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Rafał Brzozowski zaśpiewał w KDK Rafał Brzozowski zaśpiewał w KDK 
z okazji „Dnia Zakochanych”z okazji „Dnia Zakochanych”

Z okazji „Dnia Zakochanych” w Kozienickim 
Domu Kultury odbył się koncert Rafała 
Brzozowskiego. Piosenkarz, muzyk, prezenter 
telewizyjny i konferansjer, wystąpił  
w czwartek, 16 lutego, na scenie sali 
koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-
Artystycznego w Kozienicach. Przed licznie 
zgromadzoną publicznością wykonał swoje 
największe przeboje m.in. „Tak blisko”  
czy „Nie mam nic”. 

Przybyłych na koncert zatytułowany „The best of”, 
w imieniu swoim i Burmistrza Gminy Kozienice Piotra 
Kozłowskiego, powitała Dyrektorka Kozienickiego Domu 
Kultury Elwira Kozłowska. 

– Do organizacji koncertów z okazji „Dnia 
Zakochanych” przywiązujemy szczególną uwagę.  
W ten sposób chcemy stworzyć naszym  
mieszkańcom okazje do spędzenia walentynek  
w kulturalnym klimacie, a przecież nic tak  
nie służy miłości jak piękna muzyka – mówiła  
Elwira Kozłowska, a na koniec złożyła wszystkim 
walentynkowe życzenia.

Następnie na scenie pojawił się Rafał Brzozowski 
z zespołem: Piotrem Matysikiem (klawisze) i Piotrem 
Winnickim (gitara). Rafał Brzozowski to osobowość 
medialna – piosenkarz, prezenter telewizyjny  
i konferansjer. Na swoim koncie ma sześć albumów 

Ciąg dalszy na str. 2

Rafał Brzozowski zaśpiewał dla kozienickiej publiczności swoje największe przeboje.
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studyjnych, a ostatni z nich promowany był singlem  
„W kinie”. 

Największe przeboje Rafała Brzozowskiego:  
„Tak blisko” czy „Nie mam nic” zna cała Polska.  
Nie mogło ich zabraknąć również w czasie  
tego koncertu! Spotkanie było też okazją do 
przedpremierowego wykonania utworu „W pokoju 
hotelowym”. 

Warto też wspomnieć, że w 2021 roku Rafał 
Brzozowski reprezentował Polskę w czasie  
65. Konkursu Piosenki Eurowizji, prezentując całemu 
światu swoją piosenkę pt. „The Ride”. Od 2017 roku 
Rafał Brzozowski współpracuje z Telewizją Polską  
jako prowadzący programy rozrywkowe: „Jaka 
to melodia?” i „The Voice Senior” oraz koncerty  
czy widowiska muzyczne. Muzyka nie jest jednak 
jedyną jego pasją. Warto tu dodać, że piosenkarz  
był zapaśnikiem, a aktualnie spełnia się jako pilot.  
Jest też miłośnikiem kitesurfingu i wędkarstwa. 

Różnorodna muzyka, utwory autorskie i covery 
wielkich szlagierów, a także klimat tego wydarzenia 
sprawiły, że koncert z pewnością na długo zapadnie  
w pamięci naszej publiczności. Widzowie 
doskonale się bawili i nie chcieli wypuścić Rafała  
Brzozowskiego ze sceny, domagając się kolejnych 
bisów. 

Organizatorami wydarzenia były: Gmina Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury.

Ciąg dalszy ze str. 1

Dyrektorka KDK Elwira Kozłowska opowiedziała  
widzom o kulisach organizacji tego koncertu.

Ruszają zgłoszenia do naszego  Ruszają zgłoszenia do naszego  
najważniejszego konkursunajważniejszego konkursu

Kozienicka widownia doskonale się bawiła.  
Publiczność kilkukrotnie domagała się bisów. 

To może być ważny krok do wielkiej 
muzycznej kariery. Kozienicki Dom Kultury 
ogłosił jubileuszową, dwudziestą już edycję 
Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława 
Klimczuka. Zgłoszenia ruszają 1 marca.

Ten prestiżowy, ogólnopolski konkurs co roku 
przyciąga do Kozienic wspaniałych, młodych artystów 
z najdalszych zakątków kraju. Tu czeka ich szansa na 
występ przed liczną publicznością i możliwość zdobycia 
atrakcyjnych nagród finansowych, a te z okazji 
jubileuszu będą rekordowe. W tym roku zdobywca 
Grand Prix, oprócz pamiątkowej statuetki, otrzyma 
czek na kwotę 10 tys. złotych.

Konkurs odbędzie się w ramach Festiwalu 
Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka, 
zaplanowanego na 25-26 sierpnia. Przesłuchania 
finałowe poprzedzą kwalifikacje wstępne, których 

termin ustalono na 28 maja.

Dla kogo?
Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie 

wokalistów (mogą im towarzyszyć chórki), duety  
oraz małe zespoły wokalne – do 6 osób. Obowiązuje 
jedna kategoria wiekowa: od 15. roku życia.  
Decyduje rok urodzenia.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie  
zgłoszenia za pomocą interaktywnego formularza 
zgłoszeniowego. Ten dostępny będzie na stronie  
www.dkkozienice.pl w dniach 1-31 marca. Należy  
także wpłacić akredytację w wysokości 150 zł. 

Uczestnicy muszą przygotować po dwa utwory, 
wybrane z list piosenek, opublikowanych przez 
organizatorów konkursu. W trakcie przesłuchań 
obowiązkowo będą prezentowali utwór z listy nr 1, 
a na życzenie jury – również z listy nr 2.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin,  
dostępne są na stronie www.dkkozienice.pl.
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To było istne szaleństwo  To było istne szaleństwo  
dla młodych miłośników muzykidla młodych miłośników muzyki

Kolejny raz możemy śmiało powiedzieć, 
że takiego koncertu jeszcze u nas nie było.  
W ramach „Kulturalnych czwartków w KDK”  
do sali koncertowo-kinowej Centrum  
Kulturalno-Artystycznego, Kozienicki Dom 
Kultury zaprosił tym razem najmłodszą 
widownię. W czwartek, 2 lutego, 
zorganizowaliśmy koncert „NutkoSfera  
– CeZik dzieciom”.

„NutkoSfera” to projekt CeZika, czyli Cezarego 
Nowaka, któremu w Kozienicach towarzyszyła 
Krówka Borówka. Cezary Nowak to artysta, 
który od dziecka brzdąka, stuka, buczy,  
huczy i wyje! Przyznać trzeba, że wychodzi mu to 
doskonale, a dzieci potrafią to docenić. Zresztą na 
dorosłych robi nie mniejsze wrażenie, bo jego piosenki 
wpadają w ucho, a edukacyjne teksty zapadają  
z łatwością w pamięci zarówno małych, jak i dużych.

Celem CeZika jest zabawa i nauka poprzez muzykę, 
a jednocześnie wyrabianie w dzieciach wrażliwości 
muzycznej. To właśnie dlatego wśród jego utworów 
dedykowanych dzieciom nie znajdziemy aranżacji 
dyskotekowych czy biesiadnych. Dba o gust muzyczny 

dzieci od najmłodszych lat. Jego piosenki zachęcają  
do wspólnej zabawy, jednocześnie przekazując 
konkretną wiedzę oraz rozmaite ciekawostki.

Platynowy CeZik
Od 2009 roku CeZik publikuje swoją twórczość  

w Internecie. Na kanałach You Tube „CeZik” 
oraz „KlejNuty” opublikował kilkadziesiąt filmów. 
Najpopularniejsze zostały wyświetlone kilkadziesiąt 
milionów razy. Łącznie materiały CeZika doczekały się 
ponad 330 milionów odsłon, co sprawia, że jest jednym 
z najpopularniejszych polskich twórców działających  
w sieci. Trudno dziwić się, że bilety na jego koncert  
w Kozienicach rozeszły się niczym świeże bułeczki!

Niewątpliwie najpopularniejszym klipem  
i utworem CeZika jest „W Układzie Słonecznym”,  
który ma ponad 70 milionów wyświetleń.  
Wiosną 2021 roku otrzymał status Platynowej 
Płyty! Nie mogło go zabraknąć w czasie koncertu. 
Dzieci, zarówno przy tym kawałku, jak i wszystkich 
innych, doskonale się bawiły i wyszły z wydarzenia 
z niezapomnianymi wspomnieniami.

Organizatorami koncertu były: Gmina Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Dzieci były zachwycone koncertem CeZika i razem z nim doskonale się bawiły - również na scenie.
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Widowiskowe iluzje zawładnęły  Widowiskowe iluzje zawładnęły  
wyobraźnią młodych widzówwyobraźnią młodych widzów

Strzały z rewolweru do talii kart, latające 
przedmioty, a nawet przecinanie kobiety na 
pół… To bez wątpienia był niezwykły wieczór 
w Kozienickim Domu Kultury. W czwartek, 
23 lutego, widzowie zgromadzeni w sali 
koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-
Artystycznego zobaczyli największy familijny 
spektakl iluzji w Polsce pt. „Magiczni Show”. 

Dla kozienickiej widowni tego dnia wystąpili 
Sebastian i Martyna Grabowscy, czyli „Pan Magiczny” 
oraz „Pani Czarująca”. Była to już kolejna ich wizyta  
w naszym mieście i znów spotkała się ona  
z ogromnym zainteresowaniem. Bilety na spektakl 
wyprzedały się do ostatniej sztuki. Nic w tym dziwnego, 
bo artyści robią kapitalne show, mają niesamowity 
kontakt z młodymi widzami, a przy tym bawią również 
tych nieco starszych odbiorców. Co najważniejsze,  
w trakcie widowiska każdy może poczuć się jak dziecko 

i uwierzyć w magię.

Ponad tona scenografii
Iluzjoniści przywieźli ze sobą dosłownie setki 

kilogramów scenografii, oświetlenia oraz rekwizytów, 
co przełożyło się na widowiskowość całego występu. 
Zjawiskowe były też same iluzje, a wśród nich płonący 
portfel, ludzkie origami, latający stolik czy przecinanie 
ręki. Wiele trików miało charakter interaktywny, a nasi 
widzowie mieli okazję do pojawienia się na scenie,  
co jeszcze bardziej potęgowało ich radość. Dzieci przez 
cały spektakl pomagały iluzjonistom, wykrzykując 
magiczne zaklęcia. Co chwilę salę wypełniały też 
salwy śmiechu, bo jak się po raz kolejny okazało  
– magia bywa zabawna.

Całość potrwała ponad 70 minut. Nie obyło się 
bez głośnych braw oraz wspólnych zdjęć z artystami,  
a publiczność opuściła nasz dom kultury w wyjątkowo 
dobrych humorach.

Organizatorami wydarzenia były: Gmina Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Przecinanie kobiety na pół to jeden z najbardziej widowiskowych numerów, jakie zobaczyliśmy tego wieczoru.
Co więcej, odbył się on z pomocą dwóch osób z widowni, które związały „Panią Czarującą”. 
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„Energia koloru” to tytuł najnowszej 
ekspozycji, którą można oglądać  
w sali wystawowej Centrum Kulturalno-
Artystycznego w Kozienicach. Uroczysty 
wernisaż wystawy, z udziałem Moniki 
Drewnickiej – autorki prezentowanych prac, 
odbył się w piątek, 3 lutego. 

Był to pierwszy wernisaż w 2023 roku  
w Kozienickim Domu Kultury. Wszystkich przybyłych na 
otwarcie wystawy powitała jej komisarz, instruktorka 
KDK Agnieszka Bieńkowska. 

Tym razem w sali wystawowej CKA można 
oglądać obrazy Moniki Drewnickiej. To radomianka,  
absolwentka Szkół Artystycznych w Nałęczowie 
oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i w Łodzi. 
Jest także pedagogiem i instruktorem w miejskich 
placówkach kultury „Idalin” oraz „Łaźnia”. Zawodowo 
zajmuje się projektowaniem wnętrz.

Jej pasja do sztuki narodziła się jeszcze  
w dzieciństwie. –  Całe moje życie oscyluje wokół 
sztuki, rysowania, malowania, fotografii. Zajmuję się 
również dzianiną i potrafię haftować. To wszystko 
jest związane z pięknem, a ja jestem na nie bardzo  
wrażliwa – podkreślała Monika Drewnicka. 

„Energia koloru”
Na wystawie w KDK prezentowane są prace na 

płótnie wykonane techniką akrylu. Ich tematyka jest 
bardzo różnorodna. Zobaczyć można zarówno pejzaże, 
kwiaty, akty, jak i obrazy abstrakcyjne. Jak zdradziła 
Monika Drewnicka jej prace nigdy nie są planowane,  
ale są efektem jej myśli, przeżyć i doświadczeń 
życiowych. Nie powstają jednak na szybko, ponieważ 
proces tworzenia jest długotrwały i żmudny. 

Tytuł wystawy  również nie jest przypadkowy. 
Zdaniem autorki prac, kolor jest formą terapii  
w czasach ciągłego stresu. – Pandemia, inflacja, 
wojna to ciągłe powody do zmartwień. Myślę,  
że sztuka, jej piękno, wrażliwość, jest rodzajem  
pomocy dla naszych lęków, szansą na lepsze 
funkcjonowanie organizmu – mówiła autorka prac.  

Dodatkową atrakcją tego wieczoru było losowanie 
jednej z prac autorki. Piękny obraz trafił w ręce nowego, 
szczęśliwego właściciela.

Po części oficjalnej przyszła pora na rozmowy 
kuluarowe, nie tylko o sztuce, przy lampce wina  
i słodkim poczęstunku.

Organizatorami wydarzenia były: Gmina Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Od lewej: komisarz wystawy Agnieszka Bieńkowska oraz autorka prac Monika Drewnicka.
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To był muzyczny finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Kozienicach.  
W niedzielę, 29 stycznia, kozieniczanie  
spotkali się w Centrum Kulturalno-
Artystycznym, by zagrać z największą 
(i najpiękniejszą) orkiestrą świata. Dla 
zgromadzonej w sali kameralnej publiczności, 
a także dla widzów przed telewizorami, 
wystąpili uczniowie, absolwenci i nauczyciele 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach 
oraz uczestnicy zajęć Akademii Szerokich 
Horyzontów Kozienickiego Domu Kultury.

Wszystkich przybyłych na to wydarzenie,  
w tym m.in. Zastępcę Burmistrza Gminy Kozienice  
ds. Społecznych Dorotę Stępień oraz Dyrektorkę 
Kozienickiego Domu Kultury Elwirę Kozłowską, 
powitała instruktor KDK Aleksandra Sitnik, która  
wraz z Michałem Szwajkowskim ze Szkoły Muzycznej 
poprowadziła niedzielny koncert.

Zanim ruszyła część muzyczna, głos zabrała 
wiceburmistrz Dorota Stępień, która podziękowała 

wszystkim zaangażowanym w organizację finału.

Finał z dobrą muzyką
Tego wieczoru, na scenie sali kameralnej 

zobaczyliśmy wielu młodych wykonawców ze Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Kozienicach i Kozienickiego 
Domu Kultury. KDK reprezentowali: Wiktoria Kotlicka, 
Lena Tetlak, Milena Anioł, Wiktoria Bomba, Wojtek 
Dębowski, Alicja Lenarczyk, Oliwier Dębiński, Natalia 
Wilczek, Katarzyna Chałdaś oraz Tercet N.O.K.

Z ramienia Szkoły Muzycznej wystąpili 
natomiast: duet Amelia Wojnowska i Lena Dyga,  
Hanna Kiełkiewicz, Sofiya Sukharieva, Mikołaj 
Mańka, trio Piotr Wołos, Paweł Ptaszek i Adam 
Jaroszek, Julia Jarosińska, Wiktor Kończyk, 
kwartet Mikołaj Mańka, Jakub Adamiec, Mateusz 
Domagała, Piotr Chałdaś, duet Jakub Chołuj  
i Nikodem Wełnowski oraz na finał Nina Kwaśnik.

W sumie zobaczyliśmy 21 prezentacji muzycznych, 
a repertuar tego wieczoru był bardzo zróżnicowany. 
Były występy wokalne i instrumentalne, utwory  
polskie i zagraniczne. Wszystkie wykonane  
w szczytnym celu i nagrodzone gromkimi brawami.

Ciąg dalszy na str. 7

Dla naszych widzów wystąpili młodzi artyści z Kozienickiego Domu Kultury i Szkoły Muzycznej w Kozienicach.  
Po koncercie przyszła pora na „Światełko do nieba” oraz rozliczenie naszej firmowej puszki stacjonarnej.
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Razem przeciw sepsie
W trakcie koncertu, prowadzący przypomnieli 

widzom cel tegorocznej zbiórki, a jest nim walka  
z sepsą. Sepsa to zespół objawów wywołanych przez 
niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu  
na zakażenie. W krótkim czasie może ona doprowadzić 
u chorego do niewydolności wielonarządowej,  
wstrząsu i śmierci. Jak wynika z najnowszych badań,  
w skali globalnej sepsa jest przyczyną  
20 proc. wszystkich zgonów. W ramach 31. finału  
wolontariusze zbierali środki na sprzęt,  
który ma pomóc w diagnozowaniu i leczeniu sepsy.

Na ulicach całego kraju kwestowało 120 tys. 
wolontariuszy, zrzeszonych w ponad 1600 sztabach. 
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
w Kozienicach, jak co roku, zorganizowano w Ognisku 
Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”, a w naszym 
mieście z puszkami wyruszyło 70 osób. Ponadto,  
w kilku punktach miasta działały tzw. „firmowe puszki 
stacjonarne”, a jedna z nich od połowy grudnia dostępna 
była w kasach Kozienickiego Domu Kultury. 

Nie brakowało też informacji o historii kozienickich 
finałów. W ciągu 30 lat, w naszym mieście na rzecz 
WOŚP zebrano około 1 miliona złotych. Z kolei 
do kozienickiego szpitala trafił sprzęt o wartości  
około 1,6 miliona złotych, m.in. na oddział  
noworodkowy i pediatryczny, ale nie tylko.

Światło gorących serc
Tradycyjnym zwieńczeniem finału było symboliczne 

„Światełko do nieba” przed Centrum Kulturalno-
Artystycznym. Przypomnijmy, że od kilku lat odbywa 
się ono bez pokazu fajerwerków. Zamiast tego, 
mieszkańcy zapalają symboliczne zimne ognie.  
Tak było i tym razem.

Całe wydarzenie objął Patronatem Honorowym 
Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski.

Rozliczenie naszej puszki
Tuż po zakończeniu koncertu, Dyrektorka 

Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska  
udała się do kozienickiego sztabu, aby rozliczyć naszą 
firmową puszkę stacjonarną. Kwesta do tej skarbony 
trwała od 13 grudnia do 29 stycznia, a po przeliczeniu 
okazało się, że zebrano do niej 2628 zł i 25 gr. 

Na zakończenie zbiórki, dyrektorka KDK Elwira 
Kozłowska odebrała oficjalne podziękowania za udział 
w akcji od szefowej kozienickiego sztabu, dyrektorki 
OPP „OJ” Urszuli Strzelczyk. 

Rekordowa zbiórka
Warto podkreślić, że w tym roku padł rekord zbiórek 

w Kozienicach. W 2023 roku nasi mieszkańcy wrzucili 
do puszek kwotę 83213 zł i 16 gr. Poprzedni rekord padł 
w 2020 roku i było to niespełna 75 tys. zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami w ten 
wyjątkowy dzień. Wyrazy uznania kierujemy też do 
każdej osoby, która wsparła akcję. Gramy dalej!

Ciąg dalszy ze str. 6

To był najsłodszy dzień w tym roku  To był najsłodszy dzień w tym roku  
na Uniwersytecie Trzeciego Wiekuna Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Ten dzień upłynął w karnawałowym 
klimacie. W środę, 8 lutego, słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego 
Domu Kultury spotkali się na ostatnim przed 
feriami wykładzie. Ponadto, tego dnia odbyły 
się tradycyjne obchody Dnia Pączka.

Tego dnia odbył się jeden wykład, zatytułowany 
„Karnawał w Wenecji – maskarady i tradycje 
karnawałowe”. Wygłosił go Jarosław Filipek, 
absolwent architektury na Politechnice Warszawskiej  
oraz Akademii Sztuk Pięknych. Artysta specjalizuje 
się w malowaniu pejzaży i chętnie sięga po akwarele. 
W Kozienicach opowiadał słuchaczom o historii  
i tradycjach najsłynniejszych imprez karnawałowych  
w Europie. Prelegent miał też ze sobą nietypowe 
pomoce dydaktyczne w postaci barwnych masek, które 
chętni mogli przymierzyć po wykładzie.

Na zakończenie spotkania, na seniorów czekał 
słodki poczęstunek w postaci pączków oraz faworków.  

Wzorem poprzednich lat, Rada Słuchaczy UTW 
zorganizowała bowiem tradycyjne obchody Dnia 
Pączka. W tym roku, ze względu na ferie, te odbyły 
się nieco wcześniej niż zazwyczaj, bo na tydzień przed 
Tłustym Czwartkiem. Niemniej jednak, było pysznie!

Rada Słuchaczy i dyrektorka KDK Elwira Kozłowska.



Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

U nas nie ma nudy. Tak wyglądała  U nas nie ma nudy. Tak wyglądała  
„Zima w mieście - Ferie 2023 z KDK”„Zima w mieście - Ferie 2023 z KDK”

Na okres ferii zimowych Kozienicki Dom Kultury przygotował dla dzieci i młodzieży  
bogatą ofertę zajęć w ramach akcji „Zima w Mieście — Ferie 2023 z KDK”. Na wszystkich 
chętnych czekały różnego rodzaju zajęcia plastyczne oraz taneczne, a także specjalne seanse 
kinowe oraz wyjazd do teatru do Radomia. Publikujemy fotorelację z ferii. 

Wraz z Agnieszką Bieńkowską dzieci przygotowały  
serca z filcu na drewnianych plastrach.

Marlena Zielińska poprowadziła warsztaty tworzenia 
biżuterii. Uczestnicy stworzyli świetne ozdoby.

Mobil to rodzaj wiszącej karuzeli. Takie zabawki dzieci 
stworzyły pod okiem Katarzyny Kościug. 

Wraz z Patrycją Dąbrowską uczestnicy przygotowali 
wyjątkowe „bałwankowe breloczki”.

Po raz kolejny ogromnym zainteresowaniem cieszyła 
się kalkomania z Anną Tomczyk-Anioł.

Wraz z Haliną Koryńską dzieci poznały ciekawe  
tańce i zabawy integracyjne.
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U nas nie ma nudy. Tak wyglądała  U nas nie ma nudy. Tak wyglądała  
„Zima w mieście - Ferie 2023 z KDK”„Zima w mieście - Ferie 2023 z KDK”

Wolontariuszki z wolontariatu seniora UTW KDK 
pokazały dzieciom jak wykonać kolorowe rajskie ptaki.

„Tworzenie własnych puzzli” to kolejne zajęcia  
plastyczne z Katarzyną Fijołek.

Katarzyna Fijołek poprowadziła zajęcia plastyczne „Kamienne buzie” dla dwóch grup dzieci. To były zajęcia  
dla najmłodszych uczestników, bo skierowane do grupy wiekowej 4-10 lat. Było kolorowo i radośnie.

Jak co roku, na ferie przygotowaliśmy specjalne seanse kinowe. Nasi młodzi widzowie zobaczyli  
dwie produkcje: film familijny „Uwolnić Poly” oraz animację „Miś Bamse na wulkanie”. 
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U nas nie ma nudy. Tak wyglądała  U nas nie ma nudy. Tak wyglądała  
„Zima w mieście - Ferie 2023 z KDK”„Zima w mieście - Ferie 2023 z KDK”
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Jak przenieść książkowy  Jak przenieść książkowy  
thriller na deski teatru?thriller na deski teatru?

Za nami kolejny wyjazd z cyklu 
„Teatralne podróże”. W niedzielę, 5 lutego, 
miłośnicy dobrej gry aktorskiej wybrali się  
do stołecznego OCH-Teatru, gdzie zobaczyli 
spektakl pt. „Dziewczyna z pociągu”.

„Dziewczyna z pociągu” to teatralna adaptacja 
słynnego thrillera psychologicznego Pauli Hawkins. 
Książka, sprzedana w milionach egzemplarzy, przez 
wiele tygodni utrzymywała się na pierwszym miejscu 
listy bestsellerów dziennika „The New York Times”. 

Widzowie poznali historię załamanej po rozwodzie 
Rachel, spędzającej dnie na fantazjach o pięknej 
parze mieszkającej w domu, który codziennie mija 
jadąc pociągiem. Pewnego ranka zobaczyła tam coś,  

co wywróciło jej życie do góry nogami. 

Wielu widzów z pewnością kojarzy ten tytuł  
z głośnej ekranizacji z 2016 roku. Teraz była okazja 
do tego, aby przekonać się, jak tekst Hawkins  
sprawdza się na deskach teatru.

W ramach akcji „Zima w mieście - Ferie 2023 z KDK” zorganizowaliśmy również wyjazd 
 do Teatru Powszechnego w Radomiu. Młodzi widzowie zobaczyli spektakl pt. „Roszpunka”.
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Miłośnicy słowa pisanego trenowali  Miłośnicy słowa pisanego trenowali  
z wybitnym specjalistąz wybitnym specjalistą

W sobotę, 11 lutego, odbyła się kolejna 
edycja jednodniowych otwartych warsztatów 
literackich w Kozienickim Domu Kultury. 
Miłośnicy słowa pisanego spotkali się  
w sali wystawowej Centrum Kulturalno-
Artystycznego w Kozienicach, by wspólnie 
pracować nad swoim warsztatem z profesorem 
Arkadiuszem Bagłajewskim.

Otwarte warsztaty literackie to jedno  
z cyklicznych działań Kozienickiego Domu Kultury,  
jakie organizowane są z myślą o lokalnych literatach, 
osobach piszących zarówno poezję, jak i prozę.  
To dobra okazja do ćwiczeń językowych dla każdego, 
kto lubi pisać. Niezależnie od poziomu zaawansowania. 
Na warsztatach pojawiają się zarówno osoby, które 
mają na swoim koncie publikacje, jak i debiutanci, 
którzy chcą poznać opinie innych na temat swojej 
twórczości. Każdorazowo, uczestnicy przed zajęciami 
wysyłają swoje teksty do oceny.

Wśród stałych uczestników warsztatów są członkowie 
Grupy Poetyckiej „Erato”, działającej w Kozienickim 
Domu Kultury. Tak też było w trakcie tego spotkania.  
W sumie w warsztatach udział wzięło 7 osób.

Pod okiem specjalisty
Pierwsze w tym roku zajęcia odbyły się pod okiem  

prof. dr. hab. Arkadiusza Bagłajewskiego. To pracownik 
Instytutu Filologii Polskiej UMCS; w latach 2015-

2019 dyrektor Instytutu (w latach 2010-2013  
z-ca dyr. IFP); w latach 2015-2019 kierownik Zakładu 
Historii Literatury Polskiej, od 2019 roku kierownik 
Katedry Historii Literatury Polskiej. Od 2017 roku jest 
członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN. 

Zajmuje się romantyzmem i współczesnością.  
Jest autorem 5 książek: „Ostatni romantyk. Twórczość 
liryczna Kornela Ujejskiego” (1999), „Poezja „Trzeciej 
epoki”.  O twórczości Zygmunta Krasińskiego”” (2009), 
„Mapy dwudziestolecia 1989-2009” (2012), „Obecność 
romantyzmu” (2015), „Inny Krasiński” (2021). 
Opublikował blisko 300 artykułów, szkiców i recenzji  
w czołowych czasopismach naukowych i literackich.  
Był redaktorem kwartalnika literackiego „Kresy” przez 
cały czas istnienia pisma (1989-2010), zaś w latach 
1995-2010 redaktorem naczelnym. 

Owocne zajęcia
Zajęcia potrwały kilka godzin, a ich program 

obejmował wspólne omówienie utworów napisanych 
przez uczestników warsztatów, które ci przynieśli 
ze sobą. Do każdej zaprezentowanej przez autora 
twórczości odniósł się również prowadzący. 

To był bardzo twórczy czas, a przede wszystkim 
okazja do spotkania w literackim klimacie i wielu 
ciekawych rozmów. Nad przebiegiem warsztatów, 
z ramienia Kozienickiego Domu Kultury, czuwała 
instruktor KDK Halina Koryńska. 
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Uczestnicy warsztatów wraz z prowadzącym prof. Arkadiuszem Bagłajewskim.
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Sprawdź, co będzie się działo  Sprawdź, co będzie się działo  
w Kozienickim Domu Kulturyw Kozienickim Domu Kultury

MARZEC 2023 w KDK:
• Codziennie, za wyjątkiem czwartków,  
zapraszamy na seanse filmowe do kina. 
• Czwartek, 2 marca, godz. 19.00. Spektakl 
komediowy pt. „Weekend z R.”
• Czwartek, 9 marca, godz. 17.00 i 20.00.  
Koncerty Ryszarda Rynkowskiego z okazji „Gminnego  
Dnia Kobiet”. Zaprasza Burmistrz Gminy Kozienice  
Piotr Kozłowski.
• Czwartek, 16 marca, godz. 19.00. Spektakl 
komediowy pt. „Prezent urodzinowy”.
• Piątek, 17 marca, godz. 11.00. Warsztaty 
plastyczne „Pisanka w CKA”.
• Sobota, 18 marca, godz. 16.00. Światowy  
Dzień Poezji połączony z 25-leciem Grupy Poetyckiej 
 „Erato”.
• Wtorek, 21 marca, godz. 10.00. Eliminacje 
środowiskowe XL Małego Konkursu Recytatorskiego.
• Środa, 22 marca, godz. 10.00. Eliminacje 

środowiskowe 68. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego.
• Środa, 22 marca, godz. 17.30. III Spotkanie  
Klubu Filmowego „Znicz” w Kinie KDK.
• Czwartek, 23 marca, godz. 18.00. Stand-up  
pt. „Żarty z wąsem” Mariusza Kałamagi i Jacka Nocha.
• Niedziela, 26 marca, godz. 12.00. Spektakl  
pt. „Wielkanocne pisanki” z cyklu „Poranki teatralne  
dla dzieci”.
• Wtorek, 28 marca, godz. 10.00. Eliminacje 
powiatowe XL Małego Konkursu Recytatorskiego  
oraz 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
• Czwartek, 30 marca, godz. 17.30. „Zemsta 
Nietoperza” w Kinie KDK - retransmisja operetki  
z Legendarnej Opery Wiedeńskiej. 
• Piątek, 31 marca, godz. 17.00. Wernisaż  
wystawy malarstwa i rzeźby Mariusza Kumora. 
• Piątek, 31 marca. Wydanie nr 146 „Magazynu 
Kulturalnego KDK”.

Zeskanuj kod QR  
i sprawdź nasz  

repertuar.

Przed nami kolejne tygodnie pełne 
filmowych emocji w Kinie KDK. Sprawdzamy, 
jakie produkcje zobaczymy w marcu  
na naszym ekranie. 

Nowy miesiąc rozpoczniemy od premiery 
ogólnopolskiej animacji „Szczęście Mikołajka” na 
podstawie hitu Rene Goscinnego. Ta już 3 marca.
Szykujemy też specjalny seans z okazji „Dnia Kobiet” 
(8 marca) i film „Magic Mike: Ostatni taniec”.

10 marca na naszym ekranie pojawią się  
dwie polskie produkcje, czyli komedia „Pokolenie 
Ikea” oraz dramat wojenny „Filip”. Ten zobaczymy 
również w ramach cyklu „Kino dla seniora”.

Z kolei 15 marca, w ramach cyklu „Kino dla 
ciekawych”, wyświetlimy brytyjski dramat „Aftersun”. 
Arcydzieło współczesnego kina, które ma na swoim 
koncie ponad 170 nominacji i wyróżnień.

Na brak emocji nie będą mogli narzekać też fani 

kina superbohaterskiego, bo 17 
marca czeka nas kolejna premiera. 
Tym razem będzie to „Shazam! 
Gniew bogów”, czyli kontynuacja  
przygód Billy’ego Batsona. 
Premierowo zagramy też „Szkołę 
magicznych zwierząt”. 

To jednak nie wszystko. 
Już 22 marca odbędzie się 
III Spotkanie Klubu Filmowego „Znicz”, podczas  
którego zobaczymy komedię obyczajową „Lunana. 
Szkoła na końcu świata”.

Z kolei 31 marca, w ramach „Kulturalnych  
Czwartków w KDK” zaprosimy Państwa na retransmisję 
operetki „Zemsta Nietoperza”.

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


