
 

Nr 66 / 31.03.2017 

Magazyn kulturalny 
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KWIECIEŃ w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy  

na seanse filmowe do kina. 

> Piątek, 7 kwietnia, godz. 

17.00. Wernisaż wystawy 

malarstwa Krzysztofa Nowaka. 

> Sobota, 8 kwietnia, godz. 

16.30. Wyjazd z cyklu Teatralne 

Podróże do Och-Teatru  

w Warszawie na spektakl 

„Udając ofiarę”. 

> Sobota, 8 kwietnia, godz. 

19.00. Przedstawienie Grupy 

Teatralnej „Młodzieżowy Teatr 

Vanitas” pt. MŁYNARSKI... 

> Niedziela, 23 kwietnia, godz. 

16.00. V Festiwal Muzyki 

Sakralnej im. Józefa Furmanika 

w kościele pw. Świętego Krzyża 

w Kozienicach. 

> Wtorek, 25 kwietnia, godz. 

11.00. Kwalifikacje wstępne do 

22. Ogólnopolskiego Konkursu 

Piosenki „Wygraj Sukces”. 

> Niedziela, 30 kwietnia, godz. 

12.00. Poranek teatralny  

dla dzieci.  

> Niedziela, 30 kwietnia. 

Magazyn kulturalny KDK nr 67. 

IV kozienickie obchody 

„Światowego Dnia Wody” 
Koncert zespołu GlassDuo, wspaniałe konkursy z nagrodami dla dzieci  

i dorosłych, gry i zabawy, warsztaty, występy wokalne młodych 

artystów czy prezentacje stoisk Kozienickiej Gospodarki Komunalnej  

i Kozienickiego Parku Krajobrazowego – to tylko niektóre z atrakcji, 

jakie miały miejsce podczas IV kozienickich obchodów „Światowego 

Dnia Wody” w sobotę, 25 marca. 

Chór „Mały Gospel” z KDK śpiewał piosenki o tym, jak ważna dla życia jest woda. 

 „Światowy Dzień Wody” odbywa się od 

1993 roku. Ma on za zadanie uświadomić 

wszystkim jak ważna jest rola wody  

w naszym życiu i jakie zagrożenie niesie 

spadek jej zasobów. W Kozienicach 

świętowaliśmy dzień wody po raz czwarty, 

tym razem w Centrum Kulturalno-

Artystycznym.  

 Oficjalnego otwarcia 

imprezy dokonali Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury 

Elwira Kozłowska oraz Prezes 

Kozienickiej Gospodarki 

Komunalnej Robert Wojcieszek 

– organizatorzy. Przypomnieli 

oni zebranym, że trzy 

poprzednie edycje wydarzenia 

odbywały się przed Urzędem 

Miejskim w Kozienicach,  

po czym przekazali mikrofon 

młodym artystom szlifującym 

swoje umiejętności wokalne  

w KDK. 

 Jako pierwsi wystąpili 

członkowie chóru „Mały 

Gospel”, pod czujnym okiem 

instruktor Ewy Izdebskiej.  

Po chórze prezentowali się także 

członkowie Małej Estrady Piosenki 

prowadzonej przez Ewę Izdebską oraz 

Młodzieżowej Estrady Piosenki kierowanej 

przez Piotra Markowskiego. W tym czasie 

w patio CKA, w sali na rogu, sali 

wystawowej oraz w kawiarni na wszystkich 

czekały ciekawe atrakcje. 

Od warsztatów po konkursy 

 Przy stoisku Kozienickiej Gospodarki 

Komunalnej można było znaleźć 

laboratorium, które przyciągnęło 

przyszłych chemików i biologów, natomiast 

pod mikroskopem do obejrzenia było m.in. 

ziarnko rośliny. Przy stoisku KGK dorośli 

mogli wziąć udział w konkursie, 

wypełniając ankietę z wiedzy na temat 

wody. 

 Stoisko Kozienickiego Parku 

Krajobrazowego oferowało atrakcje takie 

jak: puzzle, krzyżówki, łamigłówki,  

ale także śledzenie tropów zwierząt 

związanych ze środowiskiem wodnym, jak 

również analizę chemiczną wody  

czy obserwację mikroorganizmów. 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Weseli szczudlarze zachęcali 

przechodniów do udziału  

w IV kozienickich obchodach 

„Światowego Dnia Wody”. 



 

Str. 2 

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

IV kozienickie obchody  

„Światowego Dnia Wody” 

 Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszyła  

się Fotobudka, gdzie można było zrobić sobie 

pamiątkowe zdjęcie w wodnych gadżetach i nie tylko. 

Wszystkich zgromadzonych zabawiali szczudlarze oraz 

klauni, można było umalować sobie buźkę u naszych 

uzdolnionych instruktorek czy zbudować okręt 

podwodny. Warsztaty malowania na wodzie 

zaprezentowała Marta Puchłowska. Powstały 

przepiękne prace malowane na wodzie, od których nie 

można było oderwać wzroku. Śmiesznymi gagami  

i cukierkami umilała czas pluszowa „Kropla Wody”. 

Wodni animatorzy także przygotowali mnóstwo gier  

i konkursów. To tylko część zabaw jakie czekały  

na naszych gości w tym dniu. 

Rozstrzygnięcia konkursów 

 W ramach IV kozienickich obchodów „Światowego 

Dnia Wody” został zorganizowany konkurs plastyczny, 

„Kreatywny Recykling – Kozienicka Woda z kranu jest 

super”. Jego laureatami zostali: kategoria I-III: 

miejsce I Bartłomiej Kacperek z PSP nr 3 z Oddz. 

Integr., II miejsce Amelia Maksym z PSP w Janikowie, 

III miejsce Anna Sadurek z PSP nr 1 z Oddz. Integr. 

W kategorii IV-VI: I miejsce Oliwia Hałdaś z PSP  

w Kociołkach, miejsce II Wiktoria Moniak z PSP Nr 1  

z Oddz. Integr., miejsce III Oliwia Sygocka z PSP nr 3 

z Oddz. Integr. W sali kameralnej odbyło się także 

rozstrzygnięcie I Regionalnego Konkursu Poetyckiego, 

gdzie najlepsi okazali się: Halina Markowska-Budniak 

– I miejsce, II miejsce Wojciech Jóźwicki, a III 

miejsce należało do Katarzyny Chołuj. 

 Następnie wszyscy zgromadzeni w sali kameralnej 

przenieśli się do patio CKA, gdzie rozlosowano 

szczęśliwców w konkursie Kozienickiej Gospodarki 

Komunalnej. Nagrody wręczył Prezes KGK, Robert 

Wojcieszek oraz Dyrektor KDK, Elwira Kozłowska. 

Laureatów konkursu „Rzeki Kozienickiego Parku 

Krajobrazowego” docenił także Kozienicki Park 

Krajobrazowy, wręczając im nagrody. 

Koncert na szklanej harfie 

 Zwieńczeniem obchodów był występ zespołu 

GlassDuo, grającego na szklanej harfie, czyli 

instrumencie zbudowanym z 57 specjalnych 

kieliszków. Jego skala sięga 5 oktaw! Zespołowi 

towarzyszył kwartet smyczkowy Primo Incorto,  

a razem zagrali klasyki muzyki poważnej. Widzowie 

zebrani w sali kameralnej CKA dosłownie zanurzyli się 

w dźwiękach anielskiego instrumentu.  

Po zakończonym występie zespół otrzymał kwiaty  

od organizatorów. 

 Organizatorami wydarzenia byli: Kozienicka 

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. oraz Kozienicki 

Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Partnerem IV 

kozienickich obchodów „Światowego Dnia Wody” był 

Kozienicki Park Krajobrazowy, a patronat honorowy 

nad wydarzeniem objął Burmistrz Gminy Kozienice 

Tomasz Śmietanka. Imprezę poprowadziła Izabela 

Barcikowska-Poździk z Kozienickiego Domu Kultury. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Zespół GlassDuo koncertuje na największej szklanej 

harfie na świecie! To jedyny taki zespół w Polsce. 

Na stoisku KGK czekały m.in. słodkości, ankiety  

konkursowe i zestaw małego naukowca. 

Wszyscy uczestnicy konkursu plastycznego i ich 

opiekunowie otrzymali upominki z rąk organizatorów. 
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Kabaret Smile wystąpił w CKA. 

Kozieniczanie pękali ze śmiechu! 
W czwartek, 23 marca, w Centrum Kulturalno-Artystycznym dwukrotnie wystąpił Kabaret 

Smile. Lubelska formacja jest znana z wielu programów telewizyjnych, a swoją klasę  

w pełni udowodniła rozbawiając kozienicką publiczność do łez! 

 Występ Kabaretu Smile cieszył się dużym 

zainteresowaniem. Z tego powodu bilety na pierwszy 

występ sprzedały się błyskawicznie, dlatego też 

Kozienicki Dom Kultury zorganizował drugi występ 

tego samego dnia. Sala na obu spektaklach była 

zapełniona po brzegi. Na widowni nie zabrakło 

Burmistrza Gminy Kozienice Tomasza Śmietanki czy 

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwiry 

Kozłowskiej. 

 Artyści do Kozienic przyjechali z całkiem nowym  

i świeżym repertuarem pt. „To Ci tłumaczę!”. 

Publiczność mogła zobaczyć wiele niepublikowanych 

nigdzie dotąd skeczy, które sami komicy nazywają 

perełkami. Mogliśmy m.in. zobaczyć grę w Scrabble 

grupy przyjaciół czy rozmowę małżeństwa z synem,  

w roli ich osobistego posłańca. Artyści przygotowali 

zróżnicowany program i nie zabrakło wspólnych 

występów z widownią: była gra na tubach jako 

akompaniament do piosenki „Stand by me”; był także 

wirtualny ślub i oczepiny, oczywiście z tradycyjnym 

zbieraniem na wózek. Komicy żywo reagowali na to, 

co dzieje się na widowni, dzięki czemu występ był 

wyjątkowy. 

 Występ bardzo spodobał się publiczności,  

co zaowocowało gromkimi brawami na stojąco. 

Oczywiście nie obyło się bez bisu. Właśnie na niego 

zagrali jeden z najbardziej znanych skeczów Kabaretu 

Smile - „Marilyn Manson”, znanym również jako  

„Czy jest w domu kakao?”. 

 Po trwającym około dwie godziny występie,  

w holu CKA można było nabyć płyty Kabaretu Smile, 

dostać autograf czy zrobić sobie zdjęcie z artystami. 

 Kabaret Smile tworzą Andrzej Mierzejewski, Paweł 

Szwajgier i Michał Kincel. Grupa powstała w Lublinie  

w 2003 roku. Mogą się pochwalić udziałem w licznych 

programach telewizyjnych, wieloma nagrodami 

kabaretowymi i trzema albumami wydanymi na DVD. 

Weronika Bieniek 

„Zespół Tuba”, czyli Kabaret Smile i kozienicka widownia w utworze „Stand by me”. 

Chętnych na autografy kabareciarzy nie brakowało! 
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Wyjątkowi goście w CKA 

Chatka Pełna Bajek 

W czwartek, 16 marca, naszymi gośćmi byli przedstawiciele Samorządu Województwa 

Mazowieckiego: Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego  

oraz Rafał Rajkowski – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. 

Gości oprowadziła Dyrektor KDK oraz gospodarz obiektu – Elwira Kozłowska w towarzystwie Burmistrza Gminy 

Kozienice Tomasza Śmietanki oraz wiceburmistrza Igora Czerwińskiego. Wizyta była poprzedzona podpisaniem 

w Urzędzie Miejskim umowy dotyczącej dofinansowania remontu zabytkowej XIX-wiecznej oficyny w Zespole 

Pałacowo-Parkowym. Gmina Kozienice otrzymała na ten cel ponad 3,5 miliona zł. Kilka miesięcy temu Zarząd 

Województwa Mazowieckiego wydał też zgodę na dofinansowanie budowy CKA w kwocie ponad 22 mln zł. 

W niedzielę, 19 marca, mali widzowie przenieśli się do świata bajek, a to za sprawą  

Teatru Improwizacji AFRONT z Warszawy, który wystąpił dla nich w ramach naszego  

stałego cyklu „Poranek Teatralny dla Dzieci”.  

 Na spotkanie z Bajkodziejką licznie przybyli  

najmłodsi, a dobra wróżka wraz z dziećmi przywołała 

nową bajkę – taką, której jeszcze nikt wcześniej nie 

opowiedział. Młodzi mogli sami kreować postacie,  

a także wymyślić przebieg historii bohaterów. Bajka 

rozpoczęła się od słów, które wszyscy doskonale znają 

„Dawno, dawno temu…” Tym sposobem na scenie 

pojawił się robot, myszka oraz lis. Uczestnicy spotkania 

wraz z nimi podejmowali decyzje i podążali do świata 

pełnego przygód. Przedstawienie niosło ze sobą ważne 

przesłanie, a historia miała wymiar edukacyjny. Dzieci 

dowiedziały się, że nie wolno kłamać.  

Kolejne spotkanie z teatrem 30 kwietnia. 
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Pasja, humor i kobiecość.  

Kwartet Obsession w CKA 
Prawdziwy talent, zabawna konferansjerka, taniec, śpiew i dawka dobrego humoru - 

kozieniczanie w nieco nietypowy sposób uczcili Dzień Kobiet. Czwartkowy wieczór,  

9 marca, był z pewnością niezapomniany dla licznie zebranej publiczności w CKA.  

Do Kozienic zawitały bowiem cztery utalentowane kobiety z Kwartetu Obsession. 

 Kwartet Obsession to przede wszystkim kabaret, 

w najlepszym możliwym wydaniu, chociaż koncert 

zaczął się „klasycznie”. Artystki rozpoczęły od „Lata 

Vivaldiego”. Szybko okazało się, że jest to naprawdę 

„klasyka inaczej”. 

 Przez godzinę publiczność była „bombardowana” 

potężną dawką dobrego humoru: były nietypowe 

aranżacje znanych utworów, błyskotliwa 

konferansjerka, zabawne gagi, śpiew i taniec... Można 

było usłyszeć takie utwory, jak m.in. „Sway” Deana 

Martina, „Zorbę”, „Sex Appeal”, „Lambadę”, a także 

popularne motywy filmowe, np. z „Janosika”  

czy z „Mission Impossible”. 

 Nie zabrakło energicznych i nieszablonowych 

zagrań, np. aerobiku połączonego z grą na skrzypcach 

czy grania na „instrumentach, bez których nie 

obeszłaby się żadna kobieta”, czyli grzebieniu, 

szczotce do włosów, pasku i nożyczkach. Efekt był 

zaskakujący - „Habanera” z opery „Carmen” brzmi 

wyjątkowo w takiej aranżacji. 

 Kwartet Obsession tworzą cztery 

instrumentalistki: Kamila Szalińska-Bałwas - skrzypce, 

Agnieszka Kłosiewicz - skrzypce, Aleksandra 

Świdzińska - altówka i Justyna Meliszek - wiolonczela. 

Panie mają ogromną charyzmę i wdzięk sceniczny. 

Szybko podbiły serca kozienickiej publiczności. 

 Po gromkich brawach oraz bisie, dyrektor KDK 

Elwira Kozłowska podziękowała artystkom za występ  

i wręczyła im białe róże. 

Zuzanna Mazur 

Artystki z Kwartetu Obsession to prawdziwy żywioł na scenie. Nie tylko grały, ale również tańczyły,  

śpiewały, odgrywały krótkie scenki. Mówiąc krótko: kabaret w najlepszym wykonaniu! 
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XX-lecie Grupy Twórczej VENA.  

Jadwiga Bronisława Andrzejewska 
Pełne pasji prace malarskie, rzeźbiarskie i hafty tworzą członkowie Grupy Twórczej 

VENA. Grupa działa w Kozienickim Domu Kultury im. B. Klimczuka i skupia artystów – 

amatorów. W grudniu bieżącego roku przypada jej XX-lecie. Zgodnie z zapowiedzią,  

w kolejnych numerach naszego magazynu będziemy prezentować sylwetki 

poszczególnych twórców (w kolejności alfabetycznej). Nasz cykl rozpoczynamy  

od Jadwigi Bronisławy Andrzejewskiej.  

 Jadwiga Bronisława Andrzejewska 

zainteresowania plastyczne posiada od dziecka. 

Jednak okoliczności ich realizowania znalazły miejsce 

dopiero, gdy została sama. Zaistniała potrzeba 

wypełnienia pustki po usamodzielnieniu się dzieci  

i odejściu najbliższych.  

 Ukończyła studia uzupełniające na Uniwersytecie 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swoje 

umiejętności wykorzystywała w pracy, co dawało jej 

ogromną satysfakcję.  

 Jest miłośniczką przyrody, dlatego na swoich 

obrazach stara się przedstawiać jej piękno. Była 

nauczycielką biologii oraz plastyki, swoimi pracami 

przekonywała uczniów o wyjątkowości przyrody.  

 Według niej natura to najwyższe dobro, jakie 

zostało dane człowiekowi, dlatego chce zainteresować 

jej losem wszystkich wokół. Wyszukuje piękne zakątki 

i uwiecznia je na swoich pracach, stąd w jej twórczości 

dominują pejzaże.  Od 2014 roku próbuje swoich sił  

w malarstwie olejnym. 

Jadwiga Bronisława Andrzejewska podczas wernisażu 

prac grupy VENA w Jedlni-Letnisku. 

Autorka w swoich pracach — głównie 

pejzażach — uwiecznia piękno natury; 

stara się ukazać jej różnorodność  

i wielobarwność. Po lewej praca 

zatytułowana „Jesień w przyrodzie”, 

natomiast powyżej „Karkonosze”. 
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XX-lecie Grupy Twórczej VENA.  

Władysława Barbara Drachal 
Grupa Twórcza VENA działająca w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka 

skupia w sumie 16 artystów — amatorów, którzy uprawiają m.in. malarstwo, rzeźbę  

i haft. Poniżej prezentujemy sylwetkę Władysławy Barbary Drachal. 

 Władysława Barbara Drachal zadebiutowała  

w 1998 roku wystawą środowiskową twórców 

zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Sztuk 

Plastycznych, działającym przy Kozienickim Domu 

Kultury. Od tego momentu brała udział w licznych 

wystawach zbiorowych w Kozienicach i poza 

Kozienicami, np.: w Warszawie, Puławach czy 

Pionkach. Prezentuje swoje prace na jarmarkach 

sztuki ludowej, dożynkach, festynach. Współpracuje  

i uczestniczy w kiermaszach organizowanych przez 

Muzeum Wsi Radomskiej czy Jarmarkach Sztuki 

Ludowej w Iłży, gdzie zdobyła liczne nagrody.  

 Prowadzi warsztaty hafciarstwa podczas wydarzeń 

kulturalnych, w szkołach lub na festynach, czy też 

Muzeum Wsi Radomskiej.  

 Pracuje na drutach i szydełku, wykonuje serwetki, 

obrusy, zabawki. Tworzy przy pomocy kordonka, nici 

bawełnianych lub wełny. 

Konkursy:  

2014 – nagroda w konkursie „Jan Paweł II – Człowiek, Polak, 

Święty”, organizowanym przez Muzeum Wsi Radomskiej. 

2014 – nagroda w konkursach „Osoba i twórczość Bogusława 

Klimczuka”, „Działalność Kozienickiego Domu Kultury”, 

organizowanych przez KDK. 

2015 – nagroda w konkursie „Dzikość i piękno Wisły”  

i „Zespół Pałacowo-Zamkowy”, organizowanym przez KDK. 

2016 – wyróżnienie w konkursie „Obiekt CKA” i „Królewskie 

Źródła”, organizowanym przez KDK. 

Wystawy indywidualne:  

Wystawa w Galerii Centrum Promocji Sztuki w Kozienicach,  

6 października 2006 roku. 

Wystawa w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice  

w Kozienicach, 18 listopada 2007 roku. 

Wystawa w Centrum Kultury w Magnuszewie, 10 października 

2008 roku. 

Wystawa w Muzeum Regionalnym w Kozienicach, 28 sierpnia 

2009 roku. 

Twórcy mają za sobą wiele wystaw zbiorowych. Wernisaż ostatniej odbył się 3 marca w  Bibliotece Publicznej  

w Jedlni-Letnisku. Wystawa będzie czynna do maja. Po lewej członkowie Grupy Twórczej VENA  

wraz z Dyrektor KDK Elwirą Kozłowską oraz opiekunem grupy Agnieszką Bieńkowską.  

Po prawej zaś prezentujemy koronki wykonane przez Władysławę Barbarę Drachal. 
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Mistrzowie słowa w KDK 

 W pierwszym z konkursów rywalizowało 37 osób  

z przedszkoli, „zerówek”, szkół podstawowych  

i gimnazjów, w drugim zaś 5 reprezentantów szkół 

średnich. Ich wystąpienia oceniała komisja, w skład 

której weszli Zofia Miecznikowska, Adolf Krzemiński  

i Marian Popis z Towarzystwa Kultury Teatralnej 

„Ziemi Radomskiej”. 

 Do eliminacji rejonowych 62. OKR, które odbędą 

się 8 kwietnia w Klubie Środowisk Twórczych „Łaźnia”  

w Radomiu, zakwalifikowali się: Bartłomiej Padewski, 

Aleksandra Wojtysiak, Anna Turek i Kinga Bloch 

(wszyscy z ZS nr 1 w Kozienicach). 

 XXXIV MKR podzielony był na cztery kategorie.  

W poszczególnych grupach wiekowych wyłoniono 

osoby, które będą rywalizowały podczas finału 

zaplanowanego na 11 maja w Kuźni Artystycznej  

w Radomiu. W kat. 5-6 lat nominację uzyskała Lena 

Adamczyk (PP nr 5 w Kozienicach). W kat. klas I-IV 

szkół podstawowych do dalszego etapu przeszli 

Maksymilian Romanowski (PSP w Głowaczowie)  

i Antonina Marczak (PSP nr 3 z Oddz. Integ.  

w Kozienicach), a wśród klas V-VI - Maria Łoboda 

(ZSP w Zajezierzu), Wiktoria Uzdowska (PSP  

w Brzeźnicy) i Hanna Bernaciak (PSP w Głowaczowie). 

Spośród gimnazjalistów najlepiej zaprezentowali  

się Kornelia Romanowska, Olga Baran (obie PG  

w Głowaczowie), Aleksandra Kurek (PG nr 2  

w Kozienicach) i Adrianna Jaros (PG nr 1  

w Kozienicach). 

 Wszyscy uczestnicy otrzymali tomiki poezji oraz 

pamiątkowe dyplomy, a najlepsi także nagrody 

rzeczowe. Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka 

był organizatorem eliminacji środowiskowych  

i powiatowych obu konkursów. 

Teatr Vanitas zaprasza na spektakl 

Młodzieżowy Teatr Vanitas, działający w Kozienickim Domu Kultury, zaprasza  

na spektakl „Młynarski…”, który zostanie wystawiony w sobotę, 8 kwietnia, o godz. 

19.00 w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. 

 – W momencie rozpoczęcia prób do spektaklu nie 

było tajemnicą, że stan zdrowia Wojciecha 

Młynarskiego nie jest dobry. Postanowiliśmy jednak 

zająć się jego tekstami, które 

najpierw wybraliśmy, a potem 

zrobiliśmy z nich sceny tworzące 

całość naszego przedstawienia. 

Na początku niewiele 

wiedzieliśmy o panu Wojciechu. 

Próby były dla nas okazją  

do poznania go poprzez zapisane 

przez niego słowa. Jesteśmy 

świadomi, że nasz młody wiek 

prawdopodobnie nie pozwala nam 

na bezbłędne rozumienie wszystkich kontekstów, 

metafor ukrytych w słowach pana Wojciecha, jednak 

chcemy z nimi obcować i podtrzymać pamięć o nich  

i o ich autorze – mówią 

członkowie grupy. 

 Opiekę artystyczną nad 

grupą teatralną sprawuje 

Radosław Mazur, natomiast  

za opracowanie muzyczne  

i akompaniament odpowiedzialny 

jest Kamil Koksa. Wstęp wolny! 

Uwaga: Obowiązują bezpłatne 

wejściówki do pobrania w kasach 

CKA. Liczba miejsc ograniczona. 

Ponad 40 recytatorów wzięło udział w eliminacjach powiatowych XXXIV Małego  

Konkursu Recytatorskiego oraz 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które 

odbyły się 28 marca w Centrum Kulturalno-Artystycznym. 14 nominowanych osób będzie 

reprezentować Ziemię Kozienicką w kolejnych etapach, które odbędą się w Radomiu.  
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Za nami Dzień Kobiet w kinie KDK, 

przed nami kwietniowe premiery! 
Dzień Kobiet w kinie? Jasne! 8 marca na naszych seansach filmowych nie brakowało  

miłośników dobrego kina, a wszyscy mogli wziąć udział w zabawie „Szczęśliwy fotel”  

i zdobyć pachnący upominek - dla siebie lub swojej drugiej połówki. Z okazji Dnia Kobiet 

do wygrania były także vouchery do kina KDK. 

 Za nami pełen wrażeń filmowych marzec, a przed 

nami kolejne premiery. W kwietniu poznacie historię 

zmęczonego życiem Wolverine’a (Hugh Jackman), 

który da się wplątać w misję ratowania pewnej młodej 

dziewczyny. Jak się okazuje, jest ona do niego bardzo 

podobna… Na kolejną część przygód Wolverine’a  

z pewnością czekali fani serii X-men. Dla 

najmłodszych będą m.in. animacje: „Munio: Strażnik 

Księżyca”, „Ozzy” czy „Zając Max ratuje Wielkanoc”. 

 W ramach cyklu „Kino dla ciekawych”  

do obejrzenia będzie zdobywca trzech Oscarów, w tym 

za najlepszy film - „Moonlight”. To ponadczasowa 

opowieść o relacjach międzyludzkich i odkrywaniu 

siebie. Nie zapominamy też o polskich produkcjach. 

Jeszcze w kwietniu wyświetlimy jeden  

z najgłośniejszych polskich filmów ostatnich miesięcy 

– „Pokot” w reżyserii Agnieszki Holland. Występują 

m.in. Wiktor Zborowski, Andrzej Grabowski, Borys 

Szyc, Jakub Gierszał. 

 Zachęcamy do śledzenia naszej strony 

www.dkkozienice.pl, gdzie pojawiają się informacje 

o nadchodzących premierach. Tam znajdziecie także 

aktualny repertuar, cennik, możecie również dokonać 

rezerwacji na wybrany seans. 

Występ grupy „Za 15 kwadrans”  

Grupa teatralna Kozienickiego Domu Kultury „Za 15 kwadrans” prowadzona przez Radosława Mazura  

w niedzielę, 5 marca wystąpiła w CKA przed swoimi najbliższymi z przedstawieniem improwizowanym.  

Swoje umiejętności aktorskie zaprezentowali: Wiktoria Kuchciak, Adam Maciąg, Oliwia Budzyńska,  

Aleksandra Plak, Marika Witkowska-Kurtek, Magdalena Kohut. 
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Dzień Kobiet na kozienickim UTW 
W środę, 8 marca, Uniwersytet Trzeciego Wieku opanowała moc życzeń, a cotygodniowe 

spotkanie słuchaczy było dobrą okazją do przypomnienia historii Dnia Kobiet. Były 

życzenia dla pań, jak również panów, z okazji zbliżającego się Dnia Mężczyzn.  

 Członkowie Rady Słuchaczy Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku przygotowali miłą niespodziankę – 

prezentację opatrzoną pięknymi ilustracjami, muzyką 

oraz wierszem Juliana Tuwima z okazji święta 

wszystkich pań. Następnie symboliczne kwiaty 

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwirze 

Kozłowskiej oraz słuchaczkom zgromadzonym na 

widowni wręczyli: Stefan Walczak oraz Witold 

Makarewicz. 

 Po wręczeniu kwiatów, dyrektor Elwira Kozłowska 

podziękowała słuchaczom za pamięć, a także życzyła 

wszystkim paniom w imieniu swoim oraz burmistrza 

Tomasza Śmietanki, aby Dzień Kobiet był codziennie, 

a na twarzach gościł uśmiech i zadowolenie. 

Panie dla pań i o paniach 

 Wykłady w tym dniu były skierowane głównie  

do przedstawicielek płci pięknej. Jako pierwsza  

o obchodach Dnia Kobiet mówiła Barbara Gontarek – 

Prezes Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej, 

certyfikowany trener edukacji finansowej, 

zdobywczyni tytułu „Kobieta Przedsiębiorcza”  

w plebiscycie „Echa Dnia”. Prowadząca przypomniała 

historię święta wszystkich pań i przedstawiła tradycje 

z nim związane. Słuchaczki uzyskały także rady jak 

maksymalnie wykorzystać wolny czas i efektywnie 

rozwijać własne pasje oraz zainteresowania. 

 W drugiej części spotkania uczestnicy mogli 

dowiedzieć się jak dbać o piękno swojej skóry. Wykład 

poprowadziły Lidia Chrząstek – socjolog medycyny, 

pedagog, instruktor kinezjologii edukacyjnej i „Dotyku 

dla zdrowia”, pasjonatka zdrowego odżywiania i stylu 

życia oraz Justyna Cisak, przedsiębiorca, właścicielka 

firmy, współpracująca ze światowym liderem  

w zakresie uprawy i produkcji aloesu oraz naturalnych 

produktów. 

Na spotkanie panowie z UTW zaprosili również dyrektor oraz pracowników Kozienickiego Domu Kultury. 

W imieniu swoim i Burmistrza Gminy Kozienice  

Tomasza Śmietanki życzenia wszystkim kobietom  

złożyła Dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 
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Ostatni tydzień głosowania! 
Grupa pasjonatów, współpracujących z Kozienickim Domem Kultury im. Bogusława 

Klimczuka, bierze udział w akcji sieci sklepów TESCO pt. „Decydujesz, pomagamy”.  

W ramach przedsięwzięcia mają okazję otrzymać dofinansowanie do ciekawego projektu, 

w którym każdy z mieszkańców naszego powiatu może wziąć udział. Do 4 kwietnia trwa 

głosowanie, które wyłoni zwycięski projekt. 

 Kozieniczanie przygotowali projekt pod nazwą 

FOTO-IGRASZKI Z KULTURĄ W POWIECIE  

KOZIENICKIM. Jednym z jego celów, jest jak 

najszersza aktywizacja społeczności lokalnej poprzez 

twórczość fotograficzną.  

 8 marca, w sieci sklepów TESCO, wystartowało 

głosowanie w ramach projektów. Podczas zakupów, 

każdy z klientów otrzymuje specjalny żeton, który 

może wrzucić do urny przypisanej do wybranego 

projektu. Głosy oddane w ten sposób będą policzone 

przez organizatorów, a projekty z największą ilością 

żetonów otrzymają dofinansowanie na realizację. 

 Zachęcamy do wsparcia projektu, dzięki któremu 

będziemy mogli zaprosić Państwa do udziału  

w zabawie fotograficznej. Akcja zakończy się wystawą, 

na której będą przewidziane różne atrakcje. 

 O tym, czy przedsięwzięcie zostanie zrealizowane 

przekonamy się już niebawem. Ostateczne wyniki 

głosowania poznamy po 17 kwietnia. 

Wizyta „Skrzydeł” w Radosnej Jesieni 

Nasi wolontariusze z Młodzieżowego Klubu Wolontariatu „Skrzydła”, 7 marca, odwiedzili z upominkami  

członków Stowarzyszenia Klub Seniora „Radosna Jesień” w Kozienicach z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. 
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