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STYCZEŃ w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy na seanse 

filmowe do kina.  

> Środa, 8 stycznia, godz. 12.15. 

Wernisaż wystawy „Szkice  

z pracowni UTW”. 

> Niedziela, 12 stycznia, godz. 

18.30. 28. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy  

w Kozienicach — koncert  

w Centrum Kulturalno-

Artystycznym. 

> Sobota, 18 stycznia, godz. 

16.00. Wyjazd z cyklu „Teatralne 

podróże” na spektakl pt. „Imię”. 

> Niedziela, 19 stycznia, godz. 

12.00. Poranek teatralny dla 

dzieci pt. „Śmieciaki ratują świat”. 

> Wtorek, 21 stycznia. Wizyta 

wolontariuszy ze „Skrzydeł”  

w Stowarzyszeniu Klub Seniora 

„Radosna Jesień”. 

> Piątek, 24 stycznia, godz. 

17.00. Wernisaż wystawy 

malarstwa Sławomira 

Zawadzkiego. 

> Czwartek, 30 stycznia, godz. 

10.00 i 18.00. Wykłady w ramach 

projektu „What about future?”,  

w ramach platformy „Zwolnieni  

z teorii”, kolejno dla  dzieci  

i młodzieży oraz dla dorosłych. 

> Piątek, 31 stycznia, godz. 

10.00. Wykład dla dzieci  

i młodzieży, w ramach projektu 

„What about future?”. 

> Piątek, 31 stycznia. Nr 104 

Magazynu Kulturalnego KDK. 

Świąteczne spotkanie słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
W środę, 11 grudnia, odbyło się ostatnie w 2019 roku spotkanie 

słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury. 

Z racji przedświątecznego okresu miało ono wyjątkowy charakter.  

Specjalny wykład dla seniorów wygłosił 

tego dnia Marszałek Województwa 

Mazowieckiego Adam Struzik. Tematem 

jego wystąpienia była „Samorządowa 

polityka senioralna na Mazowszu”. 

Marszałek mówił m.in. o sytuacji 

województwa mazowieckiego, jego 

charakterystyce, liczbie seniorów  

na Mazowszu i w Gminie Kozienice oraz  

o tzw. srebrnej gospodarce. Główna część 

jego wystąpienia dotyczyła natomiast 

programów i inicjatyw skierowanych dla 

osób starszych, takich jak Wojewódzki 

Program Polityki Senioralnej na lata 2019-

2021, Mazowiecka Rada Seniorów, 

Przegląd Twórczości Osób Starszych, bony 

społeczne dla seniorów czy pilotażowy 

program teleopieki medycznej. 

Marszałek odpowiadał także na pytania 

publiczności. Te dotyczyły m.in. podziału 

statystycznego województwa oraz 

programów operacyjnych. Mowa była 

również o inwestycjach przy udziale 

środków wojewódzkich. Korzystając  

z okazji, Adam Struzik złożył wszystkim 

seniorom serdeczne życzenia. 

Spotkanie opłatkowe 

Po kilkunastominutowej przerwie 

seniorzy ponownie zapełnili salę 

koncertowo-kinową Centrum Kulturalno-

Artystycznego w Kozienicach, by spotkać 

się z władzami samorządowymi Gminy 

Kozienice i podzielić się opłatkiem. 

Najlepsze życzenia słuchaczom 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku złożyli m.in. 

Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski 

wraz ze swoim zastępcą ds. społecznych 

Dorotą Stępień oraz Przewodniczącym 

Rady Miejskiej w Kozienicach Rafałem 

Suchermanem. 

– Boże Narodzenie to taki niezwykły 

czas, który wypełniony jest wspaniałą 

polską tradycją. Życzymy państwu, żeby 

był to czas niezapominany, bez pośpiechu, 

bez trosk i zmartwień; czas spędzony  

w gronie najbliższych w atmosferze radości 

i spokoju – mówił burmistrz Piotr 

Kozłowski. – Niech te święta przyniosą 

wam wiele sił i energii do realizacji nowych 

pomysłów – dodał. 

Ciepłe słowa do seniorów skierował 

także  Wiceprezes Zarządu Enei 

Wytwarzanie ds. Pracowniczych Marcin 

Łukasiewicz. Życzył m.in. rodzinnej 

atmosfery, przepełnionej miłością i energii 

do działania.  

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

Podczas ostatniego w 2019 roku wykładu nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia  

z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, który wygłosił tego 

dnia wykład na temat samorządowej polityki senioralnej na Mazowszu. 
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Świąteczne spotkanie słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Głos zabrała również Dyrektor Kozienickiego Domu 

Kultury Elwira Kozłowska, która m.in. odczytała wiersz 

Jeleny Jasek z Grupy Poetyckiej „Erato” z KDK. Utwór 

ten znalazł się w tegorocznej, świątecznej kartce 

domu kultury. 

Tego dnia nie mogło zabraknąć też życzeń od Rady 

Słuchaczy UTW, w której imieniu przemawiał jej 

przewodniczący Dariusz Szewc. Chwilę potem, 

członkowie rady podzielili się opłatkiem, w imieniu 

całej społeczności z UTW, z gośćmi tego wyjątkowego 

spotkania. 

Koncertowy finał 

Kolejnym punktem programu był koncert kolęd  

w wykonaniu zespołu „Relaks” pod kierunkiem 

Mirosławy Wójcickiej. W skład zespołu wchodzą m.in. 

słuchacze naszego uniwersytetu. Specjalnie na ten 

dzień przygotowali wiązankę kolęd i piosenek 

świątecznych. Co ciekawe, polski tekst do jednej  

z nich ułożył Dariusz Szewc.  

Na zakończenie tego świątecznego spotkania każdy 

mógł przełamać się opłatkiem i złożyć sobie 

najserdeczniejsze życzenia, a w patio CKA czekał 

słodki poczęstunek. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Questuj z Bogusławem Klimczukiem 

Od 30 listopada mieszkańcy Kozienic i turyści  mogą korzystać z dwóch ścieżek 

questingowych. Jedna z nich opowiada o związku naszego miasta z królami Polski, druga 

zaś poświęcona jest naszemu patronowi – Bogusławowi Klimczukowi. 

Ulotkę questową można pobrać w punkcie informacji 

CKA lub ze strony www.questing.pl. 

Questy to rodzaj gry terenowej, która polega  

na rozwiązywaniu wierszowanych zagadek. Uczestnik 

prowadzony jest po nieoznakowanym szlaku 

turystycznym, a wskazówki ukryte są m.in.  

na budynkach, tablicach i pomnikach. Dzięki temu,  

w aktywny, angażujący sposób poznaje historię 

danego miejsca. Nagrodą w tej grze jest specjalny 

„skarb”, zazwyczaj pieczątka. 

Questy w Kozienicach stworzyła Lokalna Grupa 

Działania „Puszcza Kozienicka”. W ich powstawaniu 

brał udział również Kozienicki Dom Kultury. Żeby 

ruszyć na trasę, wystarczy pobrać ulotkę dostępną 

m.in. w punkcie informacji CKA lub na 

www.questing.pl i wziąć ze sobą długopis. Szczególnie 

zachęcamy do sprawdzenia tego o Bogusławie 

Klimczuku. To pierwszy śpiewany quest w kraju! 

Najlepsze życzenia słuchaczom złożyli m.in. burmistrz, 

jego zastępca oraz przewodniczący Rady Miejskiej. 

Dla zebranych wystąpił zespół „Relaks” z Kozienic. 
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Nowa wystawa w KDK 

„Moje pejzaże” to tytuł nowej wystawy, którą od 13 grudnia można oglądać  

w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Autorem, prezentowanych w sali 

wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego prac, jest Krzysztof Mańczyński. 

Wszystkich przybyłych na wernisaż powitały 

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska oraz komisarz wystawy Agnieszka 

Bieńkowska. Na wystawie obecni byli m.in. Zastępca 

Burmistrza Gminy Kozienice ds. Technicznych 

Mirosław Pułkowski, Naczelnik Wydziału Promocji 

Starostwa Powiatowego w Kozienicach Lucyna 

Domańska-Stankiewicz, członkowie rodziny  

i przyjaciele artysty, miłośnicy sztuki i twórcy Ziemi 

Kozienickiej. 

Bogactwo prac 

Na wystawie znalazły się 52 prace Krzysztofa 

Mańczyńskiego, które powstawały na przestrzeni 

ostatnich kilkudziesięciu lat. Warto podkreślić,  

że w ubiegłym roku malarz obchodził 50-lecie pracy 

artystycznej. Jest on artystą wszechstronnym,  

a na ekspozycji znajdziemy prace powstałe przy 

użyciu techniki olejnej, są również akryle i rysunki. 

Ukazują one zarówno piękno bieszczadzkich połonin, 

unikatowe zabytki architektury, jak  

i charakterystyczne zabudowania Garbatki-Letniska. 

Jak podkreśliła dyrektor Elwira Kozłowska, artysta 

maluje nie tylko pędzlem, ale i słowem, a  odczytała 

fragment tekstu jego autorstwa stworzony  

na potrzeby tej wystawy. Były też krótkie rozmowy  

z przybyłymi gośćmi. Dyrektor KDK prosiła ich o swoje 

wrażenia związane z prezentowanymi pracami. 

Była też możliwość zadawania pytań artyście. 

Nie mogło zabraknąć gorących podziękowań  

i gratulacji dla Krzysztofa Mańczyńskiego. Te artyście 

przekazali dyrektor KDK Elwira Kozłowska  

oraz wiceburmistrz Mirosław Pułkowski.  

Wystawę można oglądać w sali wystawowej 

Centrum Kulturalno-Artystycznego do 19 stycznia 

2020 roku. 

Galerię zdjęć z wernisażu wystawy można znaleźć 

na naszym fanpage’u na portalu Facebook 

(www.facebook.com/KDKimBK), a relację wideo  

na kanale YouTube (www.youtube.com/KDKimBK). 

O artyście: 

Krzysztof Mańczyński – urodził się 8 kwietnia 1940 

roku w Radomiu. W latach 1962-1968 studiował  

w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale 

Malarstwa i Grafiki. Uzyskał dyplom w pracowni 

ilustracji książkowej prof. Marcina Szancera w 1968 r. 

Uprawia malarstwo i rysunek. Obecnie mieszka  

i tworzy w Bieszczadach. 

Na swoim koncie ma liczne wystawy w Polsce  

i zagranicą (w tym m.in. na Wyspach Brytyjskich   

oraz w Stanach Zjednoczonych). Jest też laureatem 

prestiżowych nagród. 

Od lewej: komisarz wystawy Agnieszka Bieńkowska, 

autor prac Krzysztof Mańczyński, dyrektor KDK Elwira 

Kozłowska i wiceburmistrz Mirosław Pułkowski. 

Na wernisażu pojawiło się wielu miłośników sztuki  

nie tylko z Kozienic. Nie zabrakło artystów, którzy już 

mieli okazję prezentować swoje prace w CKA. 
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I Kozienicki Kiermasz Świąteczny 

Wspólne kolędowanie, uroczyste rozświetlenie bożonarodzeniowej choinki, dekorowanie 

pierników, spotkanie z Mikołajem i wiele innych atrakcji czekało na tych wszystkich, 

którzy w piątek, 6 grudnia, uczestniczyli w I Kozienickim Kiermaszu Świątecznym. 

Uroczystego otwarcia kiermaszu dokonał Burmistrz 

Gminy Kozienice Piotr Kozłowski w towarzystwie: 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach Rafała 

Suchermana, Wiceprezesa Zarządu ds. Pracowniczych 

Enei Wytwarzanie Marcina Łukasiewicza, Prezesa 

Spółki „Obory w Kozienicach” Jerzego Olizarowskiego 

oraz proboszczów kozienickich parafii: ks. Władysława 

Sarwy i ks. Kazimierza Chojnackiego. Przekazali oni 

też najserdeczniejsze życzenia wszystkim obecnym. 

Moc atrakcji 

Kiermasz był okazją do wręczenia nagród 

laureatom, organizowanego przez Kozienicki Dom 

Kultury, Konkursu Kolęd i Pastorałek „Na ten Nowy 

Rok”, który odbył się pod koniec listopada. Na 

kiermaszowej scenie pojawili się ponownie zdobywcy 

pierwszych miejsc i zaprezentowali się w utworach, 

którymi oczarowali jurorów. 

W czasie świątecznego wydarzenia można było 

podziwiać też rękodzieło artystów z działającej w KDK 

Grupy Twórczej „Vena”. Szereg atrakcji przygotowały 

również inne jednostki np. Biblioteka Publiczna Gminy 

Kozienice, Kozienicka Gospodarka Komunalna, Dom 

Pomocy Społecznej w Kozienicach czy Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach, 

który zapewnił m.in. zabawy i tańce przed sceną, 

spektakl o elfach w tarapatach w wykonaniu teatru 

rodziców, a także możliwość spotkania się ze Świętym 

Mikołajem i zrobienia sobie z nim zdjęcia. 

Ponadto na scenie wystąpił Chór Samorządowców, 

który zaśpiewał dwie kolędy i dwie świąteczne 

piosenki. W skład chóru weszli m.in. burmistrz Piotr 

Kozłowski i jego zastępcy: Dorota Stępień i Mirosław 

Pułkowski, przewodniczący rady miejskiej Rafał 

Sucherman oraz dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 

Samorządowcom na scenie przygrywał zespół złożony 

z nauczycieli i uczniów z kozienickiej Szkoły Muzycznej 

I stopnia. Oprócz występów i zabaw na scenie oraz 

licznych stoisk z rękodziełem, były też stanowiska  

ze świątecznymi potrawami i największa patelnia 

plenerowa. Na koniec odbył się widowiskowy taniec 

ognia. 

 Organizatorem I Kozienickiego Kiermaszu 

Świątecznego była Gmina Kozienice. 

Galerię zdjęć z tego wydarzenia można zobaczyć 

na naszym fanpage’u na portalu Facebook. Ponadto 

zapraszamy na nasz kanał YouTube, gdzie można 

obejrzeć relację oraz reportaż z kiermaszu. Serdecznie 

polecamy. 

Kiermasz był okazją do prezentacji rękodzieła  

artystów z Grupy Twórczej „Vena” z KDK. 

Podczas kiermaszu wręczono nagrody laureatom  

XI Konkursu Kolęd i Pastorałek „Na ten Nowy Rok”. 

Jedną z atrakcji kiermaszu był występ  

chóru kozienickich samorządowców.  
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Święto wszystkich wolontariuszy 

5 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.  Była to okazja do wspólnego 

spotkania Klubu Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła” oraz Wolontariatu 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działających w Kozienickim Domu Kultury. 

Przybyłych powitała dyrektor KDK Elwira 

Kozłowska, która przypomniała historię obu 

wolontariatów i omówiła ich bogatą działalność.  

Z życzeniami do wolontariuszy przyszli także 

przedstawiciele Klubu Seniora „Radosna Jesień”,  

z którymi wolontariusze współpracują od lat. Później 

był czas na życzenia i wręczenie dyplomów, a także  

na podziękowania dla dyrektor Elwiry Kozłowskiej  

oraz opiekunów grup wolontariackich: Haliny 

Koryńskiej, Anny Tomczyk-Anioł i Katarzyny Kościug.  

Były także własnoręcznie wykonane  upominki  

od seniorów dla „Skrzydeł” i od młodzieży dla 

wolontariuszy UTW. Przy tak miłej okazji, nie mogło 

zabraknąć też ciepłego poczęstunku oraz rozmów  

i międzypokoleniowej integracji przy grach 

planszowych. 

Uczestnicy spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. 

Dołączyliśmy do Szlachetnej Paczki 

Za nami „Weekend cudów”, czyli finał akcji 

Szlachetna Paczka. W dniach 7-8 grudnia tysiące 

rodzin z całej Polski otrzymało mądrą  

i potrzebną pomoc. W Rejonie Kozienice paczki 

trafiły w sumie do 29 rodzin. 

W akcję aktywnie włączyli się również pracownicy 

Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, 

Urzędu Miejskiego w Kozienicach i Kozienickiego 

Centrum Rekreacji i Sportu. Dzięki zebranym środkom 

udało się przygotować dla jednej z rodzin paczkę o 

wartości ponad 6 tys. złotych! Ponadto Kozienicka 

Gospodarka Komunalna wsparła tę rodzinę opałem 

potrzebnym na zimowe miesiące. 
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Aktywne działania wolontariuszy 

Okres przedświąteczny to wyjątkowy czas, przepełniony miłością i rodzinną atmosferą. 

To także czas wielu działań naszych wolontariuszy: młodzieży z klubu „Skrzydła”  

oraz seniorów z wolontariatu Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK. 

W poniedziałek, 2 grudnia, wolontariusze-seniorzy 

udali się z wizytą do Domu Pomocy Społecznej  

w Kozienicach, gdzie zorganizowali warsztaty 

plastyczne. W trakcie zajęć powstawały piękne stroiki 

świąteczne, które były ozdobą tegorocznych świąt 

Bożego Narodzenia. Takie warsztaty organizowane są 

cyklicznie, dają dużo radości i satysfakcji uczestnikom 

oraz wolontariuszom. Nasze seniorki regularnie 

odwiedzają DPS po to, by porozmawiać z jego 

mieszkańcami, poczytać im ciekawe książki i miło 

spędzić czas. 

Z kolei w czwartek, 5 grudnia, wolontariusze UTW 

zawitali do Placówki Socjalizacyjnej „Panda”, gdzie 

wspólnie z wolontariuszami Enei Wytwarzanie 

poprowadzili warsztaty kulinarne.  Wspólnie robili 

słodkie pierniki i muffiny, sałatki warzywne czy śledzie 

z cebulką. Nie mogło zabraknąć też świątecznych 

pierogów. 

Seniorzy z UTW przygotowali także warsztaty 

plastyczne „Karta świąteczna”, które odbyły się  

13 grudnia w świetlicy środowiskowej „Uśmiechnięte 

buźki”. Wolontariuszki wraz z dziećmi przygotowały 

piękne kartki, gotowe do wysłania lub podarowania 

komuś na święta. 

Magiczny czas 

Aktywne działania prowadzili także wolontariusze  

z Klubu Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła”.  

W grudniu włączyli się oni w kolejną dobroczynną 

akcję. Tym razem postanowili pomóc małemu 

Sewerynowi Jurkowi z Pionek, znanemu też jako Misio 

Sewisio. Chłopiec cierpi na zespół Downa,  

a w Internecie powstała specjalna grupa wsparcia 

(Charytatywny Bazarek dla Misia Sewisia) chłopca. 

Nasi wolontariusze przekazali na „bazarek” cztery 

własnoręcznie przygotowane przedmioty. Trafiły one 

do osób, które wsparły konto fundacji pomagającej 

Sewerynowi. 

Jak co roku, wolontariusze spotkali się przed 

świętami z seniorami ze Stowarzyszenia Klub Seniora 

„Radosna Jesień”. Tegoroczne spotkanie wigilijne 

odbyło się we wtorek, 17 grudnia. Jak zawsze, była to 

okazja do złożenia sobie najserdeczniejszych życzeń, 

podzielenia się opłatkiem i miłego spędzenia czasu. 

Pomagamy pomagać 

Kozienicki Dom Kultury, doceniając pracę i starania 

wolontariuszy, zorganizował dla nich warsztaty  

pt. „Pomagamy bez granic”. Te odbyły się w czwartek,  

12 grudnia, a poprowadziła je psycholog Agnieszka 

Misiak-Sadowska. 

Prowadząca, w sposób bardzo przystępny, 

przedstawiła na co zwracać uwagę i w jaki sposób 

pomagać osobom z różnymi dysfunkcjami  

i ograniczeniami. Drugą część warsztatu stanowiły 

rozmowy i wymiana doświadczeń między 

uczestnikami, a prowadzącą. W spotkaniu udział 

wzięły również opiekunki grup wolontariackich z KDK:  

Halina Koryńska i Katarzyna Kościug. 

Tego typu zajęcia z pewnością zaowocują  

w przyszłości, ponieważ obie grupy wolontariuszy 

współpracują z osobami starszymi, w tym 

niepełnosprawnymi.  

Dodatkowe zdjęcia z poszczególnych działań 

można znaleźć na naszym fanpage’u na Facebooku. 

Po raz kolejny wolontariusze odwiedzili podopiecznych 

Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach. 

Spotkania opłatkowe w Klubie Seniora  

„Radosna Jesień” to już wieloletnia tradycja. 
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470 lat miasta Kozienice 

XVI-wieczne Kozienice były głównym tematem sesji popularno-naukowej, którą 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej zorganizowało w Centrum Kulturalno-

Artystycznym z okazji 470-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. W sobotę,  

14 grudnia, mieszkańcy mieli możliwość wysłuchania serii interesujących wykładów. 

Przybyłych na sesję słuchaczy, w tym 

przedstawicieli władz samorządowych wszystkich 

szczebli, powitali członkowie zarządu Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Kozienickiej – Lech Wiśniewski  

i Krzysztof Zając. Głos zabrali też zaproszeni goście:  

Z-ca Burmistrza Gminy Kozienice ds. Technicznych 

Mirosław Pułkowski oraz Radny Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego Tomasz Śmietanka. 

Spotkanie rozpoczął dr Rafał Jaworski, historyk 

mediewista, z Instytutu Historii i Stosunków 

Międzynarodowych Filii Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Przedstawił on ciekawe informacje na temat polowań 

Jagiellonów w Puszczy Kozienickiej. Mowa była m.in.  

o prestiżowym charakterze łowiectwa monarszego, 

rodzajach polowań i zwierzynie w XVI wieku oraz  

o znaczeniu ówczesnej puszczy. Gość mówił też  

o małżeństwie króla Kazimierza Jagiellończyka  

z Elżbietą, o okolicznościach narodzin Zygmunta 

zwanego później Starym oraz o dworze łowieckim 

mieszczącym się na terenie puszczy. 

Kolejny temat, przygotowany przez dr Pawła 

Jusiaka z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej  

w Lublinie, dotyczył Piotra Firleja - założyciela miasta 

Kozienice. Gość mówił też o położeniu Kozienic, które 

sprzyjało szybkiemu rozwojowi miasta oraz o częstych 

wizytach króla Zygmunta Augusta w tych stronach.  

Jako następny głos zabrał pochodzący z Kozienic  

dr Maciej Kordas. W trakcie swojej prelekcji podjął się 

próby oceny lokacji naszego miasta w XVI wieku. 

Słuchacze dowiedzieli się m.in., że w ówczesnych 

czasach ich miasteczko zamieszkiwało około 1200 

osób; było tu kilka ulic, z czego główne to ul. Dworska 

i Kurachowska. 

Sesję popularnonaukową zakończono wykładem  

dr Włodzimierza Chorązkiego z Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, który mówił o historii heraldyki 

poszczególnych miast. Opowiedział też o tym, gdzie 

po raz pierwszy pojawił się symbol koziołka, o jego 

znaczeniu, losach i ewolucji na przestrzeni wieków. Po 

każdym z wykładów, był czas na krótką rozmowę  

z historykami dotyczącą tematów o których mówili. 

Organizatorami i partnerami tego wydarzenia były: 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej, Gmina 

Kozienice, Szkoła Muzyczna I stopnia oraz Kozienicki 

Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.  

Sesja spotkała się z zainteresowaniem mieszkańców. 

Mozaikowe cudeńka  

Mozaika artystyczna - cóż to takiego? Jest to 

technika malarska, powstająca w wyniku układania 

obok siebie niewielkich barwnych elementów. Jej siła 

tkwi w kolorystyce i strukturze, które zależne są od 

użytego materiału. Powstałe przedmioty użytkowe  

i dekoracyjne, są niebanalne i niepowtarzalne. Sztuki 

tej uczą się od października słuchacze naszego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w czasie zajęć 

fakultatywnych, które prowadzi Agnieszka Bieńkowska 

- instruktor KDK. Już podczas pierwszych spotkań 

uczestniczki wykazały się umiejętnościami 

manualnymi, siłą w rękach i  dużym potencjałem. Podczas zajęć powstały przepiękne prace.  
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Świąteczne cudeńka w CKA 

Masz prawo do... 

 Prelekcję dla mieszkańców poprowadził radca 

prawny Maciej Rozmarynowski. Omówił on dwa 

zagadnienia związane z prawem ubezpieczeń  

i prawem medycznym. Przedstawił  przepisy prawne 

dotyczące wypadków komunikacyjnych i błędów 

medycznych, a także odszkodowań z nimi związanych. 

Wykład wpisał się w obchody „Międzynarodowego 

Dnia Praw Człowieka”. Było to pierwsze tego typu 

otwarte dla wszystkich mieszkańców spotkanie  

z prawnikiem, kolejne planowane jest na wiosnę.  

Już po raz trzeci w Kozienickim Domu Kultury zorganizowano warsztaty plastyczne 

„Bombka w CKA”. W środę, 4 grudnia, powstały wyjątkowe ozdoby świąteczne. 

Zajęcia skierowane były do uczniów szkół 

podstawowych z terenu gminy Kozienice. Tym razem 

udział w nich wzięli podopieczni szkół z Wólki 

Tyrzyńskiej, Woli Chodkowskiej, Stanisławic, Świerży 

Górnych oraz PSP nr 2 i 3 w Kozienicach. Z każdej 

placówki wytypowano po troje uczniów,  

którym towarzyszyli opiekunowie. 

Wszystkich przybyłych na warsztaty przywitała 

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska. Przybliżyła zebranym historię tych 

warsztatów oraz zachęciła do aktywnego 

uczestnictwa, podkreślając, że im lepsze bombki 

zrobią uczestnicy, tym piękniejsze pamiątki wyniosą  

z tych zajęć. 

Chwilę potem wszyscy ruszyli do pracy pod 

czujnym okiem instruktor KDK Agnieszki 

Bieńkowskiej. Plastyk KDK, krok po kroku, tłumaczyła 

poszczególne etapy tworzenia ozdób. Podstawą do ich 

wykonania były styropianowe kule. Te w pierwszej 

kolejności zdobiono metodą decoupage, do czego 

wykorzystano serwetki ze świątecznymi wzorami. 

Następnie uczniowie zdobili bombki tzw. masą 

śniegową oraz klejem brokatowym, a na sam koniec 

użyli jeszcze kolorowych wstążek oraz frędzli. Twórcza 

praca potrwała kilkadziesiąt minut. Wszyscy uczniowie 

doskonale radzili sobie z artystycznym zadaniem,  

o czym mowa była podczas oficjalnego podsumowania 

zajęć. Dyrektor KDK Elwira Kozłowska pogratulowała 

uczestnikom i wręczyła im pamiątkowego dyplomy. 

Nie zabrakło także podziękowań dla opiekunów i szkół 

biorących udział w warsztatach. 

Uczestnicy i organizatorzy warsztatów  

plastycznych „Bombka w CKA”. 

„Masz prawo do ...” to tytuł nowego cyklu organizowanego przez Kozienicki Dom Kultury. 

Pierwszy wykład, w ramach tych spotkań, odbył się we wtorek, 10 grudnia, w CKA.   

Już od pierwszych minut zajęć, wszyscy ochoczo  

pracowali nad bombkami.  
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Magiczny koncert jazzowy 

To był niezwykły, niepowtarzalny koncert. Z okazji „Andrzejek”, w piątek, 29 listopada  

w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka wystąpił Buba Badije Kuyateh. 

Utalentowany artysta zabrał publiczność w melancholijną podróż muzyczną. 

Wszystkich przybyłych na koncert do sali 

kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego 

powitała instruktor KDK Aleksandra Sitnik, po czym 

zaprosiła na występ gwiazdy wieczoru. Buba Badije 

Kuyateh pochodzi z Gambii i wykonuje muzykę  

z nurtu ethno jazz. Jego nastrojowe, pełne nostalgii 

utwory powstają przy użyciu kory, tradycyjnego, 

zachodnioafrykańskiego instrumentu. 

Artysta należy do uznanej w Gambii rodziny 

griotów. Jego dziadek, ojciec i wujek to wybitni 

wirtuozi kory. Ich wizerunki i nagrania to najczęściej 

pojawiające się elementy we wszelkich publikacjach 

dotyczących tego instrumentu czy tradycji griotów,  

a nagrane przez nich płyty trafiły do kanonu muzyki 

tego regionu. 

Buba gra na korze od ponad 20 lat. Koncertował  

w Gambii i Senegalu, a od kliku lat występuje również 

w Europie. W Polsce bardzo popularny okazał się duet, 

jaki stworzył ze Stanisławem Soyką. Solowy występ 

artysty to popis umiejętności gry na korze, obfitujący 

w improwizacje i solówki. 

Królewski instrument 

Kora jest instrumentem zaliczanym do grupy 

chordofonów szarpanych, rodzajem 21-strunowej 

harfy. Zbudowana jest z dużej tykwy rozciętej  

w połowie i pokrytej krowią skórą, tworzącej 

rezonator, do której przymocowany jest mostek, 

podobnie jak w lutni i gitarze.  

Brzmienie instrumentu przypomina dźwięk harfy. 

Dla mieszkańców Zachodniej Afryki kora jest 

najbardziej wyrazistym instrumentem, którego 

melodie niezmiennie towarzyszą pieśniom, legendom  

i prawdom przekazywanym z pokolenia na pokolenie.  

 Podczas koncertu publiczność z chęcią wchodziła 

w interakcje z artystą. Za ten muzyczny nostalgiczny 

wieczór zgromadzeni podziękowali muzykowi 

gromkimi brawami.  

Galeria zdjęć z koncertu dostępna jest na naszym 

fanpage’u na portalu Facebook (www.facebook.com/

KDKimBK). Z kolei na relację wideo zapraszamy na 

nasz kanał YouTubue (www.youtube.com/KDKimBK).  

Polecamy! 

Buba Badije Kuyateh gra na korze afrykańskiej. To instrument, z którego można wyciągnąć magiczne dźwięki. 
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Koncert Muzyki Filmowej 

Tradycyjne kolędowanie w KDK 

To było przedświąteczne spotkanie z najpiękniejszymi polskimi kolędami. W czwartek, 

12 grudnia, w Kozienickim Domu Kultury odbył się XIX Przegląd Kolęd i Pastorałek. 

To był wieczór pełen szlagierów znanych z wielkiego ekranu. W czwartek, 5 grudnia,  

w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego odbył się V Koncert 

Muzyki Filmowej. Jego gościem specjalnym była Olga Nawara. 

Dla kozienickiej publiczności wystąpili uczniowie  

i nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia  

w Kozienicach, a w ich wykonaniu usłyszeliśmy 

popularne utwory ze znanych filmów i seriali, zarówno 

polskich, jak i zagranicznych. Tego wieczoru 

rozbrzmiały motywy m.in. z „Króla Lwa”, „Teorii 

spisku” czy z „Zapachu kobiety”. Grano utwory m.in. 

Eltona Johna, Michała Lorenca, Hansa Zimmera  

czy Johna Williamsa. 

Gościem drugiej części koncertu była Olga Nawara 

z zespołem, w składzie: Piotr Nowakowski, Tomasz 

Gieroń, Maciej Dobrzański, Kamil Żarnecki, Tomasz 

Strzelczyk, Bartłomiej Kruszyński i Mateusz 

Skórkiewicz. 

Wśród licznie przybyłej publiczności spotkać można 

było m.in. Burmistrza Gminy Kozienice Piotra 

Kozłowskiego z zastępcami: Dorotą Stępień  

i Mirosławem Pułkowskim, Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Kozienicach Rafała Suchermana i miejskich 

radnych, a także dyrektorów jednostek gminnych 

m.in. Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwirę 

Kozłowską. Nie mogło zabraknąć też Dyrektora Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Kozienicach – Artura 

Miedzińskiego, który koncertu nie tylko wysłuchał, ale 

wziął w nim również czynny udział, występując ze 

swoimi uczniami. Koncert poprowadziła Edyta 

Zawadzka ze Szkoły Muzycznej. 

Tego wieczoru na scenie zobaczyliśmy wielu młodych, 

utalentowanych muzyków.  

W tegorocznym przeglądzie udział wzięło 14 formacji z terenu całej Ziemi Radomskiej, m.in. ze Zwolenia,  

Radomia, Pionek czy Warki. Kozienice reprezentowali gospodarze, czyli „Złota Jesień”, a także zespół „Relaks”. 

Ponadto wśród reprezentantów powiatu kozienickiego znalazły się: „Wrzos” z Garbatki-Letniska, „Melodia”  

z Magnuszewa i „Zaciszna Przystań” z Grabowa nad Pilicą. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Klub 

Seniora „Złota Jesień”, a partnerami Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka i Enea Wytwarzanie. 

Przegląd został dofinansowany ze środków Gminy Kozienice. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali 

Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski oraz Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung. 
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Literacka „Witryna” w KDK 

Wszystkich przybyłych na to wydarzenie powitał 

opiekun obu grup Adrian Szary. Następnie głos 

zabrała dyrektor KDK Elwira Kozłowska, która 

podsumowała mijający rok. Dla poetów był on 

szczególny, m.in. ze względu na premierę antologii 

„Tygiel” oraz audiobooka „Erato”. Dyrektor 

podziękowała również Halinie Koryńskiej, która była 

inicjatorką powstania grupy poetyckiej w KDK i która 

przez lata opiekowała się poetami. 

Dalszą cześć spotkania poprowadził Adrian Szary, 

który przedstawił przybyłym gościa specjalnego  

– Izabellę Mosańską. Radomska animatorka kultury 

jest osobą bardzo aktywną i chętnie angażuje się  

w różnego rodzaju działania twórcze. Od 33 lat 

prowadzi amatorskie teatry młodzieżowe i senioralne; 

przez ostatnie 15 lat teatr „Proscenium” przy 

Radomskiej Orkiestrze Kameralnej ze sceną senioralną 

„Antypiernik”, a od 3 lat także teatr „Gościniec”  

w Jastrzębi. Jest autorką siedmiu monografii 

dotyczących Radomia i jego mieszkańców oraz 

autorką i współautorką kilku tomików wierszy. 

Jesienna zaduma 

Spotkanie było okazją do rozmowy na różne 

tematy, ale przede wszystkim zdominowała je poezja, 

której przyświecało hasło „Jesienna zaduma”, chociaż 

nie zabrakło akcentów świątecznych. Izabella 

Mosańska podzieliła się swoimi wierszami  

z publicznością, a chwilę potem swoje utwory 

prezentowali członkowie grupy poetyckiej „Erato”: 

Lena Jasek, Andrzej Opiłowski, Iwona Bitner, Kamil 

Koksa, Maria Komsta i debiutująca Agnieszka Cichoń. 

Odczytano także wiersze osób nieobecnych tego dnia: 

Teresy Kurzepy, Zbigniewa Szumierza, Zofii 

Kucharskiej, Haliny Markowskiej-Budniak i Macieja 

Witkowskiego. 

Swoje utwory czytali również goście z „Tygla”: 

Bożenna Katus-Błaszczyk, Jerzy Bąk, Elżbieta Kęsiak, 

Janusz Kozłowski, Grażyna Górnik, Elżbieta 

Wawrzecka-Orchel, Ewelina Maleta i Karolina Tkaczyk, 

a także opiekun obu grup Adrian Szary. 

Prezentacjom towarzyszyły występy muzyczne,  

a to za sprawą uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej 

I stopnia wraz z dyrektorem Arturem Miedzińskim. 

Jednym z ostatnich akcentów spotkania było 

odczytanie przez gościa specjalnego bajki  

pt. „Zgubiona dusza”, autorstwa polskiej noblistki Olgi 

Tokarczuk. Na zakończenie nie mogło zabraknąć 

oczywiście gorących podziękowań i świątecznych 

prezentów. Dyrektor Elwira Kozłowska zadeklarowała 

bowiem współpracę Kozienickiego Domu Kultury przy 

tworzeniu kolejnego tomiku poezji, który raz jeszcze 

połączy poetów z Kozienic i Radomia. 

W niedzielę, 8 grudnia, w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka odbyło  

się 4. spotkanie literackie z cyklu „Witryna”. W sali wystawowej CKA ponownie spotkali 

się członkowie dwóch grup poetyckich: „Erato” z KDK i „Tygla” z Radomia. 

Uczestnicy i organizatorzy 4. spotkania literackiego z cyklu „Witryna”. To był wieczór pełen poezji. 
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Teatralne spotkanie z Mikołajem 
„W poszukiwaniu świątecznej gwiazdki” to tytuł spektaklu, który został zaprezentowany 

8 grudnia w Kozienickim Domu Kultury. W ramach cyklu „Poranki teatralne dla dzieci” 

dla najmłodszych wystąpili aktorzy z teatru „Blaszany Bębenek” z Trzebini. 

Tematyka przedstawienia idealnie współgrała  

z obchodzonymi dwa dni wcześniej „Mikołajkami”  

oraz zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. 

Młodzi widzowie poznali przygody dwójki elfów, na 

które czekało nie lada zadanie. Na polecenie Świętego 

Mikołaja skrzaty wyruszyły do lasu, by odnaleźć 

gwiazdkę, która spadła z nieba, a bez której święta 

nie mogły dojść do skutku. 

W trakcie misji czekało ich wiele niebezpieczeństw, 

a po drodze spotykali przeróżne postacie, w tym 

Pająka, Żabę i Zbója. Za każdym razem elfy musiały 

korzystać z pomocy widzów. Spektakl miał 

interaktywną formę, dlatego dzieci miały okazję 

wykazać się na scenie. Nie zabrakło też ciekawych 

piosenek i wspólnego tańczenia. 

Co najważniejsze, gwiazdkę udało się odnaleźć,  

a tym samym święta zostały uratowane. Sam spektakl 

przybliżył młodym widzom to, czym jest prawdziwa 

przyjaźń, a także dlaczego warto słuchać starszych od 

siebie osób. Podkreślano też, że od prezentów 

ważniejszy jest klimat i możliwość wspólnego 

spędzania czasu. 

Z okazji mikołajek przedstawienie zaprezentowano 

w KDK dwukrotnie. Dodatkową atrakcją był natomiast 

występ Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Kozienicach. Muzycy zaprezentowali w holu 

pierwszego piętra wiązankę popularnych utworów,  

a ich występ spotkał się z dużym zainteresowaniem 

młodych widzów. 

Dobra zabawa? Kino KDK! 
Grudzień był wyjątkowym miesiącem w naszym kinie, a to ze względu na szkolne seanse 

mikołajkowe. Cieszymy się, że młodzi widzowie tak chętnie nas odwiedzają! 

 To była wspaniała, interaktywna zabawa! 

Specjalną niespodzianką był występ orkiestry.  

Z okazji „Mikołajek” w kinie KDK zorganizowano 

pięć seansów szkolnych. Łącznie udział w nich wzięło 

prawie 1000 dzieci i 94 opiekunów z 15 szkół z terenu 

powiatu kozienickiego. Na widowni zasiadały 

przedszkolaki, uczniowie klas 0-III i kilku klas IV-VI. 

Na dużym ekranie królowała przede wszystkim długo 

wyczekiwana „Kraina Lodu 2” oraz „Czarownica 2”. 

Przygody Elsy, Anny, Olafa, a także Aurory cieszą się 

bardzo dużym zainteresowaniem ze strony 

najmłodszych widzów. Tych, zdecydowanie, bardzo 

chętnie zapraszamy do naszego kina i przypominamy 

o możliwości organizowania seansów szkolnych. 

Oczywiście pamiętamy też o naszych stałych 

widzach, dla których przygotowujemy bieżący 

repertuar. Przełom grudnia i stycznia przyniósł nam 

kolejną ogólnopolską premierę, czyli „Futro z misia”. 

W obsadzie m.in. Olaf Lubaszenko, Cezary Pazura  

czy Michał Milowicz. Z kolei Nowy Rok rozpoczynamy 

od premiery animacji dla całych rodzin pt. „Urwis”.  

Przypominamy, że szczegółowy repertuar, 

regulamin oraz cennik dostępne są na stronie 

www.kinokozienice.pl. Tam też publikujemy 

zapowiedzi i zwiastuny filmów, które planujemy 

wyświetlać w naszym kinie. 

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

