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Magazyn Kulturalny 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

KWIECIEŃ w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy  

na seanse filmowe do kina. 

> Środa, 8 maja, godz. 11.00. 

Uroczyste zakończenie roku 

akademickiego 2018/2019 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

> Czwartek, 9 maja, godz. 

11.00. XXVI Konkurs Muzyczno

-Taneczny MUSIC-DANCE. 

Kategorie muzyczne. 

> Niedziela, 12 maja, godz. 

12.00. Poranek teatralny dla 

dzieci „Ojciec wie najlepiej”. 

> Czwartek, 16 maja, godz. 

11.00 XXVI Konkurs Muzyczno-

Taneczny MUSIC-DANCE. 

Kategorie taneczne. 

> Piątek, 24 maja, godz.  

17.00. Wernisaż wystawy 

malarstwa Henryka Piotra 

Herca. 

> Niedziela, 26 maja, godz. 

17.00. Wyjazd z cyklu 

„Teatralne podróże” - spektakl 

pt. „Bea”. 

> Czwartek, 30 maja, godz. 

13.00. Koncert galowy XXVI 

Konkursu Muzyczno-

Tanecznego MUSIC-DANCE. 

> Piątek, 31 maja. Nr 95 

Magazynu Kulturalnego KDK. 

Śpiewali na Chwałę Pana. 

Festiwal im. Józefa Furmanika 
Chór Mieszany Katedry Wawelskiej z Krakowa był gościem 

VII Festiwalu Muzyki Sakralnej im. Józefa Furmanika. Odbył się on,  

jak co roku, w Święto Miłosierdzia Bożego. W niedzielę, 28 kwietnia, 

zebrani w kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach mieli okazję  

wysłuchać przepięknych wykonań wyjątkowych utworów.  

Zgromadzonych w kościele powitała 

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 

Elwira Kozłowska, która poprowadziła 

koncert. 

– Festiwal jest formą podziękowania 

osobie Józefa Furmanika, który jesień 

swojego życia spędził właśnie  

w Kozienicach, aktywnie uczestnicząc  

w życiu artystycznym, ucząc siostry 

zakonne śpiewu kościelnego, komponując, 

opracowując utwory religijne i grając  

w kaplicy – mówiła Elwira Kozłowska. 

Chwilę potem Burmistrz Gminy 

Kozienice Piotr Kozłowski dokonał 

oficjalnego otwarcia festiwalu. 

Muzyka Pana 

W czasie festiwalowych prezentacji 

wystąpiły cztery chóry, w tym dwa  

z Kozienic i dwa z Warszawy. W ich 

wykonaniu usłyszeliśmy niecodzienne 

wykonania mniej i bardziej znanych 

utworów sakralnych europejskich 

kompozytorów. Wśród nich nie brakowało 

oczywiście kompozycji Józefa Furmanika, 

żyjącego na przełomie XIX i XX wieku 

kompozytora i organisty, który ostatnie 

lata swojego życia spędził w Kozienicach 

mieszkając w Zgromadzeniu Sióstr 

Franciszkanek od Cierpiących. W tym roku 

mija 66 rocznica jego śmierci. 

Jako pierwszy z dwoma utworami 

wystąpił Chór Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku Kozienickiego Domu Kultury pod 

batutą Ewy Izdebskiej. Był to ich debiut  

na tym festiwalu. W ich repertuarze znalazł 

się m.in. utwór Józefa Furmanika pt. „Ten 

jest dzień”. 

Drugi występ należał do Chóru „Fa-Mi-

Re” pod dyrekcją siostry Anny Sulimy, 

który działa przy Zgromadzeniu Sióstr 

Franciszkanek od Cierpiących  

w Kozienicach. Chór powstał z inicjatywy 

siostry Barbary Wycech, wielkiej 

miłośniczki twórczości Józefa Furmanika  

i pomysłodawczyni festiwalu. 

Jako trzeci wystąpił działający od ponad 

70 lat Chór „Jubilate Deo” z Warszawy pod 

batutą siostry Wojciechy Agnieszki 

Tarnowskiej. Festiwalowa publiczność 

wysłuchała sześciu utworów 

przygotowanych przez nich, w tym trzech 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Chór Mieszany Katedry Wawelskiej dał popis wspaniałych możliwości wokalnych. 
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Śpiewali na Chwałę Pana. 

Festiwal im. Józefa Furmanika 

skomponowanych przez Józefa Furmanika. 

Prezentacje Festiwalowe zakończył Kameralny 

Zespół Wokalny „Modo Maiorum” z Warszawy  

pod dyrekcją Michała Straszewskiego. Zespół śpiewa 

od 2005 roku, ale na swoim koncie zgromadził już 

wiele nagród. Jego misją jest przywracanie muzyce 

dawnej, należnego jej miejsca w kulturze. 

Wyjątkowi goście 

Gościem specjalnym tegorocznej edycji festiwalu 

był Chór Mieszany Katedry Wawelskiej z Krakowa pod 

kierownictwem doktora sztuk muzycznych Andrzeja 

Korzeniowskiego. 

Chór został założony w 2006 roku,  

aby kontynuować wielowiekową tradycję muzyczną 

katedry na Wawelu. W swoim repertuarze mają 

utwory wokalno-instrumentalne i a-capella, z okresu 

od XVI wieku do współczesności. Chór brał udział  

w licznych polskich i zagranicznych festiwalach i ma 

na swoim koncie szereg nagród w ogólnopolskich  

i międzynarodowych konkursach chóralnych. 

W podziękowaniu za występy, chóry otrzymywały 

pamiątkowe statuetki, kwiaty i upominki. Wśród gości 

festiwalu znaleźli się m.in. Wicemarszałek Senatu RP 

Adam Bielan, Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice 

Dorota Stępień i rodzina Józefa Furmanika - wnuczka 

Maria Antonina Furmanik z kuzynką Irena Zarzycką. 

Pamięci Papieża Polaka 

Po koncertach, o godz. 18.00, rozpoczęła  

się uroczysta msza święta koncelebrowana przez 

Proboszcza Parafii pw. Świętego Krzyża Kazimierza 

Chojnackiego. Po niej zgromadzeni udali się przed 

pomnik Jana Pawła II. Tu odbyła się uroczystość 

złożenia kwiatów i zapalenia zniczy dla uczczenia 

piątej rocznicy kanonizacji Papieża Polaka.  

Po odmówieniu koronki do Miłosierdzia Bożego, hołd 

wielkiemu rodakowi złożyły delegacje: Gminy 

Kozienice, Powiatu Kozienickiego (z reprezentacją 

Samorządu Województwa Mazowieckiego) i Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 4. Wartę przy pomniku pełnili 

uczniowie „Czwórki” oraz Rycerze Kolumba. 

Patronat honorowy nad festiwalem objęli: 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał 

Sucherman, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 

Kozłowski, Przewodniczący Rady Powiatu 

Kozienickiego Włodzimierz Stysiak, którego 

reprezentowała wiceprzewodnicząca Małgorzata 

Bebelska, Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej 

Jung, Prezes Zarządu Enei Wytwarzanie Antoni 

Józwowicz, reprezentowany przez Mateusza 

Pułkowskiego, ks. dziekan Władysław Sarwa proboszcz 

parafii pw. Świętej Rodziny, który nie mógł wziąć 

udziału w festiwalu oraz ks. kanonik Kazimierz 

Chojnacki proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża  

w Kozienicach. 

Organizatorami festiwalu byli: Gmina Kozienice, 

Kozienicki Dom Kultury i parafia pw. Świętego Krzyża 

w Kozienicach. Współorganizatorem Samorząd 

Województwa Mazowieckiego. Partnerami natomiast 

parafia pw. Świętej Rodziny, Ogród Jordanowski, 

Rycerze Kolumba, Publiczna Szkoła Podstawowa  

nr 4 im. Jana Pawła II, Zgromadzenie Sióstr 

Franciszkanek od Cierpiących oraz Kozienickie 

Centrum Rekreacji i Sportu. Głównym partnerem 

wydarzenia była Enea Wytwarzanie. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

PARTNER: 

Tegoroczny festiwal poprowadziła Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. 

W tym roku po raz pierwszy na festiwalu wystąpił  

Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK. 
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Dzień otwarty studia „Kroniki” 

29 marca  2019 roku telewizja lokalna Kozienickiego Domu Kultury „Kronika Kozienicka” 

skończyła 25 lat. Z tej okazji, w niedzielę, 31 marca zorganizowano dzień otwarty studia. 

To była doskonała okazja do tego, by zobaczyć jak wygląda codzienna praca redakcji,  

a także sprawdzić z jakich nowinek technologicznych korzystają nasi pracownicy. 

Z okazji do tego, by zobaczyć telewizję „od kuchni” 

skorzystały dziesiątki mieszkańców. Po redakcji  

i studiu wszystkich chętnych oprowadzała dyrektor 

KDK Elwira Kozłowska oraz pracownicy „Kroniki”, 

którzy odpowiadali na pytania gości. Te były 

najróżniejsze – od szczegółów technicznych  

po kwestie związane z najróżniejszymi materiałami, 

realizowanymi na przestrzeni 25 lat. Odwiedzający 

mieli także okazję spróbować swoich sił przed kamerą, 

np. składając życzenia lub czytając tekst z promptera. 

Wśród gości „Kroniki” obecni byli m.in.: Burmistrz 

Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, wiceburmistrz 

Dorota Stępień i Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Kozienicach Rafał Sucherman, a także radni, 

przedstawicielki „Radosnej Jesieni” z założycielką Ewą 

Kalbarczyk i prezes Bożeną Kowalską, przedstawiciele 

Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”  

z prezes Ireną Bielawską i wiceprezesem Igorem 

Czerwińskim, a także reprezentanci Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku i Grupy Poetyckiej „Erato”. Jubileusz 

był też okazją do spotkania się z twórcami „Kroniki”: 

założycielem Wojciechem Stachurskim i pierwszą 

prezenterką Elżbietą Długosz (zdjęcie powyżej)  

oraz byłymi pracownikami telewizji. 

W związku z licznymi odwiedzinami nie mogło 

zabraknąć wielu gorących życzeń i słów uznania.  

Ze swojej strony odwdzięczyliśmy się słodkimi 

krówkami, balonami oraz okazjonalnymi gadżetami, 

które przygotowano specjalnie na jubileusz. 

Naszą telewizję przy okazji jubileuszu  

odwiedziło wielu widzów „Kroniki”. 

Wizyta w studiu dała wiele frajdy naszym 

najmłodszym widzom. Rośnie młoda redakcja? 

Dużym zainteresowaniem cieszył się tzw. green box, 

wykorzystywany w wirtualnym studiu. 

Od lewej: Wojciech Stachurski, Elwira Kozłowska, 

Elżbieta Długosz, Stanisław Kacperek i Dariusz Wąsik. 
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Zmysłowy koncert Moniki Lidke 

W piątek, 26 kwietnia, w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego wystąpiła 

Monika Lidke. Utalentowana artystka jazzowa, wraz z towarzyszącym jej pianistą Janem 

Freicherem, wprowadziła kozienicką publicznością w cudowny, nostalgiczny nastrój. 

Koncert świetnych artystów spotkał się z dużym 

zainteresowaniem ze strony kozienickiej publiczności, 

a wydarzenie przyciągnęło do Kozienickiego Domu 

Kultury ponad setkę miłośników dobrej muzyki. 

Wszystkich przybyłych przywitał Mariusz Basaj, 

pracownik telewizji lokalnej KDK „Kronika Kozienicka”, 

po czym przedstawił pokrótce gwiazdy wieczoru. 

Monika Lidke to znakomita wokalistka  

i kompozytorka jazzowa. Na stałe mieszka  

w Londynie, ale regularnie koncertuje w Polsce,  

m.in. z zespołem Vadomaya Collective. W swoim 

dorobku ma trzy albumy studyjne (obecnie pracuje 

nad czwartym), a jej utwory znajdują się na wielu 

prestiżowych wydawnictwach, m.in. na Smooth Jazz 

Cafe, opracowywanej przez Marka Niedźwieckiego  

z radiowej „Trójki”. 

Na scenie towarzyszył jej Jan Fraicher, który 

zasiadł przy fortepianie. Jest doktorem sztuk 

muzycznych, wieloletnim wykładowcą na Akademii 

Muzycznej w Gdańsku. Na jego dorobek artystyczny 

składa się ponad 80 kompozycji, 17 nagranych płyt 

oraz liczne koncerty zagrane w wielu zakątkach 

Europy. Pisał muzykę do produkcji filmowych, 

teatralnych i musicalowych. 

Zmysłowy wieczór 

Artyści zabrali publiczność na przepiękną 

wycieczkę po muzycznych szlakach. Tego wieczoru 

kozieniczanie usłyszeli nie tylko utwory 

polskojęzyczne, ale też śpiewane po angielsku  

i francusku. Były to kompozycje zarówno w pełni 

autorskie, jak i wielkie standardy światowego jazzu. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć utworów z ostatniej 

płyty artystki „Gdyby każdy z nas…” 

Na kilkadziesiąt minut Kozienic niemalże przeniosły 

się do innego, muzycznego świata. Wspaniała 

atmosfera i charyzma wokalistki udzielały  

się wszystkim. Nic dziwnego, że koncert spotkał  

się z bardzo gorącym przyjęciem. Były głośne owacje, 

wspaniały bis, a po występie wspólne zdjęcia  

z artystami. 

Od występu w naszym mieście muzycy rozpoczęli 

nową trasę koncertową po Polsce. Zachęcamy  

do zapoznania się z galerią zdjęć z koncertu w CKA. 

Tę tradycyjnie można znaleźć na portalu Facebook. 

Dzięki Monice Lidke i Janowi Freicherowi, kozienicka publiczność mogła spędzić cudowny wieczór z muzyką. 
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Wielkanocny klimat w CKA 

Na warsztaty, mimo strajku nauczycieli, 

przyjechało łącznie 13 uczestników. To grupy  

z Publicznych Szkół Podstawowych w Stanisławicach  

i Ryczywole, do których dołączyli uczniowie  

i opiekunowie z PSP nr 2 w Kozienicach oraz z PSP  

w Wólce Tyrzyńskiej. Twórców i uczniów powitała 

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska. 

W czasie zajęć zorganizowanych już po raz trzeci 

przez KDK z inicjatywy Agnieszki Bieńkowskiej, 

powstawały kolorowe pisanki. Styropianowa podstawa 

malowana była farbami akrylowymi i dekorowana 

pastą akrylową, dającą efekt 3D. 

Po drugiej stronie patio Centrum Kulturalno-

Artystycznego można było podziwiać rękodzieło 

artystów z działającej w Kozienickim Domu Kultury 

Grupy Twórczej „Vena”. Na ich stoiskach znalazły  

się pisanki przygotowane rozmaitymi technikami, 

palmy, ozdobne wianuszki, baranki, kurczaczki, 

obrusy i wiele innych dekoracji. Swoje prace 

prezentowali: Władysława Barbara Drachal, Genowefa 

Śledź, Maria Podsiadła, Eugenia Kuna, Jadwiga 

Bronisława Andrzejewska, Maria Kozieł, Katarzyna 

Szewc, Gabriela Osińska, Agnieszka Bieńkowska, 

Krystyna i Józef Kondeja, a także Zbigniew 

Kurasiewicz. 

Na koniec spotkania dyrektor KDK Elwira 

Kozłowska i plastyk KDK Agnieszka Bieńkowska 

podziękowały uczniom i twórcom za udział. Były 

dyplomy dla szkół, uczniów i artystów z „Veny”, 

słodkie upominki wielkanocne i życzenia, a na koniec 

pamiątkowe zdjęcia. 

Nieco ponad tydzień przed Wielkanocą, w środę, 10 kwietnia, w Kozienickim Domu 

Kultury im. Bogusława Klimczuka, odbyły się kolejne już warsztaty plastyczne „Pisanka 

w CKA”. Towarzyszyła im prezentacja rękodzieła artystów z Grupy Twórczej „Vena”.  

Na stoiskach królowało piękne, kolorowe rękodzieło 

autorstwa twórców z grupy „Vena”. 

Uczestnicy i organizatorzy tegorocznej edycji 

warsztatów plastycznych „Pisanka w CKA”. 

Na zakończenie spotkania nie mogło zabraknąć 

pamiątkowego zdjęcia uczestników prezentacji. 

Stworzenie przepięknych pisanek wymagało 

cierpliwości i zaangażowania. Przy pomocy 

instruktorów i opiekunów, krok po kroku, uczniowie 

tworzyli ozdoby — w sam raz na święta! 
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Spotkanie literackie „Witryna” 

To był wieczór z przepiękną poezją i prozą. W sobotę, 13 kwietnia, w Kozienickim Domu 

Kultury im. Bogusława Klimczuka odbyło się spotkanie literackie „Witryna”. Jego  

gościem specjalnym była Anna Litwinek-Rudnicka, autorka powieści „Czarownica”. 

Wszystkich przybyłych do sali wystawowej 

Centrum Kulturalno-Artystycznego twórców  

i miłośników pięknego słowa przywitał Adrian Szary, 

opiekun Grupy Poetyckiej „Erato”, która działa  

w Kozienickim Domu Kultury. Przedstawił też pokrótce 

scenariusz spotkania, które osobiście poprowadził. 

Chwilę potem przyszła pora na prezentację 

twórczości przybyłych artystów. Jako pierwsi, swoje 

utwory czytali poeci z „Erato”: Maria Komsta, Halina 

Markowska-Budniak, Jelena Jasek, Zofia Kucharska, 

Andrzej Opiłowski, Kamil Koksa, Teresa Kurzepa  

i Maciej Witkowski. 

Swoimi wierszami z zebranymi podzielili  

się również goście, członkowie grupy „Wiklina”  

ze Skarżyska-Kamiennej oraz grupy „Tygiel”, która 

działa w Radomiu. Zaprzyjaźnieni poeci regularnie 

spotykają się z kozienickimi twórcami. Dwa utwory 

przedstawił również prowadzący spotkanie Adrian 

Szary. Z kolei o oprawę muzyczną wydarzenia zadbali 

podopieczni Akademii Szerokich Horyzontów KDK: 

Patryk Rakoczy i Adam Giza. 

Czarownica! 

Gościem specjalnym spotkania „Witryna” była 

Anna Litwinek-Rudnicka, radomska pisarka  

i bajkopisarka, malarka, autorka wielu książek  

i założycielka wydawnictwa „Marruda”. Rozmowę  

z nią, pod hasłem „Spotkanie z Czarownicą”, 

poprowadził Adrian Szary. Było to nawiązanie  

do popularnej książki autorki. W marcu 2016 roku 

pisarka zadebiutowała właśnie powieścią 

„Czarownica”. Co ciekawe, książka powstawała  

w drodze do pracy. 

Ponadto mowa była o działalności wydawnictwa  

i serii książek dla najmłodszych, których bohaterem 

jest „Robak Lolek”. Autorka powiedziała też nad jaką 

pozycją obecnie pracuje. Jak przyznała, będzie 

poświęcona kobietom-lotnikom. 

Niezwykle interesujące okazały się kulisy 

powstania książki „O Szczurku Krokodylku” Marii 

Gorzechowskiej, którą wydała Anna Litwinek-

Rudnicka. Po upadku Powstania Warszawskiego, Maria 

Gorzechowska została wypędzona ze zniszczonego 

miasta. Na kilka lat zamieszkała w Pionkach, gdzie 

uczyła dzieci języka polskiego i pisała dla nich wiersze. 

Po 70 latach, za sprawą jednego z ówczesnych 

chłopców, który przechował rękopisy, jej utwory 

ujrzały w końcu światło dzienne. „O Szczurku, 

Krokodylku” to zbiór tych opowieści, wierszy  

i wierszyków, opatrzony ilustracjami Anny Litwinek-

Rudnickiej. Dzięki spotkaniu kozieniczanie mogli 

dowiedzieć się znacznie więcej o tej wyjątkowej 

książce. 

Galerię zdjęć ze spotkania można znaleźć  

na naszym fanpage’u na portalu Facebook. 

Na spotkanie przybyło wielu miłośników literatury. 

Adrian Szary i Anna Litwinek-Rudnicka. 
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Piknik Aktywnego Seniora 

W sobotę, 6 kwietnia, na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS nad jeziorem, odbył 

się „Piknik Aktywnego Seniora”. W wydarzeniu udział wzięło około 200 słuchaczy  

Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK. Trzeba przyznać, że była to impreza pełna energii!  

PARTNER: 

Burmistrz Piotr Kozłowski podkreślił, że Gmina 

Kozienice zawsze będzie przyjazna seniorom. 

To była radosna, wspólna zabawa na świeżym 

powietrzu. Pogoda i humory dopisywały. 

Oficjalnej inauguracji imprezy dokonali: Burmistrz 

Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał Sucherman, 

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska i przedstawiciel Enei Wytwarzanie Mateusz 

Pułkowski, którzy zachęcali wszystkich zebranych  

do dobrej zabawy i integracji. 

Głos zabrały też przedstawicielki Rady Słuchaczy 

UTW: Krystyna Berezowska, Zofia Kowalczyk, 

Wiesława Kruszyńska i Władysława Barbara Drachal. 

Podziękowały one organizatorom za przygotowanie 

tego wydarzenia. 

Po tym krótkim wstępie, opiekun UTW Marlena 

Zielińska opowiedziała o kulisach pikniku. Ten został 

zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia 

Sportu dla Rozwoju i Pokoju oraz Międzynarodowego 

Dnia Zdrowia, które przypadają kolejno 6 i 7 kwietnia. 

Pokazali swoje talenty 

Wydarzenie było także okazją do prezentacji 

działalności artystycznej słuchaczy uniwersytetu. Jako 

pierwszy, na scenie pojawił się Chór UTW pod batutą 

Ewy Izdebskiej. Następnie wystąpiły uczestniczki zajęć 

pianistycznych: Irena Kifer i Barbara Michnicka,  

a także uczestnicy zajęć tanecznych. Ponadto 

wolontariusze UTW wystawili spektakl pt. „Kozienicka 

Baśń”. 

Tego dnia nie mogło zabraknąć specjalnych 

atrakcji. Animatorzy przygotowali dla seniorów szereg 

zabaw sportowo-rekreacyjnych, np. strzelanie z łuku  

i  pistoletu do paintballa, wyścigi w czteroosobowych 

nartach czy tańce integracyjne, m.in. „Belgijka”.  

W międzyczasie każdy mógł się posilić, bo rozpalono 

ognisko, przy którym pieczono kiełbaski. 

Były też stoiska poświęcone zdrowiu, gdzie 

przeprowadzano m.in. mierzenie ciśnienia, badanie 

poziomu cukru we krwi czy badanie słuchu i wzroku. 

Ponadto młodzi ratownicy z Grupy Medycznej I LO 

zaprezentowali pokaz pierwszej pomocy. Specjalną 

niespodziankę przygotowała Enea Wytwarzanie. Był to 

konkurs wiedzy o elektrowni, w którym można było 

wygrać upominki przekazane przez Eneę. W pomoc 

przy organizacji wydarzenia zaangażowali się również 

wolontariusze z Klubu Młodzieżowego Wolontariatu 

„Skrzydła”, który działa w KDK.  

Gościem imprezy był zespół ludowy 

„Skaryszewiacy”. Formacja zawitała do Kozienic  

w 9-osobowym składzie. W swoim repertuarze 

posiadają zarówno piosenki ludowe, jak i patriotyczne, 

biesiadne, religijne, kolędy i pastorałki oraz pieśni 

paschalne. Zespół prezentuje się w strojach ludowych 

z regionu radomskiego, a podczas pikniku muzycy 

zachęcali wszystkich do wspólnej zabawy i śpiewania.  

Piknik zorganizowano w ramach projektu „Enea dla 

Seniorów”. Organizatorem wydarzenia był Kozienicki 

Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, głównymi 

partnerami zaś Enea Wytwarzanie i Kozienickie 

Centrum Rekreacji i Sportu. Pozostali partnerzy 

wydarzenia to: SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”, 

salon optyczny „Wokulski” w Kozienicach, ACS 

Słuchmed Kozienice i Grupa Medyczna z I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego  

w Kozienicach. 

Obszerną galerię zdjęć z tego wydarzenia można 

znaleźć na naszym fanpage’u na portalu Facebook,  

a relację wideo, przygotowaną przez „Kronikę 

Kozienicką”, na kanale YouTube KDK. 
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Poznaj nas: zespół ds. administracyjnych 

Kontynuujemy cykl poświęcony pracownikom Kozienickiego Domu Kultury  

im. Bogusława Klimczuka. W każdym kolejnym numerze publikujemy sylwetki osób, 

które dbają o to, by nasza placówka działała i wyglądała jak najlepiej. 

Tym razem odwiedzamy nasz zespół  

ds. administracyjnych, który jest częścią działu 

administracyjno-technicznego. Pracują w nim osoby, 

bez których tak naprawdę wiele wydarzeń  

nie mogłoby się  odbyć. Dbają o szereg istotnych 

rzeczy i zawszą służą pomocą, kiedy jej potrzeba. 

Najmłodsza stażem w zespole jest Aneta Spyra, 

ale szybko wdrożyła się w swoje obowiązki. Jako 

referent ds. administracyjnych odpowiada za czystość 

w budynku, czuwa nad prawidłowością wykonywania 

umów z KDK, dba o zaopatrzenie naszej placówki  

w artykuły biurowe, gospodarcze i pomoce plastyczne. 

Prywatnie lubi twórczo spędzać czas: tworzy biżuterię, 

wykonuje kartki okolicznościowe, pasjonuje  

ją decoupage. 

Z kolei Krzysztof Skwira to nasz pracownik 

gospodarczy. Jest z nami od kilku dobrych lat i trzeba 

przyznać, że to prawdziwa „złota rączka”. Nie straszne 

mu żadne narzędzie i wiele potrafi. W KDK zajmuje się 

naprawą drobnych usterek i przygotowaniem imprez 

od strony gospodarczej. Relaksuje się łowiąc ryby. 

Od 2015 roku pracuje z nami Jarosław Modelewski, 

również jako pracownik gospodarczy. Razem  

z Krzysztofem w dużej mierze odpowiada za obsługę 

imprez, co zresztą bardzo lubi. Ponadto zajmuje  

się m.in. terenami zielonymi i odśnieżaniem,  

ale chętnie pomaga również w innych działach. 

Interesuje się piłką nożną, w wolnych chwilach 

eksperymentuje z muzyką, a także grywa na konsoli. 

W ostatnim czasie, po krótkiej przerwie, wrócił  

do nas Janusz Andaś, pracownik terenów zielonych. 

Jeśli zastanawialiście się Państwo, jak to jest możliwe, 

że wokół KDK jest zawsze tak piękny trawnik (i to 

niezależnie od pory roku), to powinniście zapytać 

właśnie jego. 

Od lewej: Jarosław, Aneta i Krzysztof. 

Aktywne działania wolontariuszy 

Okres przedświąteczny był niezwykle pracowity dla naszych wolontariuszy  

z Młodzieżowego Klubu Wolontariatu „Skrzydła” i wolontariatu seniora UTW.  

W piątek, 5 kwietnia, nasi seniorzy odwiedzili 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie, gdzie 

wspólnie z wolontariuszami Enei Wytwarzanie 

poprowadzili zajęcia plastyczne. Wszyscy wykonywali 

ozdoby świąteczne. Z przygotowanych różnorodnych 

materiałów powstały palmy wielkanocne, bukiety  

z krepiny, pisanki ze sznurka, karty świąteczne, 

wianki wielkanocne oraz koszyczki.  

Tydzień później, 12 kwietnia, przyszła pora na 

kolejną wizytę w Domu Pomocy Społecznej  

im. Kazimiery Gruszczyńskiej. Podczas spotkania 

wykonywali kartki świąteczne, palmy z krepiny, 

zdobione jajka i zajączki. 

Z kolei 15 kwietnia, wolontariusze z obu naszych 

grup odwiedzili dzieci i młodzież ze świetlicy 

„Uśmiechnięte Buźki”, działającej w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach. Podczas 

wspólnej pracy wykonane zostały pisanki ozdabiane 

sznurkiem i wstążeczkami, które umieszczono  

w zdobionych, drewnianych stojaczkach.  

Takie piękne pisanki ozdobiły tegoroczne święta. 
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Dzieje się na naszym UTW 
Za nami kolejny miesiąc zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku KDK. W kwietniu dla 

naszych seniorów prelekcje wygłosili m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Adam Struzik i Anita Krzyżanowska z Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Od Księżyca… 

„Księżyc jakiego nie znamy, jego wpływ na Ziemię 

i człowieka” to temat pierwszego z dwóch wykładów, 

których słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogli 

wysłuchać w środę, 3 kwietnia. Prowadzący Krzysztof 

Figarski przybliżył zebranym teorię powstania 

Księżyca, etymologię jego nazwy, uwarunkowania 

fizyczne i chemiczne. Tego dnia miał okazję wygłosić 

dwie prelekcje, a podczas drugiej mówił o powstaniu 

Unii Europejskiej oraz zasadach jej funkcjonowania. 

przez Gruzję… 

Tydzień później naszych słuchaczy odwiedziła Anita 

Krzyżanowska. Wychowała się ona w naszym mieście, 

a od 20 lat pracuje w Ministerstwie Obrony 

Narodowej. W październiku 2014 roku wyjechała  

do Gruzji. Przez rok pełniła tam rolę obserwatora  

z ramienia Unii Europejskiej. Pracowała w zespole, 

który m.in. patrolował linię graniczną pomiędzy Osetią 

Południową, a Gruzją.  Słuchaczom mówiła o historii 

tego kraju, tradycjach oraz gościnności mieszkańców. 

Po przerwie studenci spotkali się z Mariuszem 

Kuryłkiem, tenisistą stołowym KTS-u Kozienice, 

trenerem i fizjoterapeutą. Tematem jego wystąpienia 

był ból kręgosłupa.  

Mazowsze… 

W środę, 17 kwietnia, do Kozienic zawitał po raz 

kolejny Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam 

Struzik. Opowiadał seniorom o polityce spójności Unii 

Europejskiej i korzyściach, jakie z tego płyną, 

zwłaszcza w kontekście województwa mazowieckiego. 

Mowa była m.in. o utworzonych funduszach, takich 

jak chociażby Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego czy Europejski Fundusz Społeczny,  

a także o podziale środków, jakie trafiają  

do Mazowsza. Marszałek przytaczał też różnego 

rodzaju przykłady wykorzystania środków unijnych. 

Korzystając z okazji, złożył słuchaczom 

najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Wśród 

obecnych na wykładzie osób byli m.in. Burmistrz 

Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, jego zastępcy: 

Dorota Stępień i Mirosław Pułkowski, a także 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał 

Sucherman. Tego dnia nie mogło zabraknąć też 

życzeń od kozienickich samorządowców.  

Z najlepszymi życzeniami do zebranych zwrócili się 

również Przewodniczący Rady Słuchaczy UTW Dariusz 

Szewc oraz dyrektor KDK  Elwira Kozłowska. 

Po przerwie seniorzy wysłuchali jeszcze jednego 

wykładu. Janusz Husiatyński wygłosił prelekcję pod 

tytułem „Zagrożenie Islamem – mit czy 

rzeczywistość?”. Poruszył on wiele kwestii związanych 

z tą religią i organizacją państw na Bliskim Wschodzie. 

… po Bałtyk 

W kwietniu wykłady wygłosił również Robert 

Szewczyk — geograf, dziennikarz, podróżnik, autor 

przewodników turystycznych. W Kozienicach 

opowiadał o magii polskich gór, a także o „perłach 

Morza Bałtyckiego”. Jego prelekcja opatrzona była 

ciekawymi fotografiami. 

Były to ostatnie regularne wykłady w roku 

akademickim 2018/2019. Jego uroczyste zakończenie 

zaplanowane zostało na 8 maja. 

W kwietniu nasi słuchacze udali się na wycieczkę do 

Sandomierza, gdzie zobaczyli m.in. Dom Długosza, 

Bazylikę Katedralną czy podziemną trasę turystyczną. 

Ponadto seniorzy zwiedzili Dwór w Śmiłowie.  

Przy okazji przedświątecznego wykładu nie mogło 

zabraknąć pamiątkowej fotografii.  



 

Str. 10 

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

Adam Guziński odwiedził kino KDK 

To była nie lada gratka dla miłośników dobrego kina. Kino KDK odwiedził Adam Guziński, 

reżyser filmu „Wspomnienie lata”. Wychowany w naszym mieście filmowiec opowiadał  

o swojej świetnej produkcji podczas specjalnego seansu, który odbył się 3 kwietnia. 

Co jest grane w naszym kinie? 

Akcja filmu toczy się pod koniec lat 70. w małym 

miasteczku. To opowieść o pożegnaniu  

z dzieciństwem. Głównym bohaterem jest nastoletni 

chłopiec, który wakacje spędza pod opieką mamy. 

Ojciec jest w tym czasie w pracy za granicą. W ciągu 

jednego lata przeżywa zawód miłosny, rozczarowanie 

bliskimi i poznaje czym jest śmierć. 

– To absolutnie nie jest moje doświadczenie. Takie 

rzeczy w moim domu się nie działy. Spędziłem  

w Kozienicach fascynujący i wspaniały czas, i w filmie 

pokazałem moje obserwacje oraz wspomnienia 

właśnie z tego miasta – mówił w rozmowie z nami 

Adam Guziński. 

Wspomnienia z Kozienic 

Przybyłych na pokaz specjalny mieszkańców 

powitała dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 

Przypomniała, że film był pokazywany wcześniej na 

wielu festiwalach i przedstawiła publiczności reżysera, 

jego twórczość i listę sukcesów. Adam Guziński 

mieszkał w naszym mieście przez pierwszych 13 lat 

swojego życia. Planował nawet nagrać tu część scen 

do swojego filmu. 

– Zawsze chciałem pokazać swój film  

w Kozienicach. Kiedy zrobiłem mój pierwszy 

pełnometrażowy film nie było tu kina, więc nie było to 

możliwe, ale po zrealizowaniu drugiego sam napisałem 

z prośbą o możliwość zorganizowania pokazu,  

bo Kozienice to był jeden z moich najważniejszych  

i najpiękniejszych okresów w moim życiu – przyznał 

reżyser. 

Po projekcji, na scenie sali koncertowo-kinowej 

ponownie pojawił się Adam Guziński. Tym razem  

w towarzystwie Agnieszki Jasek z KDK, która 

poprowadziła spotkanie. Pytania do reżysera kierowała 

zarówno prowadząca, jak i zgromadzona publiczność. 

Współorganizatorem spotkania było stowarzyszenie 

„Łódź Filmowa”. 

Na dłuższą rozmowę o wspomnieniach z Kozienic 

 i o filmie z Adamem Guzińskim zapraszamy na nasz 

kanał na portalu YouTube. 

Polecamy! 

Od lewej: Agnieszka Jasek z Kina KDK, reżyser Adam 

Guziński i dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 

W kinie KDK wielkie emocje nigdy nie opadają. W każdym kolejnym tygodniu serwujemy 

Państwu tylko najlepsze, tudzież najpopularniejsze przeboje filmowe. Sprawdzamy,  

co czeka kozienickich kinomanów, w najbliższych dniach. 

Maj rozpoczął się od mocnego uderzenia, bo od 

„Avengers: Endgame”, czyli najnowszego filmu 

superbohaterskiego ze stajni Marvela. 

A już 10 maja na naszych widzów czekały będą 

trzy premiery ogólnopolskie. Po pierwsze, komedia 

romantyczna „Niedobrani” z Charlize Theron i Sethem 

Rogenem. Po drugie, thriller biograficzny „Podły, 

okrutny, zły” , czyli historia seryjnego mordercy Teda 

Bundy’ego (w tej roli Zac Efron). I wreszcie po trzecie, 

familijna produkcja „Hej, sokoły!”, film  

o dużym turnieju piłkarskim dla dzieci, w Islandii. 

Tydzień później na ekranie kozienickiego kina 

pojawi się „Praziomek”, czyli sympatyczna animacja 

dla całych rodzin.  

Miłośników mocnych wrażeń z pewnością 

zainteresuje „John Wick 3”, czyli najnowsza odsłona 

przygód niezrównanego zabójcy. W tej roli ponownie 

Keanu Reeves.  

Z kolei 24 maja, premierowo pokażemy 

sympatyczną animację „Panda i Banda”. Za jej 

scenariusz odpowiada twórca kultowego 

„Madagascaru”. #widzimysięwkinie 
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Młodzi tancerze błysnęli talentem 

Wszystkich przybyłych na to wydarzenie przywitała 

dyrektor KDK Elwira Kozłowska, która podkreśliła, że 

dla wielu młodych artystów była to pierwsza okazja do 

pokazania się na scenie przed tak liczną publicznością. 

Dalej koncert poprowadziła instruktor KDK 

Aleksandra Sitnik. Opowiedziała pokrótce o idei 

Międzynarodowego Dnia Tańca i przytoczyła treść 

specjalnego orędzia, które rokrocznie przygotowywane 

jest z tej okazji. Po tym wstępie przyszła pora  

na prezentację umiejętności dzieci i młodzieży. Jako 

pierwsi wystąpili podopieczni Heleny Szamańskiej: 

zespół baletowy „Motylek” oraz solistka Alicja Trajer. 

W ich wykonaniu zobaczyliśmy m.in. taniec kurczaków 

i taniec piratów. Chwilę potem na scenie pojawili  

się uczniowie Szymona Gniadkowskiego, którzy dla 

zebranych zatańczyli m.in. salsę, bachatę, jive’a, 

sambę oraz cha cha cha. Warto zauważyć,  

że w Kozienickim Domu Kultury działa także grupa 

break-dance „Kids in Action”, trenowana przez Michała 

Wójcika. Ich z kolei będziemy mogli zobaczyć w akcji 

8 czerwca podczas „Kozienice City Breakers”. Występy 

młodych tancerzy spotkały się z gorącym przyjęciem 

ze strony kozienickiej publiczności, która nagrodziła 

ich gromkimi brawami. Dyrektor KDK Elwira 

Kozłowska złożyła serdeczne gratulacje wszystkim 

utalentowanym artystom. 

Świątecznie i magicznie w KDK 

Kozienicki Dom Kultury dba o to, by również najmłodsi mogli dobrze się bawić. 

Wśród różnego rodzaju działań, szczególne miejsce zajmują „Poranki teatralne  

dla dzieci” oraz koncerty „Smykofonii”. Ich kolejne edycje odbyły się 7 i 14 kwietnia. 

W niedzielę, 7 kwietnia, młodzi widzowie zobaczyli 

spektakl „Wielkanoc w mazowieckiej chacie”  

w wykonaniu aktorów z warszawskiego teatru 

„Wariacja”. 

Bohaterami przedstawienia byli babka i dziadek, 

których widownia zastała w trakcie przygotowań do 

wiosennych świąt. Akcja rozpoczęła się w Niedzielę 

Palmową, od zwyczaju bicia święconymi palmami. 

Później aktorzy pokazali tradycje związane z całym 

wielkim tygodniem, Wielkanocą i Poniedziałkiem 

Wielkanocnym. Było więc przygotowywanie 

drewnianych krzyżyków do powieszenia  

w gospodarczych budynkach i domu, wielkie domowe 

porządki, sianie grochu, przygotowanie obrusu na 

świąteczny stół, topienie Marzanny i Judasza czy 

przygotowywanie święconki. Nie zabrakło też 

przepisów na postne potrawy na cały Wielki Tydzień, 

m.in. na śledzie i kapustę.  

 

Koncert dla maluszków 

Z kolei w niedzielę, 14 kwietnia, muzycy  

z Warszawy zabrali dzieci z Kozienic do barwnego 

świata opery. Nie zabrakło eleganckich strojów, arii 

oraz pieśni. 

Młoda widownia  wysłuchała charakterystycznych 

utworów takich muzyków jak Mozart, Verdi  

czy Rossini. Dzieci brały też aktywny udział  

w spotkaniu - tańczyły walca, tango i kankana.  

W dalszej części tej praktycznej lekcji muzyki, 

maluchy grały również na grzechotkach. Koncert dla 

melomaluszków poprowadziła Aneta Łukaszewicz. Ta 

mezzosopranistka wystąpiła w duecie z Grzegorzem 

Żołyniakiem (baryton). Z kolei Maja Helber zagrała na 

flecie, a Mirosław Feldgebel na fortepianie. 

Zdjęcia z obydwu tych wydarzeń dostępne są na 

fanpage’u Kozienickiego Domu Kultury na portalu 

Facebook. Zachęcamy do oglądania! 

W czwartek, 25 kwietnia, uczestnicy zajęć tanecznych Akademii Szerokich Horyzontów 

KDK wystąpili dla swoich bliskich. Była to doskonała okazja do podsumowania ostatnich 

miesięcy pracy i do radosnego uczczenia Międzynarodowego Dnia Tańca. 
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Ciekawy spektakl naszych słuchaczy 
„Biuro matrymonialne” to tytuł spektaklu, który we wtorek, 23 kwietnia, zaprezentowali 

członkowie Grupy Teatralnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury.  

Spektakl wystawiono w sali kameralnej Centrum 

Kulturalno-Artystycznego. Wydarzenie to spotkało się 

z dużym zainteresowaniem. Wszystkich przybyłych na 

to wydarzenie powitał Kamil Woźniak – aktor  

i pedagog, który prowadzi zajęcia teatralne  

w Kozienickim Domu Kultury. Opowiedział pokrótce  

o kulisach pracy przy spektaklu na podstawie tekstu 

Andrzeja Dembończyka i zaprosił na premierę. 

Chwilę potem scenę przejęli aktorzy, słuchacze 

uniwersytetu: Stanisław Jeziorowski, Maciej 

Witkowski, Regina Kalbarczyk, Teresa Wójcik, Alicja 

Czerska, Helena Ćwiek, Teresa Kurzepa i Elżbieta 

Kopeć. Zabrali oni widzów do tytułowego biura 

matrymonialnego „Adam i Ewa”, gdzie pracownik 

biura Jan rejestrował i kojarzył w pary nowych 

klientów. Jak przystało na komedię, postacie 

odwiedzające tę firmę były nieco przerysowane,  

co w połączeniu ze sprawną grą dało kapitalny efekt.  

Spektakl zaprezentowano tego dnia dwukrotnie,  

w różniących się obsadach. Występ został nagrodzony 

gorącymi brawami. W imieniu aktorów, wszystkim 

widzom podziękowała Alicja Czerska. Członkowie 

grupy teatralnej złożyli także specjalne podziękowania 

na ręce ich opiekuna Kamila Woźniaka. 

Głos zabrała również dyrektor KDK Elwira 

Kozłowska, która pogratulowała aktorom wspaniałego 

występu i podkreśliła ich profesjonalizm. Przy okazji 

premiery nie mogło zabraknąć również symbolicznych 

kwiatów dla artystów. 

Aktorzy z UTW wraz z ich opiekunem Kamilem 

Woźniakiem i dyrektor KDK Elwirą Kozłowską. 

W obiektywach naszych seniorów 
Ciekawe fotografie autorstwa uczestników zajęć fakultatywnych Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku można oglądać od środy, 24 maja, w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego.  

Wernisaż wystawy „W naszym obiektywie” odbył 

się w przerwie pomiędzy wykładami. Tym razem 

swoje prace zaprezentowało 21 osób: Halina Budniak, 

Halina Długosz, Maria Gajda, Janusz Górski, Regina 

Kalbarczyk, Zofia Kowalczyk, Stefania Kowaluk, 

Andrzej Kozłowski, Wanda Laskowska, Wacław 

Laskowski, Witold Makarewicz, Stanisława Anna 

Nowicka, Halina Pedrycz, Beata Popek, Sławomir 

Sałaciński, Stanisława Szponar, Leszek Szwast, Stefan 

Walczak, Jerzy Wojtkowski, Marek Wojtowicz 

i Marian Wołowik.  

Wernisaż był okazją do rozstrzygnięcia dwóch 

konkursów. Pierwszy z nich, zatytułowany „Obraz  

i fotografia”, polegał na wykonaniu zdjęcia 

inspirowanego obrazem. Uczestnicy przebierali się na 

wzór portretów, a ich koledzy robili im zdjęcia. W tym 

konkursie specjalnie powołane jury przyznało nagrody 

w kategoriach „Fotografia” oraz „Stylizacja”. Za 

najlepsze uznano zdjęcie Anny Nowickiej  

oraz stylizację Marii Gajdy. 

O zwycięstwie w drugim konkursie decydowali 

uczestnicy wernisażu, którzy głosowali na 

poszczególne zdjęcia. Tu wygrał Marian Wołowik, 

przed Wandą Laskowską i Sławomirem Sałacińskim. 

Nagrody zwycięzcom obydwu konkursów wręczyli 

dyrektor KDK Elwira Kozłowska i opiekun grup 

fotograficznych Franciszek Subocz. Wręczono również 

dyplomy autorom wszystkich prezentowanych zdjęć,  

a także indywidualne nagrody instruktora. 

 Na zakończenie spotkania głos zabrała dyrektor 

Elwira Kozłowska, która pogratulowała autorom 

wszystkich prac i zachęcała do odwiedzania wystawy. 

Ta będzie czynna do 8 maja. 

Zapraszamy! 

http://dkkozienice.pl/
http://www.facebook.com/pages/KOZIENICKI-DOM-KULTURY-im-Bogus%C5%82awa-Klimczuka/188847141162866?sk=info
http://www.youtube.com/user/KDKimBK

