Sucherman,

Przewodniczący

nam serdeczności. Niech nikomu z nas nie zabraknie

Pracowniczych

– Niech te święta będą wyjątkowe, spędzone
w gronie bliskich. Uśmiechajmy się do siebie. Niech

deklarację

złożył

wiceprezes

Enei

Wytwarzanie.
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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Spotkanie opłatkowe UTW
(Ciąg dalszy ze strony 10)

W

tym

wyjątkowym

dniu

głos

zabrali

także

przedstawiciele Rady Słuchaczy UTW: przewodniczący
Dariusz

Szewc,

Krystyna

Berezowska

i

Zofia

Kowalczyk oraz koordynator UTW Marlena Zielińska.
Było

to

spotkanie

wigilijne,

więc

nie

mogło

zabraknąć również dzielenia się opłatkiem. Po części
oficjalnej

zaproszeni

goście

oraz

słuchacze

UTW

przenieśli się piętro niżej, do patio Centrum Kulturalno
-Artystycznego, gdzie czekał na nich poczęstunek.
Tutaj

nastąpił

też

dalszy

ciąg

składania

życzeń

i dzielenia się opłatkiem.

Tradycyjnie z kolędami wystąpił Chór UTW.

Wspaniały koncert zespołu „Piramidy”
To było wyjątkowe spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu
Kultury. W środę, 5 grudnia, dla naszych słuchaczy wystąpił zespół „Piramidy”
z programem „Bułat Okudżawa – najpiękniejsze pieśni i ballady”.

Do Kozienic „Piramidy” przyjechały w trzyosobowym składzie, by zabrać słuchaczy w muzyczną podroż.

W sali koncertowo-kinowej Centrum KulturalnoArtystycznego
rosyjskiego
Grisza”,

rozbrzmiały

barda,

takie

„Aleksander

nieśmiertelne
jak

chociażby

Siergiejewicz

Pieśni

i

piosenki

wykonywane

były

zarówno

szlagiery

w języku polskim, jak i rosyjskim, a Piotr Kajetan

„Majster

Matczuk, Artur Chyb i Tomasz Imienowski zabrali

Puszkin”

czy

„Piosenka o niebieskim baloniku”.
— Bułat Okudżawa pisał swoje teksty w sposób
ponadczasowy. Te piosenki się zupełnie nie zestarzały,

licznie zgromadzoną publiczność w sentymentalną
muzyczną podróż. Nie mogło obejść się bez ciekawych
anegdot i – oczywiście – wspólnego śpiewania.
Koncert

spotkał
ze

się
strony

z

bardzo

naszych

dużym

bo mówią o nas, o naszym życiu i o tym, co nas

zainteresowaniem

studentów–

spotyka — mówił w rozmowie z nami lider zespołu

seniorów, a sala wypełniona była po brzegi. Więcej

Piotr Kajetan Matczuk.

zdjęć można zobaczyć na naszym fanpage’u.
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Rok 2018 — przeżyjmy to jeszcze raz
Za nami 2018 rok. Dwanaście miesięcy, obfitujących w szereg ciekawych wydarzeń
kulturalnych. Jako Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka staraliśmy się
tworzyć dla Państwa jak najlepszą ofertę kulturalną, a wszystko to relacjonowaliśmy
na łamach „Magazynu Kulturalnego KDK”. Chcemy wszystkim Państwu podziękować za
to, że jesteście z nami i życzyć wszystkiego najlepszego w 2019 roku. Zostańcie z nami.

VI Festiwal Muzyki Sakralnej im. Józefa Furmanika.

Zakończenie X edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Półfinał konkursu Miss Polski 2018.

XVI Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. B. Klimczuka.

Koncert „Mazowsze w Sercu Niepodległej” w CKA.

Odsłonięcie Pomnika Niepodległości w Kozienicach.
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