
 

Nr 68 / 31.05.2017 

Magazyn kulturalny 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

CZERWIEC w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy na 

seanse filmowe do kina. 

> Piątek-sobota, 2-3 czerwca. 

DNI PUSZCZY KOZIENICKIEJ 

2017 — Ośrodek Rekreacji i 

Turystyki nad Jeziorem 

Kozienickim. 

> Piątek, 9 czerwca, godz. 

17.00. Wernisaż wystawy pn. 

Retrospektywa plenerów w 

Garbatce-Letnisku. 

> Sobota, 10 czerwca. IV 

Ogólnopolski Turniej Tańca 

BREAK DANCE „Kozienice City 

Breakers” i koncert KALIBER 

44, Spalto, DJ 600V, Fu. 

> Niedziela, 11 czerwca, godz. 

12.00. Poranek teatralny dla 

dzieci. 

> Czwartek, 15 czerwca. CKA 

nieczynne. 

> Piątek-sobota, 23-24 

czerwca. Półfinał Miss Polski 

2017 i Finał Miss Polski 

Nastolatek 2017 w Amfiteatrze 

nad Jeziorem Kozienickim. 

> Piątek, 30 czerwca. NOC 

ŚWIĘTOJAŃSKA 2017 — 

Ośrodek Rekreacji i Turystyki 

nad Jeziorem Kozienickim. 

Uroczyste zakończenie  

roku akademickiego UTW 
Ponad 300 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyło rok 

akademicki 2016/2017 w Kozienickim Domu Kultury! Uroczystość  

odbyła się 10 maja w sali koncertowo-kinowej CKA. Nie brakowało 

wielu znakomitych gości, tradycyjnie był również wykład i koncert.  

Aż trudno uwierzyć, że za nami już 9. edycja kozienickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To był wspaniały czas! 

 W zakończeniu roku akademickiego 

uczestniczyło wielu gości. Przybyli m.in. 

Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz 

Śmietanka, Z-ca Burmistrza ds. 

Społecznych Małgorzata Bebelska, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz 

Prawda oraz Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Edward Pułkowski, Prezes Klubu 

Sportowego „Energia Kozienice” gen. bryg. 

Jerzy Matusik. Obecni byli również 

członkowie Komisji Polityki Społecznej 

Związku Miast Polskich. 

 Spotkanie rozpoczęło się od wykładu 

Aleksandry Biniszewskiej, Dyrektor 

Muzeum Lwowa i Kresów Południowo 

Wschodnich. Zaprezentowała ona temat 

„Dziedzictwo narodowe pozostawione za 

granicą - na Wschodzie”. Wystąpienie 

opatrzone było prezentacją, w której 

znalazły się znaczące obiekty naszego 

dziedzictwa kulturowego. 

Pora na podsumowanie 

 Po wykładzie koordynator 

uniwersytetu – Izabela Barcikowska-

Poździk podziękowała wszystkim 

słuchaczom za zaangażowanie i aktywne 

uczęszczanie na zajęcia, a następnie 

przekazała mikrofon Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwirze 

Kozłowskiej, która dokonała 

podsumowania całego roku akademickiego. 

W prezentacji fotograficznej przygotowanej 

na tę okazję znalazły się dziesiątki zdjęć 

obrazujących to, jak doskonale słuchacze 

spełniają się na zajęciach, podczas których 

rozwijają swoje zainteresowania, 

nawiązują nowe znajomości, szlifują języki 

obce czy też dbają o kondycję fizyczną. 

Potem przyszła pora na wręczenia nagród 

najaktywniejszym studentom-seniorom. 

Podziękowania otrzymała także Rada 

Słuchaczy oraz osoby aktywnie 

wspierające działania Kozienickiego Domu 

Kultury. 

Słowa uznania 

 Okolicznościowe przemówienia 

wygłosili także zaproszeni goście. Głos 

zabrał Włodzimierz Kałek - Przewodniczący 

Komisji Polityki Społecznej Związku Miast 

Polskich, Mariusz Prawda - Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Kozienicach oraz Tomasz 

Śmietanka - Burmistrz Gminy Kozienice. 

Rada Słuchaczy uniwersytetu przygotowała 

niespodziankę dla dyrektor KDK z okazji 

XX-lecia pracy w samorządzie gminy 

Kozienice. Przedstawiciele rady wręczyli 

dyrektor kwiaty oraz pamiątkową 

grawerowaną tabliczkę. 

 Na zakończenie tego wyjątkowego 

spotkania zaśpiewała piosenkarka Yaga 

Kowalik, a akompaniował jej na akordeonie 

Walentyn Dubrowskij. Po występie gwiazdy 

każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 

dyplom.  

 Z naszymi seniorami-studentami 

zobaczymy się ponownie po wakacjach! 
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Święto Wisły w gminie Kozienice 
Rok 2017 ustanowiono Rokiem Rzeki Wisły. W związku z tym na terenie całego kraju 

odbywają się różnorodne wydarzenia związane z najdłuższą rzeką Polski, a do tych 

obchodów przyłączyły się także Kozienice. W sobotę, 20 maja w Kępeczkach 

obchodziliśmy Święto Wisły, którego głównym organizatorem było Kozienickie Centrum 

Rekreacji i Sportu. My także włączyliśmy się w organizację i przygotowaliśmy szereg 

atrakcji. 

 Już o godz. 12.00 na terenie punktu widokowego  

w Kępeczkach rozpoczął się plener malarski „Wisła-

Naturalnie!”. Do uczestnictwa zgłosiły się dzieci  

i młodzież ze szkół z terenu gminy Kozienice.  

Na spotkaniu omówione zostały techniki 

wykorzystywane w malarstwie oraz zasady kompozycji 

stosowane przy konstruowaniu krajobrazu, następnie 

wszyscy chwycili za pędzle, a efektem twórczych 

działań uczestników były przepiękne prace. Warsztaty 

poprowadził Tomasz Wróblewski – malarz, scenograf 

oraz grafik komputerowy. Po zakończeniu części 

praktycznej wszyscy młodzi artyści otrzymali 

certyfikaty z rąk Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 

Elwiry Kozłowskiej. 

Konkurs plastyczny 

 Podczas obchodów w Kępeczkach rozstrzygnęliśmy 

także nasz konkurs plastyczny „Uroki Rzeki Wisły”. 

Najlepsi okazali się: Agata Zabiegałowska z Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddz. Integr. oraz Zofia 

Lewandowska z Publicznego Gimnazjum nr 1. 

Warsztaty  

 Ponadto, w trakcie imprezy można było zobaczyć 

prace członków grupy VENA działającej w Kozienickim 

Domu Kultury. Twórcy poprowadzili także warsztaty 

artystyczne dla najmłodszych. Dzieci mogły spróbować 

swoich sił w zdobieniu drewnianych elementów  

oraz tworzeniu kwiatów. 

Niezapomniany koncert 

 Kozienicki Dom Kultury odpowiadał także  

za występ Zespołu Pieśni i Tańca JAWOR Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. Zespół zaprezentował 

utwory i tradycyjne tańce z terenów Powiśla,  

a następnie porwał publiczność do wspólnej zabawy. 

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca JAWOR był 

współorganizowany przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego w ramach obchodów „Roku Rzeki Wisły 

na Mazowszu”. 

 Głównym organizatorem przedsięwzięcia było 

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. 

Współorganizatorami gmina Kozienice i Samorząd 

Województwa Mazowieckiego. W organizację 

wydarzenia włączyło się wiele placówek, instytucji  

i organizacji, m.in. Kozienicki Dom Kultury  

im. Bogusława Klimczuka. 

Uczestnicy pleneru malarskiego z plastykiem 

Tomaszem Wróblewskim otrzymali certyfikaty  

z rąk Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury  

Elwiry Kozłowskiej.  

Artyści z GT VENA przeprowadzili warsztaty plastyczne 

z najmłodszymi uczestnikami pikniku nad Wisłą. 

Zespół „Jawor” zaprezentował szereg tradycyjnych 

tańców i melodii, głównie związanych z Powiślem.  

Nie obyło się też bez wspólnej potańcówki! 
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Za nami rok pełen wrażeń! 
Zakończyliśmy Rok Kulturalny 2016/2017 w Kozienickim Domu Kultury! Jego uroczyste 

podsumowanie miało miejsce 25 maja w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-

Artystycznego. Główną atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych, był występ artystów  

z cyrku O'Bimbolando – ukraińskich mistrzów sztuki cyrkowej.  

 Rozpoczęło się nietypowo, bo od prezentacji 

teledysku, przygotowanego przez uczestników zajęć 

muzycznych prowadzonych w Kozienickim Domu 

Kultury. Była to prapremiera klipu „Piosenka Dla 

Mamy i Taty”, który można oglądać na kanale 

YouTube Kozienickiego Domu Kultury. Teledysk  

w całości został zrealizowany przez KDK. Soliści  

z Małej i Młodzieżowej Estrady Piosenki oraz Chór 

Dziecięcy „Mały Gospel” z KDK, zaśpiewali tekst 

przygotowany przez poetów z grupy ERATO, która 

również działa w Kozienickim Domu Kultury.  

W skomponowaniu muzyki swój udział miała Szkoła 

Muzyczna I stopnia, która swoją siedzibę ma  

w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Do występu 

młodych artystów przygotowali instruktorzy 

prowadzący zajęcia wokalne w KDK, a teledysk 

przygotowała Telewizja Lokalna „Kronika Kozienicka”. 

Pomysłodawcą była Elwira Kozłowska, dyrektor 

placówki. 

 - Pomyślałam sobie, że skoro teraz w Centrum 

Kulturalno-Artystycznym mamy tak duże możliwości 

techniczne, a dzieci i młodzież przez cały rok ciężko 

pracują i szlifują swoje talenty pod okiem 

instruktorów, to żal byłoby tego nie wykorzystać – 

mówiła dyrektor, a następnie podsumowała Rok 

Kulturalny 2016/2017. W ramach Akademii Szerokich 

Horyzontów odbywało się niemal 40 różnorodnych 

sekcji, klubów, warsztatów. Były m.in. zajęcia 

plastyczne, dziennikarskie, muzyczne, teatralne czy 

taneczne. Dorośli również mogli znaleźć coś dla siebie 

– dla tych odbiorców przygotowany był także szereg 

warsztatów oraz kursów. A już niebawem rozpoczną 

się zapisy do oferty wakacyjnej. 

 Po podsumowaniu przyszedł czas na występ 

zaproszonych gości. Główną atrakcją dla dzieci  

i młodzieży oraz rodziców i dziadków zgromadzonych 

w CKA był występ cyrkowców z formacji 

O'Bimbolando. Artyści zaprezentowali pełne emocji 

show; były szczudła, pokaz iluzji, taniec z hula-hop, 

śmieszni klauni; ale dopiero udział w pokazie 

kilkumetrowego pytona zelektryzował wszystkich! 

Każdy chciał dotknąć i zrobić sobie zdjęcie  

z prawdziwym wężem! 

Na zakończenie było pamiątkowe zdjęcie uczestników zajęć  

wraz z dyrektor KDK Elwirą Kozłowską i instruktorami Kozienickiego Domu Kultury. 
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Majowe nuty poezji 

Konferencja naukowa w CKA  

W sobotę, 6 maja w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego swoją twórczość 

literacką prezentowali członkowie grupy ERATO działającej w Kozienickim Domu Kultury, 

podczas wieczoru poezji zatytułowanego „Majowe nuty”.  

 Gości powitała Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury 

Elwira Kozłowska, a spotkanie 

poprowadziła Halina Koryńska 

– opiekun grupy. Autorzy 

wprowadzili słuchaczy do 

świata poezji. W sobotni 

wieczór swoją twórczość 

prezentowali: Iwona Bitner, 

Jelena Jasek, Maria Komsta, 

Zofia Kucharska, Urszula 

Podsiadła, Zbigniew Szumierz 

oraz Maciej Witkowski. 

Większość wierszy twórcy 

prezentowali po raz pierwszy.  

 Oprawę muzyczną wieczoru zapewnili młodzi 

artyści szlifujący umiejętności wokalne pod okiem 

instruktorów w Kozienickim Domu Kultury. Wystąpili 

wokaliści z Małej Estrady Piosenki KDK, której 

opiekunem jest Ewa Izdebska, a zaśpiewały Emila 

Olszewska i Marika Witkowska-Kurtek. Zaśpiewali 

także członkowie Młodzieżowej Estrady Piosenki KDK, 

którą kieruje Piotr Markowski. Swoje talenty 

prezentowali: Marta Kusal i Batłomiej Matracki. Utwór 

na skrzypcach zagrał także Michał Bielenda ze Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Kozienicach. Artyści sięgnęli  

do polskich klasyków, zabrzmiały utwory Bogusława 

Meca, Krystyny Prońko czy Edyty Górniak. Z okazji 

89. urodzin Zofii Kucharskiej, grupa twórcza wraz  

z opiekunem i dyrektor KDK złożyli artystce życzenia. 

Na zakończenie wieczoru poeci otrzymali kwiaty, 

następnie wszyscy udali się na poczęstunek. 

W dniach 19-20 maja w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego  

w Kozienicach odbyła się II Konferencja Naukowa „Finanse Samorządu Terytorialnego: 

organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju”, zorganizowana przez Fundację 

Przedsiębiorczości i Rynku Pracy oraz Burmistrza Gminy Kozienice, we współpracy  

z licznymi uczelniami wyższymi z całej Polski.  

 Wykładowcy z całego kraju rozmawiali o stanie  

i perspektywach finansowych samorządów lokalnych. 

Prelegenci poruszali ważne aspekty z życia jednostek 

samorządu terytorialnego. Nad konferencją patronat 

honorowy objęli: dr hab. Jan Bednarczyk – Dziekan 

Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. 

Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, dr Adam Ziółkowski 

– Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły 

Handlowej w Radomiu oraz dr inż. Tomasz Śmietanka – 

Burmistrz Gminy Kozienice, który podzielił się swoimi 

najnowszymi badaniami i omówił „Finansowo-

administracyjne aspekty rozwoju lokalnego w opinii 

radnych gmin Grójec, Kozienice, Szydłowiec kadencji 

2014-2018”. 

Nad przebiegiem konferencji czuwał Komitet Naukowy 

złożony z wykładowców uniwersyteckich.  
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Muzyczno-taneczne zmagania 
W dniach 17-18 maja w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbył się XXIV 

Konkurs Muzyczno-Taneczny MUSIC-DANCE. Do zmagań artystycznych stanęli zarówno 

wokaliści, jak i tancerze. Najlepszych z nich będziemy mogli zobaczyć w amfiteatrze 

podczas Dni Puszczy Kozienickiej. 

 Uczestnikami konkursu każdego roku są artyści  

z terenu powiatów: kozienickiego, zwoleńskiego, 

radomskiego i lipskiego. Przedsięwzięcie to ma na celu 

m.in. promocję młodych talentów, dlatego najlepsi  

w nagrodę mogą zaprezentować się przed szeroką 

widownią. 

Wokalnie 

 Pierwszego dnia, w sali kameralnej, o miano 

najlepszego rywalizowali wokaliści - zarówno solo, jak 

i w duetach czy zespołach wokalnych, a także 

instrumentaliści. Ich występy oceniało jury w składzie: 

Alicja Gryz-Wasil i Marcin Jóźwik. W sumie było 56 

prezentacji konkursowych, w tym dwie 

instrumentalne. Najlepsi okazali się: Barbara 

Balcerzak (śpiew solo, kl. 0-III), Aleksandra 

Dębowska (solo, kl. IV-VI), Natalia Wilczek i Anna 

Wasińska (zespoły i duety, kl. IV-VI), Patrycja 

Zawisza (solo, gimnazjum), Zespół wokalny FUEGO 

(zespoły i duety, gimnazjum), Patrycja Wołos (solo, 

szkoły średnie). 

Tanecznie 

 Drugiego dnia przenieśliśmy się do sali 

koncertowo-kinowej, gdzie zobaczyliśmy  

55 prezentacji konkursowych, które oceniały 

choreografki: Sylwia Żołądkiewicz i Lidia Żuchowska. 

Tancerze występowali solo oraz w formacjach; były 

również popisy cheerleaderek. Laureatami tegorocznej 

edycji konkursu zostali: Hanna Gliszczyńska (solo, kl. 

0-III), Formacja Siedem Ósmych (formacje, kl. 0-III), 

Iskierki (cheerleaders, kl. 0-III), Mercedes Szulen 

(solo, kl. IV-VI), Formacja Na Luzie (formacje, kl. IV-

VI), Dynamit (cheerleaders, kl. IV-VI), Oliwia Miturska 

(solo, gimnazjum), Kids in Action (formacje, 

gimnazjum), Daniel Szewczyk (solo, szkoły średnie), 

Zespół tańca Excellent (formacje, szkoły średnie)  

oraz Ogniki (cheerleaders, szkoły średnie). 

 Koncert Galowy laureatów odbędzie  

się 3 czerwca, o godz. 18.00, podczas Dni Puszczy 

Kozienickiej, w Amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim. 

Miło nam poinformować, że w tym gronie znaleźli  

się reprezentanci Kozienickiego Domu Kultury  

im. Bogusława Klimczuka. 

 Pełne protokoły konkursowe można znaleźć 

na naszej stronie www.dkkozienice.pl. 

Kids in Action (powyżej) oraz duet Natalia Wilczek  

i Anna Wasińska (po prawej) zobaczymy  

w amfiteatrze. KDK podczas konkursu reprezentował 

też m.in. Zespół Taneczny Motylek (poniżej). 



 

Str. 6 

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

XX-lecie Grupy Twórczej VENA.  

Janusz Karaś 
Pełne pasji prace malarskie, rzeźbiarskie i hafty tworzą członkowie Grupy Twórczej 

VENA. Grupa działa w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława 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). Kontynuujemy nasz cykl, 

a poniżej piszemy o Januszu Karasiu. 

 Janusz Karaś urodził się w 1957 roku  

w Pionkach. Z zawodu jest technikiem mechanikiem. 

Od ponad 30 lat tworzy dla przyjemności, rzeźbi, 

maluje - głównie techniką olejną, rysuje i pisze. 

Wykonuje prace nawiązujące głównie do tematyki 

wiejskiej i sakralnej. W ubiegłym roku w Kozienickim 

Domu Kultury odbyło się uroczyste 30-lecie jego 

działalności artystycznej. 

 Twórca jest pomysłodawcą i współtwórcą Galerii 

Centrum Promocji Sztuki „Wieża” w Kozienicach. Był 

komisarzem wystawy inauguracyjnej działalności 

galerii. Jest członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia 

Twórców Ludowych w kategorii „Rzeźby”. 

 Janusz Karaś jest zdobywcą licznych nagród 

ogólnopolskich, m.in. „Ginące zawody” - I nagroda w 

2004 r., „Żołnierz polski dawniej i dziś” - III nagroda 

w 2004 r. czy „Świat Jana Kochanowskiego” - II 

nagroda w 2005 r. Regularnie bierze także udział  

w konkursach o charakterze lokalnym i regionalnym. 

Jego ostatnie osiągnięcie, to I miejsce w konkursie 

Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice Filii nr 1 pt. 

„...płynie Wisła płynie…”. W sobotę 20 maja, podczas 

Kozienickich Obchodów Roku Rzeki Wisły odebrał 

główną nagrodę za obraz zatytułowany „Zakole 

Wisły”. Jest bardzo aktywnym artystą, regularnie 

bierze udział w wystawach indywidualnych (ponad 

20!), jak i zbiorowych. 

Powyżej obraz Janusza Karasia pt. „Samotność”,  

po prawej zaś „Zakole Wisły” - zwycięska praca  

w konkursie Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice  

z okazji obchodów Roku Rzeki Wisły. Prace biorące 

udział w konkursie zobaczymy na wystawach  

w całym powiecie. 
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XX-lecie Grupy Twórczej VENA.  

Józef Kondeja 
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. Jednym z członków grupy jest Józef Kondeja, poniżej prezentujemy jego sylwetkę. 

 Józef Kondeja to rzeźbiarz z ponad 30-letnim 

doświadczeniem; urodził się w Kuźmach koło Kozienic. 

Początki jego kariery artystycznej sięgają 1986 roku. 

Rzeźbi głównie w lipie, topoli i dębie, ale jak mawia 

jego pierwszą pracą był wizerunek Matki Boskiej 

wykonany... nożem kuchennym w styropianie. Jego 

prace mocno związane są z ludową religijnością  

i światem przyrody. W swojej twórczości stale 

nawiązuje do motywów sakralnych, świata zwierząt, 

natury i codziennego życia. Do najbardziej 

rozpoznawalnych należą płaskorzeźby z tematycznymi 

scenkami rodzajowymi oraz seria ptaków. 

 Jest bardzo aktywnym twórcą, bierze udział  

w licznych spotkaniach, jarmarkach, piknikach 

artystycznych, warsztatach dla dzieci czy wystawach 

oraz plenerach, w tym międzynarodowych. Do grudnia 

ubiegłego roku miał na swoim koncie 10 plenerów,  

46 wystaw zbiorowych oraz 18 indywidualnych. 

Szeroko angażował się także w różnego rodzaju inne 

przedsięwzięcia, takie jak honorowe krwiodawstwo  

czy akcja wykonania 450 budek lęgowych dla ptaków 

z Puszczy Kozienickiej z okazji 450-lecia miasta. 

 Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Może 

poszczycić się ministerialnymi odznakami „Zasłużony 

Działacz Kultury” oraz „Zasłużony dla Kultury 

Polskiej”. Otrzymał także medal okolicznościowy  

z okazji 450-lecia Kozienic. Od 1997 roku należy  

do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

Powyżej płaskorzeźba ukazująca Zamek Królewski w Warszawie  

z Kolumną Zygmunta, po prawej przykład twórczości sakralnej. 
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Filmowe hity kina KDK 

Za nami pełne atrakcji i specjalnych wydarzeń w kinie KDK majowe tygodnie, przed nami 

kolejne seanse z dodatkowymi atrakcjami. Sprawdzamy, co i kiedy będzie się działo. 

 W maju nie brakowało specjalnych ofert  

dla naszych widzów. 17 maja w ramach cyklu „Kino 

dla ciekawych” wyświetliliśmy film pt. „Klient”, a seans 

połączony był z konkursem „Szczęśliwy bilet”. 

Pamiętaliśmy również o wszystkich mamach. 26 maja 

na seans „Jutro będziemy szczęśliwi” obowiązywały 

tańsze bilety, był również konkurs „Szczęśliwy fotel”. 

W związku z końcem roku akademickiego UTW, 

chwilowo zakończyliśmy cykl „Kino dla seniora”. Na 

finał zagraliśmy francuską komedię „Dusigrosz”. Z tym 

cyklem wracamy w październiku. 

A co przed nami? 

 Początek czerwca wszystkim kojarzy się z Dniem 

Dziecka, w związku z tym w naszym kinie  

nie zabraknie szeregu seansów szkolnych. 

Spodziewamy się co najmniej 200 małych gości, 

którzy zobaczą najnowszą odsłonę niebieskiej historii - 

„Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski”. 

Przypominamy wszystkim nauczycielom  

i wychowawcom o stałej możliwości organizowania 

seansów szkolnych w naszym kinie. 

Co gramy? 

 Na czerwiec zaplanowaliśmy kilka naprawdę 

mocnych propozycji. Przede wszystkim ósmą odsłonę 

kultowych „Szybkich i wściekłych”. W dużym skrócie: 

Dwayne Johnson, Vin Diesel, Jason Statham, szybkie 

samochody, wiadra adrenaliny i wartka akcja! Na brak 

wrażeń nie będą też narzekali widzowie filmu „Piraci  

z Karaibów: Zemsta Salazara”. Johnny Depp wraca  

w roli najsławniejszego pirata wielkiego ekranu. 

Stęskniliście się za Kapitanem Jackiem Sparrowem? 

Bo my bardzo. A jeśli jesteśmy przy powrotach, to na 

tor wyścigowy wraca Zygzak McQueen - już  

16 czerwca kolejna premiera ogólnopolska w naszym 

kinie; serdecznie zapraszamy na „Auta 3”. 

 Przypominamy, że aktualne informacje 

odnośnie naszego kina można znaleźć  

na www.dkkozienice.pl w zakładce kino KDK. 

Poranek Teatralny dla Dzieci 
W niedzielę, 21 maja najmłodsi widzowie mogli zobaczyć nieco inny spektakl w ramach 

naszego cyklu Poranki Teatralne dla Dzieci. Aktorzy z Teatru Lalek IGRASZKA  

z Warszawy przedstawili historię pt. „Złote jajko” na motywach bajki Władymira Orłowa.  

 Na scenie jednak nie królowały 

żywe postacie, ale przezabawne 

lalki: Wilk, Lisica i jajko, z którego 

zamiast kury znoszącej złote jajka, 

wykluł się Kogucik. Niespodziewane 

narodziny pokrzyżowały chytre 

plany Wilka i Lisicy na szybki 

zarobek. Miała być góra złota, a 

tymczasem przyszło im wychować 

uroczego pisklaka. Jak łatwo się 

domyślić, zrodziło to szereg 

zabawnych sytuacji - oczywiście ku 

uciesze małej publiczności. Nie 

brakowało dobrej muzyki i piosenek 

śpiewanych na żywo.  

 Dzieci były zachwycone, bo 

gdzie indziej mogłyby zobaczyć jak 

Wilk uczy piać Koguta! Tuż po 

spektaklu była okazja do wspólnych zdjęć z lalkami i aktorami, którzy przy okazji opowiadali najmłodszym  

o swojej pracy. Na kolejny Poranek Teatralny dla Dzieci zapraszamy już 11 czerwca, tradycyjnie  

o godz. 12.00 do sali koncertowo-kinowej CKA.  
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Zapraszamy do Foto-Igraszek! 
Grupa Foto-Kreatywni oraz Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zapraszają 

do udziału w projekcie FOTO-IGRASZKI Z KULTURĄ W POWIECIE KOZIENICKIM. 

Zachęcamy do współpracy, wspólnie możemy stworzyć niepowtarzalną wystawę zdjęć. 

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody! 

 Projekt realizowany jest we współpracy z siecią 

sklepów TESCO i Fundacją „Stocznia”. Dzięki Państwa 

zaangażowaniu i głosom jakie oddaliście na nasz 

projekt, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 

5000 zł. Teraz możemy zaprosić Państwa do wspólnej 

zabawy. Udział w niej może wziąć każda osoba 

pełnoletnia, zamieszkująca powiat kozienicki. 

Warunkiem udziału w FOTO-IGRASZKACH Z KULTURĄ 

W POWIECIE KOZIENICKIM jest nadesłanie do nas 

max. 3 zdjęć, wykonanych przez siebie w przeciągu 

ostatniego roku, które będą nawiązywać do tematu 

„Kultura”. 

Na jakie zdjęcia czekamy? 

 Może to być fragment jakiegoś przedsięwzięcia, 

np. wernisaż wystawy, ale również występ Twojego 

dziecka bądź wnuczka w szkole, ciekawy przykład 

architektury, pracy artystycznej lub miejsca 

kojarzącego się jednoznacznie z życiem kulturalnym 

miasta i powiatu. To oczywiście tylko przykłady - 

pozostawiamy Wam niemal pełną dowolność  

w interpretacji tematu. 

 Fotografia nie powinna zajmować więcej niż 5mb 

(minimum 1mb), a jej krótszy bok powinien mieć 

minimum 1000 pikseli. Zdjęcie w formacie „.JPG” 

należy nadesłać na adres mailowy: 

decydujeszpomagamy@dkkozienice.pl, od 1 czerwca 

do 23 lipca 2017 roku; prosimy o dołączenie 

swojego imienia, nazwiska, adresu 

korespondencyjnego, telefonu kontaktowego  

oraz krótkiego opisu fotografii wraz z tytułem (maks. 

500 znaków ze spacjami). W przypadku publikowania 

wizerunku na zdjęciu, które znajdzie się wśród  

30 wybranych do zaprezentowania na wystawie, 

wymagana jest zgoda osoby znajdującej  

się na fotografii. Nie należy przesyłać zdjęć wcześniej 

publikowanych i nagradzanych w innych konkursach. 

Wystawa i nagrody 

 Zdjęcia oceniać będą członkowie grupy 

fotograficznej. 30 wybranych przez jury prac znajdzie 

się na wystawie fotograficznej, którą będzie można 

oglądać w CKA. Zwiedzający będą mogli głosować  

na wybrane przez siebie zdjęcia przez miesiąc  

(od dnia rozpoczęcia wystawy). Głosować będzie 

można w Punkcie Informacji CKA poprzez podanie 

imienia i nazwiska wybranego autora oraz 

przypisanego do niego numeru. Trzech uczestników  

z największą ilością głosów otrzyma nagrody.  

 Zwycięskie fotografie zostaną wystawione  

w Kozienickim Domu Kultury, opublikowane  

w Magazynie Kulturalnym KDK, na profilu 

facebookowym Kozienickiego Domu Kultury oraz 

przedstawione w telewizji lokalnej „Kronika 

Kozienicka”, a także w mediach lokalnych i serwisie 

www.kozienice24.pl. Zachęcamy do wzięcia udziału  

w projekcie! Wspólnie możemy stworzyć coś 

wyjątkowego. Z naszej strony możemy obiecać szereg 

dodatkowych atrakcji.  

 Organizatorem przedsięwzięcia jest grupa Foto-

Kreatywni z Kozienic przy współpracy z Kozienickim 

Domem Kultury im. Bogusława Klimczuka. Projekt 

dofinansowany jest z programu „Decydujesz, 

pomagamy” . 

W piątek, 12 maja przedstawiciele Grupy Foto-

Kreatywni wraz z dyrektor KDK Elwirą Kozłowską  

odebrali czek na 5000 zł od przedstawicieli TESCO. 

Wygraliśmy dzięki Waszym głosom, oddanym podczas 

zakupów w sklepach TESCO. Dziękujemy i zapraszamy 

do udziału w akcji. Razem zróbmy coś wyjątkowego! 
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Spotkanie z Cezarym Żakiem 
W czwartek, 4 maja do Centrum Kulturalno-Artystycznego przyjechał Cezary Żak. Aktor 

opowiadał o swojej karierze, serialu „Ranczo”, życiu prywatnym i diecie. 

 Spotkanie, na które przybyło około 200 fanów 

aktora, rozpoczęło obchody Ogólnopolskiego Tygodnia 

Bibliotek w Kozienicach. Do naszego miasta aktora 

zaprosiła Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy 

Kozienice Elżbieta Stąpór, organizatorka 

przedsięwzięcia. Wszystkich zebranych przywitała 

gospodarz obiektu, dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 

 Cezary Żak przybliżył słuchaczom wiele 

prywatnych historii; przyznał się, że poszedł do szkoły 

aktorskiej, gdyż nie zdał na romanistykę. Aktor 

opowiadał o swoich początkach we wrocławskim 

teatrze i mówił o tym, że pierwszy rok studiów 

aktorskich zdał dzięki wybuchowi stanu wojennego. 

Śmiał się mówiąc, że czasami dzieci podchodzą  

do niego na ulicy i pytają się, kiedy będzie następny 

odcinek „Miodowych lat”. Sporo uwagi poświęcił 

tematyce sitcomów i jak stwierdził, to bardzo trudny 

gatunek telewizyjny. 

 Nie mogło zabraknąć pytań o popularny serial 

„Ranczo”. Niestety aktor nie miał dobrych wiadomości 

dla fanów, bo jak powiedział - nie będzie kontynuacji 

produkcji. Mówił, że obecnie telewizja nie zgłasza 

zapotrzebowania na nowe sezony, a formuła serialu 

wyczerpała się. W jego ocenie dziś „Ranczo” nie 

odniosłoby takiego sukcesu, bo te kilkanaście lat temu 

Polska była zupełnie innym krajem, z innymi 

problemami i mentalnością jej mieszkańców. Aktor 

przyznał, że jest obserwatorem i postać serialowego 

księdza powstała na wzór księży, których obserwował, 

a wójt był wzorowany na stryju aktora. 

 Obecnie Cezary Żak gra głównie w teatrze,  

u Krystyny Jandy. Wyreżyserował także kilka sztuk. 

Nie zabrakło też pytań o jego prywatne życie, 

małżeństwo z Katarzyną czy o ich córki. Jak mówił, 

jedna z nich chciała obrać aktorską ścieżkę,  

ale rodzice wyperswadowali jej ten pomysł. 

 Spotkanie trwało około dwie godziny. Aktorowi 

podziękowała i wręczyła drobny upominek dyrektor 

Elżbieta Stąpór. Po spotkaniu była też chwila  

na wspólne zdjęcia z fanami. 

Weronika Bieniek 

Finał konkursu „Szkolny karmnik” 
Ponad 180 osób z 31 placówek oświatowych wzięło udział w XXIV edycji konkursu 

przyrodniczego „Szkolny Karmnik – Zima 2017”. W poniedziałek, 15 maja w sali 

kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego odbyło się jego podsumowanie. 

 W konkursie wzięły udział dzieci w wieku 

szkolnym i przedszkolnym z terenu miast i gmin 

leżących w granicach Kozienickiego Parku 

Krajobrazowego. Zadaniem uczestników było 

dokarmianie ptaków w okresie zimowym oraz 

prowadzenie w swojej placówce akcji informacyjno-

edukacyjnej na temat gatunków ptaków zimujących  

w Polsce oraz zasad ich dokarmiania. 

 Dyrektor KDK Elwira Kozłowska oraz Sylwester 

Chołast Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych przywitali gości. Następnie 

przedstawiona została krótka historia o tym, że dla 

wielu ptaków dokarmianie przez ludzi jest jedyną 

szansą na przetrwanie zimy. Przedstawienie 

przygotowały dzieci z PSP w Jaroszkach. W grupie 

przedszkola I miejsce zajęło Publiczne Przedszkole  

nr 1 w Zwoleniu, II miejsce Przedszkole nr 2 „Lipowy 

Zakątek” w Pionkach, a III PP nr 1 „Pod Topolą”  

w Kozienicach. W grupie szkoły podstawowe I miejsce 

przyznano podstawówce w Jaroszkach, a II PSP  

w Suskowoli. Na podium znalazła się również PSP  

w Głowaczowie. W grupie placówek pobytu dziennego 

dla osób niepełnosprawnych I miejsce zajęła Szkoła 

Specjalna przy Zespole Szkół w Pionkach. W każdej 

kategorii zostały przyznane również wyróżnienia. 

 Organizatorami konkursu są: Mazowiecki Zespół 

Parków Krajobrazowych wraz z Kozienickim Parkiem 

Krajobrazowym, współorganizatorami: nadleśnictwa 

Radom, Zwoleń i Kozienice oraz Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka. 
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Oj góry, nasze góry... 

 W pierwszym dniu wycieczki zwiedziliśmy Tarnów 

z jego najważniejszymi zabytkami: ratuszem, katedrą, 

pomnikiem Władysława Łokietka (najwyższym  

w Polsce), pomnikiem Józefa Bema, tarnowskim 

tramwajem i innymi. Zatrzymaliśmy się przy ławeczce 

trzech poetów (Brzechwa, Herbert, Osiecka), przy 

której robiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Na szczególną 

uwagę zasługuje ratusz z muzealną ekspozycją 

poświęconą kulturze sarmackiej, z kolei w katedrze 

znajdują się dwa najwyższe w Europie nagrobki 

poświęcone Tarnowskim oraz Barbarze z Tęczyńskich 

(wnuczka Zawiszy Czarnego) i pochodząca z XVII 

wieku rzeźba Cudownej Piety. Bardzo interesujące 

okazały się pozostałości po społeczności żydowskiej: 

mykwa, bima oraz miejsce, z którego wyjechał 

pierwszy transport więźniów do obozu w Oświęcimiu. 

Z Tarnowa udaliśmy się do Wierzchosławic, gdzie 

zwiedziliśmy gospodarstwo - muzeum Wincentego 

Witosa oraz zapoznaliśmy się z jego życiem  

i działalnością polityczną. W godzinach 

popołudniowych dotarliśmy do Czchowa, urokliwego 

miasteczka położonego w paśmie Pogórza Wiśnickiego 

nad Dunajcem zwanego w dawnych czasach Miastem 

Królewskim, założonym najprawdopodobniej  

na przełomie XI/XII wieku. Z Czchowem kojarzeni  

są tacy władcy jak: Bolesław Chrobry, Leszek Czarny, 

Królowa Jadwiga, Kazimierz Wielki. Ciekawostką jest, 

że w Czchowie w roku 1545 uruchomiono miejskie 

wodociągi i kanalizację. 

Urokliwe trasy 

 W drugim dniu naszej wycieczki, jadąc Doliną 

Popradu, podziwialiśmy Popradzki Park Krajoznawczy 

w dolinie Beskidu Sądeckiego, która oddziela od siebie 

dwa jego główne pasma: Pasmo Radziejowej i Pasmo 

Jaworzyny. Zwiedziliśmy unikalną drewnianą 

cerkiewkę w Powroźniku p.w. Jakuba Młodszego 

Apostoła wpisaną w 2013 r. na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. Kolejnym etapem naszej 

wycieczki była Krynica-Zdrój, poznaliśmy historię  

i czasy współczesne miasta oraz degustowaliśmy wody 

mineralne. Z Krynicy-Zdroju krętą górską drogą znaną 

z przedwojennych rajdów automobilowych udaliśmy 

się do Kamiannej, gdzie mieści się ośrodek 

pszczelarski znany z dużej produkcji miodu  

i produktów pszczelich. Światowe Centrum Apiterapii. 

We wsi funkcjonuje Dom Pszczelarza Polskiego 

Związku Pszczelarskiego oraz Muzeum Pszczelarstwa. 

Atrakcją jest kościół p.w. Narodzenia NMP 

zaadoptowany po dawnej cerkwi, którego wnętrze 

zostało wykonane w drewnie ręką miejscowego 

artysty-rzeźbiarza Józefa Stefaniaka. W Starym Sączu 

podziwialiśmy Papieski Ołtarz z 1999 r., muzeum  

im. Jana Pawła II, Klasztor Klarysek oraz jeden  

z nielicznych w Polsce typowy galicyjski rynek. W 

Starym Sączu urodzili się ks. Józef Tischner i Ada Sari. 

 W trzecim dniu naszej wycieczki, ze względu  

na padający deszcz i lekkie zamglenie mieliśmy okazję 

podziwiać urocze zjawisko tzw. „dymiących gór”. 

Kolejnym punktem naszego zwiedzania był 

wybudowany na początku XIV w. przez Kokosza 

Berzeviczego, węgierskiego magnata, zamek  

w Niedzicy położony na prawym brzegu Zalewu 

Czorsztyńskiego w paśmie Pienin Spiskich. Poznaliśmy 

historię zamku, jego legendy oraz kulisy pobytu w tym 

miejscu Inków. Płynęliśmy stateczkiem po Zalewie 

Czorsztyńskim podziwiając panoramę gór, uroki 

zamków: Czorsztyńskiego i w Niedzicy oraz piękno 

osiedli ulokowanych wokół zalewu. Do Kozienic 

powróciliśmy około godz. 23.00.        Słuchacze UTW 

W dniach 5-7 maja słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach wzięli udział 

w wycieczce w rejon Beskidu Sądeckiego i Pienin. 

Słuchacze odwiedzili m.in. dom Wincentego Witosa  

w Wierzchosławicach. 

Uczestnicy wyjazdu przed zabytkowym Domem  

Zdrojowym w stylu eklektycznym. 
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