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To było 12 miesięcy pełnych kultury! To było 12 miesięcy pełnych kultury! 
Wspominamy mijający rok w KDKWspominamy mijający rok w KDK

Wznowienie oferty odpłatnej Kozienickiego 
Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, 
powrót Kina KDK bezpośrednio do naszych 
struktur, konwersja cyfrowa… Rok 2022 był 
dla nas przełomowy pod wieloma względami, 
ale nie zawsze łatwy. Mimo to, za nami  
12 miesięcy pełne koncertów, spektakli, 
wykładów i spotkań z Wami – najlepszymi 
odbiorcami naszej oferty. 

Wznowienie płatnej, stacjonarnej oferty 
Kozienickiego Domu Kultury wiązało się  
z zakończeniem pięcioletniego okresu ograniczeń  
w tym zakresie, wynikających z dofinansowania 
budowy Centrum Kulturalno-Artystycznego. Były to 

blisko 23 miliony złotych, pochodzące ze środków 
unijnych. Aż do stycznia 2022 roku, nie mogliśmy 
organizować żadnych wydarzeń w naszej siedzibie,  
na które prowadzilibyśmy sprzedaż biletów  
(wyjątkiem było Kino KDK, ale o tym za chwilę).

– Ponowna możliwość sprzedaży biletów pozwoliła 
nam na reaktywację odpłatnej oferty stacjonarnej,  
a przede wszystkim na wzbogacenie oferty kulturalnej 
dla naszych mieszkańców. Mowa tu chociażby  
o koncertach gwiazd, spektaklach teatralnych 
z udziałem znanych aktorów czy o występach 
popularnych grup kabaretowych – mówi Dyrektorka 
Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska.

Ciąg dalszy na str. 2

Szczęśliwego, zdrowego, pełnego radości Nowego Roku 2023 życzy Elwira Kozłowska 
wraz z pracownikami Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka!
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W 2022 roku w Kozienickim Domu Kultury wystąpili 
m.in.: Kaśka Sochacka, Stare Dobre Małżeństwo,  
Sławek Uniatowski, Fisz Emade Tworzywo, Ørganek, 
a także aktorzy: Piotr Szwedes, Mikołaj Roznerski, 
Adrianna Biedrzyńska, Artur Dziurman czy Agnieszka 
Mrozińska. Nie zabrakło też kabaretów: Ani Mru-Mru, 
Hrabi i Smile. 

W wyjątkowych okolicznościach
2022 rok zapamiętamy jednak z innych powodów. 

Z realiów świata pandemicznego „w jednej chwili” 
przeszliśmy do czasów, gdzie u granic naszego 
kraju toczy się pełnowymiarowy konflikt zbrojny.  
Wojna na Ukrainie była dla nas wszystkich szokiem. 
Wielomiesięczne starcia na wschodzie Europy odbiły 
się również na Polakach, a jednym z najczęściej 
poruszanych w naszym kraju tematów jest inflacja  
i jej wpływ na ceny towarów i usług. Obecnie wielu 
mieszkańców nie jest w stanie pozwolić sobie  na tak 
częste uczestnictwo w kulturze, jak by sobie tego  
życzyło. Jest to tendencja ogólnokrajowa,  
a organizatorzy wydarzeń często borykają się  
z problemami dotyczącymi frekwencji.

– Konstruując ofertę odpłatną, dołożyliśmy  
starań, aby nie nadszarpnąć kondycji portfeli 
naszych mieszkańców. Na wszystkie organizowane  
przez nas wydarzenia obowiązywały bardzo 
konkurencyjne ceny, chociażby w porównaniu  
z ofertami w sąsiednich miastach. Ponadto,  mamy 
dodatkowe  ulgi dla posiadaczy „Kozienickiej  
Karty Mieszkańca” – wyjaśnia Elwira Kozłowska 
i dodaje: – Dzięki wsparciu ze strony władz 
samorządowych Gminy Kozienice, możemy pozwolić 
sobie na działania o mniej komercyjnym charakterze. 
Pamiętamy też o ofercie nieodpłatnej i staramy się 
zachować możliwie jak największą różnorodność,  
by trafić do wszystkich naszych mieszkańców.  
To dla nas bardzo ważne, bo wiemy, że w trudnych 
czasach kultura ze swoją „mocą terapeutyczną”  
jest niezwykle potrzebna.

Powrót króla… znaczy kina
Zmiany nie ominęły Kina KDK, które przez kilka 

lat prowadzone było we współpracy z zewnętrznym 
operatorem – Stowarzyszeniem „Łódź Filmowa”.  
Od stycznia 2022 roku za organizację kina  
i przygotowanie repertuaru w pełni odpowiada 
Kozienicki Dom Kultury – tak jak to miało miejsce na 
początku działalności, tuż po otwarciu CKA.

– Dla wygody naszych widzów zostawiliśmy  
jednak oddzielną stronę internetową kinokozienice.pl  
i oddzielny fanpage kina na portalu Facebook  

– zaznacza Elwira Kozłowska.

Konwersja cyfrowa
W tym roku zakończyliśmy również bardzo ważny 

projekt. W ramach „Konwersji Cyfrowej Domów  
Kultury”, nasza kadra przeszła szereg zróżnicowanych 
szkoleń. Zakupiliśmy też potrzebny sprzęt, w tym 
kamery, mikrofony czy enkoder do streamingu. 
Ponadto odświeżyliśmy naszą stronę internetową  
www.dkkozienice.pl i dostosowaliśmy ją do potrzeb 
osób ze specjalnymi potrzebami.

Na wszystkie te działania otrzymaliśmy  
grant z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 
111.500 zł.

Nowa oferta
To jednak nie jedyny grant, jaki otrzymaliśmy  

w tym roku. Dzięki współpracy z Polskimi Sieciami 
Elektroenergetycznymi, w ramach programu  
„WzMOCnij swoje otoczenie”, wyposażyliśmy salę  
zajęć tanecznych CKA w nowy sprzęt. Pozwolił on na 
uruchomienie (po raz pierwszy) dwóch cykli zajęć 
terapeutycznych i ogólnorozwojowych dla dzieci 
z niepełnosprawnościami. Zajęcia dla czterech 
grup prowadzimy we współpracy z profesjonalnymi 
fizjoterapeutkami.

Jubileusze i rocznice
W 2022 roku obchodziliśmy także kilka ważnych 

jubileuszy. W styczniu 10 lat skończył „Magazyn 
Kulturalny KDK”. Z kolei wiosną ogłosiliśmy  
dwudziestą edycję Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego im. Marii Komornickiej, której 
 zwieńczeniem była październikowa gala.

Kolejny jubileusz możliwy był dzięki naszym  
seniorom – we wrześniu uroczyście zainaugurowaliśmy 
15. edycję Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ostatnia,  
ale równie ważna rocznica to 25-lecie działalności 
Grupy Twórczej „Vena”, o której to piszemy  
na kolejnych stronach tego wydania.

A już w przyszłym roku czekają nas kolejne okazje 
do świętowania. Przede wszystkim XX Festiwal Muzyki 
Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka, do którego 
już zaczęliśmy przygotowania, a także 25-lecie Grupy 
Poetyckiej „Erato”.

Będzie się działo!
Nowy Rok przyniesie nam szereg nowych,  

ciekawych wydarzeń kulturalnych. Już teraz  
prowadzimy sprzedaż biletów m.in. na koncert 
noworoczny z udziałem Krzesimira Dębskiego, 
spektakle teatralne „Kłamstwo”, „Weekend z R.”, 
„Prezent urodzinowy”, koncerty: Rafała Brzozowskiego, 
zespołu „Pod Strzechą” oraz CeZika (dla dzieci)  
czy występ kabaretu Paranienormalni. Nie zabraknie  
też gorących premier w Kinie KDK. To wszystko  
to zaledwie mały ułamek tego, co nas czeka.

Ciąg dalszy ze str. 1
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Grupa Twórcza „Vena” KDK Grupa Twórcza „Vena” KDK 
działa już od 25 lat! działa już od 25 lat! 

Za nami ćwierć wieku artystycznej 
działalności Grupy Twórczej „Vena” 
Kozienickiego Domu Kultury. W piątek,  
2 grudnia, odbył się uroczysty jubileusz  
25-lecia istnienia grupy. Wydarzenie  
to nie obyło się bez otwarcia wystawy  
i tortu, ale nie zabrakło także innych atrakcji  
oraz specjalnych gości.

W oczekiwaniu na zaproszonych gości, w patio 
Centrum Kulturalno-Artystycznego, przygrywał duet 
wiolonczelowy Anna Kuczok i Patryk Rogoziński,  
a kiedy wszyscy dotarli na miejsce, powitała 
ich Dyrektorka Kozienickiego Domu Kultury  
Elwira Kozłowska. Początek uroczystości stał się 
doskonałą okazją do krótkiego podsumowania  
25-letniej już historii „Veny”.

– Grupa Twórcza „Vena” istnieje dokładnie 25 lat,  
tj. od 2 grudnia 1997 roku. Przez te wszystkie lata  
grupa przechodziła szereg zmian formalnych  
i osobowych. Skład grupy zmieniał się, a dzisiaj 
tworzy ją 18 osób – mówiła Elwira Kozłowska.  
– Działalność naszych twórców napawa nas dumą  

i sprawia nam wielką radość. To prawdziwa  
przyjemność współpracować z tak świetnymi  
i aktywnymi ludźmi – dodała.

Dyrektorka KDK podkreśliła również,  
że członkowie „Veny” mają na swoim koncie wiele 
wystaw indywidualnych i zbiorowych, a także udział  
w plenerach i rozmaitych wydarzeniach  
artystycznych, kulturalnych i religijnych.

Mnóstwo dobrych słów
Po omówieniu działalności grupy na przestrzeni 

minionego ćwierćwiecza, przyszedł czas na 
podziękowania dla twórców, którzy są zrzeszeni  
w tej grupie. Były dyplomy, kwiaty i wyrazy uznania  
dla osób, które są związane z „Veną” od samego 
początku i brały udział w jej pierwszej wystawie: 
Władysławy Barbary Drachal, Józefa Kondeji  
i Zbigniewa Kurasiewicza. Dyplom uznania otrzymał 
także założyciel grupy Wojciech Stachurski. 

Kolejnym punktem programu były przemówienia. 
Tutaj głos zabrała opiekunka „Veny” z ramienia KDK 
Agnieszka Bieńkowska. Po niej mikrofon przejęła 

Na zdjęciu członkowie Grupy Twórczej „Vena” KDK wraz z organizatorami i gośćmi uroczystego jubileuszu.

Ciąg dalszy na str. 4
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przewodnicząca „Veny” Krystyna Kondeja. W swoim 
przemówieniu skupiła się na podziękowaniach  
dla osób i instytucji, z którymi przez te wszystkie  
lata współpracuje grupa.

Nie zabrakło także wielu dobrych słów  
od zaproszonych gości: Zastępcy Burmistrza 
Gminy Kozienice ds. Społecznych Doroty Stępień  
i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach  
Rafała Suchermana, Dyrektor Biblioteki Publicznej 
Gminy Kozienice Moniki Pióreckiej i Prezes Zarządu 
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”  
Ireny Bielawskiej.

W tej części uroczystości wyświetlony został także 
materiał archiwalny (z 1997 roku) telewizji lokalnej 
„Kronika Kozienicka” ze spotkania założycielskiego 
protoplasty grupy, czyli „Stowarzyszenia Twórców 
Sztuk Plastycznych Ziemi Kozienickiej”.

Tort, koncert i wystawa
Po wspomnieniach, życzeniach i przemówieniach 

przyszedł czas na krótki koncert wiolonczelowego 
Duetu Kuczok&Rogoziński, który z powodzeniem  
łączy elementy muzyki klasycznej z muzyką 
rozrywkową. Muzycy zabrali nas w niezwykłą 
podróż dookoła muzycznego świata. Była klasyka,  
ale nie zabrakło też autorskich kompozycji,  
w tym utworu o charakterze świątecznym,  
który wprawił uczestników w wyjątkowy nastrój.

Kiedy muzyka ucichła, dyrektorka KDK 
zaprosiła zgromadzonych na przepyszny tort.  
Po nim wszyscy przeszli do sali wystawowej CKA,  
gdzie oficjalnie otwarto jubileuszową wystawę 
prac Grupy Twórczej  „Vena”.  Znalazły się na niej  
różnorodne prace Romana Błachnio, Elżbiety 
Burzyńskiej, Władysławy Barbary Drachal, Stanisławy 
Gołąbek, Marii Komsty, Krystyny Kondeji, Józefa 
Kondeji, Marii Kozieł, Eugenii Kuny, Zbigniewa 
Kurasiewicza, Elżbiety Majewskiej, Gabrieli Osińskiej, 
Marii Podsiadłej, Alicji Spyry, Genowefy Śledź,  
Marleny Zielińskiej i Andrzeja Zielińskiego. 

Ekspozycja to zaledwie wycinek z ogromnego 
dorobku grupy, ale stanowi piękny przykład 
różnorodności twórczej naszych artystów.  
Znajdziemy tu obrazy, rzeźby, płaskorzeźby, 
gobeliny, makramy, haftowane kompozycje i szeroko  
rozumiane rękodzieło.  

Wystawa dostępna będzie do 29 stycznia 2023 roku. 
Zachęcamy do jej odwiedzania.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął  
Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski. 
Organizatorami jubileuszu były: Gmina Kozienice  

i Kozienicki Dom Kultury.

Dla zebranych wystąpił Duet Kuczok&Rogoziński,  
czyli Anna Kuczok i Patryk Rogoziński. Artyści  

na co dzień związani są z warszawskimi teatrami 
- Teatrem Syrena oraz Teatrem Muzycznym Roma.  

Muzycy dali świetny, kameralny koncert. 

Dyrektorka Kozienickiego Domu Kultury  
Elwira Kozłowska przypomniała bogatą historię  

Grupy Twórczej „Vena”. Jej wypowiedzi  
towarzyszyła prezentacja archiwalnych zdjęć.

Ciąg dalszy ze str. 3

Jak jubileusz, to i pyszny tort. Ten kroją (od lewej): 
opiekun „Veny” Agnieszka Bieńkowska,  

dyrektorka KDK Elwira Kozłowska, wieloletnia  
przewodnicząca grupy Władysława Barbara Drachal, 

obecna przewodnicząca Krystyna Kondeja,  
Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice ds. Społecznych 

Dorota Stępień oraz Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kozienicach Rafał Sucherman.



  KDK nr 143 / 31.12.2022

Kabaret Smile dwukrotnie wystąpił Kabaret Smile dwukrotnie wystąpił 
w Kozienickim Domu Kulturyw Kozienickim Domu Kultury

5

To był kapitalny wieczór dla wszystkich 
miłośników kabaretu i dobrego humoru. 
Wystrzałowe skecze, salwy śmiechu  
i brak tchu… To wszystko czekało na 
tych, którzy zdecydowali się w czwartek,  
1 grudnia, odwiedzić Kozienicki Dom  
Kultury. Dla naszej widowni wystąpił  
bowiem dwukrotnie Kabaret Smile.

Kabaret Smile od kilku lat regularnie bywa  
w Kozienicach, a ich występy w Kozienickim Domu  
Kultury zawsze cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem ze strony naszych widzów.  
Tak było i tym razem, a sala dwukrotnie wypełniła się 
po brzegi. Nic w tym dziwnego, bo panowie Andrzej 
Mierzejewski, Michał Kincel i Paweł Szwajgier potrafią 
stworzyć niesamowitą atmosferę i rozbawić każdego.  
I tak od niemal 20 lat.

W tym roku Kabaret Smile wyruszył w trasę  
z nowym programem. Komicy pokazują widzom,  
że życie jest piękne, a z wielu rzeczy należy się 
po prostu śmiać. Nowy materiał to same nowości,  

ale nie mogło zabraknąć też doskonale znanych widzom 
bohaterów, takich jak chociażby Bożena i Merlin  
czy pan Stanisław. Z chęcią poruszali aktualne  
tematy i komentowali z przymrużeniem oka, 
zahaczając o pandemię czy nowe technologie, których 
popularyzację wymusiła kryzysowa sytuacja.

W charakterystyczny dla siebie sposób artyści 
mocno postawili na interaktywność przedstawienia 
kabaretowego, a kozieniczanie wielokrotnie tego 
wieczoru mieli okazję do wystąpienia razem z nimi. 
Działo się na scenie i wokół niej, a widownia – sądząc 
po reakcjach – doskonale się bawiła.

Jak na dobry program kabaretowy przystało, był czas 
również na refleksje, zwłaszcza w kontekście wydarzeń 
za wschodnią granicą i ich wpływu na sytuację w Polsce, 
co również zostało docenione przez widzów.

Ten wyjątkowy wieczór zwieńczyły spotkania 
artystów z fanami, zarówno po pierwszym,  
jak i po drugim występie.

Organizatorem występów Kabaretu Smile  
w Kozienicach była Agencja Artystyczna Kereza.

Od lewej: Bożena (Andrzej Mierzejewski), Merlin (Paweł Szwajgier) i obsługa samolotu (Michał Kincel).
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Gorące życzenia świąteczne, opłatek, słodki 
poczęstunek, a także występy Chóru UTW  
i laureatów XIII Konkursu Kolęd i Pastorałek  
„Na ten Nowy Rok”… Tak w największym 
skrócie przebiegało spotkanie opłatkowe 
studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Kozienickiego Domu Kultury, które odbyło się 
w środę, 14 grudnia.

Wszystkich przybyłych na to wyjątkowe, a zarazem 
ostatnie w tym roku kalendarzowym, spotkanie 
Uniwersytetu powitały koordynatorki ds. UTW KDK 
Anna Tomczyk-Anioł i Katarzyna Kościug. Zaprosiły 
słuchaczy na występ Chóru Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Formacja, prowadzona przez instruktorkę  
Ewę Izdebską, przygotowała na ten dzień trzy kolędy: 
jedną z akompaniamentem i dwie a cappella.

Moc życzeń
Po tym muzycznym wstępie przyszła pora na 

życzenia dla społeczności Uniwersytetu. Te przekazali: 
Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Zastępca 
Burmistrza Gminy Kozienice ds. Społecznych Dorota 
Stępień, Dyrektorka Kozienickiego Domu Kultury 
Elwira Kozłowska oraz Rada Słuchaczy UTW KDK  

z jej Przewodniczącym Dariuszem Szewcem. 

Wśród życzeń przeważały te dotyczące 
zdrowia, dobrego samopoczucia, miłych spotkań  
w rodzinnym gronie oraz spełniania marzeń. Ponadto 
Elwira Kozłowska odczytała wiersz Haliny Budniak  
z Grupy Poetyckiej „Erato” KDK, który znalazł się  
na tegorocznej kartce świątecznej UTW KDK.

– (…) w dawnej tradycji od tysiącleci przyjdzie 
świętować dzień narodzenia, by o północy iść do 
stajenki i oczekiwać cudu zbawienia – cytowała  
Elwira Kozłowska.

Piękne występy
Przy okazji takiego spotkania nie mogło zabraknąć 

oprawy artystycznej, a o tę zadbali laureaci  
XIII Konkursu Kolęd i Pastorałek „Na ten  
Nowy Rok”. Po raz pierwszy Koncert Galowy Laureatów 
został połączony ze spotkaniem opłatkowym  
UTW i wyszło to przepięknie. 

Kozieniccy seniorzy wysłuchali tego dnia 
sześciu występów. Jako pierwszy zaprezentował 
się Chór ze Szkoły Podstawowej w Magnuszewie  
z utworem „Narodził się w szopie”. Następnie scenę 
przejęli soliści: Lilia Pulkowska (Szkoła Muzyczna  
I stopnia w Kozienicach – „On w stajence rodzi się”), 

Laureaci XIII Konkursu Kolęd i Pastorałek „Na ten Nowy Rok” i organizatorzy z Kozienickiego Domu Kultury.

Ciąg dalszy na str. 7
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Oliwia Jakubowska (KDK – „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”), Katarzyna Chałdaś (KDK – „Narodziłeś się”)  
oraz Anna Wasińska (KDK – „Nie było miejsca dla 
Ciebie”). Na finał zaśpiewał Tercet N.O.K. z KDK,  
w składzie: Natalia Wilczek, Oliwier Dębiński  
i Katarzyna Chałdaś, z utworem „Pojedziemy saniami”.

Świąteczne prezenty
Jednym z ostatnich punktów tej części 

spotkania było symboliczne dzielenie się opłatkiem  
przez przedstawicieli kozienickiego samorządu  
i Rady Słuchaczy UTW. Następnie seniorzy zostali 
zaproszeni do patio CKA, gdzie czekał na nich słodki 
poczęstunek przygotowany przez radę. Każdy otrzymał 
również kartkę z życzeniami oraz opłatek, więc była 
okazja do indywidualnego składania życzeń kolegom  
i koleżankom z Uniwersytetu.

Z kolei w sali koncertowo-kinowej miała miejsce 
uroczystość wręczenia nagród młodym artystom, 
którzy zdobyli I, II i III miejsca, a także wyróżnienia 
podczas tegorocznego konkursu kolęd. Nagrody,  
a wśród nich m.in. smartwatche, aparaty błyskawiczne 
czy słuchawki audio, wręczyła laureatom dyrektorka 
KDK Elwira Kozłowska. Raz jeszcze gratulujemy 
nagrodzonym! 

Świąteczna reprezentacja  Świąteczna reprezentacja  
Kozienickiego Domu KulturyKozienickiego Domu Kultury

Ciąg dalszy ze str. 6

To była świetna okazja do przekazania życzeń.

Członkowie Grupy Twórczej „Vena” 
oraz wokaliści Małej i Młodzieżowej Estrady 
Piosenki KDK reprezentowali Kozienicki 
Dom Kultury podczas III Kozienickiego  
Kiermaszu Świątecznego. Ten odbył się  
w piątek, 9 grudnia, na terenie Zespołu 
Pałacowo-Parkowego w Kozienicach.

Swoje rękodzieło na udekorowanych stoiskach 
prezentowała czwórka artystów z Grupy Twórczej 
„Vena” Kozienickiego Domu Kultury. Tym razem byli 
to: Władysława Barbara Drachal, Zbigniew Kurasiewicz 
oraz Marlena i Andrzej Zielińscy. Jak zawsze,  
ich prace zachwycały. Prezentacja rękodzieła  
to jeden ze stałych punktów corocznych jarmarków.

W piątek okazję do zaprezentowania swoich 
umiejętności mieli również młodzi wokaliści,  
zarówno z Małej Estrady Piosenki KDK, którą prowadzi 
Małgorzata Koksa, jak i Młodzieżowej Estrady  
Piosenki KDK, gdzie zajęcia odbywają się pod okiem 
Piotra Markowskiego.

Dla kozienickiej publiczności wystąpili: Oliwia 
Jakubowska („Pójdźmy wszyscy do stajenki”), Wiktoria 

Bomba („Mędrcy Świata Monarchowie”), Katarzyna 
Chałdaś („Narodziłeś się”) oraz Tercet N.O.K.,  
w składzie: Natalia Wilczek, Oliwer Dębiński i Katarzyna 
Chałdaś („Gwiazdo świeć” i „Pojedziemy saniami”). 

Jak co roku organizatorzy kiermaszu zadbali  
o szereg różnych atrakcji. Było m.in. gotowanie 
z Charlesem Daigneault (znanym z programu 
„MasterChef”), karuzela wenecka, teatr uliczny,  
a także liczne stoiska z rękodziełem i potrawami 
świątecznymi oraz regionalnymi. Organizatorem 
wydarzenia była Gmina Kozienice. 

Tercet N.O.K. z Kozienickiego Domu Kultury.
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Za nami kolejne warsztaty plastyczne 
„Bombka w CKA”. W czwartek, 8 grudnia, 
uczniowie szkół podstawowych z terenu 
Gminy Kozienice już po raz szósty spotkali 
się w Kozienickim Domu Kultury, by wspólnie 
tworzyć nietuzinkowe i wyjątkowe ozdoby 
świąteczne. 

Wszystkich przybyłych na zajęcia, do patio Centrum 
Kulturalno-Artystycznego, powitała Dyrektorka 
Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. 
Przypomniała, że te cykliczne spotkania stały się  
już lokalną tradycją i podziękowała uczestnikom za to, 
że tak chętnie angażują się w warsztaty.

Następnie instruktorka plastyki KDK Agnieszka 
Bieńkowska przedstawiła wszystkich uczestników.  
Do tegorocznej edycji „Bombki” zgłosili się 
przedstawiciele siedmiu szkół: PSP nr 2, PSP nr 3  
i PSP nr 4 w Kozienicach, a także PSP ze Świerży  
Górnych, Woli Chodkowskiej, Wólki Tyrzyńskiej  
i Ryczywołu. W sumie 21 uczniów i 7 opiekunek.

Po tym krótkim wstępie, przyszła pora na prezentacje 
techniki, przy pomocy której w tym roku tworzyliśmy 

piękne bombki. Tym razem uczniowie zdobili 
styropianowe kule przy użyciu przeróżnych kawałków 
materiału oraz… wykałaczek. Podstawą działania było 
nakłuwanie i wbijanie kolejnych skrawków tkanin 
w bryłę. Ta – wydawałoby się niepozorna – technika 
pozwoliła uzyskać wspaniałe efekty. Każda bombka 
była niepowtarzalna, a wszystkie z nich prześliczne. 
Trzeba przyznać, że w ciągu niespełna dwugodzinnych 
warsztatów powstały prawdziwe dzieła sztuki!

Zanim wszyscy rozeszli się do swoich szkół i domów, 
dyrektorka KDK Elwira Kozłowska oraz instruktorka 
Agnieszka Bieńkowska, wręczyły uczestnikom „Bombki 
w CKA” pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki. 

– Takie spotkania, jak to dzisiejsze, wprowadzają 
nas wszystkich w nastrój Świąt Bożego Narodzenia  
– podsumowała Elwira Kozłowska.

Na koniec nie mogło zabraknąć także wspólnego 
zdjęcia. Tym akcentem kolejna „Bombka w CKA” 
przeszła do historii.

Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć  
z tego wydarzenia. Organizatorami warsztatów były: 
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury.

Uczestnicy szóstej edycji warsztatów „Bombka w CKA” wraz z organizatorami z Kozienickiego Domu Kultury.
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Takiego koncertu w Kozienickim Domu 
Kultury dawno nie było. W czwartek,  
15 grudnia, w sali koncertowo-kinowej 
Centrum Kulturalno-Artystycznego wystąpił 
zespół Ørganek. Publiczność dopisała,  
a artyści rozgrzali kozieniczan na całego. 
Atmosfera była niesamowita, widownia 
doskonale się bawiła. 

Tomasz Organek i jego zespół kazali długo czekać 
nam na swój koncert. Początkowo mieli wystąpić 
w Kozienicach 6 października, ale wydarzenie 
to zostało przełożone na 15 grudnia z przyczyn 
od nas niezależnych. Najważniejsze jednak,  
że w końcu udało się i koncert doszedł do skutku. 
Ci, którzy czekali na ten dzień, a właściwie wieczór, 
z pewnością nie wyszli z Kozienickiego Domu Kultury 
zawiedzeni. To było świetne muzyczne spotkanie. 

Zespół Ørganek, w składzie: Tomasz Organek 
(gitara, śpiew), Adam Staszewski (bas),  
Tomasz Lewandowski (instrumenty klawiszowe), 
Robert Markiewicz (perkusja), zaprezentował 
utwory ze wszystkich swoich dotychczasowych płyt,  
a wśród nich m.in. „Głupi ja” z pierwszej płyty  

pt. „Głupi”, która pokryła się platyną.  
Najwięcej piosenek zagrali z nominowanego do 
Fryderyków albumu „Na razie stoję, na razie patrzę”, 
która miała swoją premierę w listopadzie 2021 roku.  
W czasie koncertu nie zabrakło najpopularniejszych 
kawałków takich jak „Samoloty” czy „Niemiłość”. 

Wokalista zespołu poruszał w czasie występu 
trudne tematy związane z sytuacją na Ukrainie,  
ale wracał też do wydarzeń z naszej historii. 
Mieliśmy okazję wysłuchać kilku utworów z projektu  
muzycznego poświęconego 77. rocznicy 
Powstania Warszawskiego. W ubiegłym roku,  
na zaproszenie Muzeum Powstania Warszawskiego, 
zespół nagrał wyjątkową płytę „Ocali nas miłość”, 
a w Kozienicach zagrali takie utwory jak „Fotograf Brok” 
czy „Idziemy w miasto”.

Muzycy dosłownie porwali kozienicką publiczność. 
Było wspólne śpiewanie, ale i pełna energii  
zabawa przed sceną. To były niemal dwie godziny 
kapitalnej rozrywki i oczywiście nie obyło się bez bisu, 
a właściwie trzech. 

Organizatorami wydarzenia były: Gmina Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury.

To było wydarzenie pełne pozytywnej energii. Zespół porwał kozienicką publiczność do wspólnej zabawy.
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W Kozienickim Domu Kultury od lat  
prężnie działa Wolontariat Seniora UTW.  
O naszych Społecznikach pamiętamy  
przez cały rok, a w grudniu staramy się 
traktować ich w sposób wyjątkowy, bowiem 
5 grudnia świętowany jest Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza. 

To właśnie z tej okazji w poniedziałek, 12 grudnia, 
w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego 
zorganizowane zostało spotkanie naszych 
Wolontariuszek z dyrektorką KDK Elwirą Kozłowską  
oraz Prezes Fundacji „Energia-Działanie”  
Beatą Smykiewicz-Różycką.

Wszystkie przybyłe panie powitała Halina 
Koryńska – instruktorka KDK i opiekunka 
naszego Wolontariatu UTW. Podsumowała krótko 
ostatnie działania grupy i opowiedziała o planach  
na najbliższą przyszłość. Następnie dyrektorka KDK 
podziękowała Wolontariuszkom za ich aktywne 

działanie na rzecz lokalnej społeczności i wręczyła 
dyplomy. Kolejnym punktem programu były rozmowy  
o współpracy z Beatą Smykiewicz-Różycką,  
które odbywały się w miłej atmosferze  
przy słodkim poczęstunku.

Spotkanie było okazją do podziękowania  
wolontariuszkom za całoroczną pracę.

Po raz kolejny gramy z Wielką  Po raz kolejny gramy z Wielką  
Orkiestrą Świątecznej PomocyOrkiestrą Świątecznej Pomocy

Po raz kolejny Kozienicki Dom Kultury  
dołączył do Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Od środy, 14 grudnia, w Centrum 
Kulturalno-Artystycznym stoi Firmowa 
Puszka Stacjonarna akcji. Datki do niej 
będą zbierane aż do dnia Wielkiego Finału, 
czyli do 29 stycznia.

Zbiórki na wsparcie WOŚP w tej formie stały się  
już tradycją w Kozienicach.

– Kozienicki Dom Kultury od wielu, wielu lat gra 
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wszyscy  
z pewnością doskonale pamiętamy finały,  
które odbywały się jeszcze w naszej starej siedzibie 
przy Al. 1 Maja 8. Natomiast skarbony czy też 
puszki stacjonarne to sporo młodsza inicjatywa,  
która jednak zdążyła się na dobre wpisać w kalendarz 
naszych działań. Tego typu zbiórkę prowadzimy już 
piąty rok z rzędu – wyjaśnia Dyrektorka Kozienickiego 
Domu Kultury Elwira Kozłowska.

Pierwszy raz taka puszka stacjonarna stanęła  
w Centrum Kulturalno-Artystycznym w grudniu  

2018 roku, czyli przed 27. Finałem,  

który miał miejsce w styczniu 2019 roku.
Puszka znajduje się w patio Centrum Kulturalno-

Artystycznego, przy kasach KDK. Można ją zasilić  
o dowolnej porze w godzinach otwarcia budynku,  
tj. od poniedziałku do niedzieli, w godz. 9.00-
21.00. Puszka jest przypisana do Kozienickiego 
Domu Kultury, a jej opiekunem jest dyrektorka KDK  
Elwira Kozłowska. Tuż przy skarbonie znajduje się 
kopia oświadczenia dotyczącego zbiórki w tej formie.  
Puszka będzie dostępna aż do dnia Wielkiego Finału, 
który zaplanowano na 29 stycznia.

Podczas 31. Finału WOŚP środki będą zbierane 
na wsparcie walki z sepsą, przede wszystkim  
w zakresie diagnostyki. Fundacja zapowiada zakup 
m.in. różnego rodzaju analizatorów, urządzeń do 
identyfikacji mikroorganizmów, automatycznych 
systemów posiewów próbek czy komór  
laminarnych do laboratoriów.

Przypominamy, że kozienicki sztab 31. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieści się 
w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”. 
Kozienicki Dom Kultury jest jednym z partnerów akcji.
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„Wstyd”? Tylko w tytule  „Wstyd”? Tylko w tytule  
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Kozienicki Dom Kultury po raz kolejny 
zorganizował wyjazd z cyklu „Teatralne 
podróże”. W sobotę, 3 grudnia, miłośnicy 
dobrej gry aktorskiej pojechali do Teatru 
Powszechnego w Radomiu, gdzie zobaczyli 
spektakl zatytułowany „Wstyd”.

„Wstyd” to energetyczny spektakl, w którym 
obserwujemy pełen wachlarz różnorakich emocji. 
Punktem wyjścia fabuły spektaklu jest rezygnacja 
jednego z narzeczonych z małżeństwa tuż  
przed ślubem. Widzowie przenieśli się na zaplecze 
sali weselnej, gdzie miało odbyć się przyjęcie  
i byli świadkami konfrontacji rodziców niedoszłych 
małżonków. Ta zaczęła się spokojnie, ale z biegiem 
czasu wszystko wymknęło się spod kontroli.

Fabuła spektaklu oparta jest na tekście Marka 
Modzelewskiego. To nie tylko opowieść o rodzinnym 
skandalu, ale również rozważania na temat tego 
czym wstyd w ogóle jest. To starcie przedstawicieli 
dwóch różnych klas społecznych, gdzie ujście  
znajdują pogarda, niechęć i kompromitacja. 

Za reżyserię spektaklu odpowiada Błażej Peszek, 
a za scenografię i kostiumy Michał Dracz. Na scenie 
występują z kolei: Izabela Brejktop, Joanna Jędrejek, 
Piotr Kondrat oraz Jarosław Rabenda.

„Teatralne podróże” powrócą w 2023 roku,  
a w styczniu ogłosimy zapisy na kolejny wyjazd. 
Organizatorami wyjazdu były: Gmina Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury.
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Piękna historia o radości dawania Piękna historia o radości dawania 
i dzieleniu się miłościąi dzieleniu się miłością

Uczestnicy grudniowych „Teatralnych podróży”.

„Niespodzianka od Serca” to tytuł 
spektaklu, który najmłodsi widzowie zobaczyli 
w niedzielę, 4 grudnia, w Kozienickim Domu 
Kultury. Przedstawienie odbyło się w ramach 
stałego cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”,  
a dla maluchów wystąpili artyści z Teatru 
„Eden” z Wieliczki.

Kozienicki Dom Kultury od wielu lat organizuje 
spektakle dla dzieci w terminie zbliżonym  
do „Mikołajek”. Co prawda cykl „Poranki teatralne 
dla dzieci” odbywa się przez cały rok, ale grudniowe 
przedstawienia zawsze mają szczególny charakter  
i wprowadzają młodych widzów w świąteczny nastrój.

Tematem przewodnim spektaklu „Niespodzianka 
od Serca” są prezenty. Przedstawienie przypomniało 
dzieciom, że prezenty – te przygotowane właśnie od 
serca – są wyrazem miłości do naszych najbliższych. 
I oczywiście nie chodzi o to, by te były duże,  
cenne i kosztowne, ale najważniejsza jest pamięć  
o tej drugiej osobie. Młodzi widzowie poznali historię 

dwóch braci: Kubusia i Stasia, którzy chcieli zrobić 
sobie nawzajem niespodzianki. Nie było ich stać na 
zakup prezentów, dlatego obaj w tajemnicy sprzedali 
to, co mieli najcenniejsze.

Niespodzianka czekała też na naszą widownię,  
gdyż po spektaklu wszystkie maluchy otrzymały słodkie 
prezenty – czekoladowe mikołaje i bałwanki. 

Organizatorami spektaklu były: Gmina Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury. Kolejny „Poranek teatralny  
dla dzieci” już 22 stycznia.
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Sprawdź, co będzie się działo  Sprawdź, co będzie się działo  
w Kozienickim Domu Kulturyw Kozienickim Domu Kultury

STYCZEŃ 2023 w KDK:
• Codziennie, za wyjątkiem czwartków,  
zapraszamy na seanse filmowe do kina. 
• Czwartek, 12 stycznia, godz. 18.00. Spektakl 
teatralny pt. „Kłamstwo”. 
• Czwartek, 19 stycznia, godz. 18.00. „Krzesimir 
Dębski Zaprasza – Koncert Noworoczny Muzyki 
Filmowej”.
• Niedziela, 22 stycznia, godz. 12.00. Spektakl 
z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci” pt. „Ołowiany 
żołnierzyk”.
• Środa, 25 stycznia, godz. 18.00. Pierwszy  
seans w ramach Klubu Filmowego „Znicz” Kina 
Kozienickiego Domu Kultury. Prelekcja Anny Równy 
oraz projekcja filmu „Kobieta na dachu”.

• Niedziela, 29 stycznia, godz. 18.30. 31. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Koncert w CKA 
oraz „Światełko do nieba”.  
• Wtorek, 31 stycznia. Wydanie nr 144 „Magazynu 
Kulturalnego KDK”.
Aktualne informacje na temat naszej oferty 
dostępne są na stronie www.dkkozienice.pl.

Zeskanuj kod QR  
i sprawdź nasz  

repertuar.

Przed nami kolejne tygodnie pełne 
filmowych emocji w Kinie KDK. Po grudniowej 
dawce przebojowych filmów świątecznych,  
dla naszych widzów mamy kolejne hity. 
Oczywiście premierowo. 

Nowy rok zaczniemy od dwóch gorących premier. 
Na młodszych widzów czekać będzie animacja „Kot  
w butach. Ostatnie życzenie”, czyli kolejna 
część przygód doskonale znanego fanom „Shreka” 
wojowniczego futrzaka o cudownych oczach.

Starszych widzów powinna zainteresować polska 
komedia „Na twoim miejscu”. To historia Kaśki  
i Krzyśka (Paulina Gałązka, Miron Jagniewski),  
którzy przeżywają kryzys w związku. Na domiar złego, 
pewnego dnia zamieniają się... ciałami. Nieoczekiwana 
sytuacja zmusza ich do radykalnych kroków. 
Z pewnością będzie zabawnie. Obydwa te filmy na 
naszym ekranie zadebiutują 7 stycznia.

Jak o premierach mowa, to warto zauważyć,  
że 23 stycznia zawita do nas kolejna animacja.  
Tym razem będzie to „Zadziwiający kot Maurycy”.

Na styczeń planujemy kolejne seanse 

specjalne. Już 17 stycznia,  
w ramach cyklu „Kino dla seniora”, 
zobaczymy poruszający polski 
dramat zatytułowany „Śubuk”.

A 21 stycznia kolejny pokaz  
w ramach popularnego „Kina 
religijnego”. Tym razem 
zobaczymy film „Prorok” o losach 
Prymasa Tysiąclecia ks. Stefana 
Wyszyńskiego. W jego rolę wcielił się Sławomir 
Grzymkowski.

Przypominamy też, że na początku 2023 roku swoją 
działalność w Kinie KDK rozpocznie Klub Filmowy 
„Znicz”. Pokazy wyjątkowych produkcji filmowych 
opatrzone będą prelekcjami, a po seansach będzie 
czas na dyskusje i wymianę spostrzeżeń. Seanse będą 
odbywały się w środy (raz w miesiącu), a członkowie 
klubu mogą liczyć na preferencyjne ceny biletów. 
Czekamy na pierwszą projekcję. 

Szczegółowe informacje na temat Kina KDK, 
repertuaru i cennika dostępne są na stronie  
internetowej www.kinokozienice.pl. 

W sprzedaży bilety m.in. na następujące  
wydarzenia:
• Czwartek, 2 lutego, godz. 18.00. Koncert  
„NutkoSfera - CeZik dzieciom”.
• Czwartek, 16 lutego, godz. 18.00. Koncert Rafała 
Brzozowskiego – „The best of”.
• Czwartek, 2 marca, godz. 19.00. Spektakl teatralny 

„Weekend z R.”


