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Magazyn Kulturalny 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

SIERPIEŃ w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 
czwartków, zapraszamy na 
seanse filmowe do kina. 
Uwaga: w dniach 26 lipca  
- 15 sierpnia Kino KDK będzie 
nieczynne z powodu przerwy 
wakacyjnej. 

> 2 lipca - 31 sierpnia. LATO 
w MIEŚCIE - WAKACJE 2018 
z KDK. Harmonogram na 
stronie www.dkkozienice.pl 

> Piątek, 10 sierpnia, godz. 
17:00. Wernisaż wystawy 
m a l a r s tw a  I r e n e u s z a 
Lenarczyka pt „Francja”. 

> Niedziela, 12 sierpnia, 
godz. 12:00. Poranek 
teatralny dla dzieci „Przygody 
Ważniaka i spółki”. 

> Czwartek, 16 sierpnia.  
85.  numer Magazynu 
Kulturalnego KDK — wydanie 
specjalne. 

> Sobota, 18 sierpnia, godz. 
19:00. Specjalny pokaz filmu 
„Najlepszy” z udziałem 
J e r z e g o  G ó r s k i e g o  
- pierwowzoru głównego 
bohatera. 

> Piątek - sobota, 24-25 
sierpnia, XVI Festiwal 
Muzyki Rozrywkowej im. 
Bogusława Klimczuka,  
w tym Konkurs Piosenki  
o Nagrodę im. Bogusława 
Klimczuka. 

> Niedziela, 26 sierpnia.  
XIX Dożynki Gminy Kozienice 
w Świerżach Górnych. 

> Wtorek, 31 sierpnia.  
86.  numer Magazynu 
Kulturalnego KDK. 

Festiwal Muzyki Rozrywkowej. 

Kozienickie święto muzyki! 
Grzegorz Hyży będzie gwiazdą tegorocznej edycji Festiwalu Muzyki 

Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka, który odbędzie się w dniach  

24-25 sierpnia w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach  

oraz - na scenie Enea - w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim. 

– Mam zaszczyt i przyjemność po raz 

kolejny zaprosić na niezwykłe wydarzenie 

muzyczne, którym jest XVI Festiwal Muzyki 

Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka  

– mówi Tomasz Śmietanka, Burmistrz 

Gminy Kozienice. – Od początku pomagam 

temu festiwalowi i cieszy mnie jego rozwój. 

Celem festiwalu jest kontynuowanie misji 

naszego kompozytora – promocja młodych 

talentów – dodaje. 

Pierwszy dzień festiwalu zaplanowano  

w Centrum Kulturalno-Artystycznym.  

24 sierpnia odbędzie się Koncert Finałowy 

XVI Konkursu Piosenki o Nagrodę  

im. Bogusława Klimczuka. Dzień później, 

już w amfiteatrze, na scenie Enea, czeka 

nas wielki finał. Alan Bochnak i Jan Kusek 

wystąpią ze „Wspomnieniem o Bogusławie 

Klimczuku”. Następnie publiczność 

wysłucha koncertu galowego konkursu  

o nagrodę imienia wybitnego kompozytora, 

po którym zostanie wyłoniony laureat 

grand prix.  

Zwieńczeniem tego niezwykłego 

wieczoru będzie koncert Grzegorza Hyżego, 

autora takich hitów jak „Wstaję”, „Pod 

wiatr” czy „O Pani!” 

Pamięci niezwykłego człowieka 

Nieprzerwanie, jednym z organizatorów 

tego wydarzenia, jest Kozienicki Dom 

Kultury, który od 2002 roku nosi imię 

Bogusława Klimczuka. 

– Dla nas, najważniejszym elementem 

Festiwalu jest Konkurs Piosenki. Warto 

przypomnieć, co leżało u podstaw 

podejmowania działań związanych  

z organizacją tego wydarzenia – zaznacza 

Elwira Kozłowska, Dyrektor Kozienickiego 

Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.  

– Po pierwsze, chcieliśmy kontynuować 

dzieło Bogusława Klimczuka, który jako 

wybitny kompozytor, aranżer, dyrygent  

i pianista, człowiek bardzo zapracowany, 

znajdował czas, aby wspierać młodych, 

wybitnych wokalistów i muzyków.  

Po drugie, to chęć ocalenia kompozycji 

Bogusława Klimczuka, który urodzony  

w Kozienicach, nawet u szczytu swej 

kariery, zawsze do Kozienic chętnie wracał, 

krzewiąc tu zamiłowanie do muzyki, 

zapraszając najznakomitszych artystów  

do swego rodzinnego miasta. A po trzecie, 

chcieliśmy, aby muzyka łączyła ludzi, 

pokolenia, niezależnie od wszystkich 

dzielących ich różnic – dodaje. 

Patronami i fundatorami nagrody  

są: Antoni Józwowicz - Prezes Zarządu Enei 

Wytwarzanie, Tomasz Śmietanka  

- Burmistrz Gminy Kozienice, Andrzej Jung 

- Starosta Powiatu Kozienickiego. Patronem 

jest także Adam Struzik - Marszałek 

Województwa Mazowieckiego oraz Zdzisław 

Sipiera - Wojewoda Mazowiecki 

Organizatorami wydarzenia są: Gmina 

Kozienice i Kozienicki Dom Kultury  

im. Bogusława Klimczuka. Partnerem 

festiwalu jest Kozienickie Centrum 

Rekreacji i Sportu. Sponsorem: Enea 

Wytwarzanie.  

Więcej informacji o festiwalu już 16 

sierpnia w numerze specjalnym magazynu. 

Gwiazdą tegorocznej edycji Festiwalu  

Muzyki Rozrywkowej będzie Grzegorz Hyży. 
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Festiwal Piękna w Kozienicach 

Jak co roku, w Kozienicach wyłoniono finalistki konkursu Miss Polski. Wśród nich jest nowa Miss Kozienic  

Joanna Babynko (w środku) z Białegostoku. Panie powalczą o koronę najpiękniejszej w grudniu. 

Była to już ósma edycja Festiwalu Piękna  

w naszym mieście, a zmagania konkursowe 

rozpoczęły się w piątek od półfinału Miss Polski.  

Na scenie amfiteatru tego wieczoru zaprezentowało 

się 39 kobiet o niezwykłej urodzie. Panie pojawiały się 

na wybiegu kilkukrotnie, zarówno solo, jak  

i w grupowych układach choreograficznych. 

Zobaczyliśmy je m.in. w sukniach wieczorowych, 

kreacjach jeansowych czy strojach kąpielowych. 

W międzyczasie na telebimie wyświetlane były 

materiały filmowe z ćwierćfinału oraz ze zgrupowania 

w Kozienicach. 

Kolejną atrakcją gali były występy gwiazd muzyki. 

W piątek, w amfiteatrze, wystąpiły popularne zespoły 

LOKA oraz BLUE CAFE. 

Finalistki i nowa Miss Kozienic 

Najważniejsze były jednak oczywiście prezentacje 

kandydatek, a te oceniało kilkunastoosobowe jury.  

W jego składzie znaleźli się m.in. przedstawiciele 

Kozienic: burmistrz Tomasz Śmietanka, starosta 

Andrzej Jung czy dyrektor KDK Elwira Kozłowska,  

a także przedstawiciele świata mody, laureatki tytułów 

Miss oraz główni organizatorzy: Gerhard Parzutka  

von Lipiński – prezes konkursu Miss Polski  

i Lech Daniłowicz – właściciel konkursu Miss Polski. 

Całą galę prowadzili: popularny prezenter Maciej 

Dowbor i aktualna Miss Polski Kamila Świerc. 

Po kilku godzinach pięknych zmagań przyszła pora 

na wyłonienie finalistek. 26 finalistek wybrali jurorzy, 

a 27-mą internauci. Miss Internetu została Katarzyna 

Bukowiec z województwa zachodniopomorskiego. 

Wzorem ubiegłych lat wybrano też Miss Kozienic, 

która również otrzymała nominację do ścisłego finału. 

Werdykt ten ogłosili burmistrz Tomasz Śmietanka  

i starosta Andrzej Jung. Została nią Joanna Babynko. 

Nowa Miss Kozienic pochodzi z Białegostoku. Ma  

22 lata, 178 cm wzrostu, a na swoim koncie  

m.in. wicemistrzostwo Europy w karate. 

Najpiękniejsze nastolatki 

W sobotę, 30 czerwca, w Kozienicach odbył się 

kolejny finał Miss Polski Nastolatek. Na scenie 

amfiteatru zameldowało się 21 dziewczyn, a każda  

z nich chciała sięgnąć po koronę tej najpiękniejszej. 

Nastolatki prezentowały się m.in. w strojach 

sportowych, kąpielowych, kolekcji streatwearowej czy 

sukienkach wieczorowych. Choreografia była bardzo 

dynamiczna i widowiskowa.  

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Przez trzy dni Kozienice po raz kolejny były Polską Stolicą Piękna, a to za sprawą trzech 

konkursów piękności, które odbyły się w dniach od 29 czerwca do 1 lipca. Nasze miasto 

było gospodarzem półfinału Miss Polski, finału Miss Polski Nastolatek i półfinału Mister 

Polski. Prezentacjom kandydatek i kandydatów towarzyszyły występy gwiazd, a całość 

została zarejestrowana przez kamery telewizyjnej „Czwórki”. Gospodarzem wydarzenia  

był Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 
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Festiwal Piękna w Kozienicach 

Tym razem w jury konkursu znaleźli się  

m.in. wiceburmistrz Małgorzata Bebelska, starosta 

Andrzej Jung i dyrektor Elwira Kozłowska, Miss Polski 

Nastolatek 2017 Klaudia Kucharska, Agnieszka 

Pilarczyk z agencji modelek New Stage  

czy przedstawiciele organizatorów i marek 

wspierających konkurs. 

Całość uzupełniły kolejne materiały wideo  

i występy artystów. Tym razem tych młodego 

pokolenia, a w amfiteatrze wystąpili Szymon 

Chodyniecki oraz zespół Felivers. Galę prowadzili zaś 

Robert Jarek oraz Klaudia Wiśniowska. 

Zanim poznaliśmy nową miss, wybrano najlepszą 

dziesiątkę konkursu, a wśród nich Miss Internetu – 

Julię Jaworską, reprezentującą Polonię Brytyjską.  

Na tym etapie konkursu emocje sięgały zenitu,  

a kilkadziesiąt minut później wszystko stało się jasne. 

Nową Miss Polski Nastolatek została 14-letnia 

Zuzanna Poteraj z Łomży. Zuzia na co dzień uczy się 

w gimnazjum, ma 178 wzrostu, uprawia 

lekkoatletykę, a przez 7 lat tańczyła taniec towarzyski. 

Koronę Miss odebrała z rąk Klaudii Kucharskiej,  

a w puli nagród znalazły się m.in. zagraniczna 

wycieczka i propozycja profesjonalnego kontraktu. 

Z kolei pierwszą wicemiss została Karolina 

Zaworska z Dębicy, drugą Wiktoria Wiśniewska  

z Grajewa, trzecią Aleksandra Nocuń z Łodzi,  

a czwartą Aleksandra Lubiniecka z Białegostoku. Tytuł 

Miss Jovi trafił do Julii Florczak z Łodzi. 

Pierwszy Mister Kozienic 

Nowością w Kozienicach był półfinał Konkursu 

Mister Polski. W niedzielę, 1 lipca, scenę opanowali 

panowie, a konkretnie 26 kandydatów w wieku od 18 

do 28 lat, którzy do naszego miasta przyjechali  

z całego kraju. 

Ci zaprezentowali się publiczności w pięciu 

kreacjach, począwszy od strojów mundialowych, przez 

tzw. smart elegant i kąpielówki, po jeansy połączone  

z białymi topami i garnitury na finał. Nie mogło 

zabraknąć prężenia muskułów. 

Ich występy oceniały Miss Polski z lat 2016 i 2017: 

Paulina Maziarz i Kamila Świerc. Galę prowadzili 

Robert Jarek oraz Mister Polski 2017 Jakub Kucner. 

Ciekawie wypadła też część muzyczna, a dla 

publiczności zaśpiewali Piotr Przerada, czyli Peterson, 

Gosia Kotwica – Goch. oraz Monika Urlik. 

Po ponad dwóch godzinach prezentacji przyszła 

pora na przedstawienie werdyktu sędziów. Bilety do 

wielkiego finału otrzymało 18 panów, w tym Mister 

Internetu Igor Sikorski z Warszawy i pierwszy  

w historii Mister Kozienic: 22-letni Michał Zachowicz  

z Białegostoku, któremu jako pierwsi gratulacje mieli 

okazję złożyć wiceburmistrz Małgorzata Bebelska  

i starosta Andrzej Jung. 

Świeżo upieczony mister Kozienic prowadzi własną 

działalność z zakresu gastronomii, specjalizuje się  

w sushi. Wolny czas spędza na siłowni i na 

spotkaniach ze znajomymi. Jak przyznał, z naszego 

miasta z pewnością zapamięta piękne widoki. 

Organizatorami Festiwalu Piękna w Kozienicach 

były agencja Nowa Scena. Gospodarzami: Gmina 

Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława 

Klimczuka. Partnerami zaś: Powiat Kozienicki  

oraz Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu.  

Całe wydarzenie było w pełni rejestrowane  

na potrzeby telewizji TV 4 i emitowane tam w dniach  

3-5 lipca. W wakacje materiał zastanie wyemitowany 

także przez telewizję lokalną „Kronika Kozienicka”.  
fot. organizatorzy 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

Najpiękniejsze nastolatki w Polsce.  

Po koronę sięgnęła Zuzanna Poteraj z Łomży. 

Wśród finalistów konkursu Mister Polski jest  

Mister Kozienic Michał Zachowicz z Białegostoku.  
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Smaczna zabawa w KDK 

Kino ma przerwę, ale wróci z hitami 

„Bajka do zjedzenia” – to tytuł smacznego spektaklu, który 15 lipca zobaczyły dzieci, 

w ramach cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”, w Kozienickim Domu Kultury  

im. Bogusława Klimczuka. Dla najmłodszych wystąpili aktorzy z Teatru TAK z Radomia. 

Była to pouczająca, ale dowcipna opowieść o tym, 

co warto jeść, a czego lepiej się wystrzegać. Był 

kuszący słodyczami Pan Cukier, Superwitamina 

rozdająca witaminowe moce i Kulturka Fizyczna, która 

zarażała ruchem wszystkie superdzieci. Dzięki nim 

widzowie poznali zasady zdrowego odżywiania  

i najnowszą piramidę żywieniową. Dowiedzieli się też, 

że podjadanie jest złe, a ruch to zdrowie!  

Była to również okazja do poznania nazw owoców, 

warzyw i dyscyplin sportowych w języku angielskim. 

Dzieci jak zwykle doskonale się bawiły i nagrodziły 

aktorów gromkimi brawami. 
To był przebojowy, interaktywny spektakl. 

Od 26 lipca trwa wakacyjna przerwa w Kinie KDK. Widzów czeka chwila oddechu,  

ale powoli mogą szykować się na filmowe emocje. Z seansami wracamy 17 sierpnia.  

Już dziś zapraszają na nie Kozienicki Dom Kultury i Stowarzyszenie „Łódź Filmowa”. 

Ostatnie tygodnie w kinie upłynęły pod znakiem 

dużych produkcji oraz specjalnych seansów dla dzieci 

- zarówno w ramach wakacyjnej oferty KDK (więcej 

na str. 11), jak i seansów półkolonijnych. 

Filmowe środy w kinie KDK powrócą jeszcze  

z końcem wakacji, a najmłodsi zobaczą m.in. 

„Przygodę Nelly” oraz „Niesamowitą historię wielkiej 

Gruszki”. 

Dla starszych widzów również szykujemy 

przebojowe pozycje. Każdy, kto chce być na bieżąco, 

powinien sprawdzać stronę internetową 

www.kinokozienice.pl.  

Już dziś możemy zdradzić, że 18 sierpnia odbędzie 

się specjalny pokaz filmu „Najlepszy” z udziałem 

Jerzego Górskiego! Polecamy. 

#widzimysięwkinie 

Przedłużamy akcję zbierania nakrętek 
Do końca października przedłużona została akcja zbierania plastikowych nakrętek  

z przeznaczeniem na rehabilitację Bartosza Kondratowicza z Janikowa.  

Bartosz urodził się jako wcześniak, ważył zaledwie 

900 gram. Chłopiec ma lekkie dziecięce porażenie 

mózgowe, niedowład prawostronny, padaczkę  

i opóźnienie rozwojowe. Koszty leczenia i stałej 

rehabilitacji są zbyt duże dla rodziców dziecka. 

Nakrętki przekazane rodzinie zostaną 

przeznaczone do sprzedaży, a zgromadzone w ten 

sposób środki umożliwią dalszą rehabilitację chłopca.  

„Korki” przyjmowane są codziennie, w Centrum 

Kulturalno-Artystycznym, w godz. 9.00-21.00. 

Akcji patronują wolontariusze z Klubu 

Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła” z KDK. Każdy może pomóc! Wystarczą dobre chęci. 
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Seniorze, ta impreza jest dla Ciebie. 

Piknik sportowy dla aktywnych 55+ 

W sobotę, 22 września, w Kozienicach odbędzie się Piknik „Mazowsze seniorom” 

Aktywnie - Zdrowo - Sportowo. To impreza o charakterze sportowo-rekreacyjnym, 

podczas której na wszystkich seniorów (od 55. roku życia) czeka cała masa ciekawych 

konkurencji. To będzie rywalizacja w miłej, przyjaznej atmosferze. 

Uczestnicy Pikniku rywalizować będą  

w dyscyplinach indywidualnych (bieg na dystansie  

40 m, pchnięcie kulą, skok w dal z miejsca, strzelanie 

z łuku, strzelanie z broni pneumatycznej, ergometry 

wioślarskie, dart, tenis stołowy i tenis ziemny). 

Rywalizacja będzie się odbywać w trzech kategoriach 

wiekowych: 55-65 lat, 66-70 lat i powyżej 70 roku 

życia. Zwycięzcy konkurencji otrzymają 

okolicznościowe medale oraz drobne upominki.  

Dodatkowo uczestnicy imprezy będą mogli wziąć 

udział w szeregu atrakcyjnych konkurencji 

rekreacyjnych. 

W Miasteczku Zdrowego Seniora będzie okazja do 

tego, by skorzystać z darmowych badań oraz porad 

zdrowotnych (m.in. pomiary tętna, cukru, tkanki 

tłuszczowej), a także wziąć udział w konkursach  

i zabawach prowadzonych przez animatorów.  

Dodatkową atrakcją będzie „Scena dla Seniora”,  

na której oglądać będzie można pokazy z zakresu 

sportu, rekreacji ruchowej, kultury i rozrywki.  

- Zapraszamy mazowieckie kluby seniora, 

Uniwersytety Trzeciego Wieku, Ośrodki Sportu  

i Rekreacji do zaprezentowania swoich programów 

artystycznych - mówią organizatorzy. 

Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzyma 

pakiet startowy: plecak, koszulkę, kubek, chustę, 

wodę oraz będzie mógł skorzystać  z bezpłatnego 

poczęstunku, który będzie przygotowany w strefie 

gastronomicznej.  

Zapisy trwają do 6 września. Szczegółowe 

informacje na stronie internetowej Mazowieckiego 

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej  

www.tkkf-mazowieckie.pl, tel. 22 834 76 98. 

Z wizytą u literackich przyjaciół 

Do udziału w pikniku zachęca Burmistrz  

Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka. 

W sobotę, 7 lipca, na zaproszenie pani Elżbiety Olszewskiej-Schilling (znanej też jako Elik Aime'e), Grupa 

Poetycka „Erato” po raz kolejny prezentowała swoją twórczość w Salonie Literackim „Schillingówka"  

w Piasecznie. Oprócz przedstawicielek „Erato”: przewodniczącej grupy Marii Komsty, poetek Haliny 

Markowskiej-Budniak i Jeleny Jasek, własną twórczość w „Schillingówce", prezentowali i dzielili się 

doświadczeniami zaprzyjaźnieni poeci, krytycy literaccy, a także redaktorzy z Piaseczna, Warszawy i okolic. 
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20 lat Erato: Urszula Podsiadła 
Grupa Poetycka „Erato”, która działa w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława  

Klimczuka, w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia swojej działalności. Z tej okazji, 

w naszym magazynie publikujemy sylwetki oraz wybrane utwory artystów, tworzących 

tę niezwykłą formację literacką. Tym razem proponujemy poezję Urszuli Podsiadłej. 

 Urszula Podsiadła urodziła się 1 kwietnia 1977 

roku w Kozienicach. Od dziecka lubiła recytować, 

występować i brać udział w różnych szkolnych 

konkursach.  

Debiutowała utworem „Uśpieni”, potem przyszła 

pora na kolejne wiersze. Autorka aktywnie działa  

w Grupie Poetyckiej „Erato” i jak podkreśla, jest 

dumna z przynależności do tej formacji. 

Regularnie bierze udział w wydarzeniach 

organizowanych i współorganizowanych przez 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, 

warsztatach i wieczorkach literackich czy finałach 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

Z powodzeniem startuje w konkursach poetyckich, 

gdzie zdobywa nagrody i wyróżnienia. 

Jak przyznaje Urszula Podsiadła, jej największymi 

pasjami są poezja i muzyka.  

Zachęcamy do lektury jej wierszy.  

Kwiat kochania 

Zapachem Twoich ust 

Ukoję się i zasnę 

Jesteś i byłeś oddechem mojego serca 

W którym rozkwit kwiat 

Kwiat kochania — nieba 

Nie zabieraj nadziei 

Która przynosi nasze ręce do siebie 

Aby nas pieściły 

Oddechem wiosny 

A świat krąży inną orbitą 

Bo nas już nie zabierze do nieba 

Ty i ja to przeszłość 

Której już nigdy nie schowam 

Lub ukryję 

Oblana potem składam dłonie do pacierza 

I dzień za dniem przynosi lato 

Które daje mi krople 

Trudnej choć wielkiej. 

 

Taneczna walka 

Taneczna nasza walka trwa 

Ty się wahasz a ja gram 

Zapada noc a my się pragniemy 

Rozkwitasz w moich ramionach 

Kiedy mnie pragniesz 

W twoich ustach wciąż płynie krew naszego nieba 

Powitego rosą serca 

Ratuj miłość która umiera wraz z naszym słońcem 

Jestem dla ciebie Ty dla mnie oceanem. 

Rana Serca 

W moim sercu zatrzasnęły się drzwi 

Do nieba serca naszej miłości 

W której już wszystko zabrał czas 

Nie wiem czy odnajdę los 

Rozrywa mnie czas który zabija serce 

Ja wyrwana z lustra miłości tonę 

Nie przepraszaj 

Wystraszona idę spać aby zapomnieć 

Tę chwilę życia w której Ty ranisz. 

 

Światło miłości 

W obłokach nieba, 

odliczam wskazówki miłości 

zapachem Twojego oddechu umieram, 

aby piękno twej osoby, wyrzeźbiło niebo, 

z którego światło, da mi przepustkę do krainy miłości Boga, 

a życie zmienne będzie jak Ty. 

 

Świat serca 

Przyszłaś do mnie jak obłok świata 

jedyna w sukni wiosny, 

na ramionach masz nasze serca, 

które biją do nieba 

suknia rozświetla cały świat miłości 

chcę Ciebie na zawsze 

wieczność z Tobą płonie miłością, 

jeśli , ja nie zapomnę 

 

 

Ideał w koronie 

Leczona z miłości umieram, 

leczona z nienawiści umieram 

w oczach smutek miałam, zawsze zawsze go kochałam, 

poskładałam swoje serce na życie w poniewierce, 

dzienny hazard, sterta długów 

to moralność w której tonie mój ideał w koronie 

zapisane w gwiazdach miałam trasę krzyża, tak dostałam 

a egzamin bez dyplomu, sznurem piekła wyszywany 

wbijał jad zła w moje plany 

ziemia w ogniu przepalona, 

światło gaśnie, ja umieram, 

czy to będzie nowa era? 

 

Urszula Podsiadła 

Urszula Podsiadła. 

Podczas wieczoru poezji w CKA. 
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20 lat Erato: Teresa Kurzepa 

Poruszają, wzruszają, bawią, skłaniają do refleksji… od dwóch dekad wiersze autorstwa 

twórców z Grupy Poetyckiej „Erato” towarzyszą czytelnikom. Kontynuujemy cykl  

poświęcony naszym poetom i tym razem proponujemy twórczość Teresy Kurzepy. 

Teresa Kurzepa urodziła się w 1956 roku  

w Lublinie. Ukończyła IV Liceum Ogólnokształcące  

im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.  

Pracowała jako przedszkolanka oraz prowadziła 

sklep zielarsko-drogeryjny. Matka trzech synów. Jej 

pasją zawsze były: literatura piękna, kwiaty  

oraz uprawa działki. Od 50. roku życia przebywa na 

rencie chorobowej. 

Swój pierwszy wiersz napisała mając prawie 60 lat 

— w obliczu utraty zmysłu wzroku. Od tego czasu 

pisze z powodzeniem dla rodziny, siebie i znajomych, 

którzy chętnie ją czytają. 

Udziela się również w Grupie Poetyckiej „Erato”, 

biorąc udział w różnego rodzaju wydarzeniach  

i przedsięwzięciach. Jest m.in. autorką słów refrenu 

„Piosenki dla Mamy i Taty”, która powstała  

w Kozienickim Domu Kultury. 

Biała laska 

Krętą drogą tuż przed nami 

idzie człowiek 

Z białą laską z odblaskami 

Czym ta laska? 

Czy ozdobą jest u paska? 

Czy podpórką jest u nogi? 

Nie — to kompas dla twej drogi 

Gdy twe oczy już zamglone 

Wkoło ciemność — w którą stronę? 

Bo przeszkoda: korzeń, kamień 

Jest ulica i mur wielki 

Jak iść dalej bez udręki 

Laska drogę Ci wyznaczy 

Przed nogami dzielnie kroczy 

Śmiało białą laskę dzierżyj w dłoni 

Ona poprowadzi 

Przed złem Cię uchroni 

 

 

CZEMU… 

Czemu smutno Ci dziś wieczór? 

przecież dzień zakończył się. 

Więc podziękuj swym aniołom, 

że nie było Ci tak źle. 

Telefony wciąż dzwoniły, 

dobre wieści przynosiły. 

Ktoś powiedział przykre słowa? 

Nic to – w kącie niech się schowa. 

Gwiazdy świecą na tle nieba, 

księżyc w okno twe zagląda 

— pyta — czego Ci potrzeba? 

Dobrych myśli na dobranoc 

i snów pięknych przez noc całą… 

 

 

KUCHNIA BABCI 

W kuchni babci już od rana 

krzątanina niesłychana. 

Ogień w kominie buzuje, 

babcia ciasto na rogaliki wałkuje. 

Zapach róży czuć z oddali, 

będzie deser doskonały. 

Już kakao się gotuje, 

biały serek, miód, szczypiorek 

na stół gościnny wędruje. 

Dżem z owoców ogrodowych 

chemią nieskażony przez babcię zrobiony. 

Babcia w ogrodzie chemii nie stosowała, 

zdrowe owoce i warzywa nam przygotowała, 

bukiet surówek pachniał okazały 

Pierogi i kasze na stole królowały, 

a rosół z lubczykiem smak miał doskonały. 

Babcia herbat nie kupowała, 

na co dzień do picia zioła stosowała. 

Na stole stał w dzbanku kompot owocowy, 

zimą z suszu, bo taki był zdrowy. 

Na dolegliwości brzucha 

rumianek, piołun i miętę w ganku suszyła, 

a woń cudowna wokół się roznosiła. 

Gdy grypa szalała babcia rosół gotowała,  

a lipę i maliny do picia dawała. 

Na niedomagania dziadka seler i lubczyk, 

stosowała, czasem melisę zaparzała, 

tym to prostym sposobem miłość w domu rozkwitała. 

Wieczorem z podpłomykiem nalewki się napili, 

i długo a szczęśliwie bardzo żyli. 

A dla dzieci pajda chleba, garnek mleka, 

nikt na kości nie narzekał. 

Gdy powrócimy do kuchni babcinej, 

w zdrowiu przeżyjemy kolejną zimę. 

 

 

DESZCZYK 

Hej, deszczyku ty malutki, 

taki padasz dziś cieplutki. 

Twoje nóżki, twoje rączki, 

dziś podleją nasze grządki. 

 

Nasze grządki i rabatki, 

gdzie wyrosną piękne kwiatki. 

Deszczowy maj wróżbą urodzaju 

wszystko rośnie w naszym raju. 

 

Potem słonce mocniej zaświeciło, 

różaneczniki do życia wzbudziło. 

Gdy krzewinki deszczówki popiły 

- intensywnym kolorem się zabarwiły. 

 

Ten deszcz sprawił, że wszystko ożyło 

pięknym aromatem ludzi zachwyciło. 

 

A teraz deszczyku wracaj już do siebie, 

przyjdziesz gdy znowu będziemy w potrzebie. 

 

Teresa Kurzepa 

Teresa Kurzepa. 
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Lato w mieście — wakacje z KDK 
Od 2 lipca w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka trwa akcja „Lato  

w mieście — wakacje 2018 z KDK”. W ramach naszej letniej oferty na dzieci i młodzież 

czeka cała masa atrakcji: warsztaty, zajęcia kreatywne, wycieczki i specjalne seanse 

kinowe. Nasi instruktorzy dbają o to, by zajęcia były idealną okazją nie tylko do 

ciekawego spędzenia czasu, ale również do doskonalenia umiejętności artystycznych. 

Akcja potrwa do 31 sierpnia, a my publikujemy fotorelację z lipcowych spotkań. 

Od lat dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia taneczne. Fani tańca break-dance po raz kolejny mieli okazję 

trenować z Michałem Wójcikiem, zaś z Szymonem Gniadkowskim uczestnicy ćwiczyli taniec towarzyski. 

Gimnastyka dla mam z dziećmi to wyjątkowe doświadczenie. Warsztaty te poprowadziła Helena Szamańska, 

podobnie jak roztańczoną gimnastykę dla dzieci w wieku 6-10 lat, która odbyła się kilka dni później. 

Piotr Markowski poprowadził ciekawe zajęcia dla wokalistów — solistów. Z kolei pod okiem Kamila Koksy dzieci 

doskonaliły swoje umiejętności gry na pianinie. Była to świetna okazja do uzyskania cennych rad i wskazówek. 
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Lato w mieście — wakacje z KDK 

Przy dźwiękach strun i w miłej atmosferze upływały warsztaty gitarowe oraz warsztaty gry na ukulele, które 

prowadziła Małgorzata Koksa. Swoich sił mogli spróbować i początkujący, i zaawansowani pasjonaci muzyki. 

Młodzi instrumentaliści kilkukrotnie spotykali się w Kozienickim Domu Kultury, by wspólnie trenować. 

Lato w mieście to też ogromna dawka zajęć kreatywnych, plastycznych, twórczych. Wraz z Marleną Zielińską 

dzieci malowały na szkle barwne wzory. Z kolei Irmina Węgrzycka pokazała im, w jaki sposób własnoręcznie 

przygotować biżuterię — przy użyciu koralików TOHO powstały bransoletki z zawieszkami.  

Dzięki zaangażowaniu dzieci i instruktorów wakacje mają jeszcze więcej kolorów! 

„Malowana torba eko” - to tytuł niecodziennych zajęć, które 17 lipca poprowadziła dla dzieci instruktor KDK 

Agnieszka Bieńkowska. Uczestnicy przy pomocy farb i kredek do tkanin ozdobili wymyślonymi przez siebie  

wzorami bawełnianie torby, tworząc niepowtarzalne gadżety. Kolejne ciekawe warsztaty z Agnieszką  

Bieńkowską odbyły się tydzień później, a dzieci robiły doniczki i drewniane osłonki. Stworzone przedmioty 

oczywiście zabrały do domów. Mamy nadzieję, że będą miłym wspomnieniem tegorocznych wakacji. 
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Lato w mieście — wakacje z KDK 

Na zajęciach „I Ty bądź artystą…” dzieci dowiedziały się czym jest malarstwo gestu (action painting), tworząc 

prace inspirowane twórczością Jacksona Pollocka. Nad nimi czuwała Agnieszka Milczarczyk. 

Z kolei wraz z Agnieszką Krynicką samodzielnie ozdabiały koszulki. Każdy uczestnik sam zaprojektował wzór, 

narysował i pokolorował, a potem całość została zaprasowana, by trzymała się na tkaninie.  

Letnia oferta to trening dla ciała i dla umysłu. Młodzi miłośnicy aktywnego spędzania czasu świetnie bawili się 

podczas zajęć tanecznych z Heleną Szamańską. W ich trakcie poznali m.in. podstawy tańca klasycznego  

oraz kroki tańców narodowych. Z kolei na warsztatach dziennikarskich (telewizyjnych i prasowych),  

które prowadzili pracownicy telewizji lokalnej dzieci poznały pracę reporterów od kuchni. 

 Photon to taki robot kompan, który uczy i bawi. Na zajęciach dzieci wykonały dzięki Photonom proste zadania  

z zakresu programowania, a także miały okazję wziąć udział w zabawie z tymi miłymi robotami, np. organizując 

ich wyścigi. Warsztaty, prowadzone przez Annę Pisarską, spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem,  

a uczestnicy udowodnili, że z programowaniem są za pan brat! 
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Lato w mieście — wakacje z KDK 

Cenna wymiana doświadczeń 

„Gry i zabawy naszych dziadków” to zajęcia niczym powrót do przeszłości. Seniorzy z wolontariatu  

Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK przygotowali dla dzieci rozrywkę w stylu retro. Królowały zatem te same 

zabawy, co kilkadziesiąt lat temu, na wszystkich polskich podwórkach. Raz jeszcze górą była wyobraźnia! 

W wakacje pamiętamy o młodych kinomanach. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy letni cykl „Filmowe środy 

w Kinie KDK”, w ramach którego wyświetlane są filmy familijne oraz popularne animacje. Na te seanse  

obowiązują preferencyjne ceny biletów, a chętnych — jak widać na zdjęciach — nie brakuje. 

„Lato w mieście — wakacje 2018 z KDK” cały czas trwa. Relacja z sierpniowych spotkań w kolejnym numerze. 

Kozienicki Dom Kultury odwiedzili kolejni mili goście. We wtorek, 24 lipca, do naszej 

placówki zawitały przedstawicielki Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli. 

Kozienice odwiedziły: dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Lesznowoli Jolanta Walentyna Sobolewska, 

główna księgowa tej placówki Monika Soboń  

oraz Barbara Wielgolaska, która zajmuje się kwestiami 

kadrowymi i płacowymi. Panie po Centrum Kulturalno-

Artystycznym oprowadziła dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 

Była to okazja do tego, aby zaprezentować sam 

budynek, ale przede wszystkim szeroką działalność 

Kozienickiego Domu Kultury, jak również wymienić się 

cennymi doświadczeniami. Panie zobaczyły też filmy 

promocyjne o Kozienicach i KDK.  
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