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Z kolędą w ten Nowy Rok 

To był wyjątkowy koncert w świątecznym klimacie. W czwartek,  

16 grudnia, w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka 

odbył się Koncert Galowy laureatów XII Konkursu Kolęd i Pastorałek 

„Na ten Nowy Rok”, połączony z wręczeniem nagród oraz prezentacją 

wierszy okolicznościowych poetów z Grupy Poetyckiej „Erato” KDK. 

Wszystkich przybyłych na to wydarzenie 

do sali koncertowo-kinowej Centrum 

Kulturalno-Artystycznego powitała Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska. Przypomniała o tradycjach 

konkursu i koncertów galowych. Odczytała 

także wiersz Haliny Markowskiej-Budniak, 

który znalazł się na tegorocznej kartce 

świątecznej domu kultury oraz zawarte  

w niej życzenia. 

– Życzę Państwu samych pięknych chwil 

wypełnionych miłością i spokojem  

oraz radością płynącą ze spotkań z bliskimi. 

Niech ta niepowtarzalna i magiczna 

świąteczna atmosfera zawita w Państwa 

domach i pozwoli odetchnąć od 

codziennych problemów. Niech Nowy 2022 

Rok przyniesie nowe nadzieje i moc energii 

potrzebnej do osiągnięcia wszystkich 

zamierzonych celów – życzyła Elwira 

Kozłowska. 

Przepiękne prezentacje 

Następnie głos przejęła instruktor KDK 

Aleksandra Sitnik, która poprowadziła 

koncert. Warto podkreślić, że został on  

w całości zarejestrowany przez telewizję 

lokalną „Kronikę Kozienicką” i był 

emitowany na jej antenie w okresie 

świątecznym. Dodatkowo został on 

opublikowany również w serwisie YouTube. 

Serdecznie polecamy. 

Tego popołudnia zaprezentowali się 

laureaci pierwszych miejsc konkursu. Na 

scenie pojawili się: Lilia Pulkowska (Szkoła 

Muzyczna I stopnia w Kozienicach), Hanna 

Szczygieł (PSP w Głowaczowie), Katarzyna 

Chałdaś (KDK), Oliwier Dębiński (KDK) 

oraz tercet w składzie: Katarzyna Chałdaś, 

Natalia Wilczek i Oliwier Dębiński (KDK). 

Ponadto, miał jeszcze wystąpić Chór  

ze Szkoły Podstawowej w Magnuszewie 

(ZSiPO w Magnuszewie), ale młodzi artyści 

nie mogli pojawić się na koncercie. 

Występy wokalne przeplatane były 

prezentacjami literackimi. Swoje utwory 

przedstawiły widowni poetki z Grupy 

Poetyckiej „Erato”, działającej  

w Kozienickim Domu Kultury: Maria 

Komsta, Jelena Jasek, Halina Markowska-

Budniak oraz Agnieszka Cichoń. 

Po zakończeniu występów przyszła pora 

na wręczenie nagród wszystkim 

nagrodzonym oraz wyróżnionym 

uczestnikom konkursu, a także upominków 

dla prezentujących się poetów. Nagrody 

wręczyła dyrektor Elwira Kozłowska. 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

Szczęśliwego, zdrowego, 

pełnego wielu radości 

Nowego Roku 2022 

serdecznie życzy 

Dyrektor Elwira Kozłowska 

wraz z pracownikami 

Kozienickiego Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka. 

Styczeń 2022 w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy na seanse 

filmowe do kina. Uwaga:  

W dniach 31 grudnia 2021 r.  

– 6 stycznia 2022 r. trwa przerwa 

techniczna w kinie KDK.  

Szczegóły na str. 4.  

> Poniedziałek, 3 stycznia. 

Ogłoszenie 2. Konkursu na 

inicjatywy lokalne „Nasza kultura 

z KDK w Gminie Kozienice”. 

> Niedziela, 9 stycznia, godz. 

15.00. Wyjazd z cyklu „Teatralne 

podróże” na spektakl pt. „A mi to 

rybka!” do Teatru Capitol. 

> Środa, 12 stycznia. Otwarcie 

wystawy prac plastycznych grupy 

artystyczno-plastycznej UTW 

KDK. 

> Czwartek, 13 stycznia, godz. 

17.30 i 20.00. Występy Kabaretu 

Ani Mru-Mru. 

> Niedziela, 16 stycznia, godz. 

12.00. Przedstawienie z cyklu 

„Poranki teatralne dla dzieci”. 

> Czwartek, 20 stycznia, godz. 

17.30. Koncert „Noworoczna Gala 

Operetkowa”. 

> Niedziela, 30 stycznia. 

Koncert w ramach 30. Finału 

WOŚP w Kozienicach.  

> Poniedziałek, 31 stycznia. 

Początek akcji „Zima w mieście  

– ferie 2022 z KDK”. 

> Poniedziałek, 31 stycznia.  

Nr 130 „Magazynu Kulturalnego 

KDK”. 

Laureaci konkursu, jego organizatorzy oraz poetki z Grupy Poetyckiej „Erato” KDK. 
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Rusza nowy konkurs inicjatyw 

Nowa choinka zdobi CKA 

Przed naszą siedzibą, Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, stanęła nowa, 

przepiękna choinka! Wraz z nią oczy cieszą dwie instalacje w kształcie bombek. Mamy 

nadzieję, że przypadły one Państwu do gustu. Wróciły też światełka wewnątrz budynku. 

Choinka i bombki rozświetliły teren przed CKA. Wnętrza centrum mienią się setkami światełek. 

Na początku stycznia Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka 

ogłoszą nowy konkurs na inicjatywy lokalne. Na realizację własnych pomysłów ponownie 

będzie można otrzymać do 7 tys. złotych. Warto śledzić stronę www.dkkozienice.pl. 

Nowy konkurs to kontynuacja działań 

Kozienickiego Domu Kultury w zakresie wspierania 

inicjatyw oddolnych na terenie Gminy Kozienice.  

W ramach naboru mieszkańcy mogą zgłaszać 

swoje pomysły z zakresu szeroko rozumianej kultury. 

Mogą to być np. różnego rodzaju warsztaty, konkursy, 

koncerty, spektakle czy inne przedsięwzięcia.  

Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury 

zapewnią natomiast finansowanie najlepszych 

pomysłów, które zostaną zgłoszone do konkursu. Na 

realizację pojedynczej inicjatywy można otrzymać 

nawet 7 tys. złotych dofinansowania.  

– Wszystkie płatności realizować będzie Kozienicki 

Dom Kultury na podstawie przedstawionych faktur  

i rachunków, dlatego też mieszkańcy nie powinni 

obawiać się o trudności związane z częścią finansową 

ich pomysłów. Oczywiście zapewnimy też wsparcie 

merytoryczne oraz odpowiednią promocję działań 

projektowych – dodaje Elwira Kozłowska. 

Złóż wniosek 

Aby wziąć udział w konkursie inicjatyw, należy 

wypełnić specjalny wniosek. Jego wzór (wraz  

z załącznikami) będzie dostępny na stronie 

www.dkkozienice.pl. Formularze są bardzo proste i ich 

wypełnienie nie powinno sprawić nikomu problemów. 

Należy podać m.in. dane kontaktowe, informacje  

o autorach inicjatywy, zarys przedsięwzięcia, jego 

zakładany budżet i harmonogram.  

– W stosunku do poprzedniej edycji konkursu 

wprowadziliśmy kilka zmian. Przede wszystkim 

wszyscy wnioskodawcy będą musieli odbyć 

konsultacje z koordynatorami projektu — mówi Elwira 

Kozłowska. 

Koordynatorami konkursu są pracownicy KDK: 

Mariusz Basaj (mariusz.basaj@dkkozienice.pl, tel. 

48 611 07 50, wew. 128) i Patrycja Dąbrowska 

(patrycja.dabrowska@dkkozienice.pl, tel. 48 611 07 

50, wew. 128).  

Nabór rozpocznie się tuż po Nowym Roku, dlatego 

warto śledzić stronę internetową www.dkkozienice.pl 

oraz media społecznościowe domu kultury. Wnioski  

w konkursie przyjmowane będą do 31 stycznia,  

do godz. 15.00. Dofinansowanie otrzymają 

maksymalnie trzy inicjatywy. Ich realizacja potrwa od 

1 marca do 13 maja 2022 roku. 

Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu będzie 

można znaleźć w jego regulaminie. Ten, już po 

ogłoszeniu konkursu, zostanie opublikowany na 

www.dkkozienice.pl. Informacji udzielają również 

koordynatorzy. 
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Warto wiedzieć. Szykuje się bardzo ważna 

zmiana w Kozienickim Domu Kultury  

Nowy Rok przyniesie ważne zmiany dla mieszkańców korzystających z oferty 

Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Po pięciu latach przerwy 

związanej z dofinansowaniem siedziby domu kultury ze środków europejskich, jednostka 

przywraca płatną ofertę. Innymi słowy wracają biletowane wydarzenia kulturalne,  

w tym koncerty, spektakle czy występy kabaretowe. 

Przez ostatnie pięć lat niemal cała oferta 

Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka 

była nieodpłatna. Wyjątkiem od tej reguły były seanse 

kinowe, organizowane we współpracy z zewnętrznym 

operatorem oraz różnego rodzaju wyjazdy,  

jak np. „Teatralne podróże”. Taka sytuacja wynikała  

z faktu dofinansowania budowy Centrum Kulturalno-

Artystycznego na kwotę blisko 23 milionów złotych, 

które pochodziły ze środków unijnych. 

– W związku z dofinansowaniem, zobowiązani 

byliśmy do zapewnienia mieszkańcom możliwie jak 

najszerszej dostępności oferty kulturalnej. W praktyce 

nie mogliśmy organizować wydarzeń, na które 

prowadzilibyśmy sprzedaż biletów. W związku z tym, 

przez ostatnie pięć lat, niemal wszystkie 

podejmowane przez nas działania finansowane były  

z budżetu Gminy Kozienice za pośrednictwem budżetu 

Kozienickiego Domu Kultury – wyjaśnia Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska.  

Idzie nowe (stare) 

Ten pięcioletni okres właśnie dobiega końca,  

w związku z czym jednostka już od stycznia będzie 

mogła przywrócić płatności. 

– Powrót biletowanych wydarzeń nie oznacza 

automatycznie, że cała oferta Kozienickiego Domu 

Kultury będzie płatna. Na pewno do końca roku 

artystycznego oraz do końca roku akademickiego 

nieodpłatne pozostaną kolejno Akademia Szerokich 

Horyzontów oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

oczywiście w kontekście warsztatów realizowanych  

w naszej siedzibie, bo zajęcia na basenie czy w hali 

sportowej już są płatne – mówi Elwira Kozłowska  

i dodaje: – Z kolei w przypadku wydarzeń 

biletowanych, zadbamy o to, by nie nadszarpnąć 

kondycji portfeli naszych mieszkańców. Na dodatkowe 

ulgi z pewnością będą mogli liczyć też posiadacze 

„Kozienickiej Karty Mieszkańca”. 

Powrót płatności otwiera też nowe możliwości na 

pozyskanie środków do budżetu jednostki, np. poprzez 

komercyjny wynajem pomieszczeń na różnego rodzaju 

wydarzenia.  

Kino KDK znowu w pełni KDK 

Zmiany nie ominą też Kina KDK, które w ostatnich 

latach prowadzone było we współpracy z zewnętrznym 

operatorem – Stowarzyszeniem „Łódź Filmowa”. Teraz 

za organizację kina i przygotowanie repertuaru w pełni 

będzie odpowiadał Kozienicki Dom Kultury – tak,  

jak to miało miejsce przez kilkanaście miesięcy po 

otwarciu Centrum Kulturalno-Artystycznego. 

– W dużej mierze tak naprawdę wracamy do stanu 

sprzed pięciu lat. Zdajemy sobie sprawę, że w tym 

czasie wielu mieszkańców zdążyło się przyzwyczaić do 

jeszcze obowiązujących rozwiązań, dlatego też 

wcześniej, już w grudniu, sygnalizowaliśmy zmiany. 

Jedno pozostanie jednak niezmienne: dalej będziemy 

dokładali wszelkich starań, by zapewnić dostęp do 

kultury na wysokim, profesjonalnym poziomie  

– dodaje Elwira Kozłowska.  

Aktualne informacje na temat oferty Kozienickiego 

Domu Kultury publikowane są na www.dkkozienice.pl. 

Zmiany dotkną różnych aspektów działalności 

Kozienickiego Domu Kultury, w tym Kina KDK. 
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Zmiany i przerwa w Kinie KDK 

– Pierwszy raz taka puszka stacjonarna stanęła  

w Centrum Kulturalno-Artystycznym przed 27. finałem 

w grudniu 2018 roku. Spotkała się ona  

z zainteresowaniem mieszkańców i szybko zapełniła 

się pieniędzmi na wsparcie akcji. W tym roku taką 

puszkę zainstalowaliśmy już po raz czwarty – wyjaśnia 

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska. 

Skarbona znajduje się w patio Centrum Kulturalno-

Artystycznego, przy kasach KDK. Można ją zasilić  

o dowolnej porze w godzinach otwarcia budynku,  

tj. codziennie od poniedziałku do niedzieli, w godz. 

9.00-21.00. Puszka nie jest przypisana do żadnego 

wolontariusza, a do konkretnego miejsca. Skarbona 

będzie dostępna aż do dnia Wielkiego Finału, który 

zaplanowano na 30 stycznia 2022 roku. 

Podczas 30. Finału WOŚP środki będą zbierane na 

wsparcie diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 

Fundacja zapowiada zakup m.in. aparatury do leczenia 

siatkówczaka (nowotwór złośliwy gałki ocznej  

u dzieci), stołów operacyjnych czy sprzętu do 

tomografii dna oka. Szczegółowe cele finału opisane 

są na stronie wosp.org.pl. 

Znowu gramy razem z WOŚP 

Po raz kolejny Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka dołączył do Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od piątku, 10 grudnia, w Centrum Kulturalno-

Artystycznym stoi Skarbona Stacjonarna akcji. Zbiórka potrwa do dnia Finału akcji.  

Od Nowego Roku Kino KDK w pełni wraca do struktur Kozienickiego Domu Kultury.  

W związku ze zmianami formalnymi, konieczne będą dodatkowe prace techniczne, 

dlatego od 31 grudnia 2021 roku do 6 stycznia 2022 roku kino będzie nieczynne. 

W ostatnich latach Kino KDK prowadzone było przy 

udziale zewnętrznego operatora – Stowarzyszenia 

„Łódź Filmowa”. Wynikało to z kwestii formalnych, 

związanych z dofinansowaniem budowy Centrum 

Kulturalno-Artystycznego. Wraz z końcem roku 

wytyczne te przestają obowiązywać, a Kozienicki Dom 

Kultury może ponownie samodzielnie prowadzić kino. 

– Tak naprawdę to wracamy do stanu sprzed kilku 

lat. Przypomnę tylko, że przez pewien czas po 

otwarciu Centrum Kulturalno-Artystycznego,  

to właśnie Kozienicki Dom Kultury samodzielnie 

prowadził kino. Nasi pracownicy mają odpowiednie 

kompetencje i doświadczenie w tej kwestii. Jestem 

przekonana, że jeśli widzowie poczują zmiany, to tylko 

na plus – mówi Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 

Elwira Kozłowska.  

Kozienicki Dom Kultury dokłada starań, by zmiana 

operatora Kina KDK była jak najbardziej płynna. Mimo 

to, konieczna będzie kilkudniowa przerwa.  

W terminie od 31 grudnia 2021 roku do  

6 stycznia 2022 roku nie będzie zatem seansów.  

Strona www 

Mieszkańcy, którzy przyzwyczaili się do oferty Kina 

KDK nie powinni obawiać się drastycznych zmian. 

Według zapowiedzi Kozienickiego Domu Kultury, 

zarówno fanpage kina, jak i strona internetowa 

kinokozienice.pl będą dalej funkcjonowały. 

– Zależy nam, aby mieszkańcy w łatwy  

i przejrzysty sposób mogli docierać do informacji  

o repertuarze, seansach specjalnych czy do 

zapowiedzi filmowych. Znamy ich przyzwyczajenia do 

dotychczasowych rozwiązań i dlatego przy nich 

pozostajemy – mówi Elwira Kozłowska i dodaje:  

– Natomiast jeśli chodzi o filmy, to już pracujemy nad 

atrakcyjnym repertuarem. Na pewno nie zabraknie 

gorących premier, a także różnego rodzaju 

konkursów. Już dziś serdecznie zapraszam na seanse.  

Przypominamy, że Kino KDK dysponuje salą na 

356 miejsc, projektorem o jakości 4K, ekranem  

o szerokości 8,5 metra i nowoczesnym systemem 

nagłaśniającym. Seanse odbywają się codziennie,  

za wyjątkiem czwartków.  
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Poruszający koncert Artura Gotza 

To nie pierwsza wizyta Artura Gotza w Kozienicach. 

Na scenie Kozienickiego Domu Kultury występował 

kolejno w 2018 i 2019 roku. 8 grudnia zawitał do nas 

po raz kolejny. Tym razem towarzyszył mu pianista 

Dawid Ludkiewicz. Panowie zaprezentowali koncert 

patriotyczny pt. „Sztandary Niepodległości”. 

Tytuł programu nawiązuje do piosenki Romana 

Kołakowskiego z koncertu telewizyjnego, który został 

zrealizowany w 2018 roku. W Kozienicach 

usłyszeliśmy m.in. kompozycje Mateusza 

Pospieszalskiego, Zygmunta Koniecznego i Artura 

Gotza. Jeśli chodzi o warstwę tekstową, to artysta 

sięgnął do wybitnych źródeł. W sali koncertowo-

kinowej CKA rozbrzmiewały teksty Mirona 

Białoszewskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, Agnieszki 

Osieckiej czy Tadeusza Barańskiego. Usłyszeliśmy  

m.in. „Litanię piwnic” i „Świat w obłokach”, ale też 

popularne piosenki, np. „Pałacyk Michla”  

czy „Sanitariuszkę Małgorzatkę”.  

Poszczególne piosenki opatrzone były 

wizualizacjami. Były to m.in. animacje oraz fragmenty 

filmów z okresu Powstania Warszawskiego. Wszystko 

spinało się w jedną, poruszającą i skłaniającą do 

refleksji całość.  

Organizatorami koncertu były Fundacja Kultury  

i Sportu 44 w Warszawie, Gmina Kozienice oraz 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Wydarzenie współfinansowane było ze środków 

Ministerstwa Obrony Narodowej. Więcej zdjęć z tego 

koncertu można znaleźć na naszym fanpage’u na 

portalu Facebok. 

O artyście 

Artur Gotz – urodzony w Krakowie wokalista i aktor 

młodego pokolenia, absolwent Państwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie  

– Filia we Wrocławiu (2006), prezes Fundacji Kultury  

i Sportu 44 w Warszawie, producent. Występuje na 

scenie od 11. roku życia. W wieku 15 lat rozpoczął 

współpracę z Teatrem The Imagination w Londynie, 

gdzie wystąpił w trzech premierach. Po studiach 

związany z teatrami Warszawy (Współczesny, 

Kamienica, 6. piętro), Łodzi (Nowy) i Chorzowa 

(Rozrywki). Aktualnie współpracuje z Mazowieckim 

Teatrem Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie, 

Teatrem Piosenki im. Romana Kołakowskiego  

i Teatrem Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi.  

Jako wokalista debiutował w krakowskiej Piwnicy pod 

Baranami. 

„Sztandary Niepodległości” to tytuł koncertu poetyckiego, z którym Artur Gotz odwiedził 

Kozienicki Dom Kultury. Utalentowany aktor i wokalista wystąpił w sali koncertowo-

kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w środę, 8 grudnia. 

Artur Gotz przygotował bardzo ciekawy koncert. Artysta sięgnął do tekstów wspaniałych poetów  

i zaprezentował je w emocjonalnych aranżacjach. To była swoista lekcja historii i literatury.  

Wokaliście towarzyszył Dawid Ludkiewicz,  

który gra na instrumentach klawiszowych. 
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Świąteczne spotkanie UTW KDK 

Przy wejściu do sali, na naszych seniorów czekali 

członkowie Rady Słuchaczy UTW, którzy wręczali 

wszystkim kartki z życzeniami oraz opłatki. Przybyłych 

na to wydarzenie powitała koordynator ds. UTW  

Anna Tomczyk-Anioł, a następnie zaprosiła na scenę 

Zastępcę Burmistrza Gminy Kozienice ds. Społecznych 

Dorotę Stępień, Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 

Elwirę Kozłowską i przewodniczącego Rady Słuchaczy 

Dariusza Szewca, którzy przekazali seniorom 

życzenia.  

– Bardzo się cieszę, że mogę przekazać Państwu 

życzenia w imieniu Burmistrza Gminy Kozienice Piotra 

Kozłowskiego oraz własnym. Życzę pięknych, 

wspaniałych świąt Bożego Narodzenia. Niech wiara  

i nadzieja w Państwu rośnie – mówiła wiceburmistrz 

Dorota Stępień. 

Z kolei dyrektor Elwira Kozłowska odczytała wiersz 

Jeleny Jasek, który trafił do tegorocznej kartki 

świątecznej dedykowanej słuchaczom UTW KDK,  

a także życzenia z tej karty. 

– Niech ten świąteczny czas Bożego Narodzenia 

będzie dla Was Drodzy Państwo, okresem wytchnienia 

od codziennych trudów, niech przyniesie wiele 

rodzinnego ciepła, bliskości, spokoju i miłości, a Nowy 

2022 Rok niech obdaruje Państwa zdrowiem, 

pomyślnością i pogodą ducha – odczytała Elwira 

Kozłowska.  

Dariusz Szewc przypomniał natomiast piosenkę 

zespołu Czerwone Gitary pt. „Dzień jeden w roku”.  

– Jest w refrenie wers, który mówi „wszyscy 

wszystkim ślą życzenia”. I my ze sceny składamy 

najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne  

– powiedział Dariusz Szewc. 

Świetny spektakl 

Zamiast wykładu, słuchacze zobaczyli spektakl pt. 

„Baśń o dwóch braciach” w wykonaniu Teatru 

Akademia Wyobraźni. Teatr działa od ponad 20 lat, 

początkowo głównie we Wrocławiu, a następnie  

w całym kraju. Od ponad 10 lat współpracuje  

z teatrami z Czech.  

W Kozienicach pokazali wyjątkową historię  

z użyciem dużych kukieł. To przepiękna opowieść  

o biednym szewcu, jego bogatym bracie młynarzu  

i o miłości do bliskich. Poznajemy ją z perspektywy 

wędrownego grajka-narratora (w tej roli Paweł Pawlik 

– dyrektor teatru, odpowiedzialny za muzykę  

w trakcie spektaklu). Za animację lalek odpowiadają 

Karolina Sierakowska (Dyrektor Centrum Kultury  

i Rekreacji w Lądku-Zdroju oraz Międzynarodowego 

Festiwalu Tańca w Lądku-Zdroju) oraz Bartłomiej 

Hudziec (muzyk, realizator dźwięku). 

Co ciekawe, w kozienickiej wersji przedstawienia 

na scenie zobaczyliśmy również… dyrektor KDK Elwirę 

Kozłowską, która w jednej ze scen animowała kukłę 

Jezusa ukrytego pod postacią żebraka.  

Całość potrwała około godziny i została gorąco 

przyjęta przez publiczność. Środowe spotkanie, tak 

jak pozostałe, było transmitowane na żywo do grupy 

„Uniwersytet Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu 

Kultury” na portalu Facebook. 

Więcej zdjęć z tego wydarzenia można znaleźć na 

naszym fanpage’u (facebook.com/KDKimBK). 

To był niezwykły, bo świąteczny dzień na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Kozienickiego 

Domu Kultury. W środę, 15 grudnia, odbyło się ostatnie w tym roku kalendarzowym 

spotkanie naszych słuchaczy. Zamiast wykładu, zobaczyli oni ciekawy spektakl, który 

poprzedziło symboliczne spotkanie opłatkowe. 

Dariusz Szewc, Dorota Stępień i Elwira Kozłowska 

przekazali słuchaczom życzenia świąteczne. 

Nasi seniorzy zobaczyli tego dnia interesujący 

spektakl w wykonaniu Teatru Akademia Wyobraźni. 
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Stare Konie na „Andrzejki” 

Największe polskie i światowe przeboje lat 60., 70. i 80. XX wieku rozbrzmiewały  

w niedzielę, 28 listopada, w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego  

w Kozienicach. Wszystko to za sprawą koncertu zespołu Stare Konie, zorganizowanego  

z okazji „Andrzejek” przez Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury. 

Wszystkich przybyłych na to wydarzenie, w imieniu 

swoim i Burmistrza Gminy Kozienice, powitała 

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury  

Elwira Kozłowska. Gospodarz obiektu powiedziała 

pokrótce o kulisach tego muzycznego spotkania.  

– Co prawda Andrzejki obchodzimy w nocy z 29 na 

30 listopada, ale my spotykamy się chwilę wcześniej, 

by wspólnie bawić się przy dobrej muzyce (…) Dziś 

wystąpią dla państwa Stare Konie, ale niech ta nazwa 

was nie zmyli. To młody zespół, bo działa od 2019 

roku, ale jednocześnie tworzą go muzycy, których 

doskonale znamy z innych projektów – mówiła Elwira 

Kozłowska.  

Dyrektor pokrótce przedstawiła genezę zespołu, 

jego credo i skład. Formację tworzą: Aleksander Fikus 

(gitary), Stanisław Łuczkowski (perkusja), Dariusz 

Szewc (gitary i wokal) oraz Marek Kostrzewski (gitara 

basowa), a wspiera ją Zbigniew Gizicki. I to właśnie 

jego zobaczyliśmy z gitarą basową w ręku.  

Jak mówią członkowie zespołu, połączyła ich miłość 

do muzyki oraz młodzieńcze marzenia o grze w 

zespole rockowym. Muzycznie zafascynowani są 

rockowymi brzmieniami lat 60., 70. i 80. XX wieku. 

Przez lata towarzyszyła im muzyka, znana z fal Radia 

Luxemburg czy Trójki Polskiego Radia. 

Siła muzyki 

Koncert potrwał ponad półtorej godziny,  

a widzowie usłyszeli m.in. przeboje Hendrixa, 

Claptona, Nalepy, Riedla, a także takich formacji jak 

Deep Purple, Lombard czy TSA. Co ciekawe, 

zagraniczne utwory zespół wykonywał do polskich 

przekładów Dariusza Szewca. Nie zabrakło też 

piosenek z motywami konia, w tym tego na biegunach 

z przeboju Urszuli. 

Panowie zafundowali słuchaczom bluesowo-

rockowe granie i porwali widownię do wspólnego 

śpiewania. Nie obyło się bez bisu, i w tym przypadku 

na jednym się nie skończyło. To był bardzo 

klimatyczny występ, gorąco przyjęty przez kozienicką 

publiczność. 

Organizatorami koncertu były Gmina Kozienice  

i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Obszerną galerię zdjęć z tego wydarzenia można 

znaleźć na naszym fanpage’u na portalu Facebook, 

gdzie serdecznie zapraszamy. 

Stare Konie zafundowały swoim słuchaczom dobre, 

bluesowo-rockowe granie. 

Publiczność świetnie się bawiła i żywo reagowała na 

to, co działo się na scenie. Było wspólne śpiewanie, 

wyklaskiwanie rytmu i rozmowy z artystami między 

poszczególnymi utworami. Świetny klimat!  
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Widzą świat przez obiektywy 

Wszystkich przybyłych na wernisaż powitał 

prowadzący zajęcia fotograficzne dla słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Franciszek Subocz. 

Następnie Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska podziękowała autorom zdjęć za to,  

że są aktywni i regularnie uczęszczają na zajęcia. 

– Cieszę się, że w końcu po długiej przerwie 

spowodowanej pandemią i lockdownem możemy 

obejrzeć państwa prace. Te fotografie pokazują nasz 

świat widziany państwa oczami, a widzimy na nich 

nieraz szczegóły, na które nie każdy zwraca  

uwagę – mówiła dyrektor KDK. 

Przy okazji otwarcia wystawy nie mogło zabraknąć 

również dyplomów dla autorów oraz drobnych 

upominków, które wręczali dyrektor Elwira Kozłowska 

i Franciszek Subocz. Dodatkowo panie biorące udział 

w zajęciach fotograficznych i prezentujące swoje 

zdjęcia otrzymały piękne róże. Na koniec nie mogło 

zabraknąć pamiątkowego zdjęcia. 

Fotograficzne podsumowanie 

„Moje widzenie świata…” to wystawa 

podsumowująca I semestr roku akademickiego UTW  

KDK 2021/22, dlatego znajdziemy na niej wiele 

jesiennych i barwnych ujęć. Poza jesienią, na 

zdjęciach możemy podziwiać także inne kadry, 

ponieważ prezentowane są tu również prace  

z poprzednich dwóch lat. Był to czas kiedy zajęcia 

fotograficzne były uruchamiane, ale z powodu 

pandemii były też zawieszane, a Kozienicki Dom 

Kultury przez wiele miesięcy był zamknięty dla gości, 

dlatego nie mieliśmy możliwości przez ten czas 

zorganizowania wystawy. 

Na wystawie, którą można oglądać do 5 stycznia 

2022 roku, znalazły się fotografie Haliny Budniak, 

Anny Burec-Kobiałki, Yvesa Castela, Grażyny 

Czerwińskiej-Wielgomas, Janusza Górskiego, Reginy 

Kalbarczyk, Zofii Kowalczyk, Andrzeja Kozłowskiego, 

Elżbiety Kwiatkowskiej, Wandy Laskowskiej, Wacława 

Laskowskiego, Jerzego Mazura, Andrzeja Nadolnego, 

Haliny Pedrycz, Beaty Popek, Krzysztofa Praska, 

Sławomira Sałacińskiego, Franciszka Subocza, 

Stanisławy Szponar, Leszka Szwasta, Stefana 

Walczaka, Jerzego Wojtkowskiego i Mariana Wołowika. 

Ponadto, poza fotografiami aktualnych uczestników 

zajęć, na wystawie prezentowane są również zdjęcia 

zmarłego rok temu Witolda Makarewicza, który brał 

udział w zajęciach fotograficznych UTW od początku 

ich istnienia. W otwarciu wystawy wzięła udział jego 

żona, pani Łucja Makarewicz. 

Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć  

z wernisażu wystawy. Tradycyjnie, można je znaleźć 

na naszym fanpage’u na portalu Facebook. 

„Moje widzenie świata…” to tytuł najnowszej wystawy fotograficznej w Kozienickim 

Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. W środę, 8 grudnia, w sali na rogu Centrum 

Kulturalno-Artystycznego odbyło się jej uroczyste otwarcie.  

Autorami prezentowanych zdjęć są członkowie zajęć fotograficznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK.  
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Niezwykła wystawa ceramiki 

„Zapisane ogniem” to tytuł wystawy ceramiki Aleksandry i Bogusława Dobrowolskich, 

którą do 13 lutego 2022 roku można oglądać w Kozienickim Domu Kultury. Jej wernisaż 

odbył się w piątek, 3 grudnia, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego.  

W związku z obowiązującymi od 1 grudnia limitami 

epidemiologicznymi wernisaż odbył się z niewielkim 

udziałem publiczności na żywo oraz w formule on-line 

w postaci transmisji na fanpage’u Kozienickiego Domu 

Kultury w serwisie Facebook. 

Wszystkich przybyłych oraz widzów 

zgromadzonych przed ekranami powitała Agnieszka 

Bieńkowska, komisarz wystawy i instruktor plastyki 

KDK. Następnie przedstawiła sylwetki Aleksandry  

i Bogusława Dobrowolskich, którzy niestety nie mogli 

do nas przyjechać ze względów zdrowotnych. 

Zapowiedziała też, że artyści odwiedzą nas 11 lutego 

2022 roku i wtedy będziemy mieli okazję spotkać się 

z nimi na żywo. Na koniec Agnieszka Bieńkowska 

odczytała list od państwa Dobrowolskich. 

 Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do 

oglądania wystawy, która jest dostępna w sali 

wystawowej, codziennie w godzinach pracy CKA, czyli 

od 9.00 do 21.00. Warto tu zajrzeć choć na chwilę, 

ponieważ rzadko mamy okazję podziwiać u nas 

ceramikę. Trzeba podkreślić, że Aleksandra i Bogusław 

Dobrowolscy to utalentowani i doświadczeni artyści,  

a ich ceramiczne formy takie jak dzbany czy misy 

intrygują abstrakcyjnymi kształtami. Ważną rolę w ich 

twórczości odgrywa barwa i faktura.  

O autorach 

Aleksandra Dobrowolska urodziła się w 1964 roku. 

W 1984 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk 

Plastycznych w Opolu. Jest absolwentką Państwowej 

Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu 

(obecnie Akademia Sztuk Pięknych). W 1992 roku 

uzyskała dyplom z wyróżnieniem na Wydziale 

Ceramiki i Szkła w zakresie ceramiki przemysłowej  

w pracowni prof. Rufina Kominka, ceramiki unikatowej 

w pracowni prof. Krystyny Cybińskiej oraz rysunku  

w pracowni prof. Nicola Nascova. W latach 1994-2000 

była wykładowcą rzeźby na Wydziale Sztuki 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego  

w Radomiu. Od 1996 roku – nauczyciel ceramiki, 

rzeźby i malarstwa w Szkole Plastycznej im. Jacka 

Malczewskiego w Radomiu. W 2000 roku podjęła 

pracę w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa 

Brandta w Radomiu zakładając specjalizację  

– Ceramika artystyczna, którą prowadzi do tej pory. 

Pełniła też funkcję dyrektora Szkoły Plastycznej  

i wicedyrektora w Zespole Szkół Plastycznych. Pani 

Aleksandra może pochwalić się Medalem Komisji 

Edukacji Narodowej i odznaką Zasłużonego Działacza 

Kultury. Brała udział w ponad 50 wystawach 

indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.  

Bogusław Dobrowolski urodził się w 1962 roku. 

Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 

Plastycznych we Wrocławiu. W 1990 roku uzyskał 

dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła w pracowni 

ceramiki unikatowej prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej  

i pracowni projektowania ceramiki Lidii Kupczyńskiej-

Jankowiak. Od 1992 roku prowadzi pracownię 

ceramiczną w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. 

Natomiast od 2008 roku jest tam komisarzem 

Międzynarodowego Pleneru Ceramicznego Lab-Oro. 

Pan Bogusław był uczestnikiem plenerów 

artystycznych m.in. w Ćmielowie, Bolesławcu, 

Platerowie, Bolestraszycach, Wilnie, Daugavpils, 

Orońsku. 

Wernisaż poprowadziła komisarz wystawy Agnieszka Bieńkowska. Przybliżyła zebranym sylwetki autorów, 

opowiedziała o ich pracach, a także wyraziła słowa uznania dla kunsztu pracy państwa Dobrowolskich. 
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Kabaret Ani Mru-Mru wystąpi w KDK 

Już 13 stycznia 2022 roku Kabaret Ani Mru-Mru zawita do Kozienic. Popularni artyści 

dwukrotnie wystąpią w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka,  

kolejno o godz. 17.30 i 20.00. Bilety do nabycia w cenie 80 zł. 

Wszystkich przybyłych na tegoroczny przegląd, 

organizowany przez Stowarzyszenie Klub Seniora 

„Złota Jesień” w Kozienicach, powitały: 

przewodnicząca Stowarzyszenia Genowefa Puszczecka

-Basaj oraz sekretarz Stowarzyszenia Wiesława 

Jurkowska. Następnie głos zabrali specjalni goście: 

Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice ds. Społecznych 

Dorota Stępień, Starosta Powiatu Kozienickiego 

Krzysztof Wolski, Dyrektor Kozienickiego Domu 

Kultury Elwira Kozłowska oraz Justyna Tkaczyk-Kurek 

z Enei Wytwarzanie.  

Klub „Złota Jesień” usłyszał podziękowania za 

swoją działalność i zapewnienia o wsparciu dla nich  

w kolejnych latach. Były kwiaty od zastępcy 

burmistrza Doroty Stępień i starosty Krzysztofa 

Wolskiego oraz list gratulacyjny od dyrektor KDK 

Elwiry Kozłowskiej. Oficjalną część zakończyło 

uroczyste  otwarcie „XX Przeglądu Kolęd i Pastorałek” 

przez zaproszonych gości. Wtedy też przyszedł czas 

na kolędowanie. Na scenie wystąpiło łącznie  

10 zespołów z Kozienic, Pionek, Czarnolasu, Warki, 

Zwolenia, Grabowa nad Pilicą, Jedlni i Augustowa. 

Patronat honorowy nad „XX Przeglądem Kolęd  

i Pastorałek” objęli: Starosta Powiatu Kozienickiego 

Krzysztof Wolski i Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 

Kozłowski. Partnerami wydarzenia były: Enea 

Wytwarzanie i Kozienicki Dom Kultury. Przegląd został 

sfinansowany przez Gminę Kozienice w ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych oraz przez Eneę Wytwarzanie. 

Jubileuszowy przegląd kolęd i pastorałek 

Kozienicki Dom Kultury był gospodarzem „XX Przeglądu Kolęd i Pastorałek” seniorów.  

To coroczne wydarzenie odbyło się w czwartek, 9 grudnia, w sali koncertowo-kinowej 

Centrum Kulturalno-Artystycznego, a udział w nim wzięło ponad 90. wykonawców! 

– Ani Mru-Mru to kabaret, którego nikomu nie 

trzeba przedstawiać. Artyści od wielu lat cieszą się 

niesłabnącą popularnością i tworzą przezabawne 

skecze o najróżniejszej tematyce. Bawią, zaskakują, 

skłaniają do refleksji – mówi Dyrektor Kozienickiego 

Domu Kultury Elwira Kozłowska.  

Michał Wójcik, Marcin Wójcik i Waldemar Wilkołek 

do Kozienic zawitają ze swoim najnowszym 

programem zatytułowanym „Cirque de volaille”.  

– W nowym programie artyści prezentują 

różnorodne skecze. Widzowie zajrzą m.in. na budowę 

stadionu, usłyszą wyjątkowe wykonanie utworu 

folkowego czy rockową opowieść o życiu kabareciarza. 

Szykuje się doskonała zabawa – dodaje Elwira 

Kozłowska.  

Bilety w sprzedaży 

Kabaret wystąpi 13 stycznia 2022 roku, o godz. 

17.30 i 20.00, w sali koncertowo-kinowej Centrum 

Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Bilety  

w cenie 80 zł można nabyć na www.biletyna.pl  

i www.kupbilecik.pl.  

Organizatorem występów kabaretu w Kozienicach 

jest Agencja Artystyczna Kereza. Szczegółowe 

informacje oraz zamówienia grupowe dostępne są pod 

numerem telefonu 883 133 688. Kozienicki Dom 

Kultury jest współorganizatorem tego wydarzenia.  

Kabaret Ani Mru-Mru. Fot. materiały prasowe. 
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Przepiękny spektakl dla dzieci 

„Opowieść wigilijna” to tytuł spektaklu, który najmłodsi widzowie mieli okazję obejrzeć 

w niedzielę, 5 grudnia, w ramach naszego cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”.   

Z okazji „Mikołajek” przed publicznością 

zgromadzoną w sali koncertowo-kinowej Centrum 

Kulturalno-Artystycznego zagrali aktorzy z Grupy 

Teatralnej „Echo” z Warszawy.  Przedstawienie zostało 

oparte na pięknej, klasycznej baśni Karola Dickensa  

o tym samym tytule, której głównym bohaterem jest 

stary, zgorzkniały i skąpy Ebenezer Scrooge. To 

opowieść o tym, jaką radość daje pomaganie innym 

i że zawsze jest czas, by zmienić się na lepsze. 

„Opowieść wigilijna” w wykonaniu Grupy Teatralnej 

„Echo” to spektakl w świątecznym nastroju, z piękną 

muzyką, w którym rzeczywistość miesza się ze 

światem nierzeczywistym. Na koniec na wszystkie 

dzieci czekały słodkie, mikołajkowe upominki. 

Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć  

z tego wyjątkowego i magicznego wydarzenia. 

Fotografie można znaleźć na naszym fanpage’u na 

portalu Facebook. Organizatorami spektaklu były 

Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury  

im. Bogusława Klimczuka. 

Taka pomoc domowa to skarb 

Za nami kolejny spektakl z cyklu „Teatralne podróże”. W sobotę, 4 grudnia, nasi widzowie wybrali się  

do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl pt. „Pomoc domowa”. To świetna komedia, która uznawana 

jest za jedną z najzabawniejszych na polskich scenach. Za tłumaczenie oryginalnego scenariusza odpowiada 

Bartosz Wierzbięta, autor tłumaczeń do wielu kultowych filmów. Widzowie poznali historię znudzonego  

życiem małżeństwa, kochanków oraz energicznej pomocy domowej, która zrobi wszystko, by ratować sytuację.  



 Nr 129 / 31.12.2021  

Str. 12 

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka      Nakład: 1000 sztuk 

Dyrektor: Elwira Kozłowska, Redaktor prowadzący: Mariusz Basaj, Współpraca: Aleksandra Sitnik,  

Ewa Jurkowska-Fila, Anna Tomczyk-Anioł, Redakcja: pracownicy Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka.  

ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl             www.dkkozienice.pl 

W tegorocznej edycji „Bombki w CKA” udział wzięło 

łącznie 21 osób z pięciu szkół: PSP nr 2 i 3  

w Kozienicach, PSP w Świerżach Górnych, PSP  

w Wólce Tyrzyńskiej i PSP w Brzeźnicy. Wszystkich 

przybyłych powitała prowadząca warsztaty Agnieszka 

Bieńkowska, instruktor plastyki w KDK. Następnie 

oddała głos Zastępcy Burmistrza Gminy Kozienice ds. 

Społecznych Dorocie Stępień, która mówiła o magii 

zbliżających się świąt i zachęcała wszystkich do 

wspólnej pracy. Sama też wzięła aktywny udział  

w zajęciach, przygotowując własną bombkę. 

Po powitaniu i krótkim instruktażu, w ruch poszły 

pędzle, farba akrylowa, a następnie suszarki, zdobiony 

papier ryżowy, wstążki, klej i sztuczny śnieg. Wszyscy 

doskonale się bawili, tworząc oryginalne ozdoby. Jedni 

wykonywali je dla siebie, inni postanowili podarować 

je bliskim w prezencie. Trzeba przyznać, że w ciągu 

niespełna dwugodzinnych warsztatów powstały 

prawdziwe dzieła sztuki!  

Zanim wszyscy rozeszli się do swoich szkół  

i domów, Agnieszka Bieńkowska i Zastępca Burmistrza 

Gminy Kozienice ds. Społecznych Dorota Stępień 

wręczyły uczestnikom „Bombki w CKA” pamiątkowe 

dyplomy oraz słodkie upominki. Na koniec nie mogło 

zabraknąć także wspólnego zdjęcia.  

Organizatorami warsztatów „Bombka w CKA” były 

Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury. Obszerną 

galerię zdjęć z tego wydarzenia można znaleźć na 

naszym fanpage’u na portalu Facebook. 

To były bomb(k)owe warsztaty! 

W mikołajkowe popołudnie Kozienicki Dom Kultury zaprosił do siebie przedstawicieli 

szkół z terenu Gminy Kozienice na magiczne zajęcia. W poniedziałek, 6 grudnia, odbyła 

się bowiem już piąta edycja warsztatów „Bombka w CKA”. Uczestnicy tego wydarzenia, 

które zdarza się – jak w piosence Czerwonych Gitar – „tylko jeden raz do roku”, 

przygotowywali niezwykłe bombki techniką decoupage.  

Na koniec warsztatów nie mogło zabraknąć wspólnego zdjęcia — oczywiście z efektami pracy w dłoniach. 

To były dwie godziny intensywnej, twórczej pracy. 

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

