
tradycją, swoje wierszy zaśpiewał. 

Recytacje były przeplatane utworami 

Moniki Lidke, która śpiewała z własnym 

gitarowym akompaniamentem.  

- Bardzo chętnie i jak najczęściej 

staram się koncertować w naszym kraju. 

Tym bardziej cieszę się, że jestem wśród 

polskich poetów, którzy kultywują nasz 

piękny język – opowiadała Monika Lidke, 

obecnie mieszkająca w Londynie. 

Autorka od wielu lat koncertuje na 

brytyjskiej scenie prezentując się wraz z 

zespołem podczas festiwali oraz w 

prestiżowych londyńskich klubach. Jej 

debiutancka płyta „Waking up to Beauty” 

została bardzo ciepło przyjęta przez 

krytyków muzycznych oraz prezenterów 

radiowych w wielu krajach. W Polsce jej 

muzykę promuje Marek Niedźwiecki w 

programie radiowym „Zapraszamy do 

trójki”. 

Podczas wieczoru swoją twórczość 

przedstawiali także członkowie Grupy 

Poetyckiej „Erato” z Kozienickiego Domu 

Kultury: Zofia Kucharska, Halina Budniak, 

Maria Komsta, Iwona Bitner, Urszula 

Podsiadła, Piotr Piechota, Andrzej 

Opiłowski. W programie znalazły się też 

wiersze Edwarda Krzyształowskiego. 

- Wszyscy artyści, którzy przyjeżdżają 

do Kozienic wywożą niezapomniane 

wspomnienia – mówił podczas wieczoru 

Aleksander Nawrocki ze Związku 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Wystawa sąsiadów z Grójca 
45 prac 17 

członków 

Stowarzyszenia 

Plastyków Ziemi 

Grójeckiej można od 

piątku, 20 kwietnia 

oglądać w Galerii 

Kozienickiego Domu 

Kultury. Ekspozycja 

ukazuje przekrój 

twórczości grójeckich 

malarzy, grafików 

oraz prace wykonane 

haftem 

krzyżykowym. 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

POETYCKA BIESIADA 

MAJ w KDK: 

> 5 maja od godziny 11.00 

eliminacje regionalne do 17. 

Ogólnopolskiego 

Konkursu Piosenki 

„Wygraj Sukces”. 

> 10 maja o godzinie 11.00 

zakończenie roku 

akademickiego 

2011/2012 Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku.  

> PORANEK TEATRALNY 

DLA DZIECI: 13 maja o 

godzinie 11.40 spektakl 

„Kopciuszek”.  

> 17 maja o godzinie 12.00 

rozstrzygnięcie konkursu 

plastycznego „Mój 

wymarzony dom”.  

> TEATRALNE PODRÓŻE: 

18 maja o godzinie 17.15 

wyjazd do Teatru KWADRAT 

w Warszawie na 

przedstawienie Marcina 

Szczygielskiego „BEREK 

CZYLI UPIÓR W MOHERZE” w 

reżyserii Andrzeja Rozhina. 

> 20 maja od godziny 16.00 

18-tka KRONIKI 

KOZIENICKIEJ.  

> 21-22 maja XIX Konkurs 

Muzyczno - Taneczny 

MUSIC-DANCE (termin 

zgłoszeń upływa 11 maja). 

21 maja od godziny 11.00 - 

kategorie taneczne, 22 maja 

od godziny 11.00 - kategorie 

muzyczne i teatralne. 

> 27 maja o godzinie 18.00 

II KOZIENICKI SLAM 

POETYCKI.  

> Trwa przyjmowanie 

zgłoszeń do VIII 

Ogólnopolskich 

Prezentacji Artystycznych 

Osób Niepełnosprawnych 

„Szukamy Siebie”, X 

Konkursu Piosenki o 

Nagrodę im. Bogusława 

Klimczuka, X 

Ogólnopolskiego 

Konkursu Literackiego im. 

Marii Komornickiej. 
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Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

W niedzielę, 15 kwietnia w 

Kozienickim Domu Kultury im. 

Bogusława Klimczuka odbył się 

wieczór poezji zorganizowany w 

ramach XII Światowego Dnia Poezji. 

W spotkaniu wzięli udział goście: 

Lam Quang My - poeta wietnamski od 

ponad 20 lat mieszkający w Polsce, 

Aleksander Nawrocki - poeta 

zrzeszony w Związku Literatów 

Polskich oraz Monika Lidke - 

wokalistka, autorka tekstów i muzyki 

pochodząca z Lubina, obecnie 

mieszkająca w Londynie. 

- Swoje pierwsze wiersze pisałem i 

publikowałem już w piątej klasie szkoły 

podstawowej – wspominał Lam Quang 

My. – Całe swoje życie, podobnie jak pan 

Aleksander, angażuję się w życie 

literackie – dodał poeta. 

Lam Quang My, zgodnie z wietnamską 

Gośćmi specjalnymi tegorocznego Światowego 

Dnia Poezji byli: Aleksander Nawrocki (z lewej) 

oraz Lam Quang My. 

Światowy Dzień Poezji odbył się po raz dwunasty. W  

Kozienicach poeci spotykają się z tej okazji od 2004 roku.   

Agnieszka Piwkowska (komisarz wystawy, instruktor KDK)  

podziękowała autorom wręczając pamiątkowe dyplomy i kwiaty. 



Podczas otwarcia wystawy twórczość grójeckich artystów 

przybliżył zebranym Andrzej Kujawa, prezes Stowarzyszenia 

Plastyków Ziemi Grójeckiej oraz jeden z jego członków Krzysztof 

Krawczyk. 

Swoje prace pokazali: Klaudiusz Adamski-Kazimierski, Maja 

Bałdyga, Mariusz Czarnecki, Maria Jakubczyk, Angelika 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Nie jest ważny wiek, nie są ważne 

umiejętności. Najważniejsza jest miłość do tańca 

i chęć wspólnej zabawy. W sobotę, 21 kwietnia 

w Kozienickim Domu Kultury rozpoczął 

działalność Klub Tańca. Do członkowstwa w 

klubie zostali zaproszeni uczestnicy wszystkich 

edycji kursu tańca, który od ponad dziesięciu lat 

organizowany jest w placówce. 

- Spotkania Klubu Tańca będą się odbywały 

cyklicznie. Za każdym razem w innej stylistyce. Będą 

lata 60-te, 70-te, odpowiednia muzyka i obowiązkowo 

stroje – mówi Helena Szamańska, instruktor tańca 

KDK, pomysłodawca przedsięwzięcia.  

Spotkania taneczne to doskonała okazja do 

przypomnienia sobie kroków podstawowych do walca 

angielskiego i wiedeńskiego, rock n' rolla, twista, cha-

chy, tanga, salsy, samby nauczanych w czasie kursu. 

- Pomysł jest bardzo dobry, bo mało jest okazji do 

wspólnego tańca i wspólnej zabawy – mówią Marlena i 

Andrzej, którzy razem uczestniczyli w kursie, a teraz 

są członkami Klubu Tańca Kozienickiego Domu 

Kultury. 
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KLUB TAŃCA 

Klub tańca ma szansę na stałe zagościć w 

kalendarzu imprez. 

Literatów Polskich. 

Spotkanie z poezją przygotowała i poprowadziła 

Halina Koryńska, instruktor i opiekunka Grupy 

Poetyckiej „Erato” działającej w Kozienickim Domu 

Kultury. 

Patronat nad Światowym Dniem Poezji objęło: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Polski Komitet ds. UNESCO. Organizatorem jest 

Aleksander Nawrocki ze Związku Literatów Polskich. 

Współorganizatorem wieczoru był Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Monika Lidke zagrała i zaśpiewała autorskie 

kompozycje. 

Światowy Dzień Poezji 

Członkowie Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Grójeckiej po raz pierwszy pokazali swoje prace na wspólnej 

wystawie w Kozienicach.  

Kazimierska-Adamska, Agnieszka Kazała, Irena Kordalewska, 

Krzysztof Kozłowski, Sebastian Krawczyk, Andrzej Kujawa, 

Paulina Linfert, Ewa Lipińska, Teresa Matulka, Daria Pelhen, 

Jolanta Szczepaniak-Kołakowska, Monika Szczepańska i 

Przemysław Zientek. 

Wystawa jest rewizytą twórczą. Wcześniej swoją twórczość 

zaprezentowali w Grójeckim Ośrodku Kultury członkowie Grupy 

Twórczej „Vena” działającej w Kozienickim Domu Kultury. Prace 

plastyków grójeckich można oglądać do 20 czerwca, a zdjęcia z 

wernisażu na profilu Kozienickiego Domu Kultury na portalu 

społecznościowym Facebook’a. 

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

Wystawa w Galerii 



bieżące wydarzenia były 

przedstawiane z tygodniowym 

opóźnieniem, od kilku lat informacje 

ukazują się codziennie, a w soboty i 

niedziele prezentowany jest przegląd 

wydarzeń tygodnia z udziałem 

prezenterów Kroniki. 

Redakcja od chwili powstania 

mieści się na drugim piętrze 

Kozienickiego Domu Kultury. Warto 

przy tej okazji podkreślić, że Kronika 

nie jest telewizją kablową, a z 

Promontelem, czyli operatorem sieci, 

łączy ją jedynie wykupiony kanał.  

Aktualności emitowane są 

codziennie od poniedziałku do piątku 

o godzinach: 8.00, 11.00, 15.00, 

18.00 i 21.30. Od trzech lat 

realizowane przez Kronikę materiały 

informacyjne zamieszczane są na 

stronie internetowej: itk.kozienice.pl, 

a ostatnio również na kanale 

YouTube.  

Więcej o „Kronice Kozienickiej” 

można dowiedzieć się wchodząc na 

stronę www.dkkozienice.pl, a z 

pracownikami skontaktować się 

przychodząc osobiście do redakcji, 

dzwoniąc na numer 661 625 421 lub 

48 611 07 50, a także poprzez pocztę 

elektroniczną: 

kronika@dkkozienice.pl. 

KRONIKA JEST DOROSŁA  
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RELACJA: KRONIKA KOZIENICKA DZIAŁA OD 1994R.  

18 lat temu Telewizja Lokalna 

„Kronika Kozienicka”, jako jedna z 

form działalności Kozienickiego Domu 

Kultury, rozpoczęła regularne 

nadawanie programu telewizyjnego. 

Od tego czasu zmieniali się ludzie ją 

tworzący, zmieniał się wizerunek i 

oprawa graficzna programu, zmieniało 

się kierownictwo i godziny emisji - 

jedno pozostało niezmienne - chęć 

przekazywania widzom możliwie 

najszybciej i najrzetelniej informacji z 

terenu miasta i okolicznych 

miejscowości gminy Kozienice.  

Obecnie program tworzy 

sześcioosobowy zespół. Stroną 

merytoryczną serwisów 

informacyjnych zajmują się: Renata 

Jasek i Marta Augustyn-Pulkowska, 

zaś serwisów sportowych Rafał Koczyk 

i Stanisław Kacperek (współpracujący 

z Kroniką niemal od jej powstania). 

Za stronę techniczną odpowiada 

trzech operatorów: Dariusz Wąsik, 

który tworzy telewizję od samego 

początku oraz Cezary Smolarczyk i 

Tomasz Rybiński. Bezpośredni nadzór 

nad działalnością sprawuje dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska.  

W ciągu 18 lat zmieniała się 

formuła programu, początkowo 

18-stka KRONIKI 

20 maja od godz. 16 na placu za 

domem kultury odbędzie się 

jubileusz 18-lecia Kroniki 

Kozienickiej. Kozienicki Dom 

Kultury przygotował wiele 

atrakcji, wśród nich: otwarte 

studio, ciekawe wywiady, 

konkursy z nagrodami oraz 

występy muzyczne. Zapraszamy 

serdecznie do udziału w imprezie. 

Pracownicy i współpracownicy 

Kroniki Kozienickiej w latach 

1994-2012: Katarzyna 

Bujakowska, Dominik Cwil, 

Elżbieta Długosz, Monika 

Konofał, Elwira Kozłowska,  

Stanisław Kutera (†), Marek 

Metlerski, Barbara Mrozek-

Olechno, Radosław Łepecki, Piotr 

Fiutek, Renata Pastwa, Jolanta 

Piwowar, Janusz Sekuła, Iwona 

Skórnicka, Piotr Wojnowski, 

Marek Zdunek, Agnieszka Żarłak. 

Pracownicy KDK - działu telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka” AD. 2012 (od lewej): Tomasz Rybiński, Rafał 

Koczyk, Marta Augustyn–Pulkowska, Dariusz Wąsik, Renata Jasek, Cezary Smolarczyk oraz Stanisław Kacperek.  



promujących wydawnictwa indywidualne i 

zbiorowe. Biorą udział w konkursach, 

warsztatach literackich i slamach poetyckich 

organizowanych przez KDK. Współpracują z 

poetami z zaprzyjaźnionych ośrodków 

kultury. Dorobek członków Grupy Poetyckiej 

„Erato” został zaprezentowany w 2002 roku 

w almanachu poetyckim „Kozienicka 

uwertura”. 

Spotkania Grupy Poetyckiej „Erato” 

odbywają się w każdą drugą sobotę 

miesiąca o godzinie 11 w Kozienickim Domu 

Kultury.  

Grupa Poetycka „Erato” powstała w 

Domu Kultury w 1998 roku. Na początku 

działała jako sekcja poetycka „Kozienickiego 

Klubu Twórców Kultury”. Przewodniczącą 

sekcji była Alicja Olejarczyk. W 2004 roku z 

samodzielnej inicjatywy poetów, ze struktur 

KKTK wydzielona została grupa poetycka, 

która do dnia dzisiejszego funkcjonuje w 

ramach działalności Kozienickiego Domu 

Kultury. Od 2006 roku przewodniczącą 

grupy jest Maria Komsta. 

Członkowie grupy aktywnie uczestniczą 

w wieczorach poetyckich i spotkaniach 

Poezja wiecznie żywa 

ZAJĘCIA W KDK: Grupa Poetycka ERATO 
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LEKCJE RYSUNKU MANGA  

Grupę Poetycką „Erato” 

tworzyli i tworzą:  

Iwona Bitner, Michalina 

Bitner, Halina Budniak, 

Wiesława Czerniejewska, 

Kinga Gogacz, Maria 

Komsta, Zofia Kucharska, 

Teresa Kulbicka-Sapieja, 

Alicja Olejarczyk (†), Andrzej 

Opiłowski,  Ryszard Pacak,  

Piotr Piechota,  

Urszula Podsiadła,  

Piotr Strzałkowski,  

Zbigniew Szumierz,  

Lidia Zabiegałowska,  

Iwona Wąsik.  

Członkowie Grupy Poetyckiej ERATO podczas XII Światowego Dnia Poezji  

(od lewej): Halina Budniak, Piotr Piechota, Urszula Podsiadła, Zofia Kucharska 

(siedzi), Andrzej Opiłowski, Maria Komsta, Iwona Bitner. 

Zajęcia rysunku Manga prowadzi instruktor KDK 

Agnieszka Żarłak (z lewej). 

Opiekunem grupy oraz 

koordynatorem imprez 

poetyckich jest instruktor KDK 

Halina Koryńska. 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka wciąż 

poszukuje nowych propozycji atrakcyjnych zajęć dla młodzieży 

i dorosłych, które byłyby alternatywą dla spędzania czasu 

przed komputerem i telewizorem.  Jedną z takich propozycji 

jest uruchomiona od kwietnia bieżącego roku LEKCJI RYSUNKU 

MANGA/ANIME. Jak mówi prowadząca zajęcia Agnieszka 

Żarłak, Anime to świetny pretekst do rysowania. Postacie mają 

bardzo charakterystyczny wyidealizowany wygląd, ogromne 

oczy. Można im nadać cechy, które sam autor rysunku chciałby 

mieć. Rysunek Anime to budowanie postaci wraz z 

osobowością i myślenie o niej jak o postaci, którą się „powoła 

do życia”. Nada się jej imię, określi wiek, płeć, 

zainteresowania, a następnie stworzy się dla tej postaci 

rysunkowy świat, w którym przeżyje swoje przygody, pozna 

przyjaciół, wpadnie w tarapaty i poradzi sobie z nimi, tak jak 

autor zechce narysować. Zajęcia te mają na celu uaktywnienie 

wyobraźni, wyrobienie cierpliwości i pewnej kreski, a przede 

wszystkim wprowadzenie w arkana rysowania, które jest 

podstawą wszelkich działań plastycznych. Aktualnie w 

zajęciach uczestniczy do 8 osób. Każda lekcja jest pomyślana 

tak, aby nowy uczestnik mógł śmiało dołączyć do kolejnego 

spotkania. Lekcje rysunku odbywają się w każdy wtorek od 

godz. 15.  

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

