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Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

LUTY w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy na 

seanse filmowe do kina. 

> Sobota, 4 lutego, godz. 17.00

-19.00. Spotkanie w ramach 

cyklu Wieczorki z Akademią 

Stylu Agnieszki Jelonkiewicz. 

> Sobota, 11 lutego, godz. 

10.00. Otwarte Warsztaty 

Literackie. 

> Sobota, 11 lutego, godz. 

16.00. Wyjazd z cyklu Teatralne 

P o d r ó ż e  n a  s p e k t a k l 

#POZYTYWNI do Teatru Imka w 

Warszawie.  

> 13-26 lutego. Zima w mieście 

— Ferie 2017 z KDK. 

> Czwartek, 16 lutego, godz. 

18.00. Koncert Starego Dobrego 

Małżeństwa. 

> Piątek, 17 lutego, godz. 

17.00. Wernisaż wystawy Ewy 

Pazyny. 

> Niedziela, 19 lutego, godz. 

12.00. Poranek Teatralny dla 

Dzieci. 

> 20-26 lutego. V Spotkanie z 

cyklu: Kultury Świata — Tydzień 

z Kulturą Indyjską. 

> Czwartek, 23 lutego, godz. 

18.00. Koncert Michała Rudasia 

z zespołem pt. „India Fusion”. 

> Wtorek, 28 lutego. Magazyn 

kulturalny KDK nr 65. 

Polk i Szwedes w CKA,  

czyli komedia „Pół na pół” 
Pełna sala, śmiech do łez oraz owacje na stojąco - 26 stycznia,  

w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach widzowie mogli 

zobaczyć historię dwóch braci, których „matka musi umrzeć”. Robert  

i Dominik, w których role wcielili się Piotr Polk i Piotr Szwedes, 

rozkochali w sobie kozienicką publiczność, udowadniając, że komedia 

„Pół na pół” to prawdziwy fenomen. W końcu, hiszpańską wersję tej 

sztuki obejrzało ponad 500 tysięcy widzów! 

 Polska wersja w reżyserii Wojciecha 

Malajkata, grana od 2014 roku, również 

zbiera bardzo dobre recenzje i przyciąga 

setki ludzi. Nie inaczej było w czwartek, 26 

stycznia w Centrum Kulturalno-

Artystycznym w Kozienicach. Spektakl 

pobił kozienicki rekord frekwencji i 

wyprzedano wszystkie bilety. Tłumnie 

zebraną publiczność przywitała Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska, a chwilę później Piotr Polk i 

Piotr Szwedes oczarowali kozienicką 

publiczność, która gorąco przyjęła ich 

występ. Salwy śmiechu i owacje na stojąco 

to najlepsza rekomendacja dla znanych i 

lubianych aktorów. 

Czarny humor górą 

 „Pół na pół” to komedia zawierająca w 

sobie duże pokłady czarnego humoru. Widz 

poznaje historię dwóch przyrodnich braci, 

którzy postanawiają pozbyć się swojej 

własnej rodzicielki. Czy można polubić 

kogoś, kto źle życzy własnej matce? 

 Okazuje się, że i owszem. Nieco 

niezdarny Dominik od wielu lat opiekuje się 

matką i ma już tego dość. Matka po udarze 

„została przykuta do łóżka”, wymaga stałej 

opieki, a nie zapowiada się na to, aby 

chciała odejść na tamten świat. Pewnego 

dnia, dzwoniąc do starszego brata - 

Roberta, przekazuje mu informację, że 

„mama się nie rusza”. Robert, ochoczy na 

przejęcie spadku (w dodatku poważnie 

zadłużony) szybko zjawia się u brata. I 

wtedy się zaczyna... 
(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Sztuka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony  

kozienickiej publiczności. Większość biletów została wykupiona na  

długo przed spektaklem. W czwartek gościliśmy pełną salę widzów! 
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Polk i Szwedes w CKA,  

czyli komedia „Pół na pół” 

 Spory, kłótnie, dyskusje, zwierzenia braci są 

totalnie przejaskrawione i przerysowane, dzięki czemu 

świetnie bawią widza. Zmyślna konstrukcja 

scenariusza i świetne dialogi pozwalają na stopniowe 

odkrywanie coraz mroczniejszych tajemnic, które 

ukazują, jakim potworem jest „ukochana mama”. Ta 

przez całą sztukę nie pojawia się na scenie, ale jej 

obecność czuć w powietrzu, choćby poprzez 

natarczywy dzwonek, którym 

wzywa syna do siebie. 

Od komedii do dramatu 

 „Pół na pół”, pomimo że 

jest komedią, skłania także do 

refleksji. Ma w sobie drugie 

dno. W humorystyczny sposób 

pokazuje bardzo uniwersalne 

problemy - nie tylko związane z 

finansami i dzieleniem spadku 

niczym skóry na niedźwiedziu, 

ale mówi także o znacznie 

głębszych relacjach. Aktorzy 

pokazują do czego może 

doprowadzić brak zrozumienia i 

dialogu między bliskimi; jak 

fatalne skutki może przynieść oddalanie się od siebie 

czy zaborcze zachowanie jednego z rodziców. 

Zagrają tu jeszcze raz 

 Po zakończeniu spektaklu widzowie nagrodzili 

aktorów gromkimi brawami. Dyrektor Kozienickiego 

Domu Kultury Elwira Kozłowska podziękowała 

artystom i wręczyła im drobne upominki, tzw. „Torby 

pełne kultury”. Aktorzy żegnając się z publiką 

zapewnili, że wrócą do Kozienic z kolejną sztuką. 

Zuzanna Mazur 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Nasi podopieczni z Młodzieżowego Klubu Wolontariatu „Skrzydła” pamiętali o seniorach. 

W czwartek, 19 stycznia w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

młodzież odwiedziła członków Stowarzyszenia Klub Seniora „Radosna Jesień”,  

aby przekazać im ciepłe słowa z okazji Dnia Babci oraz Dnia Dziadka. Był to czas  

na serdeczne życzenia, drobne upominki i miłe rozmowy. 

 Przedstawiciele Młodzieżowego Klubu Wolontariatu 

„Skrzydła” zorganizowali miłą niespodziankę dla 

członków Stowarzyszenia Klub Seniora „Radosna 

Jesień”. Wolontariuszki Natalia i Patrycja odczytały 

życzenia, następnie każdy z seniorów otrzymał drobny 

upominek w postaci hiacynta, ozdobionego 

własnoręcznie wykonanymi motylami.  

 Czas w „Radosnej Jesieni” upłynął na serdecznej 

rozmowie i śpiewaniu piosenek. Był poczęstunek, a 

także podziękowania dla wolontariuszy, które 

przekazały przedstawicielki stowarzyszenia, Maria 

Grzeszczak oraz Zofia Wojdak. 

Wolontariusze „Skrzydeł” na Dzień Babci  

i Dziadka w „Radosnej Jesieni” 
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Koncert Noworoczny 
Gmina Kozienice oraz Kozienicki Dom Kultury powitali Nowy Rok w wyjątkowym stylu.  

W czwartek, 5 stycznia sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego  

w Kozienicach rozbrzmiewała najznakomitszymi dźwiękami, bowiem podczas „Koncertu 

Noworocznego” wystąpili: harfistka Małgorzata Zalewska-Guthman, wiolonczelista 

Tomasz Strahl, sopranistka Iwona Handzlik oraz pianistka Małgorzata Szymańska-

Sadlakowska. 

 Zebranych powitała Dyrektor Kozienickiego Domu 

Kultury Elwira Kozłowska. - Po raz pierwszy w 

Centrum Kulturalno-Artystycznym odbywa się 

„Koncert Noworoczny”. Spotkaliśmy się tutaj, aby 

zainaugurować w ten sposób rok kulturalny. Na ten 

nowy rok zaplanowaliśmy szereg wydarzeń, 

poczynając od koncertów, poprzez spektakle teatralne 

czy spotkania z kabaretem – zapowiedziała. Głos 

zabrała także wiceburmistrz Małgorzata Bebelska. - 

Jest to moment, w którym możemy delektować się 

wspaniałą muzyką – podkreśliła, przy okazji witając 

wszystkich również w imieniu burmistrza Tomasza 

Śmietanki; następnie przedstawiła zgromadzonym 

Miss Kozienic, a jednocześnie Miss Polski 2016 – 

Paulinę Maziarz, która uświetniła wieczór swoją 

obecnością. Wiceburmistrz Igor Czerwiński złożył na 

ręce najpiękniejszej Polki kwiaty.  

Wystąpili niezwykli artyści 

 Koncert poprowadziła dziennikarka telewizyjna 

Dominika Matuszak, która zapowiadała poszczególne 

występy i wprowadzała słuchaczy w muzyczny nastrój. 

- Zabierzemy Państwa w międzynarodową podróż 

muzyczną po najdalszych zakątkach naszego globu, 

będzie to także wyprawa w czasie. Przeniesiemy się 

do różnych epok, a naszą podróż zjednoczy miłość, 

miłość do muzyki oczywiście – zapowiedziała. 

Następnie na scenie pojawiła się pianistka Małgorzata 

Szymańska-Sadlakowska, a przy mikrofonie Iwona 

Handzlik, które oczarowały kozienicką publiczność. 

Były utwory znane z oper, musicali, operetki, zarówno 

polskie, jak i obcojęzyczne. W drugiej części koncertu 

wystąpiła harfistka Małgorzata Zalewska-Guthman 

oraz wiolonczelista Tomasz Strahl, którzy wykonali 

partie solo, a w duecie zaprezentowali znane 

kompozycje. Na finał wszyscy artyści wykonali 

wspólnie piękne polskie kolędy, a do śpiewania 

zaprosili publiczność. Muzycy otrzymali kwiaty, a 

publiczność nagrodziła ich występ gromkimi brawami.  

 Organizatorami Koncertu Noworocznego byli: 

Gmina Kozienice oraz Kozienicki Dom Kultury. 
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Stare Dobre Małżeństwo wystąpi  

w Centrum Kulturalno-Artystycznym! 

Najmłodsi bawili się z Frankiem 

Bałwankiem na Poranku Teatralnym 

Przedstawienie obfitowało w wiele elementów 

humorystycznych, a zabawne przygody bohaterów 

podobały się najmłodszym. Dzieci dowiedziały się, że 

do wszystkich należy odnosić się z szacunkiem. 

Zapamiętały, że słowa takie jak: proszę, przepraszam 

i dziękuję są bardzo istotne w codziennym życiu. 

Podczas spotkania z teatrem nie brakowało interakcji 

między aktorami, a widownią. Dodatkowo zimowa 

sceneria spektaklu dodawała uroku wspólnie 

spędzonym chwilom. 

Kolejny poranek teatralny zatytułowany: 

„Królewna Fasolka” już 19 lutego o godz. 12.00. 

W ramach naszego stałego cyklu „Poranki Teatralne dla Dzieci”, mali widzowie obejrzeli 

przedstawienie zatytułowane: „Przygody Franka Bałwanka”. 15 stycznia w Centrum 

Kulturalno-Artystycznym w spektaklu wystąpili doskonale znani dzieciom aktorzy  

z Agencji Artystycznej KANON z Krakowa. 

Legendarna grupa Stare Dobre Małżeństwo wciąż przemierza koncertowe szlaki  

i w czwartek, 16 lutego zawita do Centrum Kulturalno-Artystycznego. Szykują  

się niesamowite wrażenia artystyczne. Na koncert zaprasza Kozienicki Dom Kultury. 

 Zespół niezmiennie złożony jest z wyśmienitych 

muzyków, towarzyszących założycielowi i liderowi 

SDM, Krzysztofowi Myszkowskiemu. Artysta śpiewa 

zarówno swoje kultowe piosenki (np. „Blues o 4 nad 

ranem” czy „Bieszczadzkie Anioły”), jak i najnowsze, 

nieco mniej znane utwory. Soczyste i aromatyczne 

brzmienie formacji zapewnia niebanalny zestaw 

instrumentów wykorzystywanych podczas recitali. 

Uwagę słuchaczy na przeszło dwie godziny przykuć 

powinny: gitary 6 i 12-strunowe, dobro, kontrabas 

oraz niepowtarzalne brzmienie harmonijki ustnej. 

 Obecnie Stare Dobre Małżeństwo tworzą: 

Krzysztof Myszkowski - śpiew, gitara, harmonijka 

ustna; Bolo Pietraszkiewicz - gitary oraz Roman 

Ziobro - kontrabas, gitara basowa, cymbałki. 

Bilety w sprzedaży 

 Koncert odbędzie się w czwartek, 16 lutego o 

godz. 18.00, w sali koncertowo-kinowej Centrum 

Kulturalno-Artystycznego. Po występie będzie można 

nabyć nowy dwupłytowy album zespołu Stare Dobre 

Małżeństwo „MEMORABILIA”. 

 Bilety w cenie 42 zł są do kupienia w kasach 

Centrum Kulturalno-Artystycznego. Dla słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach oraz dla 

grup zorganizowanych (od 20 osób) bilety w cenie  

35 zł. Obecnie wszystkie miejsca są zarezerwowane, 

ale przypominamy, że rezerwacje niewykupione na  

48 godzin przed rozpoczęciem koncertu (czyli do  

14 lutego do godz. 18.00) zostaną anulowane. 

Zapraszamy do kas, które czynne są codziennie  

w godz. 9.00-21.00. 
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Centrum Kulturalno-Artystyczne 

wyróżnione w prestiżowym konkursie 
Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach zostało laureatem 20. jubileuszowej 

edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2015”. Brały w nim udział 74 

projekty, z czego 12 z województwa mazowieckiego. Konkurs „Modernizacja Roku 2015” 

to doskonała okazja do zaprezentowania ich szerszemu gronu, a także ukłon w stronę 

inwestorów, wykonawców i projektantów nowopowstałych obiektów. 

 W urzędzie marszałkowskim z autorami i realizatorami nagrodzonych projektów z Mazowsza, 28 grudnia 

2016 roku, spotkał się marszałek Adam Struzik.  

 - Konkurs Modernizacja Roku pozwala  

na wyłonienie w skali kraju najlepszych inwestycji.  

W finale tegorocznej edycji znalazło się 12 projektów  

z Mazowsza. To jest zawsze powodem do dumy, kiedy 

zabytkowym obiektom czy przestrzeniom miejskim 

nadaje się dodatkowe funkcje. Dzięki temu dostają one 

nowe życie i mogą służyć całej społeczności - 

powiedział do zgromadzonych marszałek Mazowsza 

Adam Struzik.  

 Najlepsze realizacje w Polsce nagrodzono już  

po raz dwudziesty. Centrum Kulturalno-Artystyczne  

w Kozienicach zwyciężyło w kategorii: „Nowe obiekty  

w przestrzeni urbanistycznej”. 

Nagrodę z rąk marszałka Adama Struzika odebrał  

Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka.  

fot. mazovia.pl 

Kolejny sukces naszej estrady! 

Bartłomiej Matracki – podopieczny Piotra Markowskiego, instruktora zajęć „Młodzieżowa 

Estrada Piosenki” w Kozienickim Domu Kultury, wyśpiewał II miejsce na XXII 

Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”. 

 W konkursie udział wzięło ponad 1200 

uczestników z domów kultury, ognisk muzycznych i 

parafii z całej Polski. Artyści śpiewali w zespołach, 

chórach oraz solo, a prezentacje konkursowe trwały 

pięć dni. Młodsi uczestnicy występowali na scenie 

Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” 3 i 4 

stycznia, natomiast starsi śpiewali 9, 10 i 11 stycznia. 

Koncert Laureatów, podczas którego zostały wręczone 

nagrody, odbył się 15 stycznia. II miejsce w kategorii 

soliści i wokaliści otrzymał Bartłomiej Matracki, 

uczestnik zajęć wokalnych w Kozienickim Domu 

Kultury. Fakt zdobycia przez naszego młodego artystę 

nagrody cieszy tym bardziej, że w kategorii soliści-

wokaliści zaprezentowało się aż 172 uczestników! 

 - Do udziału w konkursie namówił mnie pan Piotr. 

Na początku nie byłem przekonany, ale w miarę 

ćwiczeń, zauważałem postępy. Szczególnie istotne 

były dla mnie rady i wskazówki pana Piotra, bo 

stosując się do nich, czułem się coraz pewniej. 

Ostatecznie stwierdziłem, że ten konkurs to dobry 

sposób na sprawdzenie się – mówił laureat. 

 Bartłomiej na przesłuchaniach zaśpiewał kolędy 

„Oj Maluśki, Maluśki” oraz „Gdy się Chrystus rodzi”. 

Do jednej z kolęd akompaniował mu instruktor, Piotr 

Markowski, który otrzymał nagrodę specjalną. 

Piotr Markowski i Bartłomiej Matracki  

podczas zajęć w Kozienickim Domu Kultury. 
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Laureaci świątecznych konkursów  

KDK nagrodzeni! 
Laureaci konkursów „Kolęd i Pastorałek - Na ten Nowy Rok” oraz „Świąteczna magia  

- kartka Bożonarodzeniowa”, organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury, zostali 

nagrodzeni. Rozstrzygnięcie konkursów odbyło się w czwartek, 12 stycznia w sali 

kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. 

Laureaci konkursu Kolęd i Pastorałek „Na ten Nowy Rok” wraz z opiekunami i przedstawicielami Kozienickiego 

Domu Kultury. Najlepszych wokalistów słyszeliśmy m.in. podczas grudniowej Wigilii Miejskiej. 

 Konkurs Kolęd i Pastorałek „Na ten Nowy Rok” 

odbył się 8 grudnia 2016 roku i była to już jego VIII 

edycja. To wtedy, na scenie sali koncertowo-kinowej 

Centrum Kulturalno-Artystycznego, prezentowały się 

chóry, duety, soliści oraz zespoły wokalne z terenu 

powiatu kozienickiego. Jury wybrało wówczas 

najlepszych i przyznało I, II i III miejsca oraz 

wyróżnienia. Nieco wcześniej, 6 grudnia, upłynął 

termin nadsyłania prac na konkurs plastyczny 

„Świąteczna magia – kartka Bożonarodzeniowa”. 20 

grudnia komisja oceniająca wyłoniła najlepsze prace. 

Konkurs ten kierowany był do uczniów szkół 

podstawowych oraz gimnazjum. 

 12 stycznia laureaci obu konkursów spotkali się w 

sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego na 

uroczystym wręczeniu nagród. Zebranych powitała 

Halina Koryńska instruktor KDK, następnie głos 

zabrała Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska, która podziękowała dzieciom i młodzieży 

za udział w konkursach. Po odczytaniu protokołu 

laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Podziękowania 

otrzymali także opiekunowie laureatów oraz 

wyróżnionych uczestników. 

 Wydarzenie miało także muzyczny akcent. 

Podczas wręczeń wystąpili instruktorzy współpracujący 

z KDK – Małgorzata Panek oraz Kamil Koksa, którzy 

zaprezentowali tradycyjne kolędy. Próbkę swoich 

umiejętności dał także Michał Bielenda – uczeń Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Kozienicach. 

Laureaci Konkursu Kolęd i Pastorałek „Na ten 

Nowy Rok” 

Chóry 

Wyróżnienie: „Mały Gospel” (KDK) 

Soliści 0-III 

1. Aleksandra Sikora (PSP w Brzeźnicy) 

2. Mateusz Baryłka (ZPO w Sieciechowie) 

3. Ines Jakubiec (PSP nr 3 z Oddz. Integr. z Kozienic) 

Duety i zespoły wokalne 0-III 

Wyróżnienia: Oliwia Wieczorek i Maja Maćkula (ZSP  

w Starych Słowikach) oraz „Mali Kolędnicy” (PSP  

w Nowej Wsi) 

Soliści IV-VI 

1. Natalia Wilczek (PSP nr 1 z Oddz. Integr.  

z Kozienic) 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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Laureaci świątecznych konkursów  

KDK nagrodzeni! 

2. Daria Ambroziak (PSP nr 1 z Oddz. Integr.  

z Kozienic) 

3. ex aequo Marika Witkowska-Kurtek (KDK)  

oraz Anna Wasińska (KDK) 

Wyróżnienia: Zuzanna Kowalczyk oraz Aleksandra 

Dębowska (ZSP w Gniewoszowie) 

Duety i zespoły wokalne IV-VI 

1. Emila Olszewska i Wiktor Filipczuk (KDK) 

2. Anna Wasińska i Natalia Wilczek (KDK) 

Wyróżnienia: Emilia i Natalia Anyszkiewicz (PSP  

w Głowaczowie) oraz „Wysokolskie Nutki” (PSP  

w Wysokim Kole) 

Soliści gimnazjum 

1. Julita Zawodnik (ZS w Grabowie nad Pilicą) 

2. Gabriela Roczkowska (ZPO w Sieciechowie) 

3. Zuzanna Gallopeni (PG w Głowaczowie) 

Wyróżnienia: Emilia Ciucias (zgł. indyw.), Paulina 

Chmielewska, Weronika Szafranek (PG  

w Gniewoszowie) 

Duety i zespoły wokalne gimnazjum 

Wyróżnienia: Kornelia Tęcza i Karolina Janeczek (ZSO 

w Brzózie) oraz zespół wokalny z Publicznego 

Gimnazjum nr 2 w Kozienicach 

Soliści szkoły średnie 

1. Patrycja Wołos (I LO w Kozienicach) 

2. Dominika Pońska (KDK) 

3. Marta Kusal (KDK) 

 

Laureaci konkursu: „Świąteczna magia – kartka 

Bożonarodzeniowa” 

Klasy I-III 

1. Wiktoria Skrzyńska (PSP nr 1 z Oddz. Integr.  

z Kozienic) 

2. Julia Woźniak (PSP nr 3 z Oddz. Integr. z Kozienic) 

3. Basia Krześniak (PSP w Stanisławicach) 

Klasy IV-VI 

1. Gabriela Mycek (PSP w Woli Chodkowskiej) 

2. Oliwia Hałdaś (PSP w Kociołkach) 

3. Julia Bąk (PSP nr 1 z Oddz. Integr. z Kozienic) 

Gimnazja 

1. Michał Jaskulak (PG w Świerżach Górnych) 

2. Lena Grabska (PG nr 1 w Kozienicach) 

3. Szymon Mycek (PG w Świerżach Górnych) 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

Laureaci konkursu „Świąteczna magia — kartka Bożonarodzeniowa” zachwycili jury sposobem wykonania  

swoich prac konkursowych. Kartki były oryginalnie ozdobione i zawierały piękne życzenia. 
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Podróż śladami Mozarta na UTW 

W środę, 18 stycznia słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w ramach 

cotygodniowych wykładów, podróżowali śladami wielkiego kompozytora i wybitnego 

artysty Mozarta, a w drugiej części spotkania wysłuchali ciekawej prezentacji 

zatytułowanej „Póki życie trwa” przygotowanej przez Jolantę Szwalbe. 

 „Europa śladami Mozarta” to tytuł pierwszego 

wykładu, który wygłosiła Kamila Wieczorek, 

absolwentka geografii na Uniwersytecie Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie oraz turystyki i rekreacji w 

Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie. Jest pilotem wycieczek zarówno w kraju, 

jak i za granicą. Życiem i twórczością Wolfganga 

Amadeusza Mozarta zajmuje się od kilkunastu lat, a 

jego liczne podróże były tematem jej pracy 

magisterskiej.  

Muzyczna podróż 

 Autorka opowiedziała wszystkim skąd wzięła się u 

niej pasja Mozartem oraz przybliżyła słuchaczom jego 

sylwetkę. - Dlaczego śladami Mozarta? Był geniuszem, 

wspaniałą osobowością i stworzył przepiękną muzykę, 

którą znamy. Zmarł w wieku 36 lat, a większość 

swojego życia spędził w podróży. Co należy 

podkreślić, podróżował i tworzył jako dziecko – 

mówiła. Słuchacze podążali po Europie śladami 

wielkiego kompozytora. Prowadząca przedstawiła 

mapę miejsc, które zwiedził, a było ich około 200.  

 Wycieczka rozpoczęła się w Słowacji, gdzie 

artysta odbył swoją podróż wraz z rodzicami. - Muzyk 

koncertował w pałacu hrabiego Palffiego będąc w 

wieku sześciu lat! W Wielkiej Brytanii natomiast 

rodzina Mozarta została ugoszczona na dworze 

królewskim Króla Jerzego III, gdzie mały Wolfgang 

występował trzykrotnie – wymieniała autorka 

prezentacji. - Wiele sal oraz budynków, w których 

gościł i tworzył już nie istnieje, ale w II połowie XVI 

wieku były one znaczące. W charakterystycznych 

miejscach znajdują się tablice upamiętniające artystę 

– dodała. Podczas prezentacji uczestnicy mieli okazję 

posłuchać fragmentów słynnych kompozycji muzyka.  

Było i refleksyjnie 

 Momentami zabawny, niekiedy refleksyjny, 

złożony z osobistych przemyśleń oraz rozważań – taki 

był kolejny wykład, który wygłosiła Jolanta Szwalbe. 

Jak mówi sama o sobie, jest nieuleczalną optymistką. 

W wieku 50 lat postanowiła odmienić ustabilizowane 

życie i rozpoczęła realizację swojego marzenia. 

Założyła własne wydawnictwo, z pomocą którego 

wydaje zebrane i opracowane przez siebie antologie 

cytatów odnoszących się do różnych okoliczności w 

życiu człowieka. Była gościem UTW już trzykrotnie. 

Zarówno podczas poprzednich spotkań ze 

słuchaczami, tak i w środę rozbawiła wszystkich do 

łez.  

 - W moich książkach piszę o pieniądzach, 

decyzjach, czasie, sukcesach, pracy, życiu czy 

starości. Znajdziemy tam takie rozdziały jak „Nie 

poddawaj się” oraz „Działam” – tłumaczyła. Słuchacze 

otrzymali kolejną dawkę energii. Po zakończonym 

wykładzie można było zakupić publikacje autorki. 
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Dzieci z Dęblina odwiedziły CKA 

Dzieci z dwóch dęblińskich placówek, 16 stycznia, odwiedziły nasze Centrum Kulturalno-

Artystyczne. Grupa z Klubu 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, miała okazję zobaczyć  

w kinie KDK bajkę, z kolei dzieci z Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie skorzystały  

z warsztatów zdobienia przedmiotów metodą decoupage’u oraz tworzenia komiksu. 

 W poniedziałek, 16 stycznia zawitały do nas dzieci 

wraz z opiekunami z Miejskiego Domu Kultury w 

Dęblinie. Jedną z opcji proponowanych na ferie w ich 

ofercie były zajęcia plastyczne w Kozienickim Domu 

Kultury. Podopieczni z Dęblina na początku podzielili 

się na dwie grupy, pierwsza ruszyła na zajęcia z 

tworzenia komiksów, druga zaczęła od decoupage’u. 

 Warsztaty z komiksu poprowadziła instruktor KDK 

Agnieszka Żarłak. Dzieci dowiedziały się czym jest 

komiks i jak kreować jego bohaterów, mogły także 

spróbować swoich sił w tworzeniu. Podczas zajęć 

powstały świetne prace, które najmłodsi zabrali ze 

sobą do domu. 

 Warsztaty z decoupage’u przeprowadziła 

instruktor KDK Agnieszka Bieńkowska. Dzieci 

ozdabiały tą metodą słoik, z którego powstał 

przybornik na długopisy i ołówki. Mali twórcy 

korzystali z ozdobnych materiałów i stworzyły istne 

dzieła sztuki. Na zakończenie nie mogło zabraknąć 

pamiątkowego zdjęcia. Goście otrzymali także 

upominki. 

 - Dzisiejsza wizyta to odpowiedź naszej placówki 

na zapytanie dęblińskiego Domu Kultury, gdzie 

obecnie trwają ferie. W okresie ferii zimowych w 

naszym regionie, czyli w drugiej połowie lutego, 

uczniowie z terenu gminy Kozienice wybiorą się do 

Dęblina – mówiła Dyrektor Kozienickiego Domu 

Kultury Elwira Kozłowska.  

 W poniedziałek do naszego kina zawitały także 

dzieci z Klubu 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w 

Dęblinie. Uczestnicy także mieli okazję wziąć udział w 

ciekawych zajęciach oraz obejrzeć animację „Królowa 

Śniegu 3: Ogień i lód”, stworzoną na podstawie baśni, 

uwielbianej na całym świecie. 

Korki pomogą w rehabilitacji 
Akcja „Korki” jest regularnie prowadzona w Kozienickim Domu Kultury od kilku lat.  

Od listopada 2016 do stycznia 2017 plastikowe nakrętki zbierane były z przeznaczeniem 

na rehabilitację Marioli Płazy z Majdan. W czwartek, 26 stycznia jej mama odebrała 

pierwszą partię pozornie niepotrzebnego surowca. Akcja trwa jednak nadal,  

a dziewczynce można w ten sposób pomóc jeszcze do końca kwietnia. 

 Mariola urodziła się z przepukliną oponowo-

rdzeniową odcinka lędźwiowego kręgosłupa i 

wodogłowiem. W wieku 3 lat przeszła sepsę, co w 

znacznym stopniu osłabiło jej organizm. W okolicy 

gdzie mieszka, nie ma przychodni rehabilitacyjnej dla 

dzieci, dlatego dziewczynka dojeżdża codziennie na 

zajęcia szkolne i rehabilitacyjne do oddalonych o 20 

km Pionek. 

 W chwili obecnej Mariolka pracuje nad poprawą 

sprawności rąk, w których ma wzmożone napięcie, co 

utrudnia jej poruszanie się na wózku aktywnym. 

Warunkiem poprawy jest stała i konsekwentna praca. 

Wiąże się to z licznymi wyjazdami na turnusy 

rehabilitacyjne i intensywną pracą wielu specjalistów. 

Wydatki na leczenie i rehabilitację Mariolki 

przekraczają zasoby finansowe rodziców. 

 Państwa pomoc może przyczynić się do 

poprawy stanu jej zdrowia. Nakrętki zbierane są 

w Centrum Kulturalno-Artystycznym w 

Kozienicach, przy ul. Warszawskiej 29, 

codziennie, w godzinach od 9.00 do 21.00. 

Podczas zajęć decoupage’u prowadzonych przez 

instruktor KDK Agnieszkę Bieńkowską, dzieci ozdabiały 

słoiki, które posłużą im jako piękne przyborniki. 
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Orszak Trzech Króli 
6 grudnia ulicami naszego miasta po raz piąty przeszedł barwny Orszak Trzech Króli. 

Pochód ruszył sprzed kościoła p.w. Świętego Krzyża i odwiedził cztery stacje. Jak co 

roku, wydarzenie przyciągnęło tłumy kozieniczan. Mroźna pogoda nie zniechęciła 

mieszkańców do udziału w uroczystościach. 

 Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w 

kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża. Po 

nabożeństwie wierni licznie zebrali się przed 

kościołem, gdzie atrakcją dla najmłodszych była „żywa 

szopka”, w której zobaczyć można było między innymi 

konie, kozy, króliki czy gołębie. Przed świątynią 

odegrano pierwszą z czterech scen. Trzej Królowie: 

Kacper, Melchior i Baltazar wraz z innymi 

uczestnikami wyruszyli do Betlejem, aby powitać 

Zbawiciela. 

 Wszyscy otrzymali kolorowe korony, naklejki oraz 

śpiewniki, a poprowadzeni zostali przez przedstawicieli 

Rady Rycerzy Kolumba oraz proboszcza parafii pod 

wezwaniem Świętego Krzyża – ks. Kazimierza 

Chojnackiego oraz Trzech Króli. Tegoroczny orszak 

nawiązywał do stworzenia świata. Był także formą 

podziękowania Papieżowi Franciszkowi za encyklikę 

poświęconą ekologii oraz wizytę w Polsce podczas 

Światowych Dni Młodzieży. 

 Kolejna scena została odegrana przed siedzibą 

Starostwa Powiatowego. Młodzież z Publicznego 

Gimnazjum nr 2 pokazała wizje stworzenia świata, 

żywiołów i pierwszych ludzi. Następnie zgromadzeni 

przeszli przed Liceum Ogólnokształcące, gdzie 

licealiści odegrali scenę ukazującą kuszenie Adama i 

Ewy. 

 Ostatnią scenę odegrano przed Krytą Pływalnią 

„Delfin”, gdzie znajdowała się stajenka. Trzej 

Królowie, jak i wszyscy uczestnicy oddali hołd małemu 

Jezusowi. Zbawiciel otrzymał dary, był też krótki 

występ przedstawicieli szkoły muzycznej. 

 Organizatorem V Orszaku Trzech Króli w 

Kozienicach była Rada Rycerzy Kolumba, przy 

współpracy jednostek samorządowych, instytucji, 

szkół oraz prywatnych firm. Do organizacji tego 

wydarzenia włączył się także Kozienicki Dom Kultury 

im. Bogusława Klimczuka. Patronat honorowy nad 

wydarzeniem objęli proboszczowie obu kozienickich 

parafii: ks. kanonik Kazimierz Chojnacki i ks. dziekan 

Władysław Sarwa, a także Burmistrz Gminy Kozienice 

Tomasz Śmietanka. 

Orszak przeszedł kolejno Al. 1 Maja, ul. Konstytucji  

3 Maja, Kochanowskiego, Warszawską i Legionów. 

Sylwester na Skwerku 
Zdrowia, szczęścia i pogody ducha – to najczęściej wypowiadane słowa podczas 

sylwestra w Kozienicach. Na Placu 15-go Stycznia, ostatniego dnia 2016 roku, 

mieszkańcy bawili się przy sylwestrowych hitach i składali sobie noworoczne życzenia. 

 Już od godziny 22.00 nad dobrą zabawą czuwał 

DJ Gemi. – Bawimy się przy największych przebojach 

2016 roku, gramy najnowsze utwory disco polo oraz 

muzykę lat 90 – mówił.  

 Tuż przed północą głos zabrała Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska: - 

Tradycyjnie spotykamy się na skwerze miejskim w 

Kozienicach, gdzie już od wielu lat żegnamy stary, a 

witamy Nowy Rok. Mam nadzieję, że w tym 2017 roku 

będzie tak radośnie, jak dzisiaj na skwerze – dodała, 

składając również życzenia w imieniu Burmistrza 

Gminy Kozienice Tomasza Śmietanki oraz 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Prawdy. – 

Wszystkim mieszkańcom Ziemi Kozienickiej oraz 

gościom składam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, 

wszelkiej pomyślności i samych sukcesów. Niech Nowy 

Rok wypełniony będzie tym, co dobre i piękne, niech 

będzie obfitował w same szczęśliwe dni – życzyła. 

 Gdy tylko zegar wybił północ, wystrzeliły korki od 

szampana oraz sztuczne ognie, które podobały się 

zwłaszcza najmłodszym.  

 Organizatorami „Sylwestra na Skwerku” była 

Gmina Kozienice, Kozienicki Dom Kultury oraz 

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice. 
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Co gramy w lutym? 
Kozienicki Dom Kultury zaprasza na niezapomniane seanse w naszym kinie. Już w lutym 

na widzów czekają kolejne hity. Poniżej prezentujemy kilka wybranych propozycji. 

 Już od kilku dni w kinie KDK króluje rozśpiewana 

animacja „Sing”. W przezabawnym filmie pojawia się 

aż 65 znakomitych piosenek (od współczesnych po 

klasyki), co w połączeniu z uroczymi zwierzakami i 

specjalistami od „Minionków” gwarantuje hit! 

 Fanów dobrych animacji ucieszy z pewnością 

„Lego Batman: Film”, który już od 10 lutego (premiera 

ogólnopolska) będzie można oglądać w Kozienicach. 

Mroczny Rycerz w komediowym wydaniu dał się 

poznać już w „Lego Przygodzie”, ale tam był postacią 

drugoplanową. Tym razem to on króluje na ekranie. 

Polecamy nie tylko najmłodszym! 

 W naszym kinie nie może zabraknąć tegorocznej 

rewelacji gali rozdania Złotych Globów. Muzyczna 

komedia „La La Land” sięgnęła aż po siedem 

statuetek. O jej fenomenie będą mogli przekonać się 

nasi widzowie. W rolach głównych Emma Stone i Ryan 

Gosling. 

 Miłośników polskich produkcji zapraszamy na 

komediodramat biograficzny pt. „Sztuka kochania. 

Historia Michaliny Wisłockiej.” To opowieść o 

najsłynniejszej seksuolog czasów PRL-u, walczącej o 

wydanie książki, która odmieni życie seksualne 

Polaków. 

 Ponadto zagramy m.in. „Ukryte piękno”, 

„Balerina” czy „Alpejska przygoda”. Pełny repertuar, 

aktualne zapowiedzi czy szczegółowe informacje 

dotyczące kina można znaleźć na stronie 

Kozienickiego Domu Kultury (www.dkkozienice.pl) w 

zakładce Kino KDK. 

Przypominamy o możliwości zorganizowania seansów 

szkolnych. Te cieszą się sporą popularnością. Na 

zdjęciu dzieci z PSP nr 3 z Oddz. Integr. w Kozienicach. 

Zapraszamy do udziału w konkursach 
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, wzorem lat ubiegłych, serdecznie 

zaprasza dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe do wzięcia udziału w nadchodzących 

konkursach. W tym roku przypada 62. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

i 34. Małego Konkursu Recytatorskiego. 

 Udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim 

daje możliwość zaprezentowania swoich umiejętności 

w najstarszym i posiadającym najwyższą renomę 

konkursie tego typu. Obejmuje on swoim zasięgiem 

młodzież ponadgimnazjalną, studentów i dorosłych. 

Uczestnicy będą rywalizować w czterech oddzielnych 

kategoriach: Turnieju Recytatorskim, Turnieju 

„Wywiedzione ze słowa”, Turnieju Poezji Śpiewanej 

oraz Teatrów Jednego Aktora. Kozienicki Dom Kultury 

im. B. Klimczuka, jest organizatorem eliminacji 

środowiskowych i powiatowych konkursu. Eliminacje 

środowiskowe odbędą się w sali kameralnej Centrum 

Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. 

Warszawska 29) 14 marca od godz. 13.00, zaś 

eliminacje powiatowe 28 marca od godz. 10.00. W 

ramach 62. Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego, organizowanego przez Towarzystwo 

Kultury Teatralnej odbywa się także XXXIV Mały 

Konkurs Recytatorski. Jego myślą przewodnią jest 

rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa i 

zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury 

polskiej. Eliminacje środowiskowe odbędą się w sali 

kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w 

Kozienicach 15 marca od godz. 10.00, a powiatowe 28 

marca od godz. 10.00.  

 Regulamin, wzory kart zgłoszenia oraz 

szczegółowe informacje dotyczące obu konkursów 

znajdziecie Państwo na stronie internetowej 

Kozienickiego Domu Kultury (www.dkkozienice.pl), w 

zakładce „Działalność / Konkursy”.  

 Szczegółowych informacji telefonicznie udzielają 

instruktorzy KDK Agnieszka Żarłak oraz Halina 

Koryńska (tel. 48 611 07 50, wew. 128 lub 125). 
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Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zaprasza dzieci i młodzież 

do udziału w akcji „Zima w mieście – Ferie 2017 z KDK”, która potrwa od 13 do 26 

lutego. W czasie ferii zimowych będzie można spędzić czas pod okiem naszych 

instruktorów, przy okazji nabywając i doskonaląc umiejętności artystyczne, nie 

zabraknie także seansów w kinie. Ponadto, dla miłośników Bollywood i kultury indyjskiej 

przygotowaliśmy nie lada atrakcje. W dniach 20-26 lutego w Centrum Kulturalno-

Artystycznym odbędzie się V spotkanie z cyklu: Kultury Świata - Tydzień z Kulturą 

Indyjską. 

Michał Rudaś występował w popularnych programach 

rozrywkowych, m.in. „The Voice Of Poland” i „Twoja 

twarz brzmi znajomo”.        fot. twarzewarszawy.pl 

W naszej ofercie m.in.: 

– Warsztaty taneczne, w tym – taniec klasyczny, 

podstawowe kroki tańców narodowych, ćwiczenia 

rozciągające. Dla nieco młodszych warsztaty taneczne 

Break Dance, a także salsa, hip-hop i reggaeton. 

– Warsztaty plastyczne – m.in. „Skarpetkowy 

bałwanek”, „Portret Falisty”, „Aniołki z gipsu i drewna” 

czy „Lalki — motanki”, które rozbudzą kreatywność i 

zdolności manualne uczestników. 

– Warsztaty muzyczne – z wykorzystaniem 

instrumentów: pianina, keyboard’u, harmonijki, 

gitary. Również wokaliści (zarówno soliści, jak i chóry) 

będą mogli popracować nad swoim warsztatem. 

– Warsztaty teatralne „Alicja w krainie teatru” – 

dzięki nim odkryjecie pasję i talent aktorski. 

– Dodatkowo: warsztaty dziennikarskie, ekologiczne, 

warsztaty wyjazdowe do Pracowni Artystycznej w 

Miejskim Domu Kultury w Dęblinie, Public Relations, 

zajęcia fotograficzne, warsztaty tworzenia biżuterii, 

eksperymenty dla najmłodszych, zabawy i konkursy 

oraz pokaz iluzji Kacpra Kulika, które nie pozwolą 

Wam się nudzić! 

Tydzień z Kulturą Indyjską 

 Słonik na szczęście, Mandale czy aromatyczne 

obrazy – to niektóre z proponowanych warsztatów 

plastycznych, które odbędą się podczas „Tygodnia z 

Kulturą Indyjską”. Uczestnicy będą tworzyć indyjskie 

„Rangoli” czy ozdobne lampiony. Poznają również 

orientalną sztukę zdobienia ciała henną, czyli 

Mehendi. Będzie także wykład o Indiach oraz Quiz 

wiedzy z atrakcyjnymi nagrodami. Dla miłośników 

kina Bollywood przygotowaliśmy seanse filmowe. Do 

obejrzenia będą m.in.: „Ernest i Celestyna”, „Alpejska 

przygoda” czy „Smak curry”. 

 W czwartek, 23 lutego o godz. 18.00 odbędzie 

się koncert zatytułowany „India Fusion”, który zagra 

Michał Rudaś wraz z zespołem.  

 Z kolei w sobotę, 25 lutego na wszystkich 

chętnych czekają m.in. wykłady, przymierzanie 

strojów indyjskich, stoiska z książkami, koncert na 

tradycyjnych instrumentach czy degustacja przekąsek 

indyjskich, a do tego zajęcia z hatha jogi oraz pokaz 

tańca kathak oraz mini warsztaty tańca Bollywood. 

 Zapisy na zajęcia prowadzone są w Punkcie 

Informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego od 30 

stycznia 2017 r. Pełny program oferty „Zima w 

mieście – Ferie 2017 z KDK” oraz „Tygodnia z Kulturą 

Indyjską” znajdziecie na naszej stronie 

www.dkkozienice.pl. Serdecznie zapraszamy! 

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

