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WRZESIEŃ w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy na seanse 

filmowe do kina.  

> Poniedziałek-wtorek, 2-10 

września. Zapisy na Uniwersytet 

Trzeciego Wieku Kozienickiego 

Domu Kultury na rok akademicki 

2019/20. 

> Sobota, 7 września. „Dzień 

Energetyka — Pożegnanie Lata 

2019” w amfiteatrze nad Jeziorem 

Kozienickim. 

> Środa, 11 września, godz. 

11.00. Uroczysta inauguracja roku 

akademickiego 2019/20 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Kozienickiego Domu Kultury. 

> Sobota, 14 września, godz. 

10.00. Piknik „Mazowsze 

Seniorom” Aktywnie — Zdrowo  

— Sportowo. 

> 14-21 września. Zapisy do 

Akademii Szerokich Horyzontów 

2019/20. 

> Niedziela, 15 września, godz. 

12.00. Poranek teatralny dla 

dzieci „O rybaku i złotej rybce”. 

> Sobota, 21 września, godz. 

12.00. Otwarte warsztaty 

literackie dla młodzieży i 

dorosłych. 

> Niedziela, 22 września, godz. 

14.00. „I Festyn Hospicyjny” na 

terenie OPP „Ogród  Jordanowski” 

w Kozienicach. 

> Czwartek, 26 września. XIV 

Ogólnopolski Przegląd Piosenki 

Biesiadnej „Kozienice 2019”. 

> Piątek, 27 września, godz. 

17.00. Spotkanie pokonkursowe 

Grupy Twórczej „Vena”. 

> Niedziela, 29 września, godz. 

16.00. Promocja audiobooka 

„Erato” - koncert zespołu „Zmiana 

czasu”. 

> Poniedziałek, 30 września.  
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KDK. 

Festiwal Muzyki Rozrywkowej. 

Kozienickie święto muzyki! 
Małgorzata Nakonieczna z Kielc wyśpiewała Grand Prix XVII Konkursu 

Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywającego  

się w ramach Festiwalu Muzyki Rozrywkowej, w dniach 30-31 sierpnia. 

Gwiazdą tegorocznego festiwalu był Piotr Cugowski z zespołem. 

Festiwal rozpoczął się w piątek,  

30 sierpnia, w Centrum Kulturalno-

Artystycznym. W sali kameralnej,  

o godz. 16.00 ruszył koncert finałowy  

XVII Konkursu Piosenki o Nagrodę  

im. Bogusława Klimczuka. 

Przybyłych na to wydarzenie miłośników 

muzyki powitała Dyrektor Kozienickiego 

Domu Kultury i jednocześnie dyrektor 

festiwalu Elwira Kozłowska. Podkreśliła, jak 

ważnym wydarzeniem dla Kozienic jest 

festiwal poświęcony pamięci Bogusława 

Klimczuka i nierozerwalnie związany z nim 

konkurs piosenki. 

Następnie scenę przejęli uczestnicy 

konkursu: 14 wokalistów-solistów, zespół 

wokalny i duet, którzy zostali wyłonieni  

podczas eliminacji wstępnych. Warto  

podkreślić, że wykonawcy przyjechali do 

Kozienic z całej Polski. Nie zabrakło też 

przedstawicielek gospodarzy. Były to 

Małgorzata Kutyła oraz reprezentująca 

Kozienicki Dom Kultury Patrycja Wołos.  

W drodze po Grand Prix 

Uczestnicy prezentowali po dwa utwory, 

a oceniało ich jury w składzie: Marek 

Klimczuk – przewodniczący, syn Bogusława 

Klimczuka, patrona festiwalu, muzyk, 

kompozytor, aranżer; Piotr Gogol – muzyk, 

wokalista, lektor, trener wokalny; Piotr 

Dąbrówka – muzyk, wokalista, 

kompozytor; Dariusz Szewc – muzyk  

z zamiłowania, działacz kulturalny; Elwira 

Kozłowska – sekretarz jury (bez prawa 

głosu), dyrektor festiwalu i Radosław 

Czajor – muzyk, kompozytor, aranżer, 

przedstawiciel Enei Wytwarzanie, którego 

zadaniem było wyłonienie zwycięzcy 

nagrody specjalnej za najbardziej 

energetyczny występ. Galę poprowadził 

natomiast prezenter radiowy Wojtek 

Szymański. 

Prezentacje konkursowe potrwały około 

trzech godzin, a następnie jurorzy udali się 

na obrady. W ich trakcie wyłonili siódemkę 

laureatów.  

Wielki finał 

Na pełne wyniki artyści musieli jednak 

poczekać jeszcze jeden dzień. W sobotę, 

31 sierpnia, na scenie Enea w amfiteatrze 

nad Jeziorem Kozienickim odbył się koncert 

galowy konkursu, poprowadzony 

tradycyjnie przez Pawła Sztompke, 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

Małgorzata Nakonieczna już po raz drugi w historii festiwalu sięgnęła po Grand Prix. 

Statuetkę festiwalową i czek wręczył jej Piotr Kozłowski, Burmistrz Gminy Kozienice. 



 

Str. 2 

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

Festiwal Muzyki Rozrywkowej. 

To było kozienickie święto muzyki! 

redaktora Programu 1 Polskiego Radia. 

Zanim jednak zaprezentowali się wokaliści, 

uroczystego otwarcia gali dokonali: Burmistrz Gminy 

Kozienice Piotr Kozłowski, Starosta Powiatu 

Kozienickiego Andrzej Jung, Radny Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak  

i Wiceprezes Enei Wytwarzanie ds. pracowniczych 

Marcin Łukasiewicz. 

Następnie na scenie zaprezentowali się laureaci 

konkursu: zespół „Bloom”, Magdalena Chołuj, Natalia 

Kawszyn, Małgorzata Nakonieczna, Aleksandra 

Wedman, duet Sebastian Wojtczak i Daniel Rychter 

oraz Patrycja Wołos. 

Jeszcze przed ogłoszeniem ostatecznego werdyktu 

na scenie Enea pojawił się doskonale znany 

kozienickiej publiczności Tomasz Dolski. Utalentowany 

skrzypek tym razem przygotował niecodzienny 

repertuar. W jego wykonaniu usłyszeliśmy bowiem 

muzyczne wspomnienie o Bogusławie Klimczuku. 

Szlagiery kozienickiego kompozytora tym razem 

rozbrzmiały w aranżacjach na skrzypce. 

Wyśpiewała sukces 

Po wspomnieniu twórczości Bogusława Klimczuka 

ogłoszony został werdykt. Odczytał go przewodniczący 

jury Marek Klimczuk. Grand Prix im. Bogusława 

Klimczuka i nagrodę pieniężną w wysokości 6 tys. zł 

oraz statuetkę festiwalową zdobyła Małgorzata 

Nakonieczna z Kielc. Zaskoczyła swoim wykonaniem 

piosenki „Nikt na świecie nie wie” z repertuaru 

Czerwonych Gitar. Warto tu zaznaczyć, że artystka już 

po raz drugi sięgnęła po Grand Prix kozienickiego 

festiwalu. Poprzednią statuetkę zdobyła w 2014 roku.  

I miejsce zajęła reprezentująca Kozienicki Dom 

Kultury Patrycja Wołos. Otrzymała nagrodę pieniężną 

w wysokości 3,5 tys. zł. Drugim najlepszym 

wykonawcą w tym roku okazała się Magdalena Chołuj 

z Morawicy, za co odebrała czek na 2,5 tys. zł. Do niej 

powędrowała też Nagroda Antoniego Józwowicza 

Prezesa Zarządu Enei Wytwarzanie, za najbardziej 

energetyczny występ w czasie XVII Festiwalu Muzyki 

Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka. To nagroda 

pieniężna w wysokości 5 tys. zł.  Natomiast  

III miejsce zajęli Sebastian Wojtczak i Daniel Rychter 

z Łodzi, którzy wygrali 1,5 tys. zł. 

Przyznano też trzy wyróżnienia. Pozaregulaminowe 

wyróżnienie, czyli nagrodę Andrzeja Junga, Starosty 

Powiatu Kozienickiego, laptopa o wartości 1,5 tys. zł 

otrzymała Aleksandra Wedman z Nowych Grobic. 

Nagroda Piotra Kozłowskiego, Burmistrza Gminy 

Kozienice, w wysokości 1,2 tys. zł powędrowała do 

Natalii Kawszyn z Płocka, a nagroda ufundowana przez 

Samorząd Województwa Mazowieckiego, również  

w wysokości 1,2 tys. zł, trafiła do Zespołu „Bloom”  

z Radomia. Nagrody wręczali: Burmistrz Gminy 

Kozienice Piotr Kozłowski wraz z zastępcami: 

Mirosławem Pułkowskim i Dorotą Stępień, 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał 

Sucherman. W imieniu Prezesa Zarządu Enei 

Wytwarzanie nagrodę przekazali Marek Suski, Szef 

Gabinetu Prezesa Rady Ministrów i Marcin 

Łukasiewicz, Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych 

Enei Wytwarzanie. Marszałka Województwa 

Mazowieckiego Adama Struzika tego dnia 

reprezentowali z kolei Leszek Przybytniak i Ewa Malec. 

Koncert Cugowskiego 

Na koniec festiwalu, jako gwiazda wieczoru, 

wystąpił Piotr Cugowski z zespołem. To pochodzący  

z Lublina artysta, który dał się poznać szerokiej 

publiczności, występując z grupą „Bracia” i formacją 

„Cugowscy”, w których śpiewał w towarzystwie ojca 

Krzysztofa i brata Wojciecha. Niedawno rozpoczął 

karierę solową. W październiku ma pojawić się jego 

pierwszy album, którego zapowiedzią są dwa single: 

„Zostań ze mną” i „Kto nie kochał”. Oba chwyciły za 

serca słuchaczy, czego dowodem są miliony 

wyświetleń na portalu YouTube. 

Organizatorami festiwalu byli: Gmina Kozienice  

i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, 

współorganizatorem Samorząd Województwa 

Mazowieckiego, partnerem Kozienickie Centrum 

Rekreacji i Sportu, partnerem radiowym, jak co roku, 

Program 1 Polskiego Radia, a sponsorem głównym 

Enea Wytwarzanie. 

Patroni i fundatorzy nagród to: Prezes Zarządu 

Enei Wytwarzanie Antoni Józwowicz, Burmistrz Gminy 

Kozienice Piotr Kozłowski, Starosta Powiatu 

Kozienickiego Andrzej Jung i Marszałek Województwa 

Mazowieckiego Adam Struzik.  

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

SPONSOR: 

Laureaci, jurorzy, organizatorzy oraz fundatorzy  

nagród tegorocznego festiwalu. 
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Tę wystawę trzeba zobaczyć! 

W Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka prezentowana jest wyjątkowa 

wystawa obrazów Jolanty Walentyny Sobolewskiej. „Malowane baśnie i sny”,  

bo taki nosi tytuł, to ekspozycja nietuzinkowa. Feeria barw, fantastyczne stworzenia  

i postacie, zachwycające, surrealistyczne krajobrazy… To wszystko można zobaczyć  

w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego. Zdecydowanie warto! 

Od lewej: dyrektor KDK Elwira Kozłowska,  

autorka wystawy Jolanta Walentyna Sobolewska  

i plastyk KDK Agnieszka Bieńkowska. 

Wernisaż wystawy odbył się w piątek, 9 sierpnia  

i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. W gronie 

przybyłych na to wydarzenie, znaleźli się  

m.in. Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice  

ds. Technicznych Mirosław Pułkowski, Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy Sławomir 

Kucharczyk, artyści z Grupy Twórczej „Vena” z KDK,  

a także krewni i bliscy autorki, miłośnicy sztuki. 

Wszystkich przybyłych powitały Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka 

Elwira Kozłowska oraz twórczyni prezentowanych prac 

Jolanta Walentyna Sobolewska. To one, wspólnie 

poprowadziły ten wernisaż. 

Dyrektor Elwira Kozłowska opowiedziała o kulisach 

tego wydarzenia oraz o współpracy, jaką prowadzi  

z Jolantą Walentyną Sobolewską, która zarządza 

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lesznowoli. Głos 

zabrał też wiceburmistrz Mirosław Pułkowski, który 

w imieniu gospodarzy Kozienic złożył na ręce autorki 

symboliczne kwiaty. 

Bajkowy świat 

Następnie Elwira Kozłowska przeprowadziła wywiad 

z artystką, pytając o jej inspiracje, proces twórczy czy 

o konkretne prace. Na ekspozycję złożyło się ponad 

60 obrazów. Wśród nich są wizerunki kobiet, 

fantastyczne stworzenia, baśniowe sceny i krajobrazy. 

Nie brakuje też nuty Dalekiego Wschodu. 

Wernisaż był również okazją do szerszej 

prezentacji twórczości autorki, a zebrani mieli okazję 

obejrzeć wideo, na którym Jolanta Walentyna 

Sobolewska opowiadała fragment bajki z cyklu „Baśnie 

pachnące terpentyną SIOSTRY”. 

Kolejnym punktem programu było losowanie, 

podczas którego wyłoniono nowego, szczęśliwego 

właściciela jednej z prac autorki. Ponadto dwie kolejne 

osoby otrzymały kubki z ilustracjami jej autorstwa. 

Chwilę potem przyszła pora na wzajemne 

podziękowania: najpierw od artystki dla 

organizatorów, w tym dla plastyk KDK Agnieszki 

Bieńkowskiej i na odwrót – dla malarki. Kwiaty  

i gratulacje przekazali jej także licznie przybyli na 

wernisaż krewni i bliscy. Dalsza część wieczoru 

upłynęła na rozmowach kuluarowych przy lampce 

wina i słodkim poczęstunku. Wystawę w Kozienicach 

można oglądać  do 20 października. Zapraszamy! 

Frekwencja na wernisażu dopisała, a jeden z obecnych 

miał szczęście i wygrał obraz autorki wystawy! 
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To było interesujące szkolenie! 

W czwartek, 1 sierpnia, w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka odbyło 

się szkolenie dotyczące programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie”. 

Poprowadziła je Anna Czyżewska, reprezentująca Federację Mazowia.   

W KDK szukali statystów do filmu 

Strategicznym celem programu „Bardzo Młoda 

Kultura 2019-2021” jest wzmacnianie roli edukacji 

kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie  

i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. 

Stawia on na współpracę osób ze środowisk 

oświatowych i kulturowych, dlatego też samo 

szkolenie było skierowane do nauczycieli, 

pracowników ośrodków kultury i animatorów kultury.  

Podczas spotkania mowa była m.in. o tym jak 

dobrze zaplanować działania partnerskie, jak wygląda 

sam program i na co zwracać uwagę podczas pisania 

wniosków o dofinansowanie założonych działań.  

Nie zabrakło też analizy ciekawych, zrealizowanych już 

projektów. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele 

placówek z subregionu radomskiego, w tym 

pracownicy Kozienickiego Domu Kultury  

wraz z dyrektor Elwirą Kozłowską. Organizatorami 

wydarzenia były Federacja Mazowia i Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Narodowego Centrum 

Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 

2019-2021” oraz środków Samorządu Województwa 

Mazowieckiego.  

W szkoleniu udział wzięli również gospodarze:  

dyrektor Elwira Kozłowska wraz z pracownikami. 

124 osoby zgłosiły się na casting do filmu „Wiedźma”, który odbył się 9 sierpnia w sali 

koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego. W trakcie przesłuchań szukano 

statystów, którzy zagrali w scenach wesela. Reżyserem filmu jest Katarzyna Jungowska. 

Casting spotkał się ze sporym zainteresowaniem. 

Jeszcze przed godziną 14.00, przed salą zgromadziło 

się kilkadziesiąt osób. Realizatorzy poszukiwali 

filmowych gości weselnych: dzieci, młodzieży, 

dorosłych, w tym seniorów, zarówno kobiet,  

jak i mężczyzn. Chętnych do spróbowania swoich sił  

w aktorstwie nie brakowało. 

Przesłuchania przeprowadziła osobiście reżyser 

Katarzyna Jungowska, rozmawiała z potencjalnymi 

statystami i zlecała im krótkie, proste zadania 

aktorskie. Każdy z przesłuchiwanych prezentował się 

przed kamerą. Były występy solo, w parach  

i w małych grupkach. Przesłuchania potrwały pięć 

godzin. 

„Wiedźma” to film krótkometrażowy, do którego 

zdjęcia realizowane były na terenie Gminy Kozienice.  

W filmie gra wielu uznanych polskich aktorów: 

Grażyna Szapołowska, Daniel Olbrychski, Rafał 

Olbrychski; występują również: Stanisław Banasiuk, 

Adrianna Chlebicka, Grzegorz Kowalczyk,  

Marek Kossakowski, Piotr Makarski, Jacek Beler i inni. 

Więcej o filmie można przeczytać na stronie 

Kozienickiego Domu Kultury www.dkkozienice.pl 

Wielu kozieniczan chciało spróbować swoich sił przed 

kamerą, dlatego licznie stawili się na castingu! 

Dla wielu była to ciekawa przygoda i nowe wyzwanie. 



 

Str. 5 

Nr 99 / 31.08.2019 

Lato w mieście — wakacje z KDK 

Sierpień zaczęliśmy od wycieczki do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Był to dzień pełen wrażeń. 

Dzieci i młodzież z ogromnym zaciekawieniem i radością wędrowały przez alejki zoo, oglądając zwierzęta. 

Od 1 lipca do 30 sierpnia w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka trwała 

akcja „Lato w mieście — wakacje 2019 z KDK”. W ramach naszej letniej oferty na dzieci  

i młodzież czekała cała masa atrakcji: warsztaty, zajęcia kreatywne, wycieczka  

i specjalne seanse kinowe. Nasi instruktorzy dbali o to, by zajęcia były idealną okazją nie 

tylko do ciekawego spędzenia czasu, ale również do doskonalenia umiejętności 

artystycznych. Na łamach magazynu publikujemy kolejną część relacji z letniej akcji.  

„Spotkanie z muzyką” - pod takim hasłem przez trzy dni odbywały się indywidualne zajęcia z gry na pianinie,  

prowadzone przez Ewę Izdebską, instruktorkę współpracującą z Kozienickim Domem Kultury. 

Artysta, plastyk, rzeźbiarz Wojciech Stachurski poprowadził warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.  

Zajęcia były świetną okazją do nauki podstaw rysunku i ogólnych zasad plastyki.  
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Lato w mieście — wakacje z KDK 

Czy z guzików można stworzyć świecznik? Okazuje się, że tak. Otóż jest na to odpowiedni sposób. Przekonały 

się o tym uczestniczki zajęć plastycznych z Katarzyną Kościug. Z kolei na warsztatach z Agnieszką Milczarczyk 

dziewczynki tworzyły breloczki przy pomocy różnokolorowego filcu. To będzie fajna pamiątka z wakacji! 

Zajęcia z Agnieszką Milczarczyk zawsze są okazją do tego, by puścić wodze fantazji i dać się ponieść  

artystycznej ekspresji. Tak było m.in. 1 sierpnia, kiedy w ruch poszły farby, a także dzień później,  

kiedy to dzieci tworzyły barwne, plastelinowe portrety. To była bardzo dobra zabawa z plastyką. 

Przy użyciu techniki decoupage można zdobić naprawdę przeróżne przedmioty, np. drewniane zakładki  

w kształcie zwierząt. Przekonały się o tym dwie grupy dzieci, które wzięły udział w zajęciach prowadzonych 

przez instruktor KDK Ewę Pytkę. Dzięki ich zaangażowaniu powstały bardzo ładne ozdoby. 
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Lato w mieście — wakacje z KDK 

Irmina Węgrzycka zabrała warsztatowiczów do świata biżuterii z koralików toho. Uczestniczki zajęć  

tworzyły kolczyki i bransoletki na sznurku z samodzielnie wyplecionymi, zabawnymi zawieszkami. Biżuteria 

powstawała również na zajęciach pt. „Kolczyki decoupage”, które poprowadziła instruktor  

KDK Marlena Zielińska i wolontariusze z UTW. Efekt był wspaniały, a biżuteria bardzo różnorodna i kolorowa.  

Jak co roku, instruktor KDK Helena Szamańska przygotowała warsztaty taneczne dla dzieci. W ich programie 

znalazły się: kroki podstawowe tańca jazzowego i nowoczesnego, podstawy tańca klasycznego, ćwiczenia  

rozciągające, ćwiczenia poprawiające koordynację słuchowo-ruchową oraz zabawa z chustą Klanzy. 

Szymon Gniadkowski – dyplomowany instruktor tańca, wielokrotny Mistrz Polski formacji w tańcach  

latynoamerykańskich – po raz kolejny zabrał młodzież do świata muzyki i disco. Dwudniowe warsztaty  

taneczne były okazją do potrenowania takich tańców jak salsa, bachata czy merengue.  
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Lato w mieście — wakacje z KDK 

Miłośnicy gry na instrumentach strunowych mogli skorzystać z jednodniowych warsztatów,  

prowadzonych przez Małgorzatę Koksę. Grano zarówno na gitarach, jak i na ukulele. Podczas zajęć  

ćwiczono czytanie nut i tabulatur, jak również trenowano granie konkretnych utworów.  

W środę, 14 sierpnia, odbyły się kolejne jednodniowe warsztaty pianistyczne prowadzone przez Kamila Koksę. 

W sierpniu ponownie zorganizowano też zajęcia wokalne „Mały Gospel”, prowadzone przez Ewę Izdebską.  

Jedne i drugie warsztaty były świetną okazją do tego, by rozwinąć swoje umiejętności muzyczne.  

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. W sierpniu 

były to: „Liliana Pędziwiatr” oraz „Wicher 4”. Na te seanse obowiązywały preferencyjne ceny biletów.  

Tym samym kończymy relację z tegorocznych wakacji w KDK i już dziś zapraszamy na kolejne. 
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Malowane Lato w Kozienicach 

W dniach od 29 lipca do 6 sierpnia, w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława 

Klimczuka odbył się cykl zajęć, zrealizowanych w ramach projektu „Malowane Lato 

2019”. Ich organizatorem były Kozienicki Dom Kultury oraz Mazowiecki Instytut Kultury.  

W warsztatach udział wzięło w sumie 17 dzieci, 

które w roku artystycznym 2018/19 uczęszczały do 

Akademii Szerokich Horyzontów KDK. Podczas zajęć 

pod okiem instruktor Agnieszki Milczarczyk, miały one 

możliwość rozwijania swoich umiejętności 

plastycznych. 

Zajęcia odbywały się zarówno w Centrum 

Kulturalno-Artystycznym, jak i w plenerze, w pobliżu 

siedziby domu kultury. Podczas nich powstało wiele 

ciekawych prac, które w dniach 12-26 prezentowane 

były na wystawie, w sali na rogu.  

Autorami  prac są: Sandra Abramczyk, Aleksandra 

Balcerek, Lucyna Bieńkowska, Kalina Dziuba, Natalia 

Gawron, Gaweł Jakubiak, Wiktoria Kotlicka, Julia 

Kozak, Lena Marut, Zofia Piekarska, Aleksandra Plak, 

Natalia Polak, Bartłomiej Skiba, Maja Szarawarska, 

Oskar Szewczyk, Wiktoria Traczyk, Aleksandra 

Walczak.  

Ponadto, zgodnie z założeniami projektu, 

prowadząca zajęcia wybrała pięć najlepszych prac, 

które będą eksponowane w Mazowieckim Instytucie 

Kultury. Na wystawie w Warszawie znajdzie się około 

50 prac z całego Mazowsza. Jednocześnie powołana 

zostanie komisja, która z utworzonej kolekcji wybierze 

najlepsze. Te zostaną uwiecznione w wydawanym 

przez MIK katalogu. Jest on wyjątkową pamiątką dla 

uczestników i wizytówką projektu.  

Ponadto autorzy najlepszych prac otrzymują 

nagrody rzeczowe. Projekt „Malowane Lato 2019” 

zamknie gala, która odbędzie się w siedzibie 

Mazowieckiego Instytutu Kultury. Podczas gali 

prezentowana będzie wystawa, nastąpi uroczyste 

wręczenie nagród, a całość uświetni występ artystów, 

zaproszonych specjalnie na tę okazję.  

XX Dożynki Gminy Kozienice 

Setki osób pojawiły się w niedzielę, 18 sierpnia, w Ryczywole, by wziąć udział  

w XX Dożynkach Gminy Kozienice. Była to idealna okazja do tego, żeby podziękować 

rolnikom za ich całoroczną pracę i oczywiście, by wspólnie pobawić się przy 

muzyce.  Partnerem wydarzenia był Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Uroczystości związane ze świętem plonów 

rozpoczęły się od mszy świętej w kościele  

pw. św. Katarzyny w Ryczywole. W trakcie 

nabożeństwa odbyło się tradycyjne poświęcenie 

wieńców dożynkowych, a następnie zebrani udali się 

na plac miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie 

dalej świętowano. 

W programie wydarzenia nie mogło zabraknąć 

obrzędu dzielenia chleba, a także konkursu na 

najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Tym razem wygrali 

gospodarze z Ryczywołu. Co ciekawe, po raz pierwszy 

odbył się również konkurs kulinarny, skierowany do 

kół gospodyń wiejskich z Gminy Kozienice. Tu 

triumfowały „Babeczki z pieprzem i solą” z Nowej Wsi.  

Dożynkom, jak 

zawsze, towarzyszyły 

występy artystyczne. 

Tego dnia wystąpiły: 

Klub Seniora „Złota 

Jesień”, zespół „Relax”, 

Zespół Ludowy 

Skaryszewiaki, 22 Pułk 

Ułanów Podkarpackich, Kozienicki Duet Akordeonowy 

oraz formacja Jagoda & Brylant.  

Na dożynkach nie mogło zabraknąć też artystów  

z Grupy Twórczej „Vena”, która działa w Kozienickim 

Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Nasi twórcy 

prezentowali swoje przepiękne rękodzieło.  

Zajęcia odbywały się też w pobliżu Centrum Kulturalno

-Artystycznego. Plenery przyniosły ciekawe efekty. 

Członkowie GT „Vena”. 
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Seniorze, zapisz się na UTW 

Już 11 września w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka ruszy dwunasta 

edycja Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Serdecznie zachęcamy do zapisów i informujemy, 

że w roku akademickim 2019/20 korzystanie z oferty UTW będzie nieodpłatne. 

Zapisy na nową edycję Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku odbędą się w dniach 2-10 września w kasach 

Centrum Kulturalno-Artystycznego (2 września od 

godz. 13.00, w pozostałe dni w godz. 9.00-21.00). 

Dotychczasowych słuchaczy prosimy o zabranie  

ze sobą imiennej karty Słuchacza UTW. 

Ciekawe wykłady… 

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, 

przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjno-kulturalną, 

na którą złoży się część wykładowa oraz fakultatywna. 

Jak co roku, nie zabraknie także oferty kinowej, 

 w ramach cyklu „Kino dla seniora”.  

Część wykładowa, w pierwszym semestrze roku 

akademickiego 2019/20, odbywać się będzie w każdą 

środę, od 11 września do 11 grudnia, w godzinach 

11.00-14.00 w sali koncertowo-kinowej CKA. Będzie 

ona składać się z dwóch wykładów, spektaklu  

lub koncertu.  

Wykłady wygłoszą m.in.: Adam Struzik  

– Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mirosław 

Pułkowski – Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice  

ds. Technicznych, dr Zbigniew Kuźmiuk – europoseł, 

Paweł Sztompke – dziennikarz Jedynki Polskiego Radia 

czy Igor Pogorzelski – reżyser dźwięku.  

Zaplanowaliśmy także m.in.: spektakl „Wielka 

Płyta” – Teatr „Zapis Fonetyczny” oraz Koncert Moniki 

Rasiewicz i Marka Skrukwy – „Przestrzeń słowa  

w twórczości Jana Pawła II i Czesława Miłosza”. 

… i fakultety 

Ponadto, w ramach UTW, zorganizowane zostaną 

zajęcia fakultatywne, które odbywać się będą 

codziennie od poniedziałku do piątku, w salach 

dydaktycznych CKA oraz w obiektach Kozienickiego 

Centrum Rekreacji i Sportu, a także w plenerze.  

Te ruszą 1 października. 

Wśród propozycji zajęć fakultatywnych znajdują 

się m.in.: aqua aerobic, nauka pływania, zajęcia 

taneczne, gimnastyka 50+ z elementami ćwiczeń na 

piłce, joga, nordic walking, zajęcia plastyczne, zajęcia 

fotograficzne, chór III Wieku, tenis stołowy, zajęcia  

z brydża oraz języki obce: angielski, niemiecki, włoski 

i rosyjski. 

Szczegółowe informacje i regulaminy dostępne są 

na stronie www.dkkozienice.pl Zapraszamy! 

Teatralny „Bezpieczny świat” w KDK 

„Bezpieczny świat” to tytuł kolejnego przedstawienia z cyklu „Poranki teatralne dla 

dzieci”, odbywającego się w Kozienickim Domu Kultury. Spektakl wystawiono  

w niedzielę, 18 sierpnia i przyciągnął do sali koncertowo-kinowej wielu młodych widzów. 

Z dziećmi i ich opiekunami tym razem spotkały się 

aktorki z krakowskiego Teatru „Urwis”. Nie był to ich 

pierwszy występ przed młodą, kozienicką 

publicznością. Aktorki opowiedziały widzom historię 

małej mieszkanki planety Totitu o imieniu Tuti, która 

wyruszyła w kosmiczną podróż. Tuti przypadkiem 

trafiła na planetę Ziemia. Tutaj razem z dziećmi 

poznawała obowiązujące na naszej planecie 

zasady bezpieczeństwa. 

Było to autorskie i interaktywne przedstawienie 

Teatru „Urwis”. Jego twórcom przyświecał jeden 

ważny cel - nauczenie dzieci podstawowych zasad 

zachowania bezpieczeństwa w ruchu ulicznym  

oraz podczas zabaw. 
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Poznaj pracowników KDK: technicy 

W tym wydaniu opisujemy panów z zespołu  

ds. technicznych, który podlega pod dział 

administracyjno-techniczny. Nasi technicy każdego 

dnia (24/7) dbają o wszelkie nowoczesne systemy, 

jakie są zainstalowane w Centrum Kulturalno-

Artystycznym. Oprócz technicznej opieki nad 

obiektem, angażują się również w przygotowanie 

różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. 

Całym działem kieruje Kamil Delega. To on 

zajmuje się realizacją inwestycji, umów i zamówień, 

nadzoruje utrzymanie prawidłowego stanu 

technicznego budynku. W KDK pracuje od 2017 roku 

Prywatnie jego pasją jest wędkarstwo spinningowe. 

Arkadiusz Kowalczyk pracuje z nami od czasu 

otwarcia Centrum Kulturalno-Artystycznego, czyli od 

października 2015 roku. Interesuje się stolarką 

użytkową, motoryzacją – zwłaszcza jednośladami,  

a poza tym lubi majsterkować. 

Od samego początku CKA jest z nami również 

Marcin Kurek. W KDK zajmuje się nie tylko kwestiami 

technicznymi, ale wspiera też pracę kina, wyświetlając 

filmy. Wielki miłośnik motoryzacji. Ponadto w wolnych 

chwilach lubi oglądać filmy sensacyjne. 

Od roku w dziale technicznym pracuje Łukasz 

Janus. Łukasz uwielbia kontakt z naturą i aktywne 

spędzanie wolnego czasu, najlepiej w gronie bliskich. 

Lubi też dobre filmy i spontaniczne podróże.  

Jest szczęśliwym tatą 15-miesięcznej Igi. 

W 2016 roku dołączył do nas Mariusz Kowalik. 

Wolny czas spędza na majsterkowaniu i pracy  

w ogrodzie. Jego hobby to muzyka, dobry film, śpiew 

oraz gra na instrumentach klawiszowych. 

Mariusz Cichoński pracuje z nami od maja 2017 

roku. Jego zainteresowania to historia (szczególnie 

okres II wojny światowej), muzyka rockowa, jazzowa  

i poważna. Pasjonuje go literatura o tematyce 

kryminalnej. 

Od 2016 roku w dziale technicznym pracuje 

również Bronisław Milewski. Jego zainteresowania  

to sport, muzyka oraz majsterkowanie. Lubi także 

dobre książki i filmy. 

W październiku 2018 do ekipy dołączył Piotr Baluk. 

Jego hobby to biegi długodystansowe, gra w szachy, 

muzyka rockowa. Chętnie sięga po książki, zwłaszcza 

po literaturę fantasy oraz książki historyczne.  

Kolejny odcinek cyklu już w najbliższym wydaniu. 

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. 

Kamil. Arkadiusz. Marcin. Łukasz. 

Mariusz K. Mariusz C. Bronisław. Piotr. 
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