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Magazyn Kulturalny 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

PAŹDZIERNIK w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy na seanse 

filmowe do kina.  

>  C z w a r t e k - s o b o t a ,  4 - 6 

października. VI spotkanie z cyklu 

Kultury Świata — Spotkanie  

z Kulturą Brazylijską. 

> Niedziela, 7 października, godz. 
13.00. Smykofonia — koncert dla 

maluszków. 

> Czwartek, 11 października. 

Koncert „Mazowsze w sercu 

Niepodległej” na 100 - lecie 

n i e pod l e g ł oś c i  i  2 0 - l e c i e 

S a m o r z ą d u  W o j e w ó d z t w a 

Mazowieckiego. 

> Niedziela, 14 października, 
godz. 12.00. Poranek teatralny dla 

dzieci. 

> Niedziela, 14 października. 

Koncert trio Górecki Ahead Oleś 

Brothers & Christopher Dell. 

> Wtorek, 16 października, godz. 

9.30. Ogólnopolski Konkurs 

Krasomówczy Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej — eliminacje powiatowe. 

> Wtorek, 16 października, godz. 

16.00. Wyjazd z cyklu Teatralne 

Podróże. 

> Czwartek, 18 października, 
godz. 18.00. Pokaz kina niemego  

z muzyką na żywo. 

> Piątek, 19 października. Dzień 

Patrona — 97. rocznica urodzin 

Bogusława Klimczuka. 

> Piątek, 19 października. 

Og ł o s z e n i e  wyn i k ów  XV I 

Ogó lnopo l sk i ego  Kon ku r su 

L i t e r a c k i e g o  i m .  M a r i i 

Komornickiej. 

> Czwartek, 25 października. 
Program s łowno -muzyczny,  

w ramach Międzynarodowego 

Fes t iwa lu  Muzyk i  Dawne j  

im. Mikołaja z Radomia. 

> Piątek, 26 października, godz. 

17.00. Otwarcie wystawy STL  

— oddział w Kozienicach (rzeźba, 

malarstwo, rysunek). 

> Środa, 31 października. 
Wszystkich Świętych — wyjście 

wolontariuszy z Młodzieżowego 

Klubu Wolontariuszy „Skrzydła” na 

C m e n t a r z  K o m u n a l n y  

w Kozienicach — sprzątanie 

grobów. 

> Wtorek, 30 października,  
88. numer Magazynu Kulturalnego 

KDK. 

Rekordowy rok kozienickiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Takiej edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu  

Kultury im. Bogusława Klimczuka jeszcze nie było. W tym roku  

zainteresowanie ofertą dla seniorów ze strony słuchaczy przeszło 

nasze najśmielsze oczekiwania. Po raz kolejny padł rekord frekwencji! 

Rok akademicki 2018/2019 

zainaugurowaliśmy w środę, 12 września. 

Rekordową frekwencję było widać już 

pierwszego dnia zajęć, bo sala koncertowo-

kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego 

w Kozienicach wypełniła się po brzegi. 

Wszystkich przybyłych na uroczystą 

inaugurację roku, w tym m.in. Burmistrza 

Gminy Kozienice Tomasza Śmietankę, 

Zastępcę Burmistrza Gminy Kozienice ds. 

Społecznych Małgorzatę Bebelską, 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Kozienicach Mariusza Prawdę, Wicestarostę 

Powiatu Kozienickiego Krzysztofa 

Stalmacha, a także radnych Rady Miejskiej 

w Kozienicach przywitała Izabela 

Barcikowska-Poździk z KDK. 

Jak przystało na początek roku 

akademickiego, zebrani wysłuchali hymnu 

studentów „Gaudeamus Igitur”  

w wykonaniu Chóru UTW pod batutą Ewy 

Izdebskiej. Następnie głos zabrała Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława 

Klimczuka, a jednocześnie dyrektor UTW 

Elwira Kozłowska. Przypomniała ona 

historię naszego uniwersytetu, 

podkreślając, że kiedy rozpoczynał się 

pierwszy rok 11 lat temu, nikt nie 

spodziewał się aż tak dużego sukcesu. 

– W tym roku na chętnych słuchaczy 

czekało 350 miejsc na liście głównej. Ta 

została wypełniona, a na liście rezerwowej 

jest już ponad 100 osób. Kolejne wciąż się 

zapisują, dlatego dziś podjęłam decyzję,  

że wszyscy chętni zostaną przyjęci  

– powiedziała Elwira Kozłowska. 

Moc życzeń i… niespodzianka 

Serdeczne życzenia wszystkim 

słuchaczom złożył burmistrz Tomasz 

Śmietanka. – Żeby być młodym, trzeba jak 

najwięcej rzeczy w życiu robić pierwszy raz 

i jak najmniej ostatni raz. Stąd życzmy 

sobie wszyscy młodości intelektualnej  

i róbmy jak najwięcej rzeczy pierwszy raz  

– powiedział. Gospodarz gminy mówił także 

o powstającym Nowym Centrum Kozienic  

i poinformował studentów o tym, że nie 

zamierza ubiegać się o reelekcję  

na stanowisko burmistrza. 

Z kolei wiceburmistrz Małgorzata 

Bebelska i przewodniczący rady Mariusz 

Prawda mówili m.in. o rozwoju samych 

Kozienic oraz oferty skierowanej dla 

mieszkańców, w tym seniorów.  

Głos zabrał również wicestarosta 

Krzysztof Stalmach, który zaprosił na swój 

wykład poświęcony Tajlandii. Ten odbędzie  

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Na liście aktywnych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK w roku 2018/19  

znalazło się ponad 500 osób! Tak dużej liczby studentów jeszcze nie mieliśmy. 
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Rekordowy rok kozienickiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

się w ostatnim tygodniu października. 

Organizatorzy uroczystości zaplanowali na ten 

dzień specjalną niespodziankę. W sali koncertowo-

kinowej wyświetlono bowiem archiwalny materiał 

telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka” – wywiad  

z Tomaszem Śmietanką, jaki 20 lat temu, tuż po 

objęciu przez niego funkcji burmistrza, przeprowadziła 

Elwira Kozłowska. Była to okazja do tego, by 

przypomnieć sobie, jakie wyzwania czekały w tamtym 

czasie gminę Kozienice. 

Za nami pierwszy wykład 

Jak przystało na pierwsze spotkanie w nowym roku 

akademickim, w środę odbył się również wykład. 

Krystyna Bielowska przybliżyła słuchaczom postać 

profesor Haliny Szwarc – założycielki pierwszego UTW 

w Polsce. Warto tu nadmienić, że powstał on już  

w 1975 roku w Warszawie. 

Po krótkiej przerwie na naszych studentów czekał 

jeszcze koncert „Niezapomniane melodie / Piosenki  

o miłości” w wykonaniu pianistki Bożeny Sitek oraz 

wokalisty Marka Ravskiego. Przypomnieli oni 

niezapomniane szlagiery, począwszy od tych z czasów 

dwudziestolecia międzywojennego po te bardziej 

współczesne. Były hity zagraniczne i polskie, jak 

również odrobina poezji. Całość spotkała się z bardzo 

ciepłym przyjęciem. 

Teraz przed studentami cały rok ciekawych 

wykładów i zajęć fakultatywnych, jak również 

koncerty i spektakle. Będzie bardzo interesująco, tego 

jesteśmy pewni. 

Wszystkim naszym słuchaczom życzymy 

wielu ciekawych zajęć i samych sukcesów! 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Krystyna Bielowska miała okazję poprowadzić 

pierwszy wykład w nowym roku akademickim. 

Dyrektor KDK Elwira Kozłowska życzyła wszystkim 

słuchaczom owocnej pracy w nowym roku i krótko 

streściła, jakie zajęcia czekają na seniorów. 

Burmistrz Tomasz Śmietanka opowiedział m.in.  

o powstającym Nowym Centrum Kozienic. Mówił też  

o swoich planach na przyszłość i pracy dla Kozienic. 

Inauguracja roku to świetna okazja do pierwszego 

koncertu — zwłaszcza takiego dobrego. 
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Wspaniały wieczór z poezją śpiewaną 
To była pełna refleksji, relaksująca podróż szlakami poezji śpiewanej. W czwartek,  

20 września, w Kozienickim Domu Kultury wystąpił zespół „Pod Strzechą”. Koncert, 

reaktywowanej w ubiegłym roku grupy, spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. 

Przybyłych na to wydarzenie miłośników muzyki 

przywitała dyrektor KDK Elwira Kozłowska, która 

podkreśliła, że za organizacją koncertu stoją przede 

wszystkim dziewczęta z 24. Kozienickiej Drużyny 

Harcerek „Doba”. 

— Bardzo się cieszę, że mamy zdolną, chętną do 

działania młodzież. To oni, jakiś czas temu, przyszli do 

mnie i zaproponowali koncert tego zespołu, a potem 

wzięli na swoje barki organizację tego wydarzenia — 

powiedziała Elwira Kozłowska. 

Następnie głos zabrały wspomniane harcerki, które 

korzystając z okazji zachęcały, aby wstępować w ich 

szeregi. 

Wrócili po latach 

Po tym krótkim wstępie scenę przejęli artyści  

z zespołu „Pod Strzechą”, czyli Beata Koptas (wokal), 

Monika Mosionek (wokal), Artur Stępień (gitara 

akustyczna), Artur Fierzbik (gitara klasyczna)  

i Wojciech Koptas (gitara basowa).  

Grupa „Pod Strzechą” powstała po rozpadzie 

harcerskiego zespołu „Bra-De-Li”, a jej początki 

sceniczne sięgają 1985 roku. Pierwszy skład tworzyli 

Beata Koptas (Strzecha), Paweł Olszewski i Krzysztof 

Myszkowski, znany z formacji „Stare Dobre 

Małżeństwo”. Skład po pewnym czasie uległ zmianie,  

a do Beaty Strzechy dołączyli: Monika Mosionek 

(Strzecha), Robert Piekarski i Wojciech Koptas.  

W latach 90. zespół wydał dwie kasety, a w roku 

2000 – płytę. Rok później artyści zawiesili działalność. 

Zespół powrócił na scenę w 2017 roku w odświeżonym 

składzie. Spytaliśmy artystów o to, co przyczyniło się 

do reaktywacji działalności grupy. 

— Z perspektywy czasu mogę powiedzieć,  

że tęsknota za piosenką, ale też motywacja kilku 

bliskich osób, które nieustannie zachęcały nas, że 

warto. Powtarzały, że są osoby, które chętnie przyjadą 

posłuchać takiej muzyki — powiedziała Beata Koptas. 

— Trzeba tu też wspomnieć płytę „Memorabilia” 

Krzyśka Myszkowskiego, na którą nas namówił i która 

zmobilizowała nas do tego, by pograć i poćwiczyć 

wspólnie — dodała. 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

W organizację koncertu zaangażowane były 

kozienickie harcerki z 24. Drużyny „Doba”. 

Zespół „Pod Strzechą” po latach powrócił w nieco odmienionym składzie.  

Od lewej: Monika Mosionek, Artur Stępień, Beata Koptas, Wojciech Koptas, Artur Fierzbik. 
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Wspaniały wieczór z poezją śpiewaną 

Mamy prestiżowe trzy gwiazdki! 

Nowa płyta 

Po powrocie na scenę zespół wydał nową płytę 

zatytułowaną „Na przekór prognozom”. To właśnie 

utwory z tej płyty, sięgające do korzeni formacji, 

usłyszeli kozieniczanie na koncercie w Centrum 

Kulturalno-Artystycznym.  

— Najnowsza produkcja jest miksem wszystkich 

trzech poprzednich wydawnictw. To nasze piosenki  

w nowych aranżacjach — usłyszeliśmy od artystów. 

Większość z nich to autorskie kompozycje, do 

których muzykę skomponował Robert Piekarski,  

a teksty napisała Beata Koptas. Jak przyznała 

artystka, bardzo rzadko sięgają po piosenki innych 

twórców — w Kozienicach zrobili to dwukrotnie. 

Koncert w KDK spotkał się z bardzo ciepłym 

przyjęciem. Nie zabrakło wspólnego śpiewania  

i podwójnego bisu. Przede wszystkim królowała dobra 

muzyka i wyjątkowy nastrój. 

Organizatorami koncertu były Związek Harcerstwa 

Rzeczypospolitej Okręg Staropolski, 24 Kozienicka 

Drużyna Harcerek „Doba” oraz Kozienicki Dom Kultury 

im. Bogusława Klimczuka. Więcej zdjęć z koncertu do 

znalezienia na naszym profilu na portalu Facebook. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

Muzyka zespołu „Pod Strzechą” to łagodna podróż  

po szlakach poezji śpiewanej. 

W dniach 17-18 września, w Warce odbył się Turystyczny Sejmik Województwa Mazowieckiego, podczas 

którego wręczono certyfikaty przyznawane Punktom Informacji Turystycznej przez Polską Organizację 

Turystyczną. W gronie tym znalazł się również punkt działający w Kozienickim Domu Kultury. Został on 

uhonorowany certyfikatem z trzema gwiazdkami (w czterostopniowej skali), a to prestiżowe wyróżnienie z rąk  

wicemarszałka województwa Rafała Rajkowskiego odebrała dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 
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Kozieniccy artyści pełni Veny 

Dziesięcioro twórców z Grupy Twórczej „Vena” wzięło udział w piątej edycji konkursu 

skierowanego do artystów-amatorów, zorganizowanego przez Kozienicki Dom Kultury 

im. Bogusława Klimczuka. W piątek, 14 września, poznaliśmy jego laureatów. 

Artyści przy tworzeniu prac mieli do wyboru dwa 

tematy: „Moja pasja, moje życie” i „Historyczna mała 

architektura Kozienic i okolic”. Do konkursu zgłoszono 

różnego rodzaju prace: koronki, obrazy i rzeźby. Ich 

oceny podjęło się jury składające się  

z doświadczonych artystów. W jego skład weszli: 

Dariusz Stelmach (przewodniczący komisji, magister 

sztuki, członek Związku Polskich Artystów Plastyki), 

Małgorzata Wróblewska (magister sztuki, członek 

Związku Polskich Artystów Plastyków) oraz Ewa 

Bielecka (magister wychowania artystycznego). 

Towarzyszyła im opiekun konkursu z ramienia KDK 

Agnieszka Bieńkowska, która nie miała prawa głosu. 

Spotkanie komisji odbyło się 4 września. Oceniano 

walory estetyczne, zgodność z tematyką, sposób 

prezentacji własnej pracy. 

Znamy zwycięzców 

Werdykt jury twórcy poznali 14 września. 

Zgromadzonych w sali na rogu CKA powitała dyrektor 

KDK Elwira Kozłowska, po czym artyści zostali 

zapoznani z decyzją komisji konkursowej. 

W kategorii „Rzeźba” pierwsze miejsce zajął 

Zbigniew Kurasiewicz za pracę „Mama, tata i tak to się 

zaczęło”. Drugie miejsce ex aequo zajęli Józef Kondeja 

i Andrzej Zieliński. 

Wśród malarzy triumfowała Stanisława Gołąbek 

(praca bez tytułu). Dwa drugie miejsca przyznano 

Genowefie Śledź i Jadwidze Bronisławie 

Andrzejewskiej, a podium uzupełniły Gabriela Osińska 

i Eugenia Kuna. 

W kategorii „Koronkarstwo” wygrała Maria 

Podsiadła („Portret”) przed Władysławą Barbarą 

Drachal. 

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne. Gratulacje  

i słowa uznania przekazała im Dyrektor Kozienickiego 

Domu Kultury Elwira Kozłowska oraz zaproszeni 

goście: Jarosław Traczyk – Dyrektor Wydziału 

Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim  

w Kozienicach oraz Prezes Kozienickiej Gospodarki 

Komunalnej Robert Wojcieszek. Organizatorem 

konkursu był Kozienicki Dom Kultury. 

O VENIE 

Grupa Twórcza „Vena”, jako jedna z form 

działalności Kozienickiego Domu Kultury utworzona 

została w 1997 r. i skupia twórców Ziemi Kozienickiej. 

Twórczość członków grupy jest ściśle powiązana  

z regionem kozienickim, jego historią i kulturą. Artyści  

z grupy „Vena” uczestniczą w wystawach 

indywidualnych i zbiorowych, a także biorą czynny 

udział w licznych wydarzeniach kulturalnych promując 

Ziemię Kozienicką. Opiekunem grupy jest instruktor 

plastyki KDK Agnieszka Bieńkowska. 

Wystawę prac konkursowych można oglądać  

do 14 października w sali na rogu CKA. 

W konkursie udział wzięli nasi lokalni twórcy, którzy od lat promują Ziemię Kozienicką.  

Na pamiątkowym zdjęciu wraz z jurorami, gośćmi i organizatorami przedsięwzięcia. 
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Dzieje się na naszym UTW 

Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przyniósł bardzo ciekawe  

wykłady i spotkania, ale także pewne zmiany organizacyjne. W „Magazynie Kulturalnym 

KDK”, jak co roku, będziemy publikować aktualne informacje z naszego uniwersytetu. 

W środę, 19 września, Uniwersytet Trzeciego Wieku 

odwiedzili Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Adam Struzik i dyrektor I LO w Kozienicach Ewa Malec. 

Marszałek opowiedział naszym słuchaczom  

o nowym podziale statystycznym województwa 

mazowieckiego jako elemencie zabiegów o wsparcie  

z funduszy europejskich. Mówił m.in. o rozwoju 

województwa, z podziałem na poszczególne regiony, 

poziomie PKB, wielkościach importu i eksportu  

czy nakładach inwestycyjnych z udziałem środków 

unijnych. Nie zabrakło też planów na kolejną 

perspektywę finansową – właśnie w kontekście 

nowego podziału. 

Po wykładzie, którego oprócz naszych studentów, 

wysłuchali również samorządowcy Ziemi Kozienickiej, 

przyszła pora na dyskusję. Członkowie UTW pytali 

m.in. o kompetencje Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego – zwłaszcza w kontekście zbliżających 

się wyborów samorządowych, mowa była też  

o dotacjach ze środków UE. 

Dzień pełen pożegnań 

Tego dnia miały miejsce dwie uroczystości. 

Dyrektor KDK Elwira Kozłowska poinformowała 

słuchaczy o tym, że koordynator UTW Izabela 

Barcikowska-Poździk zmienia pracę i nie będzie dalej 

pełniła tej funkcji. Słowa podziękowania oraz 

pamiątkowy upominek za dotychczasową współpracę 

koordynatorce przekazali również członkowie Rady 

Słuchaczy z Witoldem Makarewiczem na czele. 

- Droga „córuniu”, będzie nam cię naprawdę 

brakowało, ale jesteś już dorosła i musisz iść swoją 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

Po raz kolejny nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku 

odwiedził marszałek Adam Struzik. 

Członkowanie Rady Słuchaczy pożegnali koordynator 

UTW Izabelę Barcikowską-Poździk. 

Członkowie Rady Słuchaczy UTW ogłosili, że była to 

dla nich ostatnia kadencja pełnienia tej funkcji.  

W takiej chwili nie mogło zabraknąć podziękowań za 

współpracę dla dyrektor KDK Elwiry Kozłowskiej. 

Jubileusz 100-lecia I LO to świetna okazja do wykładu 

na temat historii szkoły. 
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Dzieje się na naszym UTW 

własną ścieżką, bo jeszcze masz przed sobą dużo, 

dużo pracy… Życzymy powodzenia! - powiedział 

Witold Makarewicz. 

Jak się okazało, to nie było jedyne pożegnanie tego 

dnia. Członkowie Rady Słuchaczy ogłosili bowiem, że 

jest to ich ostatnia kadencja i nie zamierzają 

ponownie pełnić tych funkcji. Po krótkim 

podsumowaniu dotychczasowej działalności były 

podziękowania i kwiaty dla dyrektor Elwiry 

Kozłowskiej. 

Nowa koordynator 

Tego dnia oficjalnie ogłoszono również, że nową 

koordynator UTW została instruktor KDK i członkini 

Grupy Twórczej „Vena” Marlena Zielińska. To jej – po 

symbolicznym przekazaniu „pałeczki” – przypadło 

zapowiedzieć po raz pierwszy wykład. Ten wygłosiła 

dyrektor I LO Ewa Malec. Prelekcja pt. „Sto lat 

minęło… I Liceum Ogólnokształcące” poświęcona była 

historii szkoły i zbiegła się w czasie z przypadającym 

we wrześniu jubileuszem placówki. Prezentacja była 

okraszona ciekawymi zdjęciami, a całość została ciepło 

przyjęta – tym bardziej, że na sali było wielu 

absolwentów i byłych pracowników szkoły. 

Będziemy z Wami cały rok 

Jak co roku, redakcja „Magazynu Kulturalnego 

KDK” będzie towarzyszyć studentom z Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. W kolejnych wydaniach będą 

pojawiały się relacje z wykładów oraz wydarzeń,  

w które zaangażowani są nasi seniorzy. 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

Nową koordynatorką UTW została Marlena Zielińska. 

Piknik „Mazowsze — Seniorom” 

W sobotę, 22 września, w Kozienicach odbył się piknik „Mazowsze Seniorom: Aktywnie 

 - Zdrowo - Sportowo”. Do tej dużej imprezy dołączył również Kozienicki Dom Kultury. 

W pikniku udział wzięło ponad 600 osób, 

mieszkańców południowego Mazowsza. W gronie tym 

znalazło się wielu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku KDK. Na wszystkich chętnych seniorów czekały 

konkurencje sportowe i rekreacyjne. Była to też 

okazja do sprawdzenia swojego stanu zdrowia,  

a przede wszystkim – do dobrej zabawy. 

Swoją obecność na imprezie zaznaczyli również 

nasi wolontariusze, zarówno młodzież ze „Skrzydeł”, 

jak i seniorki wolontariatu UTW. Uczestnicy pikniku 

mogli obejrzeć również dwie wystawy. Prezentowano 

pięknie ozdobione metodą decoupage przedmioty oraz 

fotografie – wszystkie powstały na zajęciach 

fakultatywnych UTW. 

Seniorzy raz jeszcze udowodnili, że są młodzi 

duchem. 

Organizatorem pikniku „Mazowsze Seniorom: 

Aktywnie – Zdrowo  – Sportowo” było Mazowieckie 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,  

a współorganizatorem Gmina Kozienice. 

Na stoisku Kozienickiego Domu Kultury prezentowane 

były dwie wystawy. Ponadto w akcję zaangażowali się 

nasi wolontariusze — młodzież i seniorzy. 
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Przebojowo w kinie KDK 
Setki uczniów odwiedziły we wrześniu kino KDK. Początek kolejnego roku nauki był 

bowiem doskonałą okazją do wspólnych wycieczek do kina i seansów szkolnych. 

Oczywiście pamiętaliśmy też o naszych dorosłych widzach, na których czekała ciekawa 

oferta. Teraz przed nami kolejne, przebojowe produkcje. #widzimysięwkinie 

Tylko we wrześniu na seansach szkolnych pojawiło 

się około tysiąca młodych widzów z takich szkół jak 

PSP 2, PSP 3, PSP 4 w Kozienicach, PSP w Garbatce-

Letnisku czy I LO w Kozienicach. Wyświetliliśmy dla 

nich filmy: „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, 

„Krzysiu, gdzie jesteś?” oraz „Mała Stopa”. 

Przypominamy i zachęcamy placówki oświatowe do 

organizowania seansów szkolnych. Zdecydowanie 

warto!  

Dla wszystkich naszych widzów mamy też gorące 

zapowiedzi. Od 28 września w naszym kinie 

wyświetlamy animację dla całych rodzin „Mała 

Stopa” i przerażający horror „Zakonnica”. To piąty 

film osadzony w uniwersum kultowej „Obecności”. 

Produkcja zbiera znakomite oceny, więc tym bardziej 

warto się z nią zmierzyć. Uwaga: tylko dla widzów  

o mocnych nerwach. 

W październiku czekają nas równie wielkie emocje. 

Premierowo zobaczymy brytyjski dramat „Igielnik”. 

To poruszająca historia matki i córki, które muszą się 

zmierzyć z realiami nowego życia i licznymi 

kłamstwami, które je otaczają. 

Wielu naszych widzów pytało też o „Kler”  

w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Głośna 

produkcja wywołała w ostatnich tygodniach dużą 

dyskusję w polskich mediach i spolaryzowała 

odbiorców. By wyrobić sobie opinię o filmie, 

oczywiście najlepiej go obejrzeć. Ten wyświetlany 

będzie w kinie KDK od 5 października. 

Więcej informacji na temat kina KDK, repertuaru, 

biletów i zapowiedzi można znaleźć na stronie 

www.kinokozienice.pl. Zapraszają Kozienicki Dom 

Kultury i Stowarzyszenie „Łódź Filmowa”.  

Seanse szkolne w kinie KDK cieszą się ogromnym 

zainteresowaniem ze strony uczniów. 

Korki zbieramy — pomagamy 

Do końca października trwa akcja zbierania plastikowych nakrętek na rzecz rehabilitacji 

Bartosza Kondratowicza z Janikowa. 8 września bliscy chłopca odebrali kolejne „korki”. 

Bartosz urodził się jako wcześniak, ważył 900 

gram; stwierdzono u niego lekkie dziecięce porażenie 

mózgowe, padaczkę oraz niedowład prawostronny. 

Chłopczyk regularnie przechodzi intensywne zabiegi 

rehabilitacyjne, które są kosztowne. Sprzedaż 

zebranych nakrętek umożliwi jego dalszą rehabilitację. 

W sobotę, 8 września, rodzina Bartosza odebrała 

kolejną partię „korków”. Zbiórka potrwa jeszcze  

do 31 października, a nakrętki przyjmowane są  

w Centrum Kulturalno-Artystycznym, codziennie,  

w godz. 9.00-21.00. Każdy może pomóc! 

Akcji patronują wolontariusze z Młodzieżowego 

Klubu Wolontariatu „Skrzydła”, działającego  

w Kozienickim Domu Kultury. 
Kolejne nakrętki trafiły do Bartosza. 
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Literackie szlify w KDK 

Kozienicki Dom Kultury kolejny raz zaprosił dorosłych i młodzież na warsztaty literackie. 

Te odbyły się w sobotę, 22 września w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego  

w Kozienicach. Poprowadziła je Maria Cyranowicz z Warszawy – poetka, krytyk literacki. 

W warsztatach uczestniczyło dziesięć osób, głównie 

z Kozienic. Przywitała ich Małgorzata Koksa, instruktor 

KDK. Później przedstawiła krótko sylwetkę Marii 

Cyranowicz. To poetka, krytyk literacki, laureatka 

Nagrody dla Młodych Krytyków im. Ludwika Frydego  

w 1999 r., redaktor literacki dwumiesięcznika „Meble” 

poświęconego nowoczesnej sztuce i literaturze (2001-

2002); redaktorka warszawskiego czasopisma 

„Wakat”; współorganizatorka warszawskiego festiwalu 

„Manifestacje Poetyckie”. Prowadziła wtorki literackie 

w klubie „Aurora” na Powiślu. Jest autorką pięciu 

tomów poezji i współautorką dwóch kolejnych. 

Poezja ze stron gazet 

Pierwszym zadaniem uczestników było stworzenie 

własnych wierszy z wycinków z gazet. 

– To tzw. metoda dadaistyczna. Chcę pokazać 

uczestnikom, że język gazetowy jest adaptowany 

przez poezję i to, że literatura żywi się wszelkiego 

rodzaju stylami i językami. Nie jest prawdą to,  

że poezja żywi się tylko wierszami – powiedziała  

w rozmowie z nami Maria Cyranowicz. 

W drugiej części warsztatów analizowane były 

utwory uczestników, które wcześniej zostały przesłane 

do prowadzącej. Maria Cyranowicz zwróciła uwagę 

m.in. na to, że są to utwory o dużej dosłowności. 

Sugerowała, by pracować nad elastycznością języka 

poetyckiego i próbować w mniej konwencjonalny 

sposób wyrażać swoje myśli i emocje. 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka regularnie organizuje warsztaty literackie dla młodzieży  

i dorosłych. Dzięki takim inicjatywom, nasi literaci - m.in. z Grupy Poetyckiej „Erato” - mają możliwość spotkań  

z uznanymi i cenionymi twórcami. Takie zajęcia przynoszą wspaniałe efekty. 

Ze stron gazet wylewa się poezja. Wystarczy ją ułożyć. 
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Satyryczna wystawa w KDK 
„Stop zaśmiecaniu lasów” to tytuł wystawy, którą można oglądać od piątku, 

21 września, w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Jej 

organizatorami są Kozienicki Dom Kultury, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  

w Radomiu, Nadleśnictwo Kozienice oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury. 

Ekspozycja jest efektem konkursu skierowanego 

do karykaturzystów. Składa się na nią ponad 70 prac 

40 autorów, m.in. Henryka Sawki. Są to obrazy, 

grafiki i rysunki w różnych formatach, które dają do 

myślenia. Jak podkreślają autorzy prac, jest to 

satyryczny oręż, skierowany przeciwko tym, którzy 

bezmyślnie zaśmiecają polskie lasy. 

Wystawę otworzyła Dyrektor Kozienickiego Domu 

Kultury Elwira Kozłowska wraz z Nadleśniczym 

Nadleśnictwa Kozienice Tomaszem Sotem. Dyrektor 

KDK wyjaśniła jak to się stało, że prace trafiły do 

Kozienic. 

– W wakacje odwiedziła mnie pani Renata Maj, 

która powiedziała mi o tym konkursie i wystawie. 

Stwierdziłam, że muszę ją ściągnąć do nas, bo są to 

prace wyjątkowe i warto pokazać je wszystkim, którzy 

odwiedzają dom kultury – wyjaśniła Elwira Kozłowska. 

W wernisażu udział wzięli m.in. Zastępca 

Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych  

w Radomiu Piotr Kacprzak, Zastępca Burmistrza 

Gminy Kozienice ds. Technicznych Igor Czerwiński, 

Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, Prezes 

Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Robert 

Wojcieszek, zastępca nadleśniczego Artur Mazur, 

leśniczy Marek Kapusta, przedstawiciel policji 

Grzegorz Skomra, Dyrektor Muzeum Regionalnego  

w Kozienicach Krzysztof Reczek oraz uczniowie 

Zespołu Szkół nr 1 i I Liceum Ogólnokształcącego. 

Satyryczne prace można oglądać w Kozienicach  

do 12 października. Patronat Honorowy nad wystawą 

objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. 

Uroczystego otwarcia wystawy dokonali dyrektor KDK Elwira Kozłowska i nadleśniczy Tomasz Sot. 

Wystawę zobaczyli m.in. uczniowie I LO i ZS nr 1. 
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Ze spektaklami u najmłodszych 

Kolejne trzy spektakle mają za sobą wolontariusze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Kozienickiego Domu Kultury. We wrześniu przedstawienie pt. „Kozienicka Baśń”,  

na podstawie utworu Dariusza Szewca, obejrzały dzieci z przedszkoli nr 2, 3 i 5.  

Przedstawienia, które przybliżyły przedszkolakom 

pochodzenie nazwy naszego miasta, odbyły się  

w czwartek, piątek i poniedziałek – 13, 14 i 17 

września. Spektakle cieszyły się dużym 

zainteresowaniem ze strony małych widzów, a to 

cieszy w sposób szczególny aktorów. 

– Jak jest widz zadowolony, to i my jesteśmy 

zadowoleni – podsumowała w rozmowie z nami Alicja 

Czerska, wolontariuszka UTW. 

Po spektaklu, dzieci razem z seniorami recytowały 

poświęcony Kozienicom fragment wiersza Leszka 

Zięby „Nasza mała ojczyzna A.D. 2006”. Były też 

życzenia dla dzieci i słodki poczęstunek, a po nim 

przedszkolaki rozchodziły się do swoich sal. Tam 

czekała na nie kolejna niespodzianka. 

– Przygotowaliśmy kolorowanki z herbem Kozienic, 

żeby utrwalił się dzieciom po spektaklu. Będziemy 

teraz z nimi pracować nad jego malowaniem  

– zaznaczyła Alicja Czerska. 

Wolontariusze UTW na spektaklu dla przedszkoli 

nie poprzestają. Jak dowiedzieliśmy się, mają już 

nowe pomysły na kolejne projekty, o których wkrótce 

zapewne usłyszymy. 

Działania „Grupy wolontariatu” realizowane są  

w ramach projektu „UTW dla społeczności”, który jest 

częścią programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  

oraz Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". 

Spektakl bawi i uczy, a to najważniejsze! 

W trakcie spotkań jest też czas na zajęcia plastyczne. 

Teatralna zabawa w KDK 
Frędzelka i Wiercipiętka to siostry, które zabrały dzieci z Kozienic w świat skrzatów  

i magii. To bohaterki spektaklu, który odbył się w niedzielę, 16 września, w Kozienickim 

Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, w ramach cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”. 

Aktorki z teatru TRIP ze Świętochłowic, 

przedstawiły młodej widowni bajkę zachęcającą dzieci 

do aktywnego trybu życia oraz utrzymywania dobrych 

relacji pomiędzy rodzeństwem. Zrobiły to za pomocą 

historii o znalezionej w lesie czapce wielkiego maga 

Hipolita Szare Piórko, który został zamieniony  

w powietrze. Aby go odczarować, skrzaty z pomocą 

dzieci, musiały użyć magicznych haseł i ruchu. 

Kiedy wspólnymi siłami udało się odczarować 

maga, ten obiecał im spełnić największe marzenie. Po 

kilku nieudanych próbach wyczarowania nowej 

czapeczki czy pary butów, Wiercipiętka zażyczyła 

sobie, aby jej 

chorowita siostra 

Frędzelka była już 

zawsze zdrowa. Tym 

razem życzenie się 

spełniło, a spektakl 

zakończył się 

wspólnym tanecznym 

ćwiczeniem. 

Kolejny „Poranek teatralny dla dzieci” już  

14 października. Po raz kolejny szykuje się 

wspaniała zabawa dla całych rodzin. 

Aktorzy mieli ciekawe stroje. 
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