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CZERWIEC w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy  

na seanse filmowe do kina. 

> Sobota, 1 czerwca. Dzień 

Puszczy Kozienickiej — Letnie 

Granie „Radia dla Ciebie”. 

> Niedziela, 2 czerwca, godz. 

12.00. Kwalifikacje wstępne do 

XVII Konkursu Piosenki  

o Nagrodę im. Bogusława 

Klimczuka. 

> Środa, 5 czerwca, godz. 11.00. 

Kwalifikacje regionalne do 24. 

Ogólnopolskiego Konkursu 

Piosenki „Wygraj Sukces”. 

> Czwartek, 6 czerwca, godz. 

17.30.  Spektakl iluzji dla dzieci 

„Królik Show Extra” - zakończenie 

roku artystycznego 2018/2019 

dla zespołów, sekcji, klubów 

działających w KDK. 

> Sobota, 8 czerwca.  

VI Ogólnopolski Turniej Tańca 

Break Dance „Kozienice City 

Breakers”. 

> Czwartek, 13 czerwca.  

VII Mazowiecki Festiwal Piosenki 

Obcojęzycznej. 

> Sobota, 15 czerwca, godz. 

12.00. Galowy Koncert 

Jubileuszowy — uroczystość 

jubileuszu 10-lecia Szkoły 

Muzycznej I Stopnia  

w Kozienicach. 

> Niedziela, 16 czerwca, godz. 

12.00. Poranek teatralny dla 

dzieci pt. „W 7 dni dookoła 

bajek”. 

> Niedziela, 16 czerwca. Akcja 

„Ida Czerwcowa. Stop rakowi 

piersi”. 

> 17-19, 21-26 czerwca. Zapisy 

na zajęcia wakacyjne „Lato w 

mieście — wakacje 2019 z KDK”. 

> Sobota, 22 czerwca. Noc 

Świętojańska. 

> Niedziela, 30 czerwca. Nr 96 

Magazynu Kulturalnego KDK. 

Uroczyste zakończenie 11. edycji 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
To były wspaniałe miesiące, pełne interesujących wykładów,  

pasjonujących fakultetów, ciekawych spotkań i przyjemnej pracy.  

W środę, 8 maja, uroczyście zakończyliśmy 11. edycję Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury. Była to okazja  

do podsumowań, podziękowań, gratulacji i wysłuchania koncertu 

Artura Gotza. Teraz pora na zasłużone wakacje dla seniorów. 

Tego dnia sala koncertowo-kinowa 

Centrum Kulturalno-Artystycznego 

wypełniła się po brzegi. Oprócz słuchaczy 

Uniwersytetu, na uroczystość przybyli 

również zaproszeni goście. Obecni byli 

m.in. Wicemarszałek Senatu RP Adam 

Bielan, Starosta Powiatu Kozienickiego 

Andrzej Jung, wicestarosta Józef Grzegorz 

Małaśnicki, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 

Kozłowski wraz z zastępcami: Dorotą 

Stępień i Mirosławem Pułkowskim oraz 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Kozienicach Rafał Sucherman  

i wiceprzewodniczący rady Artur Matera. 

Ogromny Uniwersytet 

Spotkanie było świetną okazją do 

podsumowania działalności Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w roku akademickim 

2018/2019. Dokonała go dyrektor KDK, 

a jednocześnie dyrektor UTW Elwira 

Kozłowska. Przytoczyła też szereg 

statystyk. Jak wynika z danych Głównego 

Urzędu Statystycznego, w Polsce działa 

640 uniwersytetów - najwięcej,  

bo 80 w województwie mazowieckim. 

Warty podkreślenia jest fakt, że z roku 

na rok liczba słuchaczy kozienickiego UTW 

wzrasta. W 11. edycji na zajęcia 

uczęszczały 563 osoby, w tym 143 

skorzystało z oferty po raz pierwszy.  

Słuchacze spotykali się na 

zróżnicowanych wykładach, koncertach, 

korzystali z szerokiego wyboru zajęć 

fakultatywnych, wyjeżdżali na wycieczki. 

Udzielali się społecznie i angażowali się  

w różnorodne przedsięwzięcia, np. poprzez 

wolontariat. 

– Bardzo się cieszę, że dziś na sali są 

osoby, które są z nami już po raz 

jedenasty. To jest dość duża grupa. 

Natomiast są również osoby, dla których to 

był pierwszy rok. Jednym i drugim chcę 

serdecznie podziękować za to, że zechcieli 

skorzystać z tej oferty – mówiła  

Elwira Kozłowska. 

Moc gorących słów 

Zakończenie roku to także doskonały 

czas na uhonorowanie najaktywniejszych 

słuchaczy i przyznanie im nagród 

dyrektora. Tym razem podziękowania  

i specjalne upominki otrzymały panie: 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

Uniwersytet Trzeciego Wieku tworzą setki osób. To przede wszystkim nasi słuchacze, 

 ale też pracownicy KDK, wykładowcy i osoby, które wspierają jego działalność. 
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Uroczyste zakończenie 11. edycji 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

Regina Kalbarczyk, Jolanta Borowska i Grażyna 

Kamińska. Były też oczywiście podziękowania dla 

Rady Słuchaczy UTW: przewodniczącego Dariusza 

Szewca, zastępcy Krystyny Berezowskiej, skarbnik 

Wiesławy Kruszyńskiej oraz członkiń rady  

- Zofii Kowalczyk i Władysławy Barbary Drachal. 

Tego dnia nie mogło zabraknąć okolicznościowych 

przemówień, a gratulacje i życzenia przekazali 

seniorom zaproszeni goście. Jako pierwszy głos zabrał 

burmistrz Piotr Kozłowski, który sprawuje patronat 

honorowy nad uniwersytetem. 

– Patrząc na ogrom zajęć, jakie ten mijający rok 

akademicki przed wami postawił; patrząc na wasze 

zaangażowanie i aktywność, muszę powiedzieć, że za 

wami wielka podróż po świecie nauki i sztuki – mówił 

Piotr Kozłowski, dziękując seniorom za liczne 

uczestniczenie w zajęciach. – Nadchodzi okres 

odpoczynku i życzę wam, by był jak najbardziej 

udany. Mam nadzieję, że po tym wypoczynku wrócicie 

tu do nas pełni energii – dodał, zapraszając na kolejną 

edycję UTW. 

Gratulacje i życzenia do seniorów skierowali 

również wicemarszałek Adam Bielan oraz starosta 

Andrzej Jung. Podziękowaniami za kończący się rok 

akademicki odwdzięczyła się Rada Słuchaczy. Były 

ciepłe słowa skierowane do uczestników spotkania 

przez przewodniczącego Dariusza Szewca, a także 

kwiaty i słowa uznania dla przybyłych gości, dyrektor 

KDK, pracowników domu kultury oraz wszystkich osób 

prowadzących zajęcia. 

Na koniec tej części uroczystości nie mogło 

zabraknąć tradycyjnego, pamiątkowego zdjęcia. 

Nieśmiertelne szlagiery 

Po krótkiej przerwie przyszła pora na wyjątkowy 

koncert. Na scenie wystąpił Artur Gotz z zespołem 

„Tanie Dranie”, w składzie: Dawid Ludkiewicz 

(instrumenty klawiszowe), Łukasz Jerzykowski (gitara 

basowa) i Piotr Frątczak (perkusja). Przypomnieli oni 

piosenki z Kabaretu Starszych Panów w nowych, 

elektronicznych aranżacjach. Jak powiedział  

w rozmowie z nami wokalista, z tym materiałem od 

zeszłego roku koncertował około 150 razy i cieszył się, 

że mógł zaprezentować go również w Kozienicach. 

Artur Gotz jest aktorem teatralnym, filmowym,  

a także wokalistą. Na swym koncie ma trzy płyty: 

„Obiekt seksualny”, „Mężczyzna prawie idealny” oraz 

„Kabaret Starszych Panów. Przeboje wszechczasów 

śpiewa Artur Gotz”. 

Kozienicka publiczność usłyszała tego dnia takie 

przeboje duetu Przybora / Wasowski, jak chociażby: 

„Addio pomidory”, „Tanie dranie” czy „Ballada  

z trupem”. Koncert został gorąco przyjęty i był 

wspaniałym zakończeniem roku akademickiego. 

 Wszystkim naszym słuchaczom Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku życzymy udanych wakacji! 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Artur Gotz i zespół „Tanie Dranie”. 

Specjalne podziękowania otrzymali członkowie Rady 

Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Dyrektor KDK Elwira Kozłowska podziękowała 

seniorom za miesiące wspólnej, miłej pracy. 
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Mundialowe obrazy w KDK 

W piątek, 24 maja, w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka odbył się 

wernisaż wystawy „Konkavitet-Mundial”. Autorem niezwykłych, wyjątkowo barwnych 

obrazów jest warszawski artysta Henryk Piotr Herec. To zdecydowanie trzeba  zobaczyć! 

Wszystkich przybyłych w imieniu swoim i dyrektor 

KDK Elwiry Kozłowskiej, powitała komisarz wystawy  

– Agnieszka Bieńkowska, a następnie przedstawiła 

sylwetkę malarza urodzonego w 1928 roku. Później 

głos zabrał Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice  

Mirosław Pułkowski, który przyznał, że prace Henryka 

Piotra Hereca zrobiły na nim bardzo duże wrażenie. 

Nie tylko piłkarsko 

Wystawa nosi tytuł „Konkavitet-Mundial” i odnosi 

się on do tematyki obrazów. Duża część z nich 

inspirowana jest piłką nożną. Pozostałe prace to 

„Konkavitet”, czyli w tłumaczeniu z języka 

szwedzkiego „wypukłości”. To właśnie te obrazy 

budziły największe zainteresowanie, ze względu na 

niespotykaną formę, która łączy w sobie malarstwo  

i rzeźbę. Henryk Piotr Herec zdradził nam, że jedna  

z nich inspirowana była lądowaniem Amerykanów na 

Księżycu. 

W futbolowy klimat tego wieczoru, oprócz 

obrazów, zebranych wprowadziły również piosenki 

przygotowane przez Marikę Witkowską-Kurtek i Annę 

Wasińską z Młodzieżowej Estrady Piosenki, działającej 

w KDK.  

Wyjątkowa praca 

Na koniec części oficjalnej były kwiaty  

i upominki dla malarza, a następnie Henryk Piotr 

Herec zaprosił wszystkich uczestników wernisażu do 

wspólnego tworzenia obrazu z odcisków dłoni, który 

został na pamiątkę tego spotkania w Kozienickim 

Domu Kultury. Część ta była też okazją do 

indywidualnych rozmów z artystą, który chętnie 

odpowiadał na pytania i żartował. 

W wernisażu udział wzięli m.in. miejscy radni  

z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Kozienicach 

Markiem Kuźmińskim na czele, słuchacze 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, artyści z działających 

w KDK grup: „Erato” i „Vena”, a także Jacek Michał 

Szpak i znajomi pana Henryka, a wśród nich jego 

sąsiad – Krzysztof Różański, który namówił malarza 

na wernisaż w naszym mieście. 

Więcej zdjęć z wydarzenia można znaleźć na 

naszym profilu na portalu Facebook, a materiał wideo 

na kanale YouTube. Wystawę można oglądać do 

 4 sierpnia. Zapraszamy. 

O autorze:  

Henryk Piotr Herec urodził się w Warszawie w 1928 

roku. Studiował w Grafik Skola Malmo w pracowni 

prof. Bertil Lundberg oraz „Deko” Skola w pracowni 

prof. A. Grundsod. Ukończył także Wydział Historii 

Sztuki na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie. Był 

stypendystą szwedzkiego instytutu sztokholmskiego 

na Wydziale Konserwacji w Warszawie u prof. Juliusza 

Bursze. 

Wystawa spotkała się z zainteresowaniem ze strony 

miłośników sztuki z Kozienic i okolic. 

Od lewej: Agnieszka Bieńkowska, Henryk Piotr 

 Herec oraz Mirosław Pułkowski. 
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Akcja zbierania plastikowych nakrętek 

Zakończyła się akcja zbierania plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na rehabilitację 

Oliwiera Popisa z Kozienic. 30 kwietnia bliscy chłopca odebrali ostatnią partię korków.  

A już w czwartek, 2 maja, ruszyła kolejna akcja. Tym razem można pomóc Wiktorowi 

Mazurowi z Holendrów Kuźmińskich. Serdecznie zachęcamy do udziału. 

Wiktor ma 5 lat. Od 3 lat cierpi na autyzm  

- chorobę, przez którą żyje w swoim świecie. Autyzm 

oszukuje jego zmysły. Sprawia, że ma trudności  

z wyrażaniem emocji i porozumiewaniem się  

z otoczeniem. Często jego zachowanie uważane jest 

za dziwne. Jest nadwrażliwy na dźwięki i dotyk. Ma 

duże problemy z nawiązywaniem kontaktu  

z rówieśnikami. Fascynują go rzeczy, które dla nas są 

niezauważalne. Postrzega świat w inny, dla nas 

niezrozumiały sposób. Tylko dzięki długotrwałej 

rehabilitacji i terapii ma szanse na wyrwanie się z tego 

zamkniętego świata. 

Dochód ze sprzedaży nakrętek będzie 

przeznaczony na rehabilitację chłopca. Te 

przyjmowane są codziennie w Centrum 

Kulturalno-Artystycznym, w godzinach od 9.00 

do 21.00. Akcja potrwa do 31 lipca. Patronują jej 

wolontariusze z Młodzieżowego Klubu Wolontariatu 

„Skrzydła”, który działa w Kozienickim Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka. 

Wiktor czeka na Państwa pomoc. Zachęcamy do 

wsparcia akcji i przynoszenia nakrętek. 

Czasem pozornie niewiele może znaczyć dużo. 

Warsztaty dla gości z Wilkowyi 

To były kolejne interesujące zajęcia w Kozienickim Domu Kultury. W środę, 15 maja,  

zawitało do nas około 40 uczniów ze szkoły podstawowej w Wilkowyi w Gminie 

Garwolin. W Kozienicach na młodych gości czekały podwójne warsztaty plastyczne.  

Pierwsza grupa udała się do sali na rogu, gdzie instruktor KDK Marlena Zielińska i wolontariuszki UTW: Helena 

Ćwiek i Władysława Barbara Drachal poprowadziły zajęcia z rękodzieła. Część dzieci wykonywała kolorowe 

bukiety przy użyciu drutu, bibuły i krepiny. Natomiast przy stole obok powstawały barwne owoce, które 

tworzono z kolorowego filcu. Druga grupa pracowała w sali plastycznej, gdzie czuwały nad nimi: instruktor KDK 

Agnieszka Bieńkowska i wolontariuszka UTW Regina Kalbarczyk. Dzieci tworzyły oryginalne kompozycje, 

których głównym elementem był kwiaty bzu powstałe przy użyciu malowanego farbami popcornu. 
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Spektakle naszych podopiecznych 

Przybyłych na to wydarzenie powitał Kamil 

Woźniak i podkreślił, że grupy pracowały nad 

przedstawieniami od listopada, w czasie 

cotygodniowych warsztatów. 

Młodsza grupa teatralna „Za 15 kwadrans” 

pokazała „Opowieść o rzeczach ważnych i mniej 

ważnych” według tekstu Jarosława Sparażyńskiego. 

Na scenie wystąpiły dwie siostry - Jasmina i Marika 

Witkowska-Kurtek. To spektakl o dojrzewaniu, 

pierwszych wielkich marzeniach i o wątpliwościach 

podszytych młodzieńczym buntem przeciw 

najbliższym. 

Natomiast „Młodzieżowy Teatr Vanitas” 

zaprezentował dwa przedstawienia: „Szarlotka  

z herbatą” Andrzeja Dembończyka i „O służącej, która 

pokochała kupca” Anny Jakubowskiej. Pierwsze z nich 

to opowieść o tym, że światem i relacjami 

międzyludzkimi bardzo często rządzą 

nieporozumienia. Drugie było klasyczną bajką we 

współczesnym wydaniu ze szczęśliwym zakończeniem. 

Na koniec Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 

Elwira Kozłowska przypomniała, że grupy teatralne  

w KDK działają od kilku lat. Podziękowała też młodym 

aktorom i ich nauczycielowi za wspaniały wieczór,  

a widowni za liczne przybycie. Były też upominki  

i specjalne podziękowania od uczniów dla instruktora, 

a także pamiątkowe zdjęcie. 

Galeria zdjęć z tego wydarzenia dostępna jest na 

naszym profilu na portalu Facebook. 

We wtorek, 28 maja, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zorganizował 

wieczór teatralny. Na scenie sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego, 

wystąpili aktorzy z dwóch młodzieżowych grup teatralnych, działających w naszej 

placówce. Młodzież szlifuje swoje talenty pod okiem aktora Kamila Woźniaka. 

Młodzi aktorzy wraz z dyrektor KDK Elwirą Kozłowską  

i aktorem-instruktorem Kamilem Woźniakiem. 

Wyjątkowa książeczka o Kozienicach 

W środowy poranek, 29 maja. w sali koncertowo–kinowej Centrum Kulturalno– 

Artystycznego odbyła się promocja nowej książeczki dla dzieci „Kozienice. Moja mała 

Ojczyzna”. Swój udział w jej powstaniu miał również Kozienicki Dom Kultury. 

Książeczka jest przeglądem atrakcji Kozienic. 

Przedstawia dzieciom miejsca, gdzie uczą się, bawią, 

wypoczywają. Pozwala też poznać wyjątkowe walory 

krajobrazowe Ziemi Kozienickiej, a także ciekawostki 

związane z największym zakładem pracy w regionie. 

Publikacja w przystępny i kolorowy sposób pokazuje 

również historię miasta, jego legendę i zabytki. 

Docelowo ma trafić do dzieci z gminy Kozienice  

w wieku od 5 do 9 lat oraz do nowonarodzonych 

mieszkańców. Ze swoich egzemplarzy już cieszą się 

maluchy, które wzięły udział w jej oficjalnej 

premierze, która odbyła się w Kozienickim Domu 

Kultury. Promocji towarzyszyła okolicznościowa 

wystawa ukazująca  na dużych planszach ilustracje   

z tego wyjątkowego wydawnictwa. 

 

 

W powstanie i promocję publikacji zaangażowało się 

wiele osób i instytucji, stąd bardzo dobry efekt. 
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Rekordowy konkurs Music-Dance! 

Za nami XXVI Konkurs Muzyczno-Taneczny „Music-Dance”. Jego tegoroczna edycja 

przyciągnęła do Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka: wokalistów,  

instrumentalistów i tancerzy. Komisje konkursowe miały nie lada zadanie, gdyż w sumie 

podczas dwóch dni obejrzały i oceniły występy około 800 osób!  

Nasz konkurs cieszy się coraz większą 

popularnością. Jak podkreślają jurorzy, za liczby 

uczestników idzie też jakość, bo poziom artystyczny 

konkursu jest wysoki. 

MUSIC 

Jako pierwsi na naszej scenie prezentowali się 

muzycy i instrumentaliści. Ich przesłuchania odbyły 

się w czwartek, 9 maja. Do części muzycznej zgłosiło 

się 85 instrumentalistów, wokalistów, duetów  

i zespołów. Były występy z wiolonczelą, skrzypcami, 

gitarą czy instrumentami perkusyjnymi, ale 

przeważały wykonania na pianinie. Wśród 

śpiewających uczestników dominowały piosenki  

w języku polskim, jednak zdarzały się również utwory 

anglojęzyczne. 

Uczestników i ich opiekunów powitała Aleksandra 

Sitnik z KDK, a konkurs poprowadziła Agnieszka 

Krynicka. Występy uczestników, w czterech 

kategoriach wiekowych i trzech kategoriach 

muzycznych, oceniało trzyosobowe jury w składzie: 

Andrzej Przybylski - muzyk, kierownik działu 

amatorskiego ruchu artystycznego w Ośrodku Kultury 

i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu; Wojciech 

Sałek - dziennikarz muzyczny w Radiu Plus Radom  

i Jerzy Skwarek - muzyk, zastępca dyrektora  

ds. programowych w Miejskim Ośrodku Kultury 

„Amfiteatr” w Radomiu. 

Komisja brała pod uwagę walory głosowe, technikę 

wykonania, dobór repertuaru, muzykalność, dykcję  

i ogólne wrażenie artystyczne. Jurorzy przyznali 

łącznie sześć wyróżnień. Wśród instrumentalistów 

pierwsze miejsce w kategorii 10-12 lat, zajęła: 

Natalia Kosmowska ze Zwolenia i była to jedyna 

nagroda w części instrumentalnej. 

Więcej nagród komisja przyznała uczestnikom 

śpiewającym. Wśród duetów i zespołów wokalnych  

w wieku 13-15 lat pierwsze miejsce otrzymał Zespół  

z PSP w Brzózie w składzie: Michał Bielenda, 

Nikodem Woźniak i Emila Olszewska. W kategorii 

duety i zespoły 16-19 lat pierwsze miejsce zajął Duży 

Zespół Wokalny ze Skaryszewa. Wśród solistów  

w wieku 6-9 lat pierwsze miejsce komisja przyznała 

Lenie Krzemińskiej z Ciechlina, a w kategorii 10-12 

lat – Natalii Kosmowskiej ze Zwolenia. Duża 

konkurencja była w kategorii 13-15 lat. Tutaj pierwsze 

miejsce zajęli ex aequo Julia Michalska z Lipska  

i Oliwier Dębiński reprezentujący Kozienicki Dom 

Kultury. W najstarszej kategorii wiekowej, czyli 16-19 

lat pierwszym miejscem podzieliły się Patrycja 

Wołos z Kozienickiego Domu Kultury i Jolanta 

Szymczyk z Radomia. 

DANCE 

Tydzień później, w czwartek, 16 maja odbyła się 

część taneczna konkursu. Na naszej scenie wystąpiło 

tego dnia około 600 osób! Sala koncertowo-kinowa 

dosłownie pękała w szwach. Wszystkich przybyłych 

powitała dyrektor KDK Elwira Kozłowska, a konkurs 

poprowadziła Ewa Pytka. 

Ponad 100 występów, w czterech kategoriach 

wiekowych i pięciu kategoriach tanecznych, oceniało 

trzyosobowe jury w składzie: Agata Wieczorek, która 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

Kozienicki Dom Kultury reprezentowała m.in. grupa 

„Kids in Action”, która wywalczyła pierwsze miejsce. 

Uznanie jury w trakcie konkursu muzycznego zdobył 

reprezentant KDK Oliwier Dębiński. 
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Rekordowy konkurs Music-Dance! 

od ponad 12 lat aktywnie tańczy break dance, 

startując w ogólnopolskich i międzynarodowych 

zawodach w barwach ekip Lumbago Crew i Radomski 

Kolektyw; Lidia Żuchowska- instruktor tańca z Pionek, 

która od lat miłością do swinga i jazzu zaraża dzieci  

i młodzież oraz Anna Lidak - trener, choreograf, 

instruktor tańca w Lipskim Centrum Kultury. 

Specjalizuje się w tańcu nowoczesnym. Komisja brała 

pod uwagę dobór muzyki, choreografię, technikę,  

a także dobór i estetykę kostiumów, synchronizację  

i ogólny wyraz artystyczny. 

Tancerze prezentowali się solo i w formacjach. Były 

cheerleaderki, jazz, tańce ludowe i klasyczne, disco, 

latino, a także hip-hop i break dance. Jurorki 

przyznały łącznie sześć wyróżnień. Wśród uczestników 

w wieku 6-9 lat przyznano pięć pierwszych miejsc. 

Najlepszą solistką okazała się Amelia Marcula  

z Radomia, wśród formacji hip-hop, break dance: 

„Luzaki” z Radomia. Najwyżej ocenione cheerleaderki 

to „Gwiazdki” z kozienickiego Ogrodu 

Jordanowskiego. Wśród formacji tańca klasycznego, 

jazzowego i ludowego pierwsze miejsce wytańczył 

„Excellent” z Radomia, a w kategorii disco, latino: 

„Kolorowe zamieszanie” ze Skaryszewa. 

W kategorii wiekowej 10-12 lat najwyżej oceniono 

formacje: „Takt” z Grójca, „Excellent” i „Mawu 

Kids” z Radomia, cheerleaderki „Dynamit” z Ogrodu 

Jordanowskiego w Kozienicach i „Lui squad” ze 

Skaryszewa, a także solistki: Annę Durasiewicz  

i Amelię Dobosz z Radomia oraz Alicję Trajer  

z Kozienickiego Domu Kultury.  

Wśród uczestników w wieku 13-15 lat pierwsze 

miejsca przyznano: solistkom – Julii Wolszczak  

z Radomia i Mercedes Szulen z Zajezierza oraz 

formacjom: „Mini Rewia Taneczna” z Zajezierza, 

„Infinity” i „Scent of dance - ballroom” z Radomia 

oraz cheerleaderkom z grupy „Ogniki”  

z kozienickiego „Ogródka”. W najstarszej grupie 

tancerzy, w wieku 16-19 lat komisja przyznała 

najwyższe noty solistce Oliwi Miturskiej z Zajezierza 

oraz formacjom z Kozienickiego Domu Kultury: „Kids 

in Action” i „Dance Souls”. 

Wszyscy uczestnicy muzycznej i tanecznej części 

po występach otrzymywali dyplomy  

z podziękowaniami i pamiątkowe przypinki. Laureaci 

pierwszych miejsc wystąpili jeszcze raz na naszej 

scenie – w czwartek, 30 maja, w czasie koncertu 

laureatów. Był on w całości rejestrowany przez naszą 

telewizję „Kronikę Kozienicką” i będzie emitowany na 

antenie „Kroniki” oraz na kanale YouTube 

Kozienickiego Domu Kultury. Koncert był też okazją 

do wręczenia nagród dla wszystkich nagrodzonych  

i wyróżnionych. 

Obszerną galerię zdjęć ze wszystkich etapów 

konkursu można znaleźć na naszym fanpage’u na 

portalu Facebook. 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

Konkurs spotkał się z rekordowym zainteresowaniem, 

co podkreśliła dyrektor Elwira Kozłowska. 

Sala koncertowo-kinowa wypełniła się po brzegi. 

Młodzi artyści zaprezentowali ciekawe układy. 
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Walczą o sukces na scenie 

Reprezentantki Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka: Marika 

Witkowska-Kurtek i Natalia Wilczek wystąpią w kwalifikacjach regionalnych  

24. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Awans wywalczyły podczas 

eliminacjach wstępnych, które odbyły się 30 kwietnia w Kozienickim Domu Kultury. 

Do eliminacji wstępnych zgłosiło się łącznie  

49 uczestników, m.in. z Kozienic, Szydłowca, 

Warszawy, Radomia i Dęblina. Przybyłych solistów  

i ich bliskich powitała Dyrektor Kozienickiego Domu 

Kultury Elwira Kozłowska, a eliminacje poprowadziła 

Olga Osińska z KDK. Uczestnicy rywalizowali  

w czterech kategoriach wiekowych (2012-2009, 2008-

2006, 2005-2003 i 2002-2000). Każdy zaprezentował 

jedną, dowolną piosenkę w języku polskim. 

Występy oceniało jury w składzie: Alicja Gryz-Wasil 

– animator kultury, kierownik ds. edukacji kulturalnej 

w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” w Radomiu; 

Piotr Dąbrówka – muzyk wokalista, kompozytor, autor 

tekstów, interpretator poezji i Patryk Walczak 

 – akordeonista, twórca zespołu Patryk Walczak 

 & Patatajtryk Orkiestra, dyrektor artystyczny fundacji 

„Pole do popisu”. 

Komisja zwracała uwagę na walory głosowe, dobór 

repertuaru, a także na świadomą interpretację tekstu, 

muzykalność i indywidualność artystyczną. Wszyscy 

występujący otrzymali dyplomy i zestawy gadżetów 

KDK. Do etapu regionalnego, który odbędzie się  

5 czerwca, również w Kozienickim Domu Kultury, 

przeszło łącznie osiem osób. W gronie tym są dwie 

reprezentantki naszej placówki: Marika Witkowska-

Kurtek i Natalia Wilczek. 

Główną nagrodą 24. edycji Konkursu Piosenki 

„Wygraj Sukces” jest wycieczka do Eurodisneylandu 

pod Paryżem dla laureata Grand Prix i jego 

instruktora. Ponadto w poszczególnych kategoriach 

wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

Protokół z wynikami eliminacji wstępnych dostępny 

jest na stronie KDK pod adresem: 

www.dkkozienice.pl. 

Natalia Wilczek podczas konkursu zaśpiewała 

piosenkę „Czas nas uczy pogody”. 

Marika Witkowska-Kurtek zdobyła uznanie jury 

piosenką „To nie fair, to nie play”. 

Powodzenia wszystkim młodym artystom  

życzyła dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 

Jury nie miało łatwego zadania. Poziom konkursu  

był wysoki, a uczestników kilkudziesięciu. 
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„VENA” z wystawą w Radomiu 
Artyści z działającej w Kozienickim Domu Kultury Grupy Twórczej „Vena” zeprezentowali 

swoją twórczość w Radomiu. W czwartek, 23 maja, w Domu Kultury „Idalin” odbył się 

wernisaż wystawy pt. „Malarstwo, rzeźba, rękodzieło artystyczne”. 

Artyści z działającej w Kozienickim Domu Kultury 

Grupy Twórczej „Vena” zeprezentowali swoją 

twórczość w Radomiu. W czwartek, 23 maja, w Domu 

Kultury „Idalin” odbył się wernisaż wystawy ich prac 

zatytułowany „Malarstwo, rzeźba, rękodzieło 

artystyczne”. 

Oficjalnego otwarcia dokonał komisarz wystawy 

Dariusz Stelmach, a następnie o grupie opowiedziała 

jej opiekun, plastyk KDK Agnieszka Bieńkowska. Głos 

zabrała także przewodnicząca Grupy Twórczej „Vena” 

Władysława Barbara Drachal. 

Prezentowana wystawa jest ściśle powiązana  

z regionem kozienickim, jego historią i kulturą. 

Wyeksponowane zostały prace: malarskie, 

rzeźbiarskie, rękodzieło artystyczne, tj. koronkarstwo, 

haft krzyżykowy, technika temari czy wyroby z tykwy.  

Nasi artyści 

Autorami prac są: Jadwiga Bronisława 

Andrzejewska, Władysława Barbara Drachal, Maria 

Komsta, Krystyna Kondeja, Józef Kondeja, Maria 

Kozieł, Eugenia Kuna, Zbigniew Kurasiewicz, Gabriela 

Osińska, Maria Podsiadła, Genowefa Śledź, Andrzej 

Zieliński, Stanisława Gołąbek, Katarzyna Szewc  

i Marlena Zielińska. 

Wystawa w Radomiu dostępna jest dla 

zwiedzających do 10 czerwca 2019 roku.  

Grupa Twórcza „Vena”. 

Wystawa w sali na rogu 

„Prace dzieci z pracowni na rogu” to tytuł wystawy, którą od 27 maja do 10 czerwca 

można oglądać w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.   

Wystawa jest efektem pracy uczestników zajęć 

rysunku i malarstwa, odbywających się w Kozienickim 

Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, w ramach 

Akademii Szerokich Horyzontów, w roku artystycznym 

2018/19. 

Prezentowane prace powstały w okresie od 

października 2018 r. do maja 2019 r., pod okiem 

prowadzącej zajęcia Agnieszki Milczarczyk – plastyka, 

architekta krajobrazu. Można je zobaczyć w sali na 

rogu. Zapraszamy. 
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Poznaj nas: sekretariat i finanse 
Kontynuujemy cykl poświęcony pracownikom Kozienickiego Domu Kultury  

im. Bogusława Klimczuka. W każdym kolejnym numerze publikujemy sylwetki osób, 

które dbają o to, by nasza placówka działała i wyglądała jak najlepiej. 

W poprzednich numerach pisaliśmy o pracownikach 

telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka” oraz o naszym 

zespole ds. administracyjnych. Tym razem uwagę 

poświęcamy osobom, które zajmują się m.in. 

kwestiami finansowymi Kozienickiego Domu Kultury. 

Wykonują odpowiedzialną pracę i tak naprawdę są  

w stałym kontakcie z wszystkimi naszymi działami. 

Jedną z najlepiej zorientowanych osób w temacie 

wszelkich działań w KDK jest Ewa Jurkowska-Fila. Ewa 

pracuje na samodzielnym stanowisku asystenta 

dyrektora, a jest z nami od 2015 roku. Na co dzień 

prowadzi sekretariat i kancelarię naszej placówki,  

a także składnicę akt, czyli archiwum. Doskonale wie 

co i gdzie dzieje się w KDK każdego dnia. Wcześniej 

pracowała przez 7 lat w muzeum w Starachowicach. 

Prywatnie interesuje się historią, literaturą fantasy, 

sięga też po dobre kryminały i filmy. 

Obok sekretariatu znajduje się dział finansowy, 

który nadzoruje budżet Kozienickiego Domu Kultury. 

Na podstawie danych z innych działów, panie planują 

i rozliczają wszelkie wydatki związane z działalnością 

placówki i realizacją jej celów statutowych. 

 

Na czele działu finansowego stoi Dominika 

Bartmańska. W KDK pracuje od 2015 roku,  

a w listopadzie 2018 roku została powołana na główną 

księgową. W dużym skrócie: Dominika czuwa nad 

zgodnością wydatków z planem finansowym.  

W wolnych chwilach najlepiej relaksuje się słuchając 

muzyki, która jest jednocześnie jej pasją. Jak sama 

mówi, poczucie szczęścia i pełnego zadowolenia  

z życia daje jej czas spędzony z najbliższymi. 

Od 2015 roku w KDK pracuje również Kamila 

Bazyl, która zajmuje stanowisko młodszego 

księgowego. Kamila dba o sferę finansów dotyczącą 

zakupów i sprzedaży oraz prowadzi i odpowiada za 

kasę główną KDK. Lubi aktywną formę wypoczynku: 

jazdę na rowerze, bieganie oraz wędrówki górskie. 

Z kolei Joanna Makuch pracuje z nami od kwietnia 

2012 roku. W naszej placówce odpowiada za sprawy 

kadrowo-płacowe: umowy o pracę, zlecenia, 

planowanie czasu pracy, rozliczanie wynagrodzeń  

i ZUS. Relaksuje się przy dobrych książkach, filmach, 

lubi decoupage, jazdę rowerem oraz podróże. 

Kolejne sylwetki już w następnym numerze. 

Od lewej: Joanna Makuch, Kamila Bazyl, Dominika Bartmańska i Ewa Jurkowska-Fila.  
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Poranek teatralny dla dzieci 

Był to pełen humoru, interaktywny spektakl oparty 

na baśni Hansa Christiana Andersena. „Ojciec wie 

najlepiej” to opowieść o tym, że zawsze warto 

zachować pogodę ducha, a w rodzinie należy trzymać 

się razem i wspierać się, czekając aż los się odmieni. 

Dzieci cały czas uczestniczyły w przygodzie 

bohaterów. Wraz z tytułowym Ojcem odbyły pełną 

atrakcji podróż i poznały wiele ciekawych postaci. 

Nauczyły się też nazw zwierząt w języku angielskim  

i przekonały się, że nigdy nie można się poddawać. 

Oprócz aktorów w przedstawieniu wystąpiły 

również lalki. Były też piosenki na żywo i pokaz 

żonglerski. 

Kolejny poranek już 16 czerwca. Zapraszamy. 

Co słychać w kinie KDK? 
Kino KDK to zawsze najlepsze filmy i ogromne filmowe emocje. Sprawdzamy,  

jakie produkcje czekają na kozienickich widzów w najbliższych tygodniach.  

W niedzielę, 12 maja, w Kozienickim Domy Kultury obyło się kolejne przedstawienie  

z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”. Przed najmłodszą publicznością wystąpili aktorzy  

z warszawskiego Teatru „Tup Tup” i zaprezentowali spektakl pt. „Ojciec wie najlepiej”. 

Młodzi widzowie byli bardzo zadowoleni ze spektaklu. 

Wolontariusze na bieganiu 

Już 7 czerwca czeka nas kolejna duża premiera 

ogólnopolska. Na ekrany kin tego dnia wchodzi 

bowiem „X-Men: Mroczna Phoenix”, czyli kolejna 

część przygód mutantów znanych z kart komiksów 

Marvela. Tym razem przeciwnikiem drużyny Charlesa 

Xaviera będzie ich przyjaciółka, owładnięta kosmiczną 

mocą Feniksa. Na młodszych widzów czekać będzie  

z kolei zabawna animacja „Paskudy. UglyDolls”. 

Miłośnikom poważnego kina polecamy 

komediodramat pt. „Gloria Bell”, z laureatką Oscara 

Julianne Moore w roli głównej. Ciekawie zapowiada się 

też „Rocketman”, czyli film opowiadający historię 

fenomenalnego Eltona Johna. W tej roli Taron 

Egerton. Ten film zobaczymy już 21 czerwca. 

Dla najmłodszych będą też kolejne animacje, czyli 

„Agent Kot” oraz „Sekretne życie zwierzaków 

domowych 2”, które w Kozienicach zobaczymy 

premierowo już 28 czerwca. Na zakończenie miesiąca 

proponujemy przebojową komedię pt. „Oszustki”,  

z takimi aktorkami w obsadzie,  

jak Anne Hathaway i Rebel Wilson.  

#widzimysięwkinie 

Wolontariusze z Kozienickiego Domu Kultury angażują się w coraz to nowsze działania. 

W piątek, 17 maja, przed Urzędem Miejskim  

w Kozienicach odbyły się zawody „Rozbiegane 

Kozienice”, zorganizowane przez Kozienickie Centrum 

Rekreacji i Sportu. W przygotowaniach i organizacji 

biegów pomagali wolontariusze z KDK: Klub 

Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła” i Wolontariat 

Seniora. Do ich zadań należało m.in.: rozdawanie 

pakietów startowych uczestnikom, zabezpieczanie 

trasy biegu, pilnowanie porządku, rozdawanie wody 

podczas biegu czy pomoc w sprzątaniu. 
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