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LUTY w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy na 

seanse filmowe do kina. 

> 28 stycznia — 10 lutego. 

Zajęcia w ramach akcji „Zima 

w mieście — Ferie 2019  

z KDK”. Szczegóły na 

www.dkkozienice.pl  

> Niedziela, 10 lutego, godz. 

1 3 . 0 0 .  „ S m y k o f o n i a  

— koncert dla maluszków” pt. 

„Zimowa podróż.” 

> Niedziela, 17 lutego, godz. 

12.00. „Poranek teatralny dla 

dzieci” pt. „Ucieczka z 

piórnika”.  

> Czwartek, 14 lutego, 

godz. 17.30. Koncert 

A lexandra  Mart ineza  

z okazji „Walentynek”. 

> Sobota, 23 lutego. Otwarte 

warsztaty literackie dla 

młodzieży i dorosłych. 

> Sobota, 23 lutego, godz. 

15.45. Wyjazd z cyklu 

„Teatralne podróże”  na „Sen 

Nocy Letniej”.  

> Czwartek, 28 lutego.  

Nr 92 Magazynu Kulturalnego 

KDK. 

Rekordowy Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy 
Po raz kolejny graliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.  

W niedzielę, 13 stycznia, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława  

Klimczuka i Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach zorganizowały  

z okazji 27. finału koncert charytatywny. Miło nam poinformować,  

że dzięki zaangażowaniu wielu osób pobity został dotychczasowy  

rekord zbiórki w Kozienicach! Tym razem zebrano 59.709,32 zł! 

Koncert odbył się w sali kameralnej 

Centrum Kulturalno-Artystycznego,  

a rozpoczął się o godz. 18.30. Wszystkich 

przybyłych na to wydarzenie, w tym m.in. 

Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Kozienicach Rafała Suchermana, 

przywitali prowadzący: Aleksandra Sitnik  

z Kozienickiego Domu Kultury i Tomasz 

Gieroń ze Szkoły Muzycznej. Następnie 

głos, w imieniu swoim i dyrektor KDK 

Elwiry Kozłowskiej, zabrał dyrektor Szkoły 

Muzycznej Zdzisław Włodarski. 

– Jako duet, czyli Kozienicki Dom 

Kultury i Szkoła Muzyczna, już po raz 

kolejny gramy z Wielką Orkiestrą 

Świąteczną Pomocy. To dla nas bardzo 

ważne – podkreślał Włodarski. 

Rekordowa zbiórka! 

Jeszcze zanim scenę przejęli młodzi 

artyści, Aleksandra Sitnik i Tomasz Gieroń 

przypomnieli historię Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, a także opowiedzieli  

o jej tegorocznym finale. Akcja 

organizowana jest rokrocznie od 1993 

roku, a podczas kolejnych edycji pieniądze 

zbierane były na różne cele z zakresu 

ochrony i profilaktyki zdrowia. Tym razem 

celem było wsparcie specjalistycznych 

szpitali dziecięcych z całego kraju. Zbiórka 

na tak szeroką skalę, nie byłaby możliwa 

bez udziału wolontariuszy. W kraju i za 

granicą zaangażowało się 120 tysięcy osób 

w 1600 sztabach. Kozienicki sztab akcji 

znajdował się w Ognisku Pracy 

Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”, a od 

rana na ulicach całego miasta można było 

spotkać wolontariuszy. Podczas zbiórki 

ulicznej, która w Kozienicach była 

prowadzona od godz. 8.00 do godz. 13.00, 

zebrano 49 729, 66 zł. 

Ponadto, w Kozienickim Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka i w Ogrodzie 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Podczas koncertu zaprezentowali się młodzi artyści z Kozienickiego Domu Kultury  

oraz Szkoły Muzycznej I stopnia. Wśród nich Chór „Mały Gospel”, działający w KDK. 

Do skarbony stacjonarnej, 

która stała w Kozienickim 

Domu Kultury trafiło  

aż 9355,30 zł! 
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Rekordowy Finał Wielkiej  

Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Jordanowskim,  już od 15 grudnia można było wrzucać 

swoje datki do skarbon stacjonarnych, które były 

dostępne do dnia finału włącznie. Do puszki w CKA 

trafiło aż 9 355,30 zł, a kolejne 1649,26 zł do puszki 

w „Ogródku”. Dzięki temu w Kozienicach zebrano  

w sumie 59 709,32 zł. Tym samym o około 7 tys. zł 

pobito rekord ustanowiony jeszcze w 2012 roku. 

Kolejne sztaby działały w Garbatce-Letnisku  

i Ursynowie. W obu tych sztabach łącznie zebrano 

ponad 18 tysięcy złotych. 

Koncertowy finał 

Niedzielny wieczór należał do młodych artystów  

z Kozienickiego Domu Kultury i Szkoły Muzycznej. Dla 

kozienickiej publiczności wystąpili: Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta „Furioso” pod batutą Zdzisława 

Włodarskiego, Chór Dziecięcy „Mały Gospel”, Kinga 

Radzikowska, Arleta i Marcel Dzięciołowscy, Anna 

Wasińska i Natalia Wilczek, Sandra Fafińska, Zespół 

„Młode Wilki”, Oliwier Dębiński, Zespół Cygański, 

Emila Olszewska i „Family Band”. 

W ich wykonaniu usłyszeliśmy nieśmiertelne 

utwory, takie jak „Damą być”, „Płonąca stodoła”  

czy „Jaki piękny świat”. Nie zabrakło też kompozycji 

typowo instrumentalnych oraz świątecznych akcentów 

jak „A kto wie” czy „Dzisiaj w Betlejem”. Występ 

spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem. 

Po koncercie, zebrani wyszli przed budynek 

Centrum Kulturalno-Artystycznego, by wysłać 

symboliczne światełko do nieba. W tym roku, 

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 

zrezygnowano z fajerwerków, a do „światełka” użyto 

zimnych ogni. Wszystko to dla dobra zwierząt, które 

mogłyby być spłoszone przez wybuchy. 

Organizatorem koncertu były Kozienickim Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka i Szkoła Muzyczna  

I stopnia w Kozienicach.  

Cały koncert był transmitowany „na żywo” przez 

telewizję lokalną „Kronika Kozienicka” i będzie 

opublikowany na naszym kanale YouTube. Ponadto 

przez cały dzień relacjonowaliśmy dla Państwa  

27. Finał WOŚP w „Kronice Kozienickiej”. 

Obszerną galerię zdjęć z finału w Centrum 

Kulturalno-Artystycznym można znaleźć na naszym 

fanpage’u na portalu Facebook. Z kolei na kanale 

YouTube znajdują się materiały wideo ze wszystkich 

trzech sztabów.  

Serdecznie zachęcamy do oglądania! 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Koncert poprowadzili: Aleksandra Sitnik  

z Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka 

oraz Tomasz Gieroń ze Szkoły Muzycznej I stopnia. 

Koncert charytatywny spotkał się z dużym 

zainteresowaniem. Przybyło ponad 100 osób! Wszyscy 

wrzucali datki do skarbony stacjonarnej. 

Podobnie jak w wielu miejscowościach w całej Polsce, 

tym razem „Światełko do nieba” utworzono przy 

użyciu zimnych ogni. Ze względu na dobro zwierząt 

zrezygnowano z fajerwerków.  
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To się nadaje do kabaretu, 

czyli „Smile” w Kozienickim Domu Kultury 
W Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka wystąpił pochodzący z Lublina 

Kabaret „Smile”. Mieszkańcy Kozienic i okolic w czwartek, 17 stycznia, mieli okazję 

zobaczyć dwa spektakle w ich wykonaniu. Andrzej Mierzejewski, Paweł Szwajgier  

i Michał Kincel pokazali swój najnowszy program „To się nadaje do kabaretu!”.  

Występ kabaretu w Kozienicach był ich pierwszym 

w tym sezonie. To właśnie u nas komicy wrócili na 

scenę po zasłużonym, miesięcznym urlopie. Wbrew 

pozorom nie był to dla nich powód do stresu. 

– Bardzo lubimy grać na świeżo, po dłuższej 

przerwie, bo wtedy nigdy do końca nie wiadomo co się 

wydarzy – stwierdził w rozmowie z nami lider „Smile” 

Andrzej Mierzejewski. – Jest kontrolowana 

improwizacja, bo skecze i swoje postacie dobrze 

znamy, czujemy się w nich pewnie, ale po takiej 

przerwie zaskakujemy się na scenie nie raz i to jest 

bardzo fajne – dodał. 

I klasycznie, i na nowo 

Widownia dopisała i nikt nie żałował swojej 

obecności, bo „Smile” wiedział jak zadbać o dobry 

humor kozieniczan. Spektakl rozpoczął się piosenką,  

w której kabaret śpiewająco opowiedział o tym, 

jakie pytania słyszą najczęściej od swoich fanów.  

Nie zabrakło też odpowiedzi na nie. Wszystko to na 

melodię „Przybyli Ułani”, w odpowiednio dobranych do 

niej strojach. 

Były też oczywiście skecze odnoszące się do 

codziennych sytuacji i ponadczasowych tematów, np. 

relacji rodzic – dziecko zarówno we współczesnym 

świecie, jak i w średniowieczu. Równie ciekawe co 

relacje między pokoleniami, okazały się stosunki 

między małżonkami. Była więc szukająca 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

„Merlin” od lat podbija serca fanów!  

Najlepsze scenariusze kabareciarzom pisze samo życie. Panowie ze „Smile’a” udowodnili to chociażby  

skeczem, w którym żartowali o „konspiracji” w czasach niedziel z ograniczeniem handlu. 
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To się nadaje do kabaretu, 

czyli „Smile” w Kozienickim Domu Kultury 

romantycznych uniesień żona i nie do końca radzący 

sobie z prozą codziennego życia mąż. 

– W tym programie pojawiają się zupełnie nowe 

postacie, ale są też klasyki, których nie było u nas 

przez jakiś czas, np. pan Stanisław, Bożenka i jej mąż 

Merlin – powiedział nam Andrzej Mierzejewski.  

– Każdy spektakl jest inny, a dzisiaj to już w ogóle 

szczególny jest – dodał. 

Świetna zabawa 

W czasie występów komicy wchodzili też  

w interakcje z publicznością tworząc niezwykłą 

atmosferę. Swój program zakończyli zupełnie na 

poważnie, przesłaniem, że warto być dobrym i warto 

pomagać. Po występie była niepowtarzalna okazja, 

aby zrobić sobie zdjęcie z ekipą „Smile’a” i zdobyć 

autografy. 

Przypomnijmy, że nie był to pierwszy występ tego 

kabaretu w Kozienicach. Mieszkańcy miasta mieli 

okazję spotkać się z nimi już kilkukrotnie. Pierwszy 

raz odwiedzili Kozienice, kiedy nie byli jeszcze znani 

szerokiej publiczności. Wystąpili wtedy jako support 

przed „Ani Mru Mru”. 

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie 

„Łódź Filmowa”, a partnerem Kozienicki Dom Kultury 

im. Bogusława Klimczuka. Przed kabaretem długa 

trasa, na której znalazło się kilkadziesiąt miast, 

m.in. Kraków, Wrocław, Rzeszów, Kielce, Gdańsk, 

Lublin i Warszawa. 

Więcej zdjęć z występu można znaleźć na naszym 

fanpage’u na portalu Facebook, a relację wideo na 

kanale YouTube. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

Zapraszamy na koncert walentynkowy 

Występ kabaretu wzbudził duże zainteresowanie. 

Nie zabrakło skeczy z udziałem publiczności. 

To będzie wyjątkowy koncert. Z okazji „Walentynek”, 14 lutego, w Kozienickim Domu 

Kultury wystąpi znany z programów telewizyjnych artysta Alexander Martinez! 

Alexander (Alex) Martinez to tancerz, piosenkarz  

i imitator. Niebywały talent wokalny, znakomite 

warunki głosowe umożliwiają mu swobodne 

poruszanie się niemal we wszystkich gatunkach 

muzycznych od muzyki pop, rock, poprzez jazz i na 

klasyce skończywszy. W jego repertuarze znajdują się 

największe standardy muzyki każdego gatunku 

począwszy od Louisa Armstronga, Franka Sinatry, 

Andrea Bocelli, a skończywszy na zespołach Europe, 

Modern Talking czy Gipsy Kings. Jedyna w swoim 

rodzaju skala głosu. Jest laureatem III miejsca  

w drugiej edycji programu „Mam Talent”. Alex 

koncertuje na eventach, scenach kameralnych, dużych 

imprezach plenerowych, jak również na największych 

salach koncertowych z orkiestrami symfonicznymi. 

W najbliższym czasie wypromuje się jego 

premierowa płyta „Its Impossible”, którą sam napisał  

i do której komponował wszystkie piosenki.  

Jego koncert w sali koncertowo-kinowej CKA 

rozpocznie się o  godz. 17.30. Wstęp wolny. 

Obowiązują bezpłatne wejściówki, do pobrania 

(do 4 sztuk dla jednej osoby) od 2 lutego,  

od godz. 13.00 w kasach CKA. 

Zapraszamy! 
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Wystawa pełna kolorów 

Wernisaż wystawy pt. „Budzę się, bo mam pomysł” 

spotkał się ze sporym zainteresowaniem, nie tylko ze 

strony mieszkańców Kozienic. Wszystkich przybyłych 

na to wydarzenie, w tym m.in. zastępcę burmistrza 

ds. społecznych Dorotę Stępień, zastępcę burmistrza 

ds. technicznych Mirosława Pułkowskiego czy artystów 

z Grupy Twórczej „VENA”, przywitała dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. 

Przybliżyła ona sylwetkę autorki prac, zwracając 

uwagę na fakt, że Ewa Bielecka od pewnego czasu 

współpracuje z KDK i prowadzi warsztaty plastyczne. 

Dyrektor mówiła również o prezentowanych 

w CKA pracach. 

– Kiedy wchodzimy do sali, wręcz uderza w nas 

feeria barw. Pogoda w ostatnich dniach nas nie 

rozpieszcza, jest szaro, a tu, dzięki kolorom, nam to 

nie zagraża. Ta wystawa umili nam zimowe wieczory  

– mówiła Elwira Kozłowska. 

Piękny pierwszy raz 

Następnie głos zabrała komisarz wystawy, plastyk 

KDK Agnieszka Bieńkowska. Opowiedziała ona 

zarówno o kulisach wystawy, artystycznej drodze Ewy 

Bieleckiej, jak i o stosowanych przez artystkę 

technikach plastycznych, mówiąc o niej, że jest 

„nieodkrytą perełką Zwolenia”. Warto tu podkreślić, że 

kozienicka wystawa jest pierwszą indywidualną 

prezentacją prac Ewy Bieleckiej. 

Na prezentowaną ekspozycję składają się zarówno 

obrazy, jak i rękodzieło. Wśród poruszanych przez 

artystkę tematów dominują kobiety oraz anioły. 

Plastyczka nie stroni od wyrazistych barw, 

eksperymentuje też formą. Wśród prezentowanych 

prac, są te powstałe chociażby na drewnie (tyły 

starych szaf!), w ramach z futryn okiennych  

czy na… walizce. 

Serdeczne gratulacje artystce przekazali tego 

wieczoru wiceburmistrzowie: Dorota Stępień  

i Mirosław Pułkowski, którzy wręczyli jej kwiaty  

i symboliczny upominek. Nie mogło zabraknąć też 

kwiatów od reprezentantów Zwolenia, którzy przybyli 

na wernisaż. 

Po krótkich podziękowaniach, które organizatorom 

oraz gościom wystawy złożyła Ewa Bielecka, przyszła 

pora na indywidualne zwiedzanie ekspozycji. Reszta 

wieczoru upłynęła przy kawie, herbacie i słodkim 

poczęstunku. 

Serdecznie zachęcamy do odwiedzania najnowszej 

wystawy. Ta będzie czynna do 10 marca. Zapraszamy. 

O autorce 

Ewa Bielecka – urodziła się w 1971 roku  

w Prudniku. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną  

w Częstochowie na Wydziale Artystyczno-

Pedagogicznym. Jest współzałożycielką Grupy Kobiet 

Kreatywnych - nieformalnej organizacji działającej na 

rzecz i dla mieszkańców Zwolenia, a także 

współorganizatorką wielu imprez artystyczno-

kulturalnych. Brała udział w wystawach zbiorowych 

 - ostatnio o charakterze charytatywnym w hotelu 

Hilton w Krakowie, jako przyjaciel fundacji Ronalda 

McDonalda. 

Wyjątkowe prace autorstwa Ewy Bieleckiej można oglądać od piątku, 25 stycznia,  

w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego. To pełen wspaniałych barw, 

artystyczny eksperyment, który z pewnością warto zobaczyć.  

Od lewej: dyrektor KDK Elwira Kozłowska, 

autorka prezentowanych prac Ewa Bielecka  

i komisarz wystawy Agnieszka Bieńkowska. 

Na ekspozycji znalazły się nie tylko obrazy  

(zwłaszcza portrety), ale również różnego 

 rodzaju rękodzieło, m.in. szale oraz lalki.  
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Konkurs „Na Ten Nowy Rok”: 

Najlepsi wokaliści odebrali nagrody 

We wtorek, 8 stycznia, laureaci i zdobywcy wyróżnień w konkursie kolęd i pastorałek 

„Na Ten Nowy Rok” odebrali dyplomy i nagrody. Uroczystość, połączona z prezentacjami 

muzycznymi, odbyła się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego.  

Konkurs organizowany jest od 10 lat przez 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Przesłuchania, w których podczas tej edycji udział 

wzięło 52 uczestników (w tym chóry, zespoły, duety  

i soliści) odbyły się 6 grudnia. Uczniów szkół 

podstawowych i średnich oraz przedszkolaki oceniało 

pięcioosobowe jury składające się z zawodowych 

muzyków, pod przewodnictwem Moniki Świostek 

(nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu).  

W komisji zasiedli również: Alicja Gryz-Wasil 

(kierownik ds. Edukacji Artystycznej w Kuźni 

Artystycznej w Radomiu, wokalistka), Jan Zakrzewski 

(tenor, absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego 

Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi) i Andrzej 

Przybylski (kierownik artystyczny „Resursy 

Obywatelskiej” w Radomiu) oraz dziennikarz 

muzyczny Wojciech Sałek (Radio „Puls”). 

Nagrodzonych zostało łącznie 24 uczestników. 

Odebrali nagrody 

Przybyłych na wręczenie nagród, w imieniu 

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwiry 

Kozłowskiej powitała, Olga Osińska z KDK. 

Uroczystość była okazją do ponownego 

zaprezentowania na scenie wokalnych umiejętności 

dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych. Tylko 

nieliczni, z powodów zdrowotnych lub ze względu na 

obowiązki szkolne, nie skorzystali z tej okazji. 

Przypomnijmy, że laureaci pierwszych miejsc mieli 

okazję zaśpiewać przed publicznością już w czasie 

„Spotkania Wigilijnego Mieszkańców Ziemi 

Kozienickiej”, które odbyło się 14 grudnia przed krytą 

pływalnią „Delfin”. Po najwyższe laury sięgnęli:   

w kategorii chóry - „Mały Gospel” z KDK, w kategorii 

soliści od 6 do 9 lat - Lilia Pulkowska z Publicznego 

Przedszkola nr 1 w Kozienicach, a wśród duetów  

i zespołów wokalnych w tej kategorii wiekowej - 

Zuzanna Bogucka i Natalia Rybarczyk z Zespołu Szkół 

i Placówek Oświatowych w Magnuszewie. 

W kategorii wiekowej 10-12 lat najlepszą solistką 

okazała się Weronika Połeć z KDK, w kategorii 13-15 

lat I miejsce wśród solistów zajął Oliwier Dębiński ze 

Społecznego Ogniska Artystycznego w Kozienicach,  

a spośród duetów bezkonkurencyjne okazały się Anna 

Wasińska i Natalia Wilczek z Młodzieżowej Estrady 

Piosenki KDK. Protokół z konkursu znajduje się na 

stronie www.dkkozienice.pl. 

Nagrody laureatom konkursu wręczyła  

instruktor KDK Aleksandra Sitnik. 

Spotkanie było okazją do kolejnych prezentacji 

muzycznych uczestników konkursu. 

Wśród laureatów było wielu reprezentantów KDK,  

w tym m.in. Natalia Wilczek. 
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„Skrzydła” na Dzień Babci i Dziadka 

Wystawa rysunku w CKA 

„Szkice z pracowni” to tytuł wystawy rysunku, którą od 14 stycznia można oglądać w sali 

na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego. Autorami prac są uczestnicy naszych zajęć. 

Na ekspozycję składają się prace uczestników 

zajęć artystyczno-plastycznych, odbywających się  

w Kozienickim Domu Kultury, w ramach Akademii 

Szerokich Horyzontów oraz zajęć fakultatywnych 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

Prezentowane prace powstały w okresie od 

października do grudnia 2018 r., pod okiem 

prowadzącego zajęcia Wojciecha Stachurskiego  

– plastyka, rzeźbiarza, magistra sztuki. W tym czasie 

uczestnicy uczyli się podstaw rysunku, m.in. ćwiczyli 

komponowanie kadrów, a także grę światła i cieni.  

Autorami prac są: Piotr Aftyka, Jagoda Delega, 

Amelia Drabik, Jakub Koprowski, Hanna Łukiewicz, 

Oliwia Szczubełek (z grupy młodzieżowej) oraz Joanna 

Bacho, Władysława Barbara Drachal, Janina 

Jaśkiewicz, Grażyna Kamińska, Maria Komsta, Elżbieta 

Kwiatkowska, Wanda Laskowska, Elżbieta Majewska, 

Alicja Spyra, Lucyna Stępień (z grupy seniorów).  

Wystawę można odwiedzać do 11 lutego. 

Wolontariuszki z Klubu Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła”, działającego  

w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, z okazji Dnia Babci i Dziadka,  

odwiedziły Klub Seniora „Radosna Jesień”. Spotkanie odbyło się we wtorek, 22 stycznia, 

w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Przywitała ich założycielka „Radosnej Jesieni”  

Ewa Kalbarczyk. Wolontariuszki złożyły seniorom 

życzenia oraz przygotowane prezenty – starannie 

zapakowane gipsowe aniołki. Życzenia w imieniu 

swoim, pracowników Kozienickiego Domu Kultury  

i dyrektor Elwiry Kozłowskiej, złożyła również 

opiekunka klubu „Skrzydła” Marlena Zielińska.  

Seniorzy odwdzięczyli się młodym wolontariuszom 

za ich obecność i pamięć słodkimi upominkami. 

Później były jeszcze przygotowane przez seniorów 

wiersze i piosenki oraz poczęstunek i wspólne 

rozmowy. 

Więcej zdjęć ze spotkania można znaleźć na 

naszym fanpage’u na portalu Facebook. 

Nasi wolontariusze przygotowali dla seniorów 

specjalne życzenia oraz upominki. 

Wspólne śpiewanie zawsze służy integracji.  

To było bardzo miłe spotkanie. 
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Poranek teatralny dla łakomczuszków 

Sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-

Artystycznego wypełniła się jak co miesiąc po brzegi. 

Młoda widownia miała okazję obejrzeć przedstawienie 

pt. „Baśń dla małych łakomczuszków – tajemnica 

zdrowych brzuszków”. 

Dwie aktorki z Krakowa w baśniowy sposób 

przekazały dzieciom informacje na temat zdrowego 

stylu życia. Była królewna, tajemniczy starzec, smoki, 

zła czarownica, a do kompletu książę. Szczęśliwe 

zakończenie bohaterowie zawdzięczali magicznemu 

koszyczkowi z owocami i warzywami, które pojawiły 

się w królestwie pierwszy raz od 16 lat na życzenie 

młodej księżniczki. Ta po zjedzeniu pełnych witamin 

darów odzyskała swoją urodę, a starzec zamienił się  

w księcia, który poprosił ją o rękę. Od tej chwili żyli 

długo i szczęśliwie w królestwie pełnym witamin  

i zdrowego jedzenia. 

Przedstawienie, jak zwykle, spotkało się z dużym 

zainteresowaniem ze strony młodej publiczności, która 

chętnie oglądała spektakl i brała udział w wyzwaniach 

rzucanych przez aktorki. Zdjęcia z przedstawienia 

można znaleźć na naszym fanpage’u. 

O zaklętym królestwie, w którym nie było owoców i warzyw opowiedziały dzieciom 

aktorki z krakowskiego Teatru MASKA. Kolejny spektakl z cyklu „Poranki teatralne  

dla dzieci” odbył się w niedzielę, 20 stycznia, w Kozienickim Domu Kultury. 

Przebojowe filmy w naszym kinie 

Nowy Rok rozpoczął się od mocnego uderzenia i wielu filmowych hitów. Równie ciekawie 

zapowiadają się premiery zaplanowane na luty, na które już dziś zapraszamy. 

Jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów jest 

„Planeta singli 3”, którą premierowo wyświetlimy już  

8 lutego, a trzy tygodnie później na naszym ekranie 

pojawią się „Kobiety Mafii 2”.  

Jak zawsze, kino KDK pamięta o swoich 

najmłodszych widzach. Już od 1 lutego na naszym 

ekranie ponownie wyświetlany jest „Sekretny świat 

kotów”. 8 lutego na ekrany kin w całej Polsce, w tym 

również w Kozienicach, wchodzi światowy hit „Lego 

przygoda 2”, a tydzień później wspaniała animacja ze 

studia DreamWorks — „Jak wytresować smoka 3”. 

Ponadto przygotowaliśmy specjalne seanse na ferie  

(w tym m.in. „Zegar Czarnoksiężnika” — 6 lutego),  

a  także „Poranki filmowe dla dzieci”, w ramach 

których 23 i 24 lutego będzie można zobaczyć 

najnowsze przygody Asterixa i Obelixa.  

Kolejna zbiórka nakrętek 

W czwartek, 31 stycznia, zakończyła się akcja zbierania plastikowych nakrętek na rzecz 

Marcela Króla z Nowej Wsi, a już dzień później ruszała kolejna. Aktualnie zbieramy 

nakrętki, by pomóc Oliwierowi Popisowi z Kozienic. Każdy może wesprzeć akcję! 

Oliwier urodził się z przepukliną oponowo-

rdzeniową kręgosłupa, deformacją kręgosłupa, 

wodogłowiem, pęcherzem neurogennym, zespołem 

Arnolda-Chiariego oraz niedowładem kończyn dolnych.  

Chłopiec ma ledwie kilka miesięcy, a za sobą poważne 

operacje. Przed nim jednak kolejne zabiegi.  

Chłopiec przechodzi intensywną rehabilitację  

i walczy o to, by kiedyś stanąć na własnych nogach. 

Codzienne zabiegi są jednak bardzo kosztowne,  

a tylko niewielka część leczenia jest finansowana 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rodzice Oliwiera 

zbierają pieniądze na dodatkową rehabilitację. Jak 

mówią, każda godzina ćwiczeń zwiększa jego szanse. 

W akcję pomocy chłopcu włączył się również 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Każdego dnia, w Centrum Kulturalno-Artystycznym 

zbierane są plastikowe nakrętki, które zostaną 

przekazane rodzicom chłopca. Dochód z ich sprzedaży 

zostanie przeznaczony na jego rehabilitacje.  

Nakrętki przyjmowane są codziennie, w godzinach 

otwarcia CKA (9.00-21.00). Pojemnik na „korki” 

znajduje się na parterze, w pobliżu punktu informacji. 

Akcji patronują wolontariusze z Klubu 

Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła”, działającego 

w Kozienickim Domu Kultury. 

Zachęcamy do wsparcia akcji! 
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Orszak Trzech Króli w Kozienicach 

W niedzielę, 6 grudnia, ulicami Kozienic przemaszerował kolejny Orszak Trzech Króli.  

W organizację tego wydarzenia zaangażowany był również Kozienicki Dom Kultury. 

Nasze miasto znalazło się na mapie ponad 750 

miejscowości w Polsce, gdzie zorganizowano orszaki. 

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele 

pw. Świętej Rodziny. W gronie przybyłych znaleźli się 

m.in. burmistrz Piotr Kozłowski, zastępca burmistrza 

Dorota Stępień, przewodniczący rady miejskiej Rafał 

Sucherman, wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki 

czy radni różnych szczebli samorządu. 

Tuż po nabożeństwie, zebrani uformowali przed 

kościołem orszak. Tak jak w ubiegłym roku, to właśnie 

stąd wyruszyli za Świętą Rodziną do stajenki Trzej 

Królowie. W rolę mędrców w tym roku wcielili się 

Paweł Kibil, Aleksander Fikus i Maciej Tomala.  

Trasa orszaku przebiegała tak samo jak przed 

rokiem. Wierni udali się ulicą Głowaczowską i skręcili 

w ulicę Sportową, a następnie w ulicę Warszawską, by 

dotrzeć do kościoła pw. Świętego Krzyża. Po drodze  

zatrzymywali się na przystankach, gdzie odgrywane 

były scenki rodzajowe. Tak było przed halą sportową, 

na skwerze przy ul. Warszawskiej i przed I LO. 

Ponadto, kiedy mijali Centrum Kulturalno-Artystyczne, 

z tarasu widokowego usłyszeli nagranie ze słowami 

Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 

oblicze Ziemi, tej Ziemi”. Było to nawiązanie do hasła 

tegorocznego orszaku. 

Zwieńczeniem orszaku było złożenie pokłonu przez 

Mędrców oraz wiernych nowonarodzonemu Jezusowi, 

a miejscem tych wydarzeń była stajenka przy 

kościele. Podziękowania wszystkim uczestnikom 

i osobom zaangażowanym w organizację Orszaku 

złożyli przedstawiciele Kozienickiej Rady Rycerzy 

Kolumba Jarosław Pawelec i Grzegorz Przybysz  

oraz Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski. 

Organizatorem wydarzenia była Rada Rycerzy 

Kolumba w Kozienicach, a wśród partnerów Orszaku 

znalazł się Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława 

Klimczuka. Relację wideo z uroczystości można 

zobaczyć na naszym kanale YouTube. 

Sylwester na Skwerku 

Na trasie marszu znalazła się nasza siedziba. Z tarasu 

widokowego można było usłyszeć nagranie ze słowami 

Jana Pawła II — hasłem tegorocznego orszaku. 

Tradycyjnie kozieniczanie powitali nowy rok podczas wspólnej Zabawy Sylwestrowej na 

skwerze miejskim. Współorganizatorem wydarzenia był Kozienicki Dom Kultury. 

Po raz kolejny za oprawę muzyczną imprezy 

odpowiedzialny był DJ GeMi, który przygotował na tę 

wyjątkową noc najlepsze taneczne przeboje.  

Im bliżej do północy, tym na skwerze pojawiało się 

coraz więcej osób. Bawili się wszyscy, od 

najmłodszych do najstarszych. 

Kilka minut przed północą, na scenie pojawili się 

przedstawiciele władz samorządowych, czyli Burmistrz 

Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał Sucherman i jej 

wiceprzewodniczący Artur Matera, by przekazać 

mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia. 

Chwilę potem w górę wystrzeliło konfetti. Gmina 

Kozienice, podobnie jak dziesiątki samorządów w całej 

Polsce, zrezygnowała w tym roku z pokazu 

fajerwerków, tym samym wychodząc naprzeciw 

postulatom organizacji pozarządowych i mieszkańców, 

którzy mieli na uwadze dobro zwierząt. Rozważany był 

natomiast pokaz laserowy, który nie doszedł do 

skutku w związku z wycofaniem się z umowy 

wykonawcy. Ciekawą alternatywą było błyszczące 

konfetti. 

Organizatorami „Sylwestra na skweru” były Gmina 

Kozienice, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława 

Klimczuka oraz Muzeum Regionalne przy współpracy  

z Kozienicką Gospodarką Komunalną. 

Relacje wideo z Sylwestra 2018 można znaleźć na 

naszym kanale YouTube. 
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Studenci wrócili po przerwie 

W styczniu słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury  

im. Bogusława Klimczuka wznowili zajęcia po przerwie świątecznej. Drugi semestr 

rozpoczął się od bardzo ciekawych wykładów.  

Pierwsze w nowym roku kalendarzowym wykłady 

odbyły się w środę, 9 stycznia, a pierwszą prelekcję 

wygłosił wieloletni samorządowiec, były wicestarosta 

Powiatu Kozienickiego, doktor nauk humanistycznych 

Krzysztof Stalmach. Opowiedział słuchaczom  

o Tajlandii, w której – jak powiedział – spędził sporą 

część życia. Podróżował tam ponad 30 razy i przywiózł 

ze sobą obszerną galerię zdjęć. 

Po przerwie przed seniorami wystąpił antropolog  

dr hab. prof. Karol Piasecki. Tematem jego wykładu 

były badania związane z próbą identyfikacji szczątków 

Mikołaja Kopernika. Profesor wziął w nich aktywny 

udział. Prace te potwierdziły, że znaleziona we 

fromborskiej katedrze czaszka należała do wybitnego 

astronoma z Torunia. Ostatecznym dowodem były 

badania DNA przeprowadzone przez Szwedów,  

w których porównano materiał pobrany z włosów 

znalezionych w Kalendarzu Astronomicznym Kopernika 

z tym, który pobrano z zęba odkrytej czaszki. 

Z aparatem po Europie 

Tydzień później nasz uniwersytet odwiedził 

krakowski podróżnik i fotograf Andrzej Pasławski, ale 

zanim rozpoczęły się wykłady, głos zabrał 

Przewodniczący Rady Słuchaczy UTW Dariusz Szewc. 

Poinformował on o nagłej śmierci jednego z naszych 

studentów, a także odniósł się do niedzielnych 

wydarzeń z Gdańska, po czym poprosił o minutę ciszy. 

Następnie seniorzy wysłuchali dwóch wykładów: 

„Bośnia – kraj spalonego sąsiada” oraz „Cypr 

wstrząśnięty, nie zmieszany”. Bałkany to region  

o bardzo burzliwej historii, a Andrzej Pasławski 

opowiadał seniorom m.in. o jugosłowiańskiej bazie 

lotniczej Željava, położonej na pograniczu Chorwacji 

oraz Bośni i Hercegowiny w Górach Plješevica. Ten 

imponujący obiekt był jednym z największych  

i najdroższych projektów w historii powojennej 

Europy. Mógł pomieścić kilkadziesiąt samolotów, które 

stacjonowały w ukrytych tunelach o długości kilku 

kilometrów. Baza posiadała szerokie zaplecze 

zaopatrzeniowe i była gotowa do wytrzymania ataku 

nuklearnego. 

Podczas drugiego wykładu mówił o Cyprze. To 

wyspa o równie bogatej historii. Wystarczy tylko 

przypomnieć, że jest podzielona na Republikę Cypru 

oraz Turecką Republikę Cypru Północnego, które 

oddziela „zielona linia”, czyli strefa zdemilitaryzowana 

pod zarządem ONZ. 

 

O historii i o zdrowiu 

Ostatnie styczniowe wykłady odbyły się w środę, 

23 stycznia. Po raz kolejny naszych studentów 

odwiedził radomski historyk i filmowiec Przemysław 

Bednarczyk. Tym razem przygotował interesującą 

prelekcję pt. „Udział społeczeństwa Ziemi Radomskiej 

w walce o niepodległość i granice w latach  

1914-1921”.  

Jako kolejna  głos zabrała profesor Ewa Kozdroń, 

prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii 

Wychowania Fizycznego w Warszawie. Mówiła ona  

o budowaniu sprawności funkcjonalnej osób starszych. 

Po serii trzech spotkań przyszła pora na ferie 

zimowe, a wykłady powrócą 13 lutego. 

Przypominamy, że harmonogram dostępny jest na 

stronie www.dkkozienice.pl 

Słuchacze minutą ciszy uczcili tragiczne wydarzenia 

 z Gdańska. Pamiętali także o jednym ze swoich 

kolegów z UTW, który zmarł w styczniu. 

Profesor Karol Piasecki opowiadał m.in.  

 o rekonstrukcji twarzy Mikołaja Kopernika. 
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Nasi seniorzy są pełni energii 

Nieodzowną częścią Uniwersytetu Trzeciego Wieku są liczne zajęcia fakultatywne. 

Podczas nich nasi słuchacze mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności. Na kolejnych 

spotkaniach uczą się nowych rzeczy, dbają o kondycję bądź tworzą śliczne prace 

plastyczne. Na naszym uniwersytecie każdy senior znajdzie coś dla siebie.  

Seniorzy, krok po roku, poznają tajniki decoupage’u. 

Nad całością czuwa Agnieszka Bieńkowska. 

- Podczas każdej kolejnej edycji Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, nasi słuchacze mogą wybierać 

zajęcia fakultatywne z bardzo szerokiego wachlarza 

dostępnej oferty. Zawsze staramy się ją tworzyć tak, 

by każdy senior mógł znaleźć zajęcia zgodne  

z jego zainteresowaniami - zaznacza Elwira 

Kozłowska, Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury, 

równocześnie dyrektor UTW. 

Wśród tegorocznych zajęć fakultatywnych znajdują 

się m.in. joga, gimnastyka 50+, Chór Trzeciego 

Wieku, nauka gry na pianinie, wolontariat seniora, 

tenis stołowy, aqua aerobic, nauka pływania, nordic 

walking, kurs decoupage, zajęcia taneczne, 

artystyczno-plastyczne, fotograficzne, teatralne, 

brydżowe oraz języki: niemiecki, angielski, włoski, 

rosyjski, a także francuski, który pojawił się w drugim 

semestrze. Zajęcia te już znalazły grono odbiorców, 

którzy zgłębiają tajniki tego języka.  

Nasze fakultety cieszą się bardzo dużą 

popularnością, a frekwencja na poszczególnych 

spotkaniach jest bardzo duża. Seniorzy aktywnie  

i ambitnie podchodzą do tematu zajęć dodatkowych. 

Poszczególne fakultety prowadzone są przez 

wykwalifikowanych instruktorów, zarówno 

pracowników Kozienickiego Domu Kultury, jak  

i naszych współpracowników.  

- Dokładamy wszelkich starań, by oferta była 

atrakcyjna zarówno ilościowo, jak i jakościowo - 

podkreśla dyrektor Elwira Kozłowska. - Jest nam 

bardzo miło, że przynosi to efekty, bo zainteresowanie 

ze strony słuchaczy zajęciami fakultatywnymi jest 

bardzo duże. Dzięki temu nasi seniorzy nie tylko 

spędzają wolny czas w sposób aktywny i twórczy, ale 

po raz kolejny udowadniają, że rozwój osobisty ważny 

jest w każdym wieku. 

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”  - zajęcia z nordic 

walking cieszą się uznaniem słuchaczy. 

Gimnastyka 50+ jest prowadzona przez Helenę 

Szamańską aż dla trzech grup. 

Nowością w ofercie zajęć fakultatywnych jest język 

francuski, którego seniorów uczy Ewa Sot. 
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„Zima w mieście — Ferie 2019 z KDK” 

W poniedziałek, 28 stycznia, rozpoczęły się ferie zimowe. Jak zawsze, Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka przygotował na ten czas specjalną ofertę zajęć  

i warsztatów. Dzięki temu młodzież może bezpiecznie i ciekawie spędzić czas pod okiem 

naszych instruktorów, a przy okazji rozwijać swoje umiejętności. Poniżej publikujemy 

fotorelację z pierwszych zajęć „feryjnych”. Akcja „Zima w mieście — Ferie 2019 z KDK” 

potrwa do 10 lutego, a na obszerną relację zapraszamy do kolejnego wydania magazynu. 

Nasi wolontariusze przygotowali akcję czytania bajek najmłodszym oraz kreatywne zabawy z papierem. 

Warsztaty „Podróż do Niemiec” były okazją do tego, 

by lepiej poznać kulturę naszych zachodnich sąsiadów. 

Dużym zainteresowaniem zawsze cieszą się  

warsztaty taneczne, np. taniec klasyczny. 

„Ferie w KDK” to także różnego rodzaju warsztaty plastyczne, na których powstaje biżuteria i inne ozdoby. 

http://dkkozienice.pl/
http://www.facebook.com/pages/KOZIENICKI-DOM-KULTURY-im-Bogus%C5%82awa-Klimczuka/188847141162866?sk=info
http://www.youtube.com/user/KDKimBK

