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GRUDZIEŃ w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy  

na seanse filmowe do kina. 

> Piątek, 2 grudnia, godz. 

16.00. Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza.  

> Piątek, 2 grudnia, godz. 

17.00. Otwarcie wystawy 

Andrzeja Brzegowego i Adama 

Gugały pt. „Konstrukcje 

Wewnętrzne”. 

> Sobota, 3 grudnia, godz. 

16.00. Wyjazd z cyklu 

Teatralne Podróże — „Król 

Edyp”. 

> Sobota, 3 grudnia, godz. 

17.00. Spotkanie w ramach 

cyklu Wieczorki z Akademią 

Stylu Agnieszki Jelonkiewicz. 

> Niedziela, 4 grudnia, godz. 

12.00. Poranek teatralny  

dla dzieci — „Świąteczne 

Prezenty”. 

> Czwartek, 8 grudnia, godz. 

10.00. VIII Konkurs Kolęd  

i Pastorałek — „Na ten Nowy 

Rok”. 

> Wtorek, 13 grudnia, godz. 

15.00. Spotkanie Wigilijne — 

wizyta wolontariuszy  

z Młodzieżowego Klubu 

Wolontariatu „Skrzydła”  

w Stowarzyszeniu Klubu 

Seniora „Radosna Jesień”  

w Kozienicach.  

> Czwartek, 15 grudnia, 

godz. 11.00. XVI Przegląd 

Kolęd i Pastorałek Chórów 

Seniora. 

> Piątek, 16 grudnia, godz. 

15.30. VIII Spotkanie 

Wigilijne dla Mieszkańców 

(teren przed basenem). 

> Czwartek, 22 grudnia, 

godz. 17.00. Tragikomedia 

Doroty Stalińskiej „ZGAGA, 

czyli tragiczne skutki 

poplątania jedzenia  

z miłością”. 

> Piątek, 30 grudnia. 

Magazyn kulturalny KDK nr 

63. 

Radni Sejmiku o KDK:  

To wzorowa placówka! 
W środę, 9 listopada w Centrum Kulturalno-Artystycznym odbyło  

się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego. Głównym tematem spotkania  

była informacja na temat funkcjonowania Centrum Kulturalno-

Artystycznego w Kozienicach oraz jednostek kultury na terenie gminy. 

Listopadowe spotkanie w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach  

było wyjątkowe. To było pierwsze wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w jednostce kultury,  

która bezpośrednio nie podlega pod Samorząd Województwa Mazowieckiego.  

Jak przyznała przewodnicząca komisji Bożena Żelazowska, z pewnością  

nie były to ostatnie takie obrady.  

 Z jej członkami, przewodniczącą 

Bożeną Żelazowską, wiceprzewodniczącym  

Janem Rejczakiem oraz z Dyrektorem 

Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego Agnieszką Kuźmińską 

spotkali się przedstawiciele Gminy 

Kozienice: burmistrz Tomasz Śmietanka 

wraz z zastępcą Małgorzatą Bebelską.  

W posiedzeniu uczestniczył także Dyrektor 

Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu 

Miejskiego w Kozienicach Jarosław Traczyk 

oraz gospodarz obiektu i Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława 

Klimczuka Elwira Kozłowska. Posiedzenie 

było nietypowe, bo dotychczas komisja nie 

organizowała spotkań wyjazdowych, 

wyjątkiem były instytucje, dla których 

o r g a n i z a t o r e m  j e s t  S a m o r z ą d 

Województwa Mazowieckiego.  

Działalność doceniona 

 Wiele ciepłych słów na temat placówki 

p rzekaza ła  Bożena Że lazowska, 

Przewodnicząca Komisj i  Ku l tury  

i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego.  

 - To, co dziś u Państwa zobaczyliśmy  

jest budujące. Macie Państwo nowy obiekt, 

a on już jest wypełniony treścią,  

co jest rzadkością. Odbywają się tutaj 

zajęcia dla dzieci, młodzieży, osób 

dorosłych i dla seniorów. O to chodzi, żeby 

każda z grup społecznych znalazła  

coś dla siebie – chwaliła. - To wzorowa 

placówka - dodała Dorota Stalińska -  

radna, a zarazem popularna aktorka. 

Od pomysłu po dofinansowanie 

 O kulisach powstawania obiektu, 

działalności Kozienickiego Domu Kultury  

i ofercie placówki opowiedziała Elwira 

Koz łowska. Podczas posiedzenia 

rozmawiano również o inicjatywach 

kulturalnych podejmowanych wspólnie 

przez gminę i Samorząd Województwa 

Mazowieckiego. Obie strony wyraziły chęć 
(Ciąg dalszy na stronie 2) 



 

Str. 2 

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

Radni Sejmiku o KDK:  

To wzorowa placówka! 

do dalszej współpracy na płaszczyźnie kulturalnej, 

jednym z pomysłów wokół których oscylowano,  

jest nadchodzący „Rok Wisły”. 

 Poruszano również kwestie finansowania kultury 

w Kozienicach. Co jest znaczące, Zarząd Województwa 

Mazowieckiego przeznaczył w ostatnim czasie prawie 

23 miliony złotych dofinansowania do budowy 

Centrum Kulturalno-Artystycznego. Przekazane środki 

pozwolą na realizacje kolejnych inwestycji w mieście  

i gminie. 

 Burmistrz Tomasz Śmietanka przybliżył radnym 

sposób funkcjonowania pozostałych jednostek kultury, 

takich jak Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice  

czy Muzeum Regionalne. Ponadto zapoznał  

ich z wynikami swoich badań dotyczących oceny 

współpracy jednostek samorządu terytorialnego  

z terenu Ziemi Radomskiej z Samorządem 

Województwa Mazowieckiego. 

Zwiedzali Centrum 

 Po zakończeniu posiedzenia komisji, przyszedł 

czas na zwiedzanie obiektu. Radni obejrzeli 

praktycznie całe Centrum Kulturalno-Artystyczne, 

począwszy od sal, w których odbywają się zajęcia,  

aż po studio telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka”. 

Gości oprowadziła gospodarz obiektu Elwira 

Kozłowska. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Przy takiej okazji nie mogło zabraknąć pamiątkowej fotografii — zwłaszcza,  

że dla części radnych była to pierwsza wizyta w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. 
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Gmina Kozienice Mecenasem Sztuki! 
Gmina Kozienice otrzymała tytuł „Samorządowego Mecenasa Polskiej Sztuki”, podczas 

Polskiego Festiwalu Sztuki „Orzeł 2016”. W imieniu Burmistrza Gminy Kozienice  

Tomasza Śmietanki statuetkę odebrała Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury  

Elwira Kozłowska.  

W dniach 12 i 13 listopada w Centrum EXPO w Warszawie odbywał się Polski Festiwal Sztuki „Orzeł 2016”. 

Promuje on szeroko pojętą kulturę i sztukę polską, młodych artystów, a także angażuje się w ciekawe projekty.  

O tytuł „Samorządowego Mecenasa Polskiej Sztuki” rywalizowało kilkadziesiąt gmin z całej Polski, natomiast 

otrzymały go jedynie trzy z nich, w tym Gmina Kozienice. W wydarzeniu uczestniczyła także delegacja 

artystyczna z Kozienic - Władysława Barbara Drachal, Maria Podsiadła, Zbigniew Kurasiewicz - twórcy z Grupy 

Twórczej „Vena” wraz z opiekunem, plastyk KDK Agnieszką Bieńkowską. Prezentowali oni rękodzieło na stoisku 

naszej gminy, promując tym samym Ziemię Kozienicką i tradycje naszego regionu. Ponadto, wielu ciekawych 

informacji o Kozienicach udzielała odwiedzającym festiwal Marlena Zielińska z Punktu Informacji Turystycznej 

KDK. 

50-lecie Oddziału PTTK w Kozienicach 
 15 listopada w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach odbyły  

się obchody jubileuszowe. Podczas uroczystości Dyplom Honorowy, jako wyraz szczególnego 

uznania za pomoc i współdziałanie, Zarząd 

Główny PTTK przyznał Kozienickiemu Domowi 

Kultury.  

 Tego dnia w CKA zebrali się członkowie  

i przyjaciele organizacji. To była doskonała okazja  

do wspomnień, jak i zapoznania się z działalnością 

kozienickiego oddziału. Kwiaty prezesowi PTTK  

w Kozienicach, Arkadiuszowi Nowakowskiemu z okazji 

jubileuszu wręczyła Dyrektor Kozienickiego Domu 

Kultury Elwira Kozłowska. 
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Podwójny jubileusz szpitala 
Pracownicy służby medycznej, samorządowcy wszystkich trzech szczebli, 

parlamentarzyści z terenu Ziemi Radomskiej, przedstawiciele firm oraz instytucji  

z powiatu kozienickiego, 24 listopada świętowali 100. rocznicę działalności Szpitala 

Powiatowego w Kozienicach oraz 35-lecie jego nowej siedziby. 

  Uroczystości rozpoczęły się od odsłonięcia tablicy 

pamiątkowej w obecnej siedzibie szpitala, w budynku 

przy Alei Generała Władysława Sikorskiego. Następnie 

uczestnicy obchodów udali się na uroczystą mszę  

do kościoła pw. Świętej Rodziny w Kozienicach, 

odprawioną w intencji pracowników służby zdrowia.  

Setki osób w CKA 

 Po mszy, uroczystości przeniosły się do sali 

koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-

Artystycznego w Kozienicach, gdzie odbyła się część 

artystyczna oraz wręczono odznaczenia zasłużonym 

osobom, związanym ze szpitalnictwem w powiecie 

kozienickim. Z przemówieniami okolicznościowymi 

wystąpili m.in. Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej 

Jung, Włodzimierz Stysiak – Przewodniczący Rady 

Powiatu i Jarosław Pawlik – Dyrektor Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  

w Kozienicach. Ciekawą prezentację opartą na 

publikacji o dziejach szpitala i służby zdrowia w 

powiecie kozienickim przedstawił jej autor, Radny 

Rady Miejskiej w Kozienicach, Krzysztof Zając.  

 Po prezentacji medale i odznaczenia otrzymało 

prawie dwustu pracowników oraz osób związanych  

ze służbą zdrowia. Wręczono Krzyże Zasługi, Medal  

za Długoletnią Służbę, Odznaki Honorowe „Za zasługi 

dla ochrony zdrowia” czy medale nadane przez 

marszałka - „Pro Masovia”. Pamiątkowym Medalem 

Starosty zostało odznaczonych 150 osób.  

Kabaret na ostrym dyżurze 

 W przerwach między okolicznościowymi 

przemówieniami i wręczeniami z krótkimi scenkami 

kabaretowymi o historii i rozwoju medycyny, wystąpili 

uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Nr 1  

im. Legionów Polskich. Na zakończenie uroczystości 

koncert zagrali uczniowie i nauczyciele Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Kozienicach. Muzycy 

zaprezentowali znane utwory w wykonaniu Orkiestry 

Akordeonowej.  

 Tuż po koncercie, w holu głównym Centrum 

Kulturalno-Artystycznego, zaproszeni goście mieli 

okaz ję  do rozmów przy  poczęstunku  

oraz urodzinowym torcie.  

 Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli 

Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP, Zdzisław 

Sipiera – Wojewoda Mazowiecki i Adam Struzik – 

Marszałek Województwa Mazowieckiego. 
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Niezapomniany wieczór w CKA  

z Andrzejem Sewerynem  
W czwartkowy wieczór, 17 listopada, widzowie zebrani w sali koncertowo-kinowej 

Centrum Kulturalno-Artystycznego mogli zobaczyć zmagania mistrza z mistrzem. 

Znakomity polski aktor Andrzej Seweryn zaprezentował monodram pt. „Wokół 

Szekspira”. Wcielając się w postacie ze znanych utworów zachwycał, szokował, bawił  

i prowokował widzów do refleksji. Co ciekawe, spektakl okazał się mocno interaktywny. 

 Przed wejściem na scenę gwiazdy wieczoru, 

kozienicką publiczność przywitał Paweł Sztompke  

z Programu Pierwszego Polskiego Radia. Popularny 

dziennikarz wprowadził zebranych w klimat spektaklu, 

opowiadał też o ostatnich sukcesach Andrzeja 

Seweryna. 

Mocny początek 

 Zgaszone świat ła. Wszystko zaczę ło  

się od fragmentów „Henryka V”, tuż przed bitwą pod 

Azincourt. Panuje ponury i mroczny klimat, lecz  

za chwilę zapalają się światła. Ciemność opada,  

a aktor beztrosko przechodzi do wesołej rozmowy  

z widownią. Zszokowani widzowie szybko otrząsają  

się i z uśmiechem na twarzy witają się z Sewerynem. 

 W trakcie spektaklu aktor wcielił się w postacie  

z „Romea i Julii”, „Henryka V”, „Hamleta”, „Burzy” 

oraz „Ryszarda III”, m.in. w Julię, Lady Makbet  

oraz Henryka V. Do pomocy miał kilka rekwizytów  

i strumień światła skierowany na jego osobę.  

Nie wszystkie postacie odegrane były w sposób znany 

dla każdego. Julia, w którą wcielony był Seweryn,  

nie była młodą dziewczyną, ale pokazana została jako 

stara i ślepa. „Nowa” Julia, wypowiadając sławny 

monolog, jedynie wspominała lata młodzieńcze. 

 Ciekawie wyglądały przejścia pomiędzy kolejnymi 

monologami, czasem brakowało ich zupełnie, czasem 

wypełniała je rozmowa Andrzeja Seweryna  

z widownią. 

Interakcja dodała uroku 

 W rozmowie z widzami aktor podkreślał pracę 

głosu i wyobraźnię w teatrze. Nawiązywał do Globe 

Theatre, którego współwłaścicielem był sam mistrz. 

Scena tego teatru nie jest duża, a widownia jest 

zbudowana wokół sceny. Jej widzowie potrafili 

wyobrazić sobie każdą sytuację, którą przedstawili 

aktorzy, niezależnie od skromności scenografii.  

To właśnie potęga wyobraźni. 

 Widzowie chętnie włączali się w rozmowy, 

ochoczo odpowiadali na pytania mistrza. Ten 

zaskoczył nawet samego siebie. W środku spektaklu 

wyciągnął telefon i zadzwonił do Paryża, do Piotra 

Kamińskiego (tłumacza przekładów Szekspira użytych 

w sztuce), by zapytać o to, jak miał na imię służący 

Don Giovanniego w znanej operze. Jak przyznał sam 

aktor, zrobił to po raz pierwszy, zupełnie 

spontanicznie. 

Owacje oraz podarunek 

 Tuż po zakończeniu sztuki Andrzej Seweryn 

otrzymał niemal niekończące się owacje na stojąco. 

Drobny upominek dla aktora miała również Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. 

 Fani aktora oraz miłośnicy sztuki po spektaklu 

zostali w sali, aby porozmawiać z Andrzejem 

Sewerynem i podyskutować o Szekspirze. Kolejne 

minuty mijały na rozmowach, podpisach, dedykacjach 

oraz pamiątkowych fotografiach.       Zuzanna Mazur 

Świetny aktor otrzymał owacje na stojąco, a po spektaklu grupa fanów została w sali, by porozmawiać o sztuce. 
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    Jubileuszowy spektakl Sponsor:  

 Kozienicki Dom Kultury im. B. 

Klimczuka zaprasza na tragikomedię 

autorstwa Doroty Stalińskiej, która 

zostanie wystawiona w czwartek,  

22 grudnia, o godz. 17.00 w sali 

koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno

-Artystycznego w Kozienicach, z okazji 

Jubileuszu 20-lecia sztuki i 40-lecia 

pracy artystycznej aktorki. 

 „ZGAGA” w niezwykle zabawny 

sposób opowiada historię autorki 

popularnych książek kulinarnych, która 

będąc w siódmym miesiącu ciąży  

z drugim dzieckiem, z drugim mężem, 

odkrywa romans tegoż męża z żoną 

znanego dyplomaty. Lekarstwem  

na nieudaną miłość okaże się… 

gotowanie! Na scenie aktorka będzie 

przygotowywać najrozmaitsze potrawy, którymi, UWAGA, będzie częstować publiczność. Tego jeszcze nie było! 

 Bilety dostępne są w kasach Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29)  

od 3 grudnia w cenie 40 zł, dla grup zorganizowanych (od 20 osób) 30 zł. Dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Kozienicach bilety dostępne w przedsprzedaży do 2 grudnia w cenie 10 zł (sponsor ENEA Wytwarzanie). 

Trzej Muszkieterowie w CKA 
„Trzej muszkieterowie i tajemnica królewskiego klejnotu” to tytuł spektaklu, jaki  

najmłodsi mogli zobaczyć w niedzielę, 20 listopada w ramach spotkania z cyklu „Poranki 

Teatralne dla Dzieci”. 

 Spektakl miał interaktywną formę, co szczególnie 

spodobało się najmłodszym. Była to niesamowita 

historia czterech przyjaciół: d’Artagnana oraz trzech 

małych muszkieterów (Atosa, Portosa i Aramisa), 

którzy zostali wybrani z publiczności. Młodzi herosi 

zostali ubrani w odpowiednie stroje, co podniosło ich 

rangę. Śmiałkowie mieli za zadanie powstrzymać 

intrygę Kardynała Richelieu i przebiegłej Milady, którzy 

chcieli przejąć władzę we Francji. Po drodze 

muszkieterowie musieli się zmierzyć m.in.  

z żołnierzami kardynała (kolejne role małych widzów) i 

odzyskać klejnoty, które w dużej mierze były przyczyną 

całego zamieszania. Okazję do występu na scenie mieli również rodzice. Wielki finał stanowił wytworny bal  

z parą królewską - królowa Francji wystąpiła w cudownych diamentach u boku Ludwika XIII, a złożony z widzów 

balet dworski odtańczył triumfalny taniec. 

 Kolejne spotkanie z teatrem już 4 grudnia.                                                             Oliwia Banaszek 

W czwartek, 22 grudnia do Centrum Kulturalno-Artystycznego zawita znana aktorka 

Dorota Stalińska ze znakomitym spektaklem „Zgaga – czyli tragiczne skutki poplątania 

jedzenia z miłością”. W programie między innymi: zupa cebulowa, odlotowe polędwiczki 

wieprzowe czy jajecznica z 4 jaj na 8 osób… 
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Piękna jesień oczami młodych artystów. 

Konkurs KDK rozstrzygnięty 
W piątek, 18 listopada w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego miało 

miejsce rozstrzygnięcie konkursu „Jesień moimi oczami” połączone z wręczeniem 

nagród. W konkursie brały udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy i powiatu  

kozienickiego. Spośród 238 nadesłanych prac komisja nagrodziła sześć i wyróżniła trzy. 

 Zebranych powitała Dyrektor Kozienickiego Domu 

Kultury im. Bogusława Klimczuka Elwira Kozłowska, 

która podziękowała za liczny udział w konkursie oraz 

przekazała głos instruktor plastyki Agnieszce 

Bieńkowskiej. Sekretarz konkursu omówiła prace 

komisji oceniającej, zwracając uwagę na elementy, 

które jury brało pod uwagę podczas przyznawania 

poszczególnych miejsc. 

 Komisja konkursowa obradowała 7 listopada.  

W jej skład weszli: Elżbieta Sadowska (emerytowana 

nauczycielka plastyki), Sławomir Zawadzki (pracownik 

Muzeum Regionalnego w Kozienicach), Agnieszka 

Bieńkowska (instruktor plastyki KDK). 

Nagrody 

 W kategorii I-III pierwsze miejsce zdobył Mateusz 

Pierzchała z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3  

z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach. Miejsce 

drugie przyznano Zuzannie Balcerzak z Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Ryczywole, a trzecie Natalii 

Koniarczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1  

z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach. W tej 

kategorii wyróżniono trzy osoby: Julię Cygan  

z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy oraz 

Polę Seredyn i Nikolę Gabler z Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Kozienicach. 

 W kategorii IV-VI na pierwszym miejscu znalazła 

się Daria Ciesielska z Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach,  

na miejscu drugim Mercedes Szulen z Zespołu Szkolno

-Przedszkolnego w Zajezierzu, a na trzecim Hanna 

Bernaciak z Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Głowaczowie. 

 Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. 

Podziękowania za udział wręczono także ich 

opiekunom oraz szkołom. Organizatorem konkursu był 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Laureaci konkursu „Jesień moimi oczami” wraz z Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwirą Kozłowską  

oraz instruktor plastyki KDK Agnieszką Bieńkowską — członkiem komisji oceniającej prace. 
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Warsztaty kreatywnego pisania 

W sobotę, 12 listopada młodzież gimnazjalna oraz uczniowie szkół średnich wzięli udział 

w warsztatach kreatywnego pisania, poprowadzonych przez młodą pisarkę Gaję 

Kołodziej. Autorka ma na swoim koncie osiem powieści dla młodzieży. 

 Zajęcia składały się z dyskusji, ćwiczeń 

indywidualnych, zadań tematycznych, burzy mózgów  

i wspólnego tworzenia historii. Podczas spotkania 

autorka opowiadała o kreowaniu powieści fantasy oraz 

częstych błędach przy ich powstawaniu. Uczestnicy 

tworzyli także charakterystykę postaci i rozpisywali 

sceny. Mieli na to trzy godziny, następnie powstałe 

prace omówili w grupie. 

 - Zajęcia trwały 3 godziny, ale pasję pisania 

można rozwijać przez całe życie – powiedziała 

autorka. 

 Gaja Kołodziej to pisarka, psycholog i tłumacz.  

Od 2012 roku jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy 

Polskich, ponadto od 2015 roku jest członkiem 

Zarządu Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy 

Twórczej. W 2013 roku założyła Instytut Sztuki 

Literackiej, którego celem jest promowanie 

czytelnictwa i wspieranie nowych talentów literackich. 

Organizuje konkursy literackie, uczy młodzież  

i dorosłych kreatywnego pisania. 

 Organizatorem warsztatów kreatywnego pisania 

był Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Ostatnie dni zgłoszeń 
 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława 

Klimczuka zaprasza do udziału w konkursie 

plastycznym: „Świąteczna magia – kartka 

bożonarodzeniowa”. Konkurs skierowany jest  

do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  

z terenu gminy Kozienice. To już ostatni 

moment, aby zgłosić swoją pracę! 

 Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od 

osoby wykonującej kartkę. Ta powinna być wykonana 

z papieru wybranymi przez siebie technikami 

plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, 

wydzieranie, grafika, itp.) i z ciekawie wypisanymi 

życzeniami. Wymagany format to A5 (po złożeniu).  

 Prace mogą być realizowane tylko przez jedną 

osobę, która wykona jedną kartkę świąteczną, pod 

okiem nauczyciela. Termin zgłoszeń upływa  

6 grudnia 2016 r. Prace należy składać na adres: 

Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka,  

ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice. Rozstrzygnięcie 

konkursu odbędzie się w styczniu 2017 roku  

w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach 

(ul. Warszawska 29). Na laureatów czekają nagrody 

rzeczowe za I, II oraz III miejsce w trzech kategoriach 

wiekowych: szkoły podstawowe I-III, IV-VI  

oraz gimnazja. Szczegółowe informacje oraz pełny 

regulamin na stronie www.dkkozienice.pl. 
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Andrzejkowej magii czar. Wolontariusze 

„Skrzydeł” wróżyli podopiecznym PANDY 
Wolontariusze z Klubu Wolontariatu „Skrzydła” odwiedzili w czwartek, 24 listopada 

podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej „PANDA” i przeprowadzili wspólnie z nimi 

wróżby andrzejkowe. 

Wybór padł na najpopularniejsze, tradycyjne wróżby andrzejkowe, jak np. wróżenie z butów, dzięki któremu 

uczestnicy zabawy mogli dowiedzieć się, kto najszybciej wejdzie w związek małżeński. Było też przekłuwanie 

szpilką serc z imionami żeńskimi i męskimi, magiczne kubeczki czy też kolorowa karuzela, dzięki której można 

było się dowiedzieć, co kogo czeka w najbliższej przyszłości. Nie zabrakło również pysznych ciasteczek  

z wróżbami, upieczonych przez jedną z naszych wolontariuszek. Dzieci chętnie brały udział w zabawach, 

ciekawe tego, co przyniesie im los. 

Zapraszamy na filmowe Mikołajki 

Kino KDK zaprasza dzieci i młodzież na filmowe Mikołajki. 6 grudnia dla najmłodszych 

zagramy bajkę „Vaiana: Skarb oceanu”, a przed seansem odbędzie się losowanie 

szczęśliwego fotelu! Dla młodzieży, w ramach seansów szkolnych, na ten dzień 

przygotowaliśmy polski film familijny z niesamowitymi animacjami: „Za niebieskimi 

drzwiami”. 

 Na tegoroczne Mikołajki (6 grudnia) dla naszych 

widzów przygotowaliśmy ciekawe propozycje filmowe. 

Podczas porannego seansu szkolnego do obejrzenia 

będzie polski film familijny „Za niebieskimi drzwiami”. 

To historia chłopca, który odkrywa, że drzwi w jego 

pokoju prowadzą do innego wymiaru. Produkcja 

wyróżnia się m.in. ciekawymi efektami specjalnymi, 

ponadto część dochodów ze sprzedaży na ten film 

zostanie przekazana Fundacji Ewy Błaszczyk 

„Akogo?”. 

 O godzinie 15.30 i 17.45 czeka „Vaiana: Skarb 

oceanu”, najnowsza animacja twórców takich hitów, 

jak: „Zwierzogród” i „Kraina lodu”. To historia 

nastolatki, która poszukuje legendarnej wyspy  

na ogromnym oceanie. Dodatkowo, przed tymi dwoma 

seansami, na widzów czeka znany i lubiany konkurs 

„Szczęśliwy fotel”. 

Co gramy w grudniu? 

 W najbliższych tygodniach na ekranie mnóstwo 

nowości filmowych, a miłośnicy dobrego kina będą 

mieli w czym wybierać. Zagramy polski thriller 

„Jestem mordercą”, amerykański film wojenny 

„Przełęcz ocalonych” czy też dramat „Światło między 

oceanami”. Fanom lżejszych klimatów polecamy 

„Bridget Jones 3” (ponownie na życzenie naszych 

widzów) oraz najnowszy film ze świata Harrego 

Pottera - „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”. 

Kolejna propozycja dla małych widzów to „Trolle”, 

animowany film przygodowy twórców Shreka.  

 Ponadto zapraszamy grupy zorganizowane  

na seanse szkolne. Repertuar kina i aktualne 

zapowiedzi znajdziecie na stronie www.dkkozienice.pl 

w zakładce Kino KDK. 
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Kolejne ciekawe zajęcia na UTW 
Za nami kolejny wykład oraz koncert muzyków Filharmonii Narodowej na Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku w Kozienicach. W środę, 16 listopada, w sali koncertowo-kinowej 

Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, Hanna Wojtasik-Ambryszewska  

z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odpowiadała na pytania dotyczące trudnego 

tematu, jakim jest przemoc w rodzinie, natomiast w drugiej części zajęć seniorzy 

wysłuchali koncertu edukacyjnego: „Agnieszka mówią mi…”. 

 Przemoc – mit czy rzeczywistość? – to ważny  

temat, o którym często boimy się rozmawiać,  

a zarazem hasło przewodnie środowego wykładu. 

Przemocy może doświadczyć każdy, bez względu  

na wiek czy płeć. Można patrzeć na nią w różnym 

ujęciu, natomiast na spotkaniu przedstawione zostały 

przede wszystkim aspekt prawny i psychologiczny 

tego zjawiska. Jak się okazuje, przemoc w rodzinie  

to nie mit, a niestety często szara rzeczywistość.  

 - Przemoc dotyka nie tylko kobiet, jak popularnie 

się przyjęło. Jej ofiarami mogą być dzieci, osoby 

starsze, jak i mężczyźni – tłumaczyła prowadząca 

zajęcia, dodając: - Kiedyś o przemocy nie mówiło  

się głośno, całe szczęście zwiększa się świadomość 

ludzi w tym zakresie, a jednostka zyskała wiele praw. 

Człowiek posiada godność, uznanie i prawo  

do wolności. Nie można natomiast nadużywać 

wolności, aby negatywnie wpływać na inne osoby  

w swoim otoczeniu – mówiła Wojtasik-Ambryszewska. 

 Podczas spotkania słuchacze dowiedzieli się także 

jak walczyć z tym negatywnym zjawiskiem i gdzie 

zgłaszać się po pomoc. 

Hity Osieckiej 

 W drugiej części środowych zajęć seniorzy mieli 

okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu artystów  

Filharmonii Narodowej. Poświęcony był pamięci 

wybitnej artystki polskiej – Agnieszce Osieckiej. Była 

ona poetką, autorką tekstów piosenek, pisarką, 

dziennikarką, a także reżyserem teatralnym  

i telewizyjnym. 

 Koncert miał nieco nietypową formę, bo utwory 

zaprezentowano wraz z wokalem - dla słuchaczy UTW 

zaśpiewali Zuzanna Makowska i Jarosław Kozielski.  

Na klarnecie zagrał Jacek Działak, na pianinie 

Wojciech Świętoński. Koncert poprowadziła Malina 

Sarnowska. 

Wykłady kozienickiego UTW cieszą się dużą  

popularnością. Frekwencja zawsze dopisuje! 

Robotyka budzi zainteresowanie 
 Zajęcia z Robotyki to nowość w ofercie Kozienickiego Domu Kultury. Warsztaty prowadzone 

przez Krzysztofa Przedniczka cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony małych 

konstruktorów. W piątek, 18 listopada odwiedziliśmy ich z aparatem fotograficznym. 

 Uczestnicy konstruowali roboty przy pomocy 

klocków, czujników i wszystkich dostępnych 

najrozmaitszych elementów. Robot miał poruszać  

się w wyznaczone miejsca po odpowiednim 

zaprogramowaniu. 

 - Zajęcia rozwijają wyobraźnię, logiczne myślenie, 

a mali uczestnicy mogą poczuć się jak prawdziwi 

konstruktorzy. Przy okazji zdobywają wiedzę z zakresu 

elektroniki, mechaniki oraz programowania. 

Umiejętności nabyte podczas warsztatów stanowią 

doskonały wstęp do dalszej pracy w obszarze robotyki  

i informatyki - mówi prowadzący zajęcia. 



 

Str. 11 

Nr 62 / 30.11.2016 

Kolejna edycja kursu tańca za nami 
We wtorek, 29 listopada zakończyła się VIII edycja dwumiesięcznego kursu tańca  

dla kobiet, prowadzonego w Kozienickim Domu Kultury im. B. Klimczuka przez instruktor  

Helenę Szamańską. 

Panie odbywały cotygodniowe zajęcia taneczne, a w kursie udział wzięły 24 kobiety. Na ostatnim spotkaniu 

uczestniczki otrzymały dyplomy i podziękowania za udział. – Dziewczyny radziły sobie doskonale, były bardzo 

zaangażowane. Atmosfera podczas zajęć była znakomita – chwaliła instruktor Helena Szamańska. Nie pozostaje 

nic innego jak tylko zaprosić na kolejną, IX edycję kursu tańca dla kobiet. Zapisy odbędą się w grudniu, 

natomiast zajęcia ruszą na przełomie lutego/marca. Szczegółowe informacje wkrótce na www.dkkozienice.pl 

Ręcznie robione cuda, czyli decoupage 

Takie piękne, ręcznie zdobione stołki to jedne z efektów pracy grupy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

którzy uczęszczają na fakultety z decoupage’u, prowadzone przez instruktor KDK Agnieszkę Bieńkowską. 
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