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Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

GRUDZIEŃ w KDK: 

> Codziennie, za 

wyjątkiem czwartków, 

zapraszamy na seanse 

filmowe do kina.  

> Sobota, 5 grudnia 

godz. 17.00 Wieczór 

poezji Grupy Poetyckiej 

ERATO „Herbatka 

różana”. 

> Niedziela, 6 grudnia 

godz. 11.40 Poranek 

teatralny dla dzieci 

„Świąteczne przygody 

Mikołaja” połączony z 

zabawą mikołajkową. 

> Czwartek, 10 grudnia 

godz. 11.00 VII Konkurs 

Kolęd i Pastorałek „Na ten 

Nowy Rok”. 

> Piątek, 11 grudnia 

godz. 12.00 

Rozstrzygnięcie konkursu 

plastycznego „Choinka na 

święta” połączone z 

wręczeniem nagród, 

godz. 16.30 Wyjazd z 

cyklu Teatralne Podróże 

do Teatru Powszechnego 

w Radomiu na spektakl 

CABARET. 

> Niedziela, 13 grudnia 

godz. 11.00 XV Przegląd 

Kolęd i Pastorałek Klubów 

Seniora. 

> Czwartek, 17 grudnia 

godz. 17.00 Koncert 

Muzyki Świątecznej. 

> Piątek, 18 grudnia VII 

Spotkanie Wigilijne 

Mieszkańców Ziemi 

Kozienickiej. 

> Czwartek, 31 grudnia 

godz. 22.00 - 2.00 

Sylwester na skwerku. 

Miesiąc działalności kina 

w  Kozienicach 

W Kozienicach kino funkcjonuje od  23 

października. Jest to jedna z form 

działalności Kozienickiego Domu Kultury im. 

B. Klimczuka. 

 – Postawiliśmy na to, aby kino w 

Kozienicach było kinem premierowym i 

przez pierwszy miesiąc już dwie premiery 

zostały wyświetlone. Był to film familijny 

„Piotruś. Wyprawa do Nibylandii” oraz film 

polski „Listy do M. 2” – mówi dyrektor KDK, 

Elwira Kozłowska. – W najbliższym czasie 

kolejne filmy premierowe, w tym 18 

grudnia przez wszystkich oczekiwane 

„Gwiezdne wojny” -  tak będą w naszym 

kinie – podkreśla dyrektor Kozłowska. 

Premiery rządzą się jednak swoimi 

prawami. Dotyczą one m.in. ilości seansów 

czy czasu wyświetlania filmów. W 

przypadku najnowszej premiery, czyli 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Dwie premiery, kilka nowości, filmy familijne, komedie, dramaty, 

projekty popularne i ambitne - tak w skrócie można podsumować  

pierwszy miesiąc działalności kina w Kozienicach. Duża frekwencja na 

seansach świadczy o tym, że była to inwestycja bardzo potrzebna. 

Kino w Kozienicach cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W ofercie znajdują  

się nie tylko regularne seanse, ale także cykle filmowe m.in. „Poranek filmowy dla dzieci”, 

„Kino dla ciekawych”, a od grudnia pojawi się „Kino dla seniora”.  

Dodatkowo do oferty wprowadzono „Seanse szkolne”. 

W nowoczesnym foyer kina wyposażonym  

w wygodne kanapy, widzowie oczekujący  

na seanse filmowe mogą zapoznać  

się z bieżącym repertuarem. 
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„Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy”  dystrybutor 

zażyczył sobie także wyłączności na salę. 

 – Na szczęście w Centrum Kulturalno-

Artystycznym mamy także salę kameralną na 130 

miejsc, którą uruchomimy jako drugą salę kinową. 

Tak będzie przez 3 tygodnie – informuje E. Kozłowska. 

Oprócz premier są też w kinie liczne nowości, w 

tym James Bond. Najnowsze przygody Agenta 007 

można w Kozienicach oglądać od 27 listopada. 

- Premiery i nowości to jednak nie wszystko. 

Organizowane są także cykle filmowe: „Poranki dla 

dzieci” i „Kino dla ciekawych”. A w grudniu rusza nowy 

cykl „Kino dla seniora”. Oferta ta skierowana jest do 

osób w wieku 60+, w tym również dla słuchaczy UTW, 

którzy w ramach tej oferty będą mogli skorzystać z 

50% zniżki – mówi dyrektor KDK. - Nowością jest też 

możliwość zamówienia projekcji wybranych filmów dla 

szkół. Jesteśmy w stanie do kina w Kozienicach 

ściągnąć wszystkie filmy, którymi zainteresowane są 

placówki oświatowe, w tym lektury szkolne – 

informuje E. Kozłowska. 

 Kino działa w Centrum Kulturalno- Artystycznym 

przy ul. Warszawskiej 29. Aktualny repertuar i 

zapowiedzi filmów, które będą wyświetlane, można 

znaleźć na stronie internetowej Kozienickiego Domu 

Kultury  www.dkkozienice.pl w zakładce kino.  

Przypomnijmy: Wielofunkcyjna sala dysponuje 

356 miejscami i wyposażona jest w projektor o 

najwyższym standardzie o rozdzielczości 4K dla 

projekcji trójwymiarowej i tzw. rolowany ekran o 

szerokości 8,5 metrów oraz nowoczesny system 

nagłaśniający - niczym w multipleksach. W projekcji 

3D wykorzystywane są okulary, które po zakupie stają 

się własnością widza i mogą być wykorzystywane w 

kolejnych projekcjach 3D.  

Bilety do kina można nabyć w kasie Centrum 

Kulturalno – Artystycznego, która jest otwarta 

codziennie od godz. 10:00, a zamykana 15 minut po 

rozpoczęciu ostatniego seansu. W celu usprawnienia 

płatności wprowadzona jest możliwość korzystania z 

kart płatniczych. A od 6 listopada uruchomiony został 

system internetowej rezerwacji biletów. 

 

Zapraszamy do kina w Kozienicach!  

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Miesiąc działalności kina 

w  Kozienicach 

W kinie w Kozienicach już pojawił się najnowszy film o Jamesie Bondzie „Spectre”,  

a w kolejnych tygodniach m.in. „Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2” i „Dobry Dinozaur”.  
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Seanse szkolne 
Od listopada wprowadzono do oferty kina w Kozienicach nowy cykl tj. „Seanse szkolne”, 

w którym obowiązują preferencyjne ceny biletów. Mogą z niej korzystać placówki 

oświatowe nie tylko z terenu miasta i gminy Kozienice oraz powiatu kozienickiego,  

ale również z gmin i powiatów ościennych.  

20 listopada w kozienickim kinie po raz pierwszy 

odbyły się projekcje przeznaczone dla szkół. Z takiej 

możliwości skorzystali uczniowie kozienickiej trójki i 

Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach. Widzowie z 

podstawówki obejrzeli animację w wersji 3D „Rabusie 

fistaszków”, a ich starsi koledzy film „Pilecki” 

przedstawiający historię rotmistrza Witolda Pileckiego. 

Kolejny specjalny seans został wyświetlony 23 

listopada. Tym razem w kinie gościli podopieczni 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie. Mieli oni 

okazję obejrzeć polską komedię, która od dnia 

premiery bije rekordy popularności, czyli „Listy do M. 

2”.  

- W cyklu tym oferujemy nie tylko filmy znajdujące 

się w repertuarze, ale każdy film, którym dana szkoła 

jest zainteresowana - informuje dyrektor KDK, Elwira 

Kozłowska. 

W sprawie ustalenia dogodnego terminu dla grupy 

zorganizowanej należy kontaktować się mailowo 

kino@dkkozienice.pl. Zapraszamy! 

Jako pierwsi z nowej oferty skorzystali uczniowie  

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach. 

Poranek teatralny 
15 listopada po raz pierwszy w Centrum Kulturalno – Artystycznym odbył się poranek teatralny dla dzieci, na 

który przyszły tłumy kozieniczan. Aktorzy z Teatru „Itakzagramy” z Warszawy przenieśli najmłodszych widzów w 

świat wyobraźni i zabawy poprzez bajkę „Bajlandia, kraina w chmurach”. Przedstawienie było formą 

improwizacji. Tworzone było na oczach widzów i przy ich udziale. Akcja rozgrywała się w krainie zwanej 

Bajlandia, w której młody rycerz Filip wyruszył na poszukiwanie smoka, księżniczki i złego czarodzieja. 

Niespodziewane zwroty akcji i zaskakujące rozwiązania problemów dostarczyły publiczności wiele radości i 

śmiechu. Następny poranek odbędzie się już 6 grudnia. Spektakl pt. „Świąteczne przygody Mikołaja” 

zaprezentują aktorzy z Teatru URWIS z Krakowa. Poranek zostanie połączony z zabawą mikołajkową. 

Jeremi Budniak 

mailto:kino@dkkozienice.pl
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Telewizja lokalna KRONIKA 

KOZIENICKA w Internecie 
Relacje z regionu, najważniejsze wydarzenia kulturalne, sportowe i oświatowe, 

retransmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Kozienicach, reportaże, programy 

informacyjne, materiały archiwalne. To wszystko, całkowicie za darmo, na kanale 

YouTube Kozienickiego Domu Kultury. 

„Kronika Kozienicka”, jako jedna z form 

działalności Kozienickiego Domu Kultury im. B. 

Klimczuka, to telewizja z 21-letnim doświadczeniem. 

Od samego początku, dzięki wykupionemu kanałowi 

od operatora sieci kablowej, przekazuje widzom 

możliwie najszybciej i najrzetelniej informacje z 

regionu. Aby jednak sprostać oczekiwaniom widzów i 

aby każdy miał dostęp do przekazywanych 

wiadomości, od 4 lat „Kronika Kozienicka” dostępna 

jest także na kanale YouTube. Jako pierwsza została 

opublikowana relacja z IX Konkursu Piosenki o 

Nagrodę im. Bogusława Klimczuka zorganizowanego w 

ramach Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława 

Klimczuka. Obecnie opublikowanych zostało ponad 

1200 pojedynczych materiałów filmowych, a 

odwiedzin jest ponad 400 tyś. Natomiast dla tych, 

którzy nie mają możliwości obejrzenia pełnych wydań 

„Aktualności” i „Serwisu sportowego” z minionego 

tygodnia w telewizji, już od 23 listopada mogą to 

zrobić całkowicie za darmo na kanale YouTube 

Kozienickiego Domu Kultury, w każdym miejscu i o 

każdej porze. Wystarczy wejść na stronę internetową 

KDK  www.dkkozienice.pl,  gdzie umieszczane są co 

poniedziałek pełne wydania „Aktualności” i „Serwisu 

sportowego”. A klikając w zakładkę YouTube lub 

wpisując w przeglądarkę adres www.youtube.com/

KDKimBK mamy dostęp zarówno do pełnych wydań, 

jak i pojedynczych materiałów filmowych. Zachęcamy 

do oglądania. 

Przypomnijmy: 29 marca 1994r. telewizja 

lokalna „Kronika Kozienicka”, jako jedna z form 

działalności Kozienickiego Domu Kultury, rozpoczęła 

regularne nadawanie programu telewizyjnego. 

Początkowo bieżące wydarzenia były przedstawiane z 

tygodniowym opóźnieniem, od ponad 10 lat 

informacje ukazują się codziennie, a w soboty i 

niedziele prezentowany jest przegląd wydarzeń 

tygodnia.  

Nowe studio telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka” ma prawie 240 m2.  

To tutaj powstają m.in. materiały z bieżących wydarzeń w gminie Kozienice. 

http://www.dkkozienice.pl/
http://www.youtube.com/KDKimBK
http://www.youtube.com/KDKimBK
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Zajęcia w KDK 

- W tym roku nietypowo rozpoczęliśmy nasze 

warsztaty, bo dopiero w listopadzie. Związane to było 

z przeprowadzką do nowego budynku Centrum 

Kulturalno – Artystycznego - mówi dyrektor placówki 

Elwira Kozłowska. - Dzięki temu uczestnicy zajęć 

mogą rozwijać swoje pasje i  szlifować talenty w dużo 

lepszych warunkach. 

W bieżącym roku szkolnym Kozienicki Dom Kultury 

przygotował bardzo szeroką ofertę różnorodnych 

zajęć. Są warsztaty teatralne, filmowe, dziennikarskie, 

plastyczne w tym m.in. rysowanie komiksów. Można 

także skorzystać z zajęć wokalnych lub nauki gry na 

pianinie, zrelaksować się uczęszczając na balyayogę 

(zabawa z jogą) czy podszlifować swoje umiejętności 

taneczne. Młodzież może także spełnić się w 

wolontariacie. 

 - Co roku wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom 

młodych ludzi i dlatego nasza oferta jest tak 

różnorodna. Zależy nam na tym, aby młodzież mogła 

w KDK rozwijać swoje pasje i talenty – dodaje E. 

Kozłowska. 

Oprócz oferty skierowanej do uczniów szkół  są też 

propozycje dla osób dorosłych np. decoupage czy kurs 

fotograficzny, a także wielu zajęć skierowanych do 

słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dom Kultury 

to także miejsce, gdzie swoje spotkania mają 

kozieniccy artyści. Działa tu  Grupa Twórcza „Vena” i 

Grupa Poetycka „Erato”. 

Od początku listopada w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka ruszyły 

zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku szkolnym pojawiły  

się 23 propozycje, a wśród nich 3 nowości. Natomiast słuchacze UTW mogą korzystać  

z 17 zajęć fakultatywnych, w tym z 2 nowości. Wszystkie zajęcia i warsztaty odbywają 

się w Centrum Kulturalno-Artystycznym. 

W tym roku szkolnym oprócz dotychczasowych zajęć pojawiły się także nowości m.in. warsztaty filmowe dla 

młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych, prowadzone przez Radosława Mazura (zdjęcie po lewej) oraz Mała 

Estrada Piosenki, zajęcia indywidualne dla dzieci od 6 do 11 lat, prowadzone przez instruktor Ewę Izdebską. 

Wśród szerokiej oferty zajęć fakultatywnych dla słuchaczy UTW znajdują się m.in. warsztaty teatralne 

prowadzone przez aktora Radka Mazura oraz warsztaty z decoupage’u odbywające się pod okiem instruktor 

plastyki KDK Agnieszki Bieńkowskiej. 
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Janusz Zaorski w Kozienicach 

Janusz Zaorski wybitny polski reżyser, scenarzysta, pedagog i producent filmowy gościł 

w środę, 18 listopada w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Okazją do wizyty był wykład 

dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Kozienickim Domu Kultury, 

poprowadzony wspólnie z żoną Anną Osmólską-Mętrak.  

Pani Anna jest wykładowcą akademickim w 

Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego i 

od lat jest zafascynowana Włochami. W Kozienicach 

wygłosiła wykład dotyczący włoskiej mafii. 

- Mówiłam o działalności mafii, o różnych 

organizacjach mafijnych, które niestety do tej pory są 

aktywne we Włoszech i nie tylko – powiedziała p. 

Anna. 

Wspólną pasją zarówno pani Anny jak i pana 

Janusza jest włoskie kino. Dlatego w trakcie wykładu 

poruszony był też wątek ukazania mafii w filmie, jak w 

kultowym już „Ojcu Chrzestnym”. Nie zabrakło także 

odniesień do polskich realiów, czyli do filmu „Piłkarski 

poker” w reżyserii Janusza Zaorskiego.  

Na swym koncie oprócz „Piłkarskiego pokera” 

Janusz Zaorski ma wiele filmów m.in. „Szczęśliwego 

Nowego Jorku”, „Matka Królów”, „Haker”, „Jezioro 

Bodeńskie” czy ostatnia produkcja z 2013 roku 

„Syberiada polska”. Obecnie – jak nam zdradził - 

pracuje nad bardzo nietypowym projektem pod 

tytułem „Pokolenia”. Poprzez kadry z wielkich filmów, 

które nakręcono we wrocławskiej Wytwórni Filmów 

Fabularnych, reżyser chce opowiedzieć historię Polski. 

- Będzie on obfitował w wiele cytatów z polskich 

filmów fabularnych - mówił Zaorski. - Układam je tak, 

aby wyznaczyły historię polski od 1939 roku do 

współczesności. 

Środowe spotkanie miało miejsce w sali kinowo – 

koncertowej CKA. Obiekt bardzo się reżyserowi 

spodobał. 

- Bardzo jestem mile zaskoczony. Fantastyczny 

obiekt, aż pachnie nowością, więc z chęcią przyjadę i 

zaprezentuję mój nowy film – powiedział na 

zakończenie J. Zaorski. 

Trzymamy zatem za słowo i czekamy na kolejne 

spotkanie. 

Wykład Anny Osmólskiej-Mętrak i Janusza Zaorskiego   

dla UTW w Kozienicach zatytułowany był „Historia oraz działanie 

włoskich organizacji przestępczych o charakterze mafijnym”. 
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Podróż sentymentalna 

Podczas pięciu listopadowych dni bieżącego roku około 20-osobowe grupy słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku (dokładnie - 92 osoby), miały możliwość zwiedzenia 

Elektrowni: byłej „Kozienice”, obecnie ENEA. Pomysł (i wykonanie logistyczne) słuchacze 

zawdzięczają Panu Witoldowi Makarewiczowi, przewodniczącemu  Rady Słuchaczy.  

Jednym z punktów wycieczki było oglądanie Elektrowni z poziomu +35,65 m. 

Dla wielu - a może nawet większości - była to 

podróż sentymentalna do miejsca, w którym spędzili 

znaczną część swojej drogi zawodowej. Zapewne 

jednak nie wszyscy w całościowy sposób, poparty 

profesjonalnymi komentarzami, mieli możliwości 

zapoznania się  z miejscami, w których odbywają  się 

procesy wytworzenia energii elektrycznej.   

W kwietniu br., podczas wykładu wyjazdowego do 

Elektrowni połączonego z prezentacją multimedialną 

jej historii od lat 60-tych, słuchacze Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku mieli możliwość obejrzenia (z okien 

autokarów) urządzeń Elektrowni oraz niemal już 

ukończoną  budowę  komina chłodniczego o wysokości 

ponad 180 m kolejnego, jedenastego bloku 

energetycznego, największego w Europie, który 

zaprojektowała  i zbudowała japońska firma HITACHI.   

Obecnie dzięki przewodnikom, którymi byli 

pracownicy Elektrowni, inżynierowie wyznaczeni przez 

Dyrekcję, można było „w pigułce” zapoznać się  z 

całym procesem wytwarzania energii elektrycznej. 

Zatem w trakcie wycieczki słuchacze przeszli obok 

niemal wszystkich urządzeń stanowiących całość 

procesu wytwarzania energii elektrycznej na blokach  

energetycznych 200 MW i 500 MW. Mieli okazję 

obejrzeć pracę młynów węglowych na blokach 200 

MW i 500 MW. Niektórzy ze strachem (zważywszy na 

lęk wysokości) oglądali proces spalania węgla w kotle 

energetycznym (to naprawdę nie był kominek). 

Zainteresowanie budziła także praca operatorów i 

kierowników przy zautomatyzowanych i 

skomputeryzowanych stanowiskach pracy w 

nastawniach bloków 200 MW i 500 MW. W związku z 

reżimami dotyczącymi dbałości o środowisko, w 

Elektrowni wybudowano potężne systemy odsiarczania 

spalin połączone z procesem produkcji gipsu oraz 

znany Kozieniczanom, zwłaszcza  wędkarzom,  system 

chłodzenia turbin bezpośrednio wodą z Wisły. 

Przewodnicy cierpliwie odpowiadali na pytania 

słuchaczy UTW, zarówno dyletantów (dyletantek?) 

w tej dziedzinie przemysłu,  jak i  tych, którzy 

pracowali w  strukturach Elektrowni.   

Dla wielu bowiem była to także okazja do 

wspólnych wspomnień.   

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 



 

Str. 8 

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

Dziedzictwo Ziemi Kozienickiej 

Uczestnicy konkursu, w tym laureaci, wraz z dyrektor KDK Elwirą Kozłowską, prezesem oddziału PTTK  

w Kozienicach Arkadiuszem Nowakowskim i członkiem Mirosławem Mazurem oraz komisją oceniającą. 

W piątek, 20 listopada odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego  

zatytułowanego „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Kozienickiej”. Jest to 

pierwszy konkurs, w którym rozdanie nagród miało miejsce w niedawno otwartym 

Centrum Kulturalno-Artystycznym. 

Wszystkich zgromadzonych powitała dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury, Elwira Kozłowska. Po 

wygłoszeniu krótkiej przemowy głos zabrał prezes 

oddziału PTTK w Kozienicach, Arkadiusz Nowakowski.  

- Konkurs zyskał duże zainteresowanie i efekty są 

wspaniałe. Można powiedzieć, że wielu z Państwa 

odkryło w sobie artystę dlatego, że fotografowanie to 

w pewnym rodzaju sztuka, pewien artyzm. Tutaj 

mamy właśnie tego rezultaty – mówił podczas 

rozstrzygnięcia A. Nowakowski. 

 Nie obyło się też bez gratulacji dla wszystkich 

uczestników konkursu. Po zakończeniu swojej 

przemowy prezes PTTK poprosił o zabranie głosu 

przewodniczącego komisji oceniającej, Franciszka 

Subocza, członka rzeczywistego Stowarzyszenia 

Twórców FOTOKLUB RP z tytułem AFRP. 

- Duże brawa dla organizatorów, że podjęli się 

takiej inicjatywy. Bardzo dobry krok w bardzo dobrą 

stronę – mówił podczas rozstrzygnięcia F. Subocz. -  

Wśród wszystkich tych prac, na pewno jest kilka, 

może kilkanaście bardzo dobrych fotografii, ale 

pojedynczych. Często trzy bardzo dobre zdjęcia 

uzupełnione były czwartym, słabszym, odbiegającym. 

Nie będzie tu tajemnic, że zestawy młodzieżowe były 

lepsze od tych zgłoszonych przez osoby dorosłe. I to 

jest bardzo pozytywna nadzieja na to, że jest wśród 

młodzieży kozienickiej pewien potencjał na przyszłość. 

W skład komisji weszli także: Grzegorz Dróżdż – 

fotograf, Lucyna Mańkowska i Maciej Zając – 

członkowie Zarządu oddziału PTTK w Kozienicach oraz 

Agnieszka Bieńkowska – instruktor plastyki w KDK.  

Konkurs podzielony był na dwie kategorie wiekowe 

– młodzież i dorośli, zaś same prace oceniane były 

według zgodności formy i treści. W kategorii młodzież, 

I miejsce przyznano Katarzynie Kolasińskiej, II 

miejsce Julii Krajewskiej, a III Grzegorzowi 

Maciejewskiemu. W kategorii dorośli, jury postanowiło 

nie przyznawać I miejsca, lecz dodatkowo wyróżnić 2 

osoby. II miejsce zdobył Wojciech Maciejewski, III 

Arkadiusz Molenda, zaś wyróżnienia powędrowały do 

Arkadiusza Molendy i Marty Serafin. Otrzymali oni 

dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy 

otrzymali pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo 

korzystając z okazji, Arkadiusz Nowakowski wręczył 

legitymację nowemu członkowi oddziału PTTK, 

Piotrusiowi Wronikowskiemu. 

Wszystkie zdjęcia zostaną wykorzystane do 

promocji Ziemi Kozienickiej. Organizatorami konkursu 

byli: oddział PTTK w Kozienicach oraz Kozienicki Dom 

Kultury przy wsparciu gminy Kozienice. Oliwia Kocyk 
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Barwy jesieni 

Wszystkich przybyłych powitała dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska, która 

podziękowała także wszystkim uczestnikom za udział 

w konkursie. Po czym Martyna Pajączkowska, solistka 

z Młodzieżowej Estrady Piosenki z KDK, zaśpiewała 

piosenkę z repertuaru Czerwonych Gitar „Barwy 

jesieni”, która była inspiracją w konkursie.  

Po części artystycznej przystąpiono do ogłoszenia 

wyników. Jako pierwsza głos zabrała Elżbieta 

Sadowska - członek jury, która omówiła prace komisji 

oceniającej  oraz wyraziła swoją fascynację 

kolorowymi jesiennymi pracami. Z werdyktem jury 

zapoznała zgromadzonych  Agnieszka Bieńkowska - 

instruktor plastyki w KDK, sekretarz komisji i 

pomysłodawca konkursu.  

Do 6 listopada napłynęło 250 prac ze szkół 

podstawowych z terenu powiatu i gminy Kozienice. 

Jedna z nich nie spełniała wymagań regulaminu i nie 

była brana pod uwagę podczas oceniania. W składzie 

komisji oceniającej poza p. Sadowską i p. Bieńkowską, 

znalazł się także Sławomir Zawadzki - plastyk, 

pracownik Muzeum Regionalnego im. prof. T. 

Mikockiego w Kozienicach. Komisja oceniała przede 

wszystkim staranność i estetykę wykonywanych prac, 

zgodność z tematem i wytycznymi regulaminu, a 

także pomysłowość.  

W kategorii klasy I-III nagrody przyznano 

następująco: I miejsce nie zostało przyznane, II 

miejsce zajęła Natalia Wasilewska z PSP nr 1 w 

Kozienicach, op. Anna Wróbel, a III miejsce otrzymała 

Maria Mieczyńska z ZSS w Garbatce-Letnisko, op. 

Renata Maj. Przyznano także cztery wyróżnienia dla: 

Zofii Lenarczyk z PSP nr 1, Ines Jakubiec i Marii 

Kujawiak z PSP nr 3 oraz Oliwii Marii Karaś z PSP w 

Kociołkach.  

W kategorii klasy IV-VI również nie zostało 

przyznane I miejsce. Na II miejscu znalazła się Natalia 

Wolszczak z PSP nr 1 w Kozienicach, op. Anna Betlej, 

a na III Natalia Rutkowska z PSP nr 3 w Kozienicach, 

op. Danuta Kopyt. Wyróżnienia i pamiątkowe dyplomy  

zdobyli: Julia Piskała z PSP w Zajezierzu i Adrian 

Molendowski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Opactwie. Opiekunowie 

przygotowujący dzieci do konkursu także otrzymali 

dyplomy i podziękowania. Gratulujemy. 

Karolina Jaskulak 

27 listopada w Centrum Kulturalno-Artystycznym odbyło się rozstrzygnięcie konkursu 

plastycznego „Barwy jesieni” inspirowanego piosenką Czerwonych Gitar, połączone  

z wręczeniem nagród. Spośród 249 prac komisja nagrodziła cztery i wyróżniła siedem. 

Laureaci konkursu plastycznego wraz z dyrektor KDK Elwirą Kozłowską (druga od lewej), członkiem jury 

Elżbietą Sadowską (pierwsza od lewej) i instruktor plastyki w KDK Agnieszką Bieńkowską (trzecia od prawej). 
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Świąteczne ozdoby 

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Pomyślmy zatem  

o własnoręcznie wykonanych świątecznych ozdobach, którymi udekorujemy nasze 

mieszkanie. 25 listopada w Kozienickim Domu Kultury odbyły się pierwsze świąteczne 

warsztaty.  

Były to pierwsze warsztaty zorganizowane przez Kozienicki Dom Kultury w okresie przedświątecznym. 

Podczas nich na plastikową bombkę przyklejano motyw z nadrukiem z serwetki, a następnie obsypywano to 

mikrokulkami. W grudniu zapraszamy na kolejne warsztaty z bombką w kształcie kropli, w roli głównej. Odbędą 

się one 9 grudnia o godz. 16.30 w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Szczegóły w Punkcie Informacji CKA, ul. 

Warszawska 29 lub pod numerem telefonu: 48 611 07 50. Szczegółowe zapytania można także kierować do 

instruktorki Agnieszki Bieńkowskiej na e-mail: agnieszka.bienkowska@dkkozienice.pl. 

Trzynaście uczestniczek - dzieci i dorosłych - wykonywało metodą decoupage’u bombkę w kształcie kropli. 

Zajęcia odbyły się w pracowni sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego.  

Warsztaty z decoupage’u poprowadziła instruktor plastyki w KDK - Agnieszka Bieńkowska,  

pod okiem której powstały wspaniałe świąteczne bombki w kształcie kropli. 

mailto:agnieszka.bienkowska@dkkozienice.pl
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Nie zapominajmy o potrzebujących 

dzieciach 

Już od kilku lat Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka prowadzi akcję zbierania 

plastikowych  nakrętek dla chorych i potrzebujących dzieci. Nad jej przebiegiem czuwają  

wolontariusze z Klubu Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła” działającego w tej 

placówce. Do 30 grudnia 2015r. nakrętki zbieramy na rzecz Ali Amanowicz. 

Z dniem 1 lipca 2015r. zaczęliśmy zbierać nakrętki 

na rehabilitację dla Ali Amanowicz z gminy Pionki. 

Dziewczynka urodziła się w 2011r. jako wcześniak. 

Pierwsze tygodnie swego życia spędziła na oddziale 

neonatologii walcząc dzielnie z przeciwnościami losu. 

Od 8 miesiąca życia jest rehabilitowana, gdyż lekarze 

zdiagnozowali u niej mózgowe porażenie dziecięce. 

Ala wymaga stałej i systematycznej rehabilitacji oraz 

sprzętu ortopedycznego. Liczymy na Państwa pomoc. 

Nakrętki są przyjmowane cały czas w Centrum 

Kulturalno-Artystycznym, przy ul. Warszawskiej 29, 

codziennie w godz. od 10.00 do 21.00.   

Przypomnijmy: Klub Wolontariatu SKRZYDŁA, 

działa w Kozienickim Domu Kultury od 2007 roku i 

jest jednym z klubów, należących do radomskiego 

Centrum Młodzieżowego Wolontar iatu w 

Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka”. 

Wolontariusze należący do klubu to młodzież szkół  

gimnazjalnych i średnich, która udziela się społecznie 

zarówno w wolontariacie stałym, jak i akcyjnym. 

Zgodnie z założeniami wolontariatu bezinteresownie 

poświęcają swój wolny czas, niosąc pomoc wszędzie 

tam, gdzie jest ona potrzebna i nie oczekują w zamian 

żadnej zapłaty. Członkowie Klubu wspierają wszelkie 

inicjatywy organizowane na terenie KDK oraz całej 

gminy, a także angażują się w wolontariat stały, 

odwiedzając regularnie podopiecznych Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kozienicach, Placówki 

Socjalizacyjnej PANDA oraz świetlicy środowiskowej 

„Uśmiechnięte buźki” przy MGOPS, a także wspierając 

osoby starsze w ich domach. Wolontariusze wspierają 

także akcję prowadzoną w KDK polegającą na 

zbieraniu plastikowych nakrętek, które przeznaczane 

są na pomoc chorym dzieciom.  

Środki finansowe zebrane ze sprzedaży plastikowych nakrętek naprawdę mogą pomóc wielu dzieciom  

w powrocie do zdrowia. Dlatego pamiętajmy o tym i nie wyrzucajmy ich do kosza  

tylko zbierajmy i przynośmy do Centrum Kulturalno-Artystycznego, ul. Warszawska 29. 
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