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Magazyn Kulturalny 

101. rocznica odzyskania 

niepodległości przez Polskę 
W poniedziałek, 11 listopada, w całym kraju uroczyście obchodzono 

101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W nasze lokalne 

obchody, jak co roku,  włączył się również Kozienicki Dom Kultury  

im. Bogusława Klimczuka, a finał uroczystości zorganizowano  

w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. 

Obchody rocznicowe rozpoczęły się rano 

na kozienickim cmentarzu, gdzie po 

wspólnej modlitwie złożono kwiaty  

i zapalono znicze w Kwaterach Legionistów 

oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza. 

Kolejnym punktem uroczystości była 

msza święta w intencji Ojczyzny w kościele 

pw. Świętej Rodziny, a po nabożeństwie 

zebrani – w towarzystwie Orkiestry Dętej 

OSP w Kozienicach i 22 Pułku Ułanów 

Podkarpackich z Garbatki-Letniska  

– przemaszerowali na plac przy Pomniku 

Niepodległości. Tam, punktualnie o godz. 

12.00, odśpiewano hymn. Chwilę później 

przyszła pora na przemówienia 

organizatorów uroczystości: Starosty 

Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga  

i Burmistrza Gminy Kozienice Piotra 

Kozłowskiego. 

Następnie zebrani wysłuchali krótkiego 

programu artystycznego w wykonaniu 

uczniów, po czym Krzysztof Zając  

z Kozienickiego Stowarzyszenia 

Rekonstrukcji Historycznych poprowadził 

apel pamięci wraz z przedstawicielami 

Jednostki Strzeleckiej Strzelec 1442 

Kozienice. Po apelu, przybyłe delegacje 

złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed 

pomnikiem. 

Finał w CKA 

Zwieńczeniem uroczystości był  

X Koncert Muzyki Polskiej „Niepodległa 

Nuta”, który zorganizowano w sali 

kameralnej Centrum Kulturalno-

Artystycznego w Kozienicach. Wystąpili  

w nim uczniowie i nauczyciele Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Kozienicach oraz 

przedstawiciele Grupy Poetyckiej „Erato”, 

działającej w Kozienickim Domu Kultury 

pod opieką Adriana Szarego. 

Zróżnicowane utwory muzyczne  

w wykonaniu solistów, zespołów i chórów 

przeplatane były wierszami naszych 

rodzimych poetów. Usłyszeliśmy utwory: 

Jeleny Jasek, Haliny Markowskiej-Budniak, 

Iwony Bitner, Andrzeja Opiłowskiego i Marii 

Komsty. Koncert zakończył się wspólnym 

śpiewaniem pieśni legionowych. 

Uczestniczyli w nim przedstawiciele 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

Fragment X Koncertu Muzyki Polskiej „Niepodległa Nuta”.  

Na scenie Adrian Hanke z zespołem „Kozienickie Smyczki” ze Szkoły Muzycznej I stopnia.  

GRUDZIEŃ w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy na seanse 

filmowe do kina.  

> Niedziela, 1 grudnia, godz. 

16.00. Wyjazd z cyklu „Teatralne 

podróże”. 

> Środa, 4 grudnia, w godz. 

13.00-15.00. Warsztaty 

plastyczne „Bombka w CKA”. 

> Czwartek, 5 grudnia, godz. 

16.00. Dzień wolontariusza — 

spotkanie wolontariuszy z Klubu 

Młodzieżowego Wolontariatu 

„Skrzydła” i Wolontariatu Seniora 

UTW. 

> Niedziela, 8 grudnia, godz. 

10.30 i 12.00. Poranek teatralny 

dla dzieci „W poszukiwaniu 

świątecznej gwiazdki”. 

> Niedziela, 8 grudnia, godz. 

16.00. 4. spotkanie literackie  

z cyklu „Witryna”. 

> Wtorek, 10 grudnia, godz. 

17.00. Otwarty wykład z cyklu 

„Masz prawo do ...”. 

> Piątek, 13 grudnia, godz. 

17.00. Wernisaż wystawy 

malarstwa „Moje pejzaże” – 

Krzysztof Mańczyński. 

> Wtorek, 31 grudnia. Nr 103 

Magazynu Kulturalnego KDK. 

Wesołych Świąt  
życzy  

dyrektor Elwira Kozłowska 

wraz z pracownikami 

Kozienickiego Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka  
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101. rocznica odzyskania  

niepodległości przez Polskę 

Nasze patio zostało ozdobione biało-czerwoną flagą. 

władz gminnych na czele z burmistrzem Piotrem 

Kozłowskim, jego zastępcą ds. społecznych Dorotą 

Stępień i Przewodniczącym Rady Miejskiej Rafałem 

Suchermanem oraz władz powiatowych na czele ze 

starostą Andrzejem Jungiem i jego zastępcą Józefem 

Grzegorzem Małaśnickim. Obecni byli też dyrektorzy 

placówek, które przygotowały koncert: Elwira 

Kozłowska, Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury oraz 

Artur Miedziński, Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia. 

Koncertowi towarzyszyła wystawa zlokalizowana  

w patio Centrum Kulturalno–Artystycznego, nosząca 

tytuł „Pierwszy oddech wolności. Legiony Polskie  

w Kozienicach”. Zaprezentowano na niej 

umundurowanie i wyposażenie żołnierza Legionów 

Polskich oraz skany fotografii, dokumentów, rycin  

z czasów pobytu w naszym mieście Grupy Legionów 

Polskich pułkownika Zielińskiego (1915–1916). 

Wystawa została przygotowana przy współpracy  

z Kozienickim Stowarzyszeniem Rekonstrukcji 

Historycznych. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Najlepsi uczniowie nagrodzeni 

W czwartek, 7 listopada, w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego odbyło się wręczenie 

stypendiów Burmistrza Gminy Kozienice za rok szkolny 2018/2019. Otrzymało je łącznie 167 uczniów szkół 

podstawowych i średnich, a także studenci, za szczególne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe  

i artystyczne. Nagrody wręczył im burmistrz Piotr Kozłowski. Gratulujemy wszystkim stypendystom!  
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Świetna wystawa w CKA 

„Homo Homini” to tytuł wystawy malarstwa Marii Wollenberg-Kluzy, którą prezentowano 

w listopadzie w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Jej wernisaż odbył 

się 15 listopada i spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony miłośników sztuki. 

Wszystkich przybyłych na to wydarzenie, w tym 

m.in. Zastępcę Burmistrza Gminy Kozienice  

ds. Technicznych Mirosława Pułkowskiego, radnych 

Rady Miejskiej z wiceprzewodniczącym Arturem 

Materą, Wiceprezesa Enei Wytwarzanie  

ds. Pracowniczych Marcina Łukasiewicza, 

przedstawicieli jednostek Gminy Kozienice  

oraz członków Grupy Twórczej „Vena”, Grupy 

Poetyckiej „Erato” i słuchaczy UTW, powitała dyrektor 

KDK Elwira Kozłowska. Gospodarz obiektu 

opowiedziała pokrótce o kulisach tej ekspozycji. Co 

ciekawe, jest to druga wystawa znanej malarki  

w naszym mieście. Poprzednia odbyła się w 2004 

roku, w starej siedzibie Kozienickiego Domu Kultury. 

Następnie dyrektor oddała głos Agnieszce 

Bieńkowskiej – plastykowi KDK i komisarzowi tej 

wystawy. Ta przybliżyła zebranym sylwetkę  

i twórczość artystki. 

Głos zabrała również sama autorka prac. Maria 

Wollenberg-Kluza opowiedziała o prezentowanych  

w ramach wystawy „Homo Homini” obrazach. Na 

ekspozycję złożyły się części dwóch większych cykli  

– „CAMINO”, czyli droga, pielgrzymowanie  

oraz „AD INFINITUM”, odwołujący się do 

nieskończoności. Oba cykle łączy nie tylko postać 

człowieka, ale także fakt, że związane są z ważnymi 

dla artystki jubileuszami, w tym obchodzonym  

w ubiegłym roku jubileuszem 50-lecia pracy twórczej. 

Malarka złożyła też podziękowania dla organizatorów 

za przygotowanie tej wystawy. 

Z kolei serdeczne życzenia oraz symboliczne 

kwiaty artystce przekazał zastępca burmistrza 

Mirosław Pułkowski. Jak przyznał, jest wielkim 

miłośnikiem twórczości pani Marii i osobiście starał się  

o zorganizowanie tej wystawy. Podzielił się też swoimi 

spostrzeżeniami na temat prezentowanych prac. Mówił 

m.in. o tym, że w twórczości Marii Wollenberg-Kluzy 

bardzo trudno znaleźć obrazy, które nie zawierałaby 

wizerunku człowieka, podkreślał ich symbolikę, siłę  

z jaką skłaniają odbiorców do refleksji. 

Serdeczne życzenia i upominki malarce przekazali 

również jej znajomi i miłośnicy sztuki z Kozienic. 

Reszta tego wieczoru upłynęła na kuluarowych 

rozmowach przy kawie i słodkim poczęstunku. 

Wystawa była dostępna dla zwiedzających tylko 

przez dwa tygodnie, ale jak zapowiedzieli wspólnie 

organizatorzy i autorka prac, dobra współpraca być 

może zaowocuje kolejną wystawą w przyszłości.  

Od lewej: komisarz wystawy Agnieszka Bieńkowska, Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice ds. Technicznych 

Mirosław Pułkowski, autorka prac Maria Wollenberg-Kluza i dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 



 

Str. 4 

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

Finał „Malowanego Lata” 

W czwartek, 31 października, w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie, odbył się 

finał projektu animacyjno-edukacyjnego „Malowane Lato 2019”, w którym brał udział 

również Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

W projekcie uczestniczyło 10 miejscowości z terenu 

województwa mazowieckiego. Dzięki współpracy 

Kozienickiego Domu Kultury oraz Mazowieckiego 

Instytutu Kultury, w dniach 26 lipca – 6 sierpnia,  

w naszym mieście odbyły się specjalne warsztaty 

plastyczne. Udział w nich wzięło 17 młodych artystów, 

którzy na co dzień uczęszczają na zajęcia Akademii 

Szerokich Horyzontów KDK. Wszystkie stworzone 

przez nich prace prezentowane były na wystawie  

w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego,  

a pięć z nich zostało wysłanych na konkurs do stolicy. 

Niezależna komisja, powołana w Mazowieckim 

Instytucie Kultury, ze wszystkich nadesłanych prac, 

nagrodziła 13 najlepszych. Miło nam poinformować, 

że pierwsze wyróżnienie trafiło do Oskara Szewczyka, 

uczestnika naszych zajęć. Gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów. 

Zbieramy nakrętki, aby pomóc 
Od 2 listopada trwa akcja zbierania plastikowych nakrętek na rzecz Oliwiera Popisa  

z Kozienic. „Korki” przyjmowane są w Centrum Kulturalno-Artystycznym, codziennie  

w godz. 9.00-21.00. Dochód z ich sprzedaży wesprze rehabilitację chłopca. 

Oskar odbiera nagrodę w Warszawie.  

Oliwier urodził się z przepukliną oponowo-

rdzeniową kręgosłupa, deformacją kręgosłupa, 

wodogłowiem, pęcherzem neurogennym, zespołem 

Arnolda-Chiariego oraz niedowładem kończyn dolnych. 

Zaraz po urodzeniu przeszedł bardzo poważne 

operacje, ale niestety czekają go kolejne. Leczenie 

jest bardzo kosztowne, a NFZ finansuje tylko małą 

część. Dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie 

przeznaczony na rehabilitację chłopca. Każda godzina 

ćwiczeń zwiększa jego szanse na samodzielność.  

Akcja potrwa do 31 stycznia 2020 r. Patronują jej 

wolontariusze z Klubu Młodzieżowego Wolontariatu 

„Skrzydła” z Kozienickiego Domu Kultury. 

Zachęcamy do wsparcia akcji! 

„Wiedźma” raz jeszcze 

W czwartek, 31 października w kinie KDK odbyły się cztery darmowe pokazy specjalne 

krótkometrażowego filmu pt. „Wiedźma” w reżyserii Katarzyny Jungowskiej.   

Chętnych do obejrzenia filmu nie brakowało. 

Zdjęcia do „Wiedźmy” powstawały na terenie 

Gminy Kozienice w sierpniu 2019. Jest to film o mocno 

metaforycznym charakterze i jest dobrym pretekstem 

do rozważań na temat walki dobra ze złem, grzechu  

i sądu ostatecznego. Jego najważniejszym 

przesłaniem jest to, że warto być dobrym 

człowiekiem. W filmie, obok takich gwiazd kina, jak 

Daniel Olbrychski czy Grażyna Szapołowska, wystąpili 

również nasi mieszkańcy, stąd też takie duże 

zainteresowanie „Wiedźmą” w Kozienicach. 
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Kabaretowa zabawa w CKA 

To był wieczór pełen śmiechu i dobrej zabawy. W czwartek, 14 listopada, w Kozienickim 

Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka dwukrotnie zaprezentował się doskonale znany 

telewidzom Kabaret Młodych Panów. Zainteresowanie ich występem było ogromne.  

 Kabaret, w składzie: Mateusz Banaszkiewicz, 

Robert Korólczyk, Bartosz Demczuk i Łukasz 

Kaczmarczyk, wystąpił w sali koncertowo-kinowej 

Centrum Kulturalno-Artystycznego. Panowie  

w Kozienicach gościli nie po raz pierwszy, za to po raz 

pierwszy występowali na tej scenie. Kabareciarze 

przyjechali do nas z najnowszym programem 

zatytułowanym „To jest chore!”. 

– To nowy, świeży materiał. Widzowie mogą się 

spodziewać dobrej zabawy, o ile z takim nastawieniem 

przyjdą – mówił przed występem Robert Korólczyk. 

W czasie swojego występu kabareciarze, tak jak  

w swoich poprzednich programach, poruszali kwestie 

społeczne, z którymi każdy z nas spotyka się na co 

dzień. Były to zabawne skecze z zaskakującymi 

puentami o relacjach międzyludzkich i absurdach 

naszej codzienności. Nie zabrakło też ironicznych, lecz 

mądrych piosenek. Zarówno w scenkach, jak  

i w piosenkach wykonawcy sprawnie łączyli 

obiektywizm z umiarkowanym realizmem pokazując 

zarówno wady, jak i zalety otaczającego nas świata  

i ludzi. 

Kabaret Młodych Panów występuje już od 15 lat. 

Artyści doskonale wiedzą co bawi Polaków, choć jak 

przyznają nie zawsze wszystkich śmieszy to samo. 

– Absurdy, sytuacje życiowe, jak komuś coś nie 

idzie albo za bardzo idzie… Wszystko to można 

wyolbrzymić i „uśmiesznić”. Myślę, że jesteśmy 

radosnym narodem i wiele rzeczy nas bawi  

– powiedział Mateusz Banaszkiewicz. – Każdy z nas na 

scenie przedstawia lustrzane odbicie sytuacji 

życiowych, czyli nas samych. To ludzi nakręca, gdy 

zobaczą na scenie samego siebie albo swoją mamę, 

sąsiada, żonę. To daje dobrą zabawę  

– dodał Robert Korólczyk. 

Występ kabaretu został gorąco przyjęty  

w Kozienicach. Organizatorem występów kabaretu 

było Stowarzyszenie „Łódź Filmowa”, a partnerem 

wydarzenia Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława 

Klimczuka. 

Galerię zdjęć z tego wydarzenia można znaleźć na 

naszym fanpage’u na portalu Facebook 

(www.facebook.com/KDKimBK), a relację wideo 

przygotowaną przez telewizję lokalną Kozienickiego 

Domu Kultury „Kronikę Kozienicką” na kanale YouTube  

(www.youtube.com/KDKimBK). Zachęcamy do 

oglądania. 

Kabaret Młodych Panów jest marką samą w sobie.  

To jeden z najpopularniejszych kabaretów w kraju. 

Roberta Korólczyka nie trzeba chyba nikomu 

przedstawiać. Jego „Góral” to prawdziwy hit. 

Występy kabaretu w Kozienicach spotkały się  

z ogromnym zainteresowaniem. W sali komplet. 
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Ogólnopolski Dzień Seniora  

W środę, 20 listopada, na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka słuchacze świętowali Ogólnopolski Dzień Seniora.   

Zgromadzone w sali kameralnej przedszkolaki, ich 

opiekunów, rodziców, dyrektorów placówek 

oświatowych oraz zaproszonych gości powitała 

dyrektor PP 3 – Joanna Kalbarczyk. Wśród przybyłych 

znaleźli się m.in. Zastępca Burmistrza Gminy 

Kozienice ds. Społecznych Dorota Stępień, Prezes 

Rejonowego Oddziału PCK w Kozienicach Bogumiła 

Iskra, dyrektor KDK Elwira Kozłowska oraz 

Wicedyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia Tomasz 

Strzelczyk. 

Na scenie zobaczyliśmy podopiecznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy. Kolejność 

występów dzieci ustalono po losowaniu. Po dokonaniu 

formalności, przyszedł czas na program artystyczny. 

Najmłodsi zauroczyli publiczność tańcami i piosenkami 

oraz pięknymi strojami przygotowanymi specjalnie na 

tę okoliczność. Były m.in. wianki, kolorowe spódnice, 

słomiane i materiałowe kapelusze, ciupagi, wstążki, 

korale, etc. Każda grupa otrzymała drobny upominek  

i pamiątkowy dyplom. Były też podziękowania dla 

osób, które pomogły przy realizacji festiwalu. Całość 

poprowadziła Edyta Zawadzka ze Szkoły Muzycznej,  

a organizatorem przedsięwzięcia było Publiczne 

Przedszkole nr 3 w Kozienicach. 

Z tej okazji Rada Słuchaczy przygotowała słodki 

poczęstunek, a przewodniczący rady Dariusz Szewc 

złożył wszystkim słuchaczom życzenia. Tego dnia  

z seniorami była również dyrektor KDK Elwira 

Kozłowska. Podziękowała słuchaczom za aktywny 

udział w życiu kulturalnym gminy i za regularne 

korzystanie z oferty uniwersytetu. Złożyła także 

życzenia w imieniu swoim i wszystkich pracowników 

domu kultury. Ponadto dyrektor przekazała seniorom 

życzenia od Burmistrza Gminy Kozienice Piotra 

Kozłowskiego, który nie mógł być obecny tego dnia, 

ze względu na obowiązki służbowe. 

Po tej miłej i słodkiej uroczystości, przyszła pora 

na cotygodniowe wykłady. Pierwszy z nich, 

zatytułowany „Sobiescy – zachowane w dźwiękach” 

wygłosiła Karolina Anna Pawłowska z Muzeum 

Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.  

Po przerwie słuchacze spotkali się z prof. Dariuszem 

Kupiszem z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie. Profesor opowiedział naszym studentom  

o historii husarii. Pokazywał przywiezioną ze sobą 

broń, m.in. szable i pistolet, czy części zbroi, takie jak 

np. szyszak. Omawiał także popularne mity związane 

z tą słynną polską jazdą. 

Rada Słuchaczy przygotowała słodki poczęstunek. 

Raz na ludowo w CKA! 

Już po raz 15-ty w Kozienicach odbył się Festiwal tańców i przyśpiewek ludowych „Raz 

na ludowo”. We wtorek, 19 listopada, maluchy prezentowały się w sali kameralnej CKA. 
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Kolędy i pastorałki „Na ten Nowy Rok” 

W czwartek, 28 listopada, w Kozienickim Domu Kultury odbył się XI Konkurs Kolęd  

i Pastorałek „Na ten Nowy Rok”. Był on połączony z eliminacjami rejonowymi do Finału 

XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie”, który 

odbędzie się w Radomiu. Jak zawsze, uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom. 

Wszystkich przybyłych na to wydarzenie powitała 

dyrektor KDK Elwira Kozłowska, która przypomniała 

historię tego konkursu. Następnie przyszedł czas na 

prezentacje wokalne. Do tegorocznej edycji zgłosiło 

się 50 uczestników, w tym: chóry, zespoły, duety  

i soliści. Na scenie sali koncertowo-kinowej Centrum 

Kulturalno-Artystycznego śpiewały przedszkolaki, 

uczniowie szkół podstawowych i średnich z Kozienic, 

Magnuszewa, Grabowa nad Pilicą, Głowaczowa, 

Piotrkowic i Wólki Tyrzyńskiej. W gronie tym było 

wielu reprezentantów naszej placówki. Konkurs 

poprowadziła instruktor KDK Halina Koryńska. 

Wybrać najlepszych 

Występy oceniało czteroosobowe jury w składzie: 

Alicja Gryz-Wasil - kierownik ds. Edukacji Artystycznej 

w Kuźni Artystycznej w Radomiu, wokalistka; Tomasz 

Strzelczyk - saksofonista, pedagog, kompozytor, 

absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi. Od 2015 roku 

pełni funkcję wicedyrektora Szkoły Muzycznej  

I stopnia w Kozienicach, gdzie jest także nauczycielem 

saksofonu; Aleksandra Pawłowicz - absolwentka UMCS 

w Lublinie, wokalistka, laureatka konkursów  

i przeglądów wokalnych, instruktor ds. wokalnych oraz 

Magdalena Boduła - wokalistka jazzowa, absolwentka 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, laureatka 

konkursów wokalnych, występuje w wielu projektach 

muzycznych, instruktor ds. wokalnych. 

Oni wygrali 

W kategorii chórów wygrał „Mały Gospel” z KDK.  

W przypadku solistów w wieku 6-9 lat najlepsza 

okazała się Giulia Zorzi (PSP 3 Kozienice),  

a wśród duetów z tej kategorii jury nie przyznało 

nagród. Przyznało natomiast wyróżnienie dla formacji 

„Zgraja Mikołaja” (PSP 1 Kozienice). 

Następna kategoria przeznaczona była dla dzieci  

w wieku 10-12 lat. Tu solo triumfowała Julia 

Grzybowska (SP Magnuszew), a wśród duetów 

wyróżnienie trafiło do Patryka Chodynia i Weroniki 

Szewc (PSP Wólka Tyrzyńska). W kategorii 13-15 lat 

najlepszą solistką okazała się Daria Ambroziak (I LO  

w Kozienicach), a w grupie 16-19 lat zwyciężyła 

Patrycja Wołos z KDK. Z kolei najlepszym zespołem 

okazał się „Tercet z KDK”, w składzie: Anna Wasińska, 

Natalia Wilczek i Patrycja Wołos. 

Natomiast kwalifikację do radomskiego konkursu 

zdobyły: Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK, 

Daria Ambroziak i „Tercet z KDK”. 

Usłyszymy ich ponownie 

Zdobywcy pierwszych miejsc jeszcze raz 

zaprezentują się w czasie koncertu galowego, podczas 

„I Kozienickiego Kiermaszu Świątecznego”, który 

odbędzie się w piątek, 6 grudnia przed Urzędem 

Miejskim w Kozienicach. Będzie to też okazja do 

wręczenia nagród wszystkim laureatom.  

Pełny protokół konkursowy znajduje się na stronie 

www.dkkozienice.pl, a galeria zdjęć na naszym 

fanpage’u na portalu Facebook (www.facebook.com/

KDKimBK). Z kolei relacja wideo dostępna jest na 

naszym kanale YouTube (www.youtube.com/

KDKimBK). 

Chór „Mały Gospel” z Kozienickiego Domu Kultury  

zaprezentował utwór „Północ już była”. 

Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakwalifikował  

się do finału „Staropolskiego Kolędowania”. 
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Poznaj pracowników KDK: dyrektor 

Od kilku miesięcy, na łamach „Magazynu Kulturalnego KDK” pojawiają się kolejne 

odcinki cyklu poświęconego pracownikom Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława 

Klimczuka. Przedstawiamy Państwu sylwetki osób, które dbają o to, by nasza placówka 

działała i wyglądała jak najlepiej. W tym wydaniu publikujemy ostatni odcinek cyklu,  

a jego bohaterem jest dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 

Elwira Kozłowska jest z zawodu ekonomistą, 

specjalistą public relations i managerem kultury.  

Z domem kultury w Kozienicach jest związana  

od 1997 r. Swoją pracę rozpoczynała w telewizji 

lokalnej KDK „Kronika Kozienicka”, w której pracowała 

w charakterze redaktora do 2001 r. W latach 2002-

2006 zajmowała się promocją Gminy Kozienice,  

a od 2007 roku szefuje domowi kultury. 

Poza stałymi obowiązkami „dyrektorskimi” to ona 

osobiście odpowiada za promocję Kozienickiego Domu 

Kultury: prowadzi stronę internetową KDK 

(www.dkkozienice.pl) oraz fanpage, współpracuje  

z mediami, przygotowuje kampanie informacyjne. Jest 

osobą bardzo wymagającą, ale jak mówią o niej 

pracownicy: „nigdy nie wymaga więcej od nich, niż 

sama od siebie”. Dzięki temu, że przeszła wszystkie 

szczeble w samorządzie jest dużym wsparciem dla 

każdego pracownika i chętnie dzieli się swoją wiedzą, 

a o Centrum Kulturalno-Artystycznym wie niemal 

wszystko, dlatego – mimo natłoku obowiązków 

 – osobiście często oprowadza grupy odwiedzające 

naszą piękną siedzibę. 

Jak sama mówi, największym zawodowym 

wyzwaniem było dla niej stworzenie nowej struktury 

Kozienickiego Domu Kultury, dostosowanej do nowych 

warunków, po przeniesieniu się w 2015 r. do siedziby 

w CKA. To właśnie jej powierzono zarządzanie całym 

obiektem i na jej barkach spoczęło m.in. zadanie 

utworzenia działu administracyjno-technicznego  

czy też działu kina, których nie było w poprzedniej 

strukturze jednostki. 

Działa na całym Mazowszu 

Elwira Kozłowska prężnie działa w licznych 

organizacjach, zajmując się szeroko pojętą kulturą. 

Jest członkiem zarządu Forum Kultury Mazowsze oraz 

współtworzy Forum Instytucji Kultury Południowego 

Mazowsza. Jest członkiem Lokalnej Grupy Działania 

„Puszcza Kozienicka” oraz Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Kozienickiej. W kwietniu 2019 r. została 

powołana do Mazowieckiej Rady Seniorów, gdzie 

reprezentuje kozienicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

którego była inicjatorem i któremu szefuje od ponad 

12 lat.  

Z jej inicjatywy w KDK powstały także m.in. Punkt 

Informacji Turystycznej oraz „Magazyn Kulturalny 

KDK”. To ona jest pomysłodawcą wielu cykli, które 

realizowane są w placówce, m.in.: „Poranki teatralne 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

W październiku 2018 roku Elwira Kozłowska (w środku, z dyplomem) obchodziła 25-lecie pracy zawodowej.  

Z tej okazji pracownicy przygotowali dla niej niespodziankę — jubileuszowy tort i gratulacje. 



 

Str. 9 

Nr 102 / 30.11.2019 

Poznaj pracowników KDK: dyrektor 

dla dzieci”, „Teatralne podróże”, „Kultury świata”. Jej 

staraniem, w 2017 roku, w Kozienicach odbył się 

Konwent Animatorów Kultury Mazowsza - po raz 

pierwszy poza Warszawą. Co roku bardzo angażuje się 

w działania mające na celu przypomnienie osoby 

Bogusława Klimczuka - patrona domu kultury, dlatego 

od kilku lat odbywa się „Dzień Patrona”, a Festiwal 

Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka jest jej 

bardzo bliski. Związana jest z nim od 2003 r.  

Za swoje działania w sferze kultury była 

kilkukrotnie wyróżniana, m.in. w 2017 roku znalazła 

się w gronie siedmiu Lokalnych Liderów Kultury na 

Mazowszu. Przyznany tytuł był pokłosiem 

anonimowych ankiet, wypełnianych przez dyrektorów  

i animatorów kultury całego Mazowsza, dlatego jest 

jej szczególnie bliski. Kilkukrotnie otrzymała także 

„Plusa” w ocenie rocznej przyznawanej przez 

radomską redakcję „Echa Dnia”. Redakcja podkreślała 

szczególnie aktywną działalność domu kultury, bogatą 

ofertę, profesjonalizm w zarządzaniu i organizowaniu 

wydarzeń oraz świetną promocję. Mimo, że nagrody 

są składane na jej ręce, to zawsze podkreśla, że to 

jest wspólny sukces całej załogi Kozienickiego Domu 

Kultury, osiągnięty dzięki przychylności władz  

i zaangażowaniu mieszkańców. Jedno z jej ulubionych 

zdań to „Cóż byłyby warte ściany, nawet tak pięknego 

obiektu, gdyby nie ludzie, którzy na co dzień tworzą 

kulturę i ci, co z niej chętnie korzystają”.  

Pasje małe i duże 

Jej wielką pasją są podróże, a największą miłością 

góry, szczególnie Tatry i to zarówno od strony 

polskiej, jak i słowackiej. Chodzi po nich bez względu 

na porę roku. Latem dodatkowo chętnie spędza czas 

„na wodzie”. Rejsy statkiem, spływy kajakowe to 

nieodłączny element jej aktywnego pozazawodowego 

życia. Relaksuje się także czytając książki oraz 

jeżdżąc na rowerze (latem) i łyżwach (zimą). Chętnie 

też wspiera różne ciekawe społeczne i kulturalne 

inicjatywy, np. nagrania audiobooków (m.in.  

z twórczością kozienickich poetów). Uwielbia kwiaty  

i chmury, na które może patrzeć godzinami. 

Nigdy nie ma przesytu muzyki, dlatego często 

bierze udział w koncertach, organizowanych nie tylko 

w Kozienicach. Szczególnie muzyka lat 70. i 80. – 

mocno gra w jej duszy. Od szkolnych lat słucha 

zespołu Depeche Mode i zawsze pojawia się na jego 

koncertach w Polsce.  

Jest emocjonalnie związana z najbliższą rodziną  

– to jej prywatny świat, w którym zawsze odnajduje 

wsparcie. Mimo bardzo napiętego kalendarza, zawsze 

wygospodaruje także czas dla przyjaciół. Chwile 

spędzane z nimi bardzo sobie ceni. Jest osobą bardzo 

energiczną, zawsze uśmiechniętą, kochającą ludzi  

i swoje rodzinne miasto: Kozienice. 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

Mały jubileusz naszego kina 

W piątek, 8 listopada, rozpoczął się 200-tny tydzień działalności kina KDK. Tego dnia, 

przed wszystkimi seansami, zorganizowano konkursy „Szczęśliwy bilet”. 

O godzinie 16.00 najmłodszym widzom nagrody 

wręczała Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury  

im. Bogusława Klimczuka Elwira Kozłowska. 

Towarzyszyła jej Agnieszka Jasek - instruktor domu 

kultury ds. obsługi i organizacji kina. 

Po złożeniu gratulacji wszystkim zwycięzcom 

dyrektor Kozłowska przypominała m.in., że kino 

zostało uruchomione 23 października 2015 r. jako 

jedna z form działalności Kozienickiego Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka i serdecznie zachęciła do 

korzystania z kinowej oferty realizowanej w Centrum 

Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. 

Po wszelkie szczegóły związane z repertuarem 

filmowym odsyłamy na stronę www.kinokozienice.pl. 

Do kina zaprasza Kozienicki Dom Kultury  

i Stowarzyszenie „Łódź Filmowa”. 
W gronie zwycięzców konkursu był m.in. Iwan. 
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Nasi seniorzy to aktywne osoby 

Artyści pełni weny  

Od października, członkowie Grupy Twórczej 

„Vena” spotykają się raz w miesiącu w Centrum 

Kulturalno-Artystycznym, aby omówić bieżące 

tematy związane z kulturą, sztuką i własnymi 

działaniami plastycznymi. Żeby umilić sobie ten 

czas – wykonują rękodzieło. Ostatnim razem zrobili 

lalki – motanki oraz stroiki świąteczne z naturalnych 

materiałów. Grupa działa jako jedna z form 

działalności Kozienickiego Domu Kultury, a artystami 

opiekuje się instruktor KDK Agnieszka Bieńkowska. 

W środę, 30 października, nie było standardowych wykładów na Uniwersytecie Trzeciego 

Wieku Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Zamiast tego, chętni 

seniorzy mogli wziąć udział w specjalnym spotkaniu „Aktywny Senior”. 

Z możliwości wzięcia udziału w zajęciach 

prowadzonych przez dr Piotra Czyżewskiego 

skorzystało około 70 osób. Wykładowca i specjalista 

od fizjoterapii przygotował ciekawy program. Najpierw 

wygłosił prelekcję dotyczącą aktywności seniorów, 

problemów z upadkami, kontuzji i sposobów 

przeciwdziałania tego typu problemom, a następnie 

zaprosił na ćwiczenia praktyczne. Wszystko po to, by 

jak najlepiej utrwalić wiedzę zdobytą w trakcie 

trzygodzinnego spotkania. Organizatorzy przygotowali 

też dla seniorów specjalne certyfikaty uczestnictwa 

oraz upominki.   

Warsztaty odbyły się w ramach projektu edukacja 

zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji 

bezpieczeństwa, finansowanego z Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016-2020. 

Uczestnicy spotkania „Aktywny Senior”. 

Podczas spotkania powstały wyjątkowe lalki. 

Kozienickie teatralne podróże 

„Teatralne podróże” to jeden ze stałych cykli realizowanych w Kozienickim Domu 

Kultury. Co miesiąc, nasi mieszkańcy mogą wybrać się z nami na świetne spektakle.  

Wyjazdy do teatru organizowane są regularnie,  

a informacje o zapisach na dany spektakl pojawiają 

się na naszej stronie internetowej www.dkkozienice.pl 

oraz w mediach. W przypadku „Teatralnych podróży” 

jedynym ograniczeniem jest liczba dostępnych miejsc 

(nie jest to oferta dedykowana do jednej, konkretnej 

grupy wiekowej), dlatego należy zapisywać się jak 

najszybciej. Przypominamy, że jest to oferta odpłatna. 

W listopadzie naszym mieszkańcom 

zaproponowaliśmy wyjazd do Teatru Wielkiego Opery 

Narodowej w Warszawie na operę Giacomo Pucciniego 

pt. „Tosca”.  

Uczestnicy wyjazdu na operę pt. „Tosca”. 
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Jesienna muzyka dla maluchów 

„Smykofonia” to koncerty dla najmłodszych i ich 

rodziców, podczas których prezentowana jest muzyka 

klasyczna i nie tylko. Spotkania te wyróżniają się 

przyjaznym klimatem, swobodną atmosferą i wysoką 

jakością prezentowanej muzyki. Jak podkreślają 

organizatorzy tego przedsięwzięcia, jest to po prostu 

świetna zabawa przy dobrej muzyce. 

Odbiorcami tych muzycznych spotkań są nawet 

niemowlęta, bo jak mówi prowadząca koncerty Viola 

Łabanow, tak maleńkie dzieci też reagują na muzykę. 

Poprzez dźwięki można opowiadać rozmaite historie. 

Te o jeżu, gawronie, słoniu czy łabędziach 

napotkanych podczas jesiennego spaceru, 

opowiedzieli dzieciom goście listopadowego spotkania 

– używając nie słów, a fagotu, oboju i fortepianu. Było 

też wspólne śpiewanie, poklaskiwanie, granie na 

marakasach i tupanie. 

Dla małej publiczności wystąpili: Aleksandra Rojek 

– obój, Leszek Wachnik – fagot, Mirosław Feldgebel  

– fortepian oraz Viola Łabanow – prowadzenie. 

„Jesienne opowiastki” to tytuł i jednocześnie motyw przewodni „Smykofonii – koncertu 

dla maluszków”, która odbyła się w niedzielę, 10 listopada, w sali koncertowo-kinowej 

Centrum Kulturalno-Artystycznego. Zabawa była przednia! 

„Smykofonia” stawia na jakość, interakcję i zabawę. 

Wyjątkowy spektakl dla najmłodszych 

Koncert Orkiestry Dętej OSP w Kozienicach oraz spektakl „Król Bul” w wykonaniu Koła 

Gospodyń Wiejskich „Babeczki z pieprzem i solą z Nowej Wsi”, czekały na uczestników 

„Poranka teatralnego dla dzieci”, który odbył się w niedzielę, 17 listopada.  

To był barwny i bardzo zabawny spektakl. 

Dla dzieci zagrała Orkiestra Dęta OSP w Kozienicach. 

„Król Bul” to opowieść o władcy, który bał się 

dentysty. Jego bolesna dolegliwość przyprawiała wiele 

problemów całemu królestwu. Za nic jednak nie chciał 

skorzystać z pomocy specjalisty. Cierpiący król był 

bardzo niemiły dla swoich poddanych, których po kolei 

zamykał w więzieniu. Jego zachowanie doprowadziło 

do konfliktu, który groził wybuchem wojny. Na 

szczęście dzięki pomocy królewny i kota całość 

znalazła szczęśliwy finał. 

Spektakl miał wspaniałą oprawę: kostiumy, 

rekwizyty, scenografię, a całość uzupełniały wesołe 

piosenki. Ponadto, panie z KGW przygotowały 

specjalne atrakcje dla młodej widowni. Było wspólne 

tańczenie, a także słodkie ciasteczka z orzechami  

i kolorowanki dla dzieci. 

Całe przedstawienie zostało bardzo ciepło przyjęte 

przez dzieci, a maluchy nagrodziły panie gromkimi 

brawami. Dodatkowe zdjęcia ze spektaklu można 

znaleźć na naszym fanpage’u na portalu Facebook. 

Kolejny poranek zaplanowano na 8 grudnia. Tego 

dnia zostaną wystawione dwa przedstawienia,  

o godz. 10.30 i 12.00. Zapraszamy.  
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Wspaniały jubileusz PCK 
W piątek, 22 listopada, w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego uroczyście 

obchodzono jubileusz 100-lecia funkcjonowania Polskiego Czerwonego Krzyża.  

Uroczystości były okazją do wręczenia odznaczeń  

i podziękowań osobom zasłużonym dla PCK. 

Przedstawiciele kozienickiego oddziału PCK: 

 Bogumiła Iskra i Andrzej Byzdra. 

Uroczystość była okazją do przybliżenia historii  

i działalności oddziału rejonowego PCK w naszym 

mieście. Pomógł w tym m.in. film przygotowany przez 

pracowników telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka”. 

Jednym z punktów programu było uroczyste 

wręczenie medali i odznaczeń dla wielu osób  

i instytucji, które wspierają działania Polskiego 

Czerwonego Krzyża. W gronie uhonorowanych znaleźli 

się m.in. Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, 

Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung  

czy dyrektor KDK Elwira Kozłowska. Medal trafił także 

do działającej w strukturach KDK telewizji „Kronika 

Kozienicka”. W tym szczególnym dniu nie mogło 

zabraknąć również podziękowań dla wieloletnich 

honorowych dawców krwi. 

Program jubileuszu był bogaty w występy 

artystyczne, przygotowane przez dzieci i młodzież  

z współpracujących z PCK w Kozienicach, szkół  

i przedszkoli, a także podopiecznych KDK. Na koniec 

był też czas na podziękowania i życzenia dla zarządu 

kozienickiego PCK, a także na pyszny tort. 

Spotkanie jubileuszowe poprowadziła Aleksandra 

Sitnik z KDK. Partnerami wydarzenia były Enea 

Wytwarzanie i Kozienicki Dom Kultury. 

Sukcesy naszych wokalistek 
W piątek, 22 listopada, w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” odbył się  

16. Mały Festiwal Szkolnej Piosenki Żeglarskiej. W konkursie udział wzięły również 

reprezentantki Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka: Anna Wasińska  

i Patrycja Wołos. Dziewczęta wyśpiewały I miejsca w swoich kategoriach konkursowych.  

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

