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Magazyn Kulturalny 

LUTY w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy na seanse 

filmowe do kina.  

> Sobota, 1 lutego, godz. 11.00. 

„Pokolenia razem” — interaktywne 

spotkanie z okazji „Dnia Babci  

i Dziadka”. 

> Poniedziałek-sobota, 10-22 

lutego. „Zima w mieście  

— ferie 2020  z KDK”.  

> Czwartek, 13 lutego, godz. 

17.30 i 20.00. Koncerty „Wieczór 

Romansów Rosyjskich” z okazji 

„Walentynek”. 

> Niedziela, 16 lutego, godz. 

12.00. Poranek teatralny dla 

dzieci „Eko-Bartek”.  

> Czwartek, 20 lutego, godz. 

18.00. „Karnawał w kolorach 

musicali” — koncert muzyki 

karnawałowej. 

> Sobota, 22 lutego. Otwarte 

warsztaty literackie dla młodzieży 

i dorosłych. 

> Niedziela, 23 lutego. 

„Smykofonia — koncert dla 

maluszków”. 

> Niedziela, 23 lutego, godz. 

16.00. Wyjazd z cyklu „Teatralne 

podróże” na spektakl pt. „Król”. 

> Piątek, 28 lutego, godz. 17.45. 

Wyjazd do Radomskiej Orkiestry 

Kameralnej — Diamentowy 

jubileusz Ireny Santor. 

> Sobota, 29 lutego. Nr 105 

Magazynu Kulturalnego KDK. 

Finał WOŚP w Kozienicach. 

Kolejny rekord pobity!  
Po raz kolejny graliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.  

W niedzielę, 12 stycznia, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława 

Klimczuka i Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach zorganizowały  

z okazji 28. finału koncert charytatywny. Miło nam poinformować, 

że dzięki zaangażowaniu setek osób udało się pobić zeszłoroczny wynik 

zbiórki. Tym razem zebrano 74 733 złote i 33 grosze. Jest to najlepszy 

rezultat w historii kozienickich finałów. 

Tegoroczny finał odbywał się pod 

hasłem: „Wiatr w żagle. Dla zapewnienia 

najwyższych standardów diagnostycznych  

i leczniczych w dziecięcej medycynie 

zabiegowej”. Kozienicki sztab akcji 

znajdował się w Ognisku Pracy 

Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”, a od 

rana na ulicach całego miasta można było 

spotkać wolontariuszy. Z puszkami 

kwestowało 70 osób, a kolejne  

20 pracowało w sztabie. Zbiórka 

prowadzona była w godz. od 7.00 do 

15.00. Ponadto, w Kozienickim Domu 

Kultury im. Bogusława Klimczuka  

i w „Ogrodzie Jordanowskim”, już od 

drugiej połowy grudnia, można było 

wrzucać swoje datki do skarbon 

stacjonarnych, które były dostępne do dnia 

finału włącznie. 

Na tegoroczny finał WOŚP organizatorzy 

przygotowali specjalny happening „Serce 

Kozienic bije dla WOŚP”. Po godzinie 

13.00, na placu przy ul. Warszawskiej, 

zaczęły się pojawiać dziesiątki osób. 

Wszystko po to, by punktualnie o godz. 

13.30 utworzyć wielkie serce z napisem 

„Kozienice”, w jego środku. 

Koncertowo i odlotowo!  

Główną atrakcją kozienickiego finału był 

koncert charytatywny w sali kameralnej 

Centrum Kulturalno-Artystycznego.  

Przybyłych na to wydarzenie, w tym  

m.in. Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Kozienicach Rafała Suchermana, 

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 

Elwirę Kozłowską i Dyrektora kozienickiej 

Szkoły Muzycznej I stopnia Artura 

Miedzińskiego, przywitali prowadzący: 

Aleksandra Sitnik z KDK i Piotr Wołowicz ze 

SzM. Następnie głos zabrał przewodniczący 

Rady Miejskiej Rafał Sucherman, który 

podziękował wszystkim osobom 

wspierającym akcję. 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

Jako pierwszy na koncercie finałowym wystąpił chór „Mały Gospel” z KDK. 
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Finał WOŚP w Kozienicach. 

Kolejny rekord pobity!  

Następnie dla kozienickiej publiczności wystąpili 

uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej  

oraz podopieczni Akademii Szerokich Horyzontów 

KDK. To: chór dziecięcy „Mały Gospel”, Julia Cygan, 

Natan Wojnowski, Olga Nowakowska, Barbara 

Balcerzak, Zofia Gazda, Wiktoria Kotlicka, Piotr Wołos, 

Alicja Wit, Sandra Horszczaruk, Oliwier Dębiński, 

Marika Witkowska-Kurtek, Sandra Fafińska, Zofia 

Dropia, Samuel Ćwiek, Mikołaj Wójcik, Nina Buszko, 

Michał Lach, Katarzyna Chałdaś, Adrianna Jezuita, 

Amelia Smolarczyk oraz tercet, w składzie: Patrycja 

Wołos, Anna Wasińska i Natalia Wilczek. 

Po koncercie, zebrani wyszli przed budynek 

Centrum Kulturalno-Artystycznego, by wysłać 

symboliczne światełko do nieba. Podobnie jak rok 

temu, zrezygnowano z fajerwerków, a do „światełka” 

użyto zimnych ogni. Wszystko to dla dobra zwierząt, 

które mogłyby być spłoszone przez wystrzały. 

Cały koncert był transmitowany „na żywo” przez 

telewizję lokalną „Kronika Kozienicka” i został 

opublikowany na naszym kanale YouTube. Ponadto 

przez cały dzień relacjonowaliśmy dla Państwa  

28. Finał WOŚP w „Kronice Kozienickiej”. 

Mamy rekord!  

Tegoroczny finał przejdzie do historii jako 

wyjątkowy. Udało się bowiem, po raz drugi z rzędu, 

pobić rekord zbiórki w Kozienicach i to o około  

15 tysięcy złotych! Tym razem kozieniczanie wrzucili 

do puszek 74.733,33 zł, co jest absolutnie 

niesamowitym wynikiem. 2.100,53 zł z tej kwoty 

uzbierano w skarbonie stacjonarnej, która znajdowała 

się w Kozienickim Domu Kultury. Przypomnijmy,  

że w ubiegłym roku zebrano łącznie 59.709,32 zł. 

Poprzedni rekord pochodził natomiast z 2012 roku 

kiedy do puszek trafiło ponad 52 tys. zł. Warto dodać, 

że w tym roku z Orkiestrą grała także Gmina Garbatka

-Letnisko. W tamtejszym sztabie również padł rekord, 

który wynosi obecnie 13.011,42 zł.  

Obszerną galerię zdjęć z finału w Centrum 

Kulturalno-Artystycznym można znaleźć na naszym 

fanpage’u na portalu Facebook. Z kolei na kanale 

YouTube znajdują się materiały wideo z obu sztabów, 

w powiecie kozienickim. Polecamy! 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

„Serce Kozienic bije dla WOŚP” to nazwa happeningu, 

który zorganizowano na placu przy ul. Warszawskiej. 

Dyrektor SzM Artur Miedziński i dyrektor KDK Elwira 

Kozłowska podczas „Światełka do nieba”. 

Zbiórka była prowadzona również w Kozienickim  

Domu Kultury. Na fot. liczenie pieniędzy,  

które trafiły do skarbony stacjonarnej. 

Dyrektor SzM Artur Miedziński i dyrektor KDK  

Elwira Kozłowska podczas „Światełka do nieba”. 
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Zmieniamy się dla Państwa 

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nowy, 104. numer „Magazynu Kulturalnego 

KDK”. Numer wyjątkowy, bo w nowej, nieco odmienionej formie. Mamy nadzieję, że się 

spodoba. Specjalnie dla wygody naszych Czytelników zmieniamy się na lepsze.  

Może nie wszyscy od razu to zauważyli, ale nowe 

wydanie zostało wydrukowane na zupełnie innym 

papierze – kredowym. Druk na tzw. „kredzie” to 

niewątpliwie skok w jakości naszego czasopisma. 

Papier ten jest o wiele przyjemniejszy w dotyku.  

Co więcej, drukowane na nim ilustracje i zdjęcia są 

bardziej czytelne. Mamy nadzieję, że ta zmiana 

przypadnie naszym Czytelnikom do gustu. 

Marzenia się spełniają 

Warto przypomnieć, że „Magazyn Kulturalny KDK” 

ukazuje się nieprzerwanie od 8 lat. Pierwszy numer 

wydaliśmy 31 stycznia 2012 roku. Pomysłodawcą jego 

wydania była Elwira Kozłowska, dyrektor KDK, która 

do dnia dzisiejszego sprawuje nad nim pieczę, 

odpowiadając za ostateczny szlif każdego nowego 

numeru. 

Przypomnijmy, że we wrześniu 2019 roku magazyn 

obchodził swój wyjątkowy jubileusz. 30 września 

ukazało się bowiem jego 100. wydanie. Wówczas 

opublikowaliśmy specjalny tekst poświęcony jego 

historii, sytuacji obecnej i planom na przyszłość. 

Czytamy w nim: „Moim marzeniem jest,  

aby „Magazyn” był wydawany w sposób profesjonalny,  

w drukarni. Wierzę, że kiedyś nam się to uda  

– mówi Elwira Kozłowska”. 

Na spełnienie tych marzeń nie musieliśmy długo 

czekać. Można powiedzieć, że słowa te były nieco 

prorocze. Zmiana papieru wiąże się bowiem z faktem, 

że w styczniu zaczęliśmy współpracę z drukarnią  

z Białobrzegów. Co ciekawe, „Magazyn Kulturalny 

KDK” w nowej formie ukazał się równo 8 lat po tym, 

jak światło dzienne ujrzało jego pierwsze wydanie.  

Możliwe, że to nie jedyna zmiana, jaka czeka 

naszych Czytelników. Mamy różne pomysły dotyczące 

zarówno formy, jak i treści naszego czasopisma. 

Wszystko po to, by zapewnić przyjemną lekturę 

odbiorcom, a także w profesjonalny i ciekawy sposób 

dokumentować działalność Kozienickiego Domu 

Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Korzystając z okazji przypominamy, że „Magazyn” 

dostępny jest również w formie elektronicznej na 

stronie domu kultury www.dkkozienice.pl. 

Przez 8 lat i łącznie 103 wydania „Magazyn Kulturalny 

KDK” drukowaliśmy własnym sumptem. Teraz 

 rozpoczynamy nowy rozdział jego historii. 

Kozieniczanie powitali Nowy Rok 

Setki osób pojawiły się na Zabawie Sylwestrowej, organizowanej przez Gminę Kozienice, 

by wspólnie powitać Nowy Rok 2020. Impreza miała wyjątkowy charakter.   

Wieńczącą stary rok zabawę zorganizowano  

w innym miejscu niż dotychczas, bo na parkingu przy 

Krytej Pływalni „Delfin”. Tam na scenie, od godz. 

22.00, publikę bawił DJ Gregor. Specjalnie na tę noc 

przygotował on wiązankę szlagierów z lat 80. i 90.,  

a przed sceną bawiły się setki osób. 

Nowy Rok mieszkańcy powitali wspólnie  

z Burmistrzem Gminy Kozienice Piotrem Kozłowskim 

oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kozienicach 

Rafałem Suchermanem. Nie zabrakło gorących życzeń 

na najbliższe 12 miesięcy oraz wspólnego odliczania 

do godziny „zero”. Przygotowano też specjalne 

atrakcje. Organizatorzy, ze względu na dobro 

zwierząt, zrezygnowali z pokazu fajerwerków. Zamiast 

tego były m.in. lasery i dymiarki, wyrzutnie iskier oraz 

kolorowe konfetti. Było widowiskowo!  

Organizatorem wydarzenia była Gmina Kozienice, 

współorganizatorem Kozienickie Centrum Rekreacji  

i Sportu, partnerami zaś Kozienicka Gospodarka 

Komunalna i Kozienicki Dom Kultury.  
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„Kozienicka Karta Mieszkańca” w KDK 

Od początku stycznia, w naszej gminie, funkcjonuje „Kozienicka Karta Mieszkańca”. 

Posiadanie karty uprawnia do szeregu zniżek przy korzystaniu z usług partnerów 

programu, w tym Kozienickiego Domu Kultury. Zachęcamy do wyrabiania kart. 

„Kozienicka Karta Mieszkańca” ma formę 

zindywidualizowanej, imiennej karty plastikowej  

i wydawana jest nieodpłatnie na okres 3 lat. Otrzymać 

ją mogą mieszkańcy, którzy rozliczają podatki  

w Kozienicach i deklarują w zeznaniu podatkowym,  

że miejscem ich stałego zamieszkania jest Gmina 

Kozienice. Ponadto kartę mogą otrzymać członkowie 

ich rodzin, którzy nie osiągają dochodu. 

Wnioski o jej wydanie należy składać w punkcie 

informacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej 

karta.kozienice.pl, gdzie można zapoznać się ze 

szczegółami korzystania z karty, z regulaminem, listą 

partnerów i obowiązującymi zniżkami, a także pobrać 

wzór wniosku. 

Karta działa również w KDK 

Informujemy, że Kozienicki Dom Kultury znalazł się 

w gronie partnerów programu. Osoby posługujące się 

kartą mogą skorzystać z 10% zniżki na odpłatne 

usługi świadczone przez KDK, tj. wyjazdy w ramach 

cyklu „Teatralne Podróże” oraz bilety do kina. 

KDK nadal honoruje „Kozienicką Kartę Rodziny”  

do czasu ważności jej obowiązywania. Niemniej osoby 

posiadające tę kartę także zachęcamy do ubiegania 

się o nową kartę, gdyż „Kozienicka Karta Mieszkańca” 

obejmie „Duże Rodziny” wraz z przysługującymi  

im 50% ulgami. 

Front karty zdobi wyjątkowa grafika  

z charakterystycznymi dla naszego miasta obiektami. 

Orszak Trzech Króli 

„Cuda, cuda ogłaszają” – to hasło przewodnie tegorocznego Orszaku Trzech Króli, który 

po raz kolejny przemaszerował ulicami naszego miasta. 6 stycznia, setki osób wspólnie 

świętowały Objawienie Pańskie, a Kozienicki Dom Kultury znalazł się na trasie marszu. 

Uroczystości rozpoczęto od mszy świętej  

w kościele pw. Świętej Rodziny. Po nabożeństwie, 

zebrani uformowali przed kościołem orszak.  

Po krótkiej modlitwie, odegrano tam pierwszą scenę,  

a brzemienna Maryja wraz z Józefem wyruszyła  

w podróż do Betlejem. Za Świętą Rodziną ruszyli 

także Trzej Królowie. W rolę mędrców wcielili się 

Paweł Kibil, Aleksander Fikus i Zdzisław Gregorczyk. 

Orszak przeszedł ul. Głowaczowską i skręcił  

w ul. Legionów. Tam przed Krytą Pływalnią „Delfin” 

uczniowie PSP 3 odegrali scenę z dworu Heroda. 

Kolejny przystanek czekał przed Centrum Kulturalno-

Artystycznym. Tu uczniowie PSP 2 przedstawili scenę 

walki dobra ze złem, walki aniołów z diabłami. 

Następną atrakcją była tzw. Brama Anielska, która 

czekała na wiernych na ulicy Warszawskiej. Po jej 

przekroczeniu, orszak wyruszył do kościoła  

pw. Świętego Krzyża, gdzie przy Szopce Betlejemskiej 

czekała ostatnia scena. Nowonarodzonemu 

Zbawicielowi pokłon złożyli pastuszkowie, Trzej 

Królowie i wszyscy wierni. 

Jedna ze scen tegorocznego orszaku rozegrała się  

przy wejściu do Centrum Kulturalno-Artystycznego.  
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Magiczna wystawa w CKA 

„Błotno liryczny realizm magiczny” – to tytuł najnowszej wystawy, która od 24 stycznia 

prezentowana jest w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego. Na barwnej 

ekspozycji prezentowane są prace Sławomira Zawadzkiego.  

Wystawa prac kozienickiego autora spotkała się  

z ogromnym zainteresowaniem ze strony 

mieszkańców naszego miasta i okolic. Licznie 

przybyłych na to wydarzenie gości powitała Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. W tym 

gronie, oprócz autora prac, jego rodziny i znajomych, 

znaleźli się także przedstawiciele władz lokalnych,  

w tym Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice  

ds. Technicznych Mirosław Pułkowski oraz kozieniccy 

twórcy. Nie mogło zabraknąć też dyrekcji  

i pracowników Muzeum Regionalnego w Kozienicach.  

Z tą placówką autor prac związany jest od wielu lat 

zawodowo. 

W trakcie uroczystego otwarcia mowa była  

o artyście i jego wyjątkowych pracach. Sylwetkę 

Sławomira Zawadzkiego i jego dorobek twórczy 

przybliżyła dyrektor Elwira Kozłowska. Gospodarz 

obiektu podkreślała m.in. skromność artysty.  

W samych superlatywach o pracach kozienickiego 

malarza wypowiedział się także wiceburmistrz 

Mirosław Pułkowski. Jak zaznaczył, powinny one 

gościć w galeriach sztuki na całym świecie. 

Na wszystkich uczestników wernisażu czekała 

specjalna atrakcja. Do wygrania była bowiem jedna  

z prac autora. Zwycięzcę wyłoniono poprzez 

losowanie, a obraz trafił do rąk Tytusa Panka. 

Miłym akcentem była też specjalna niespodzianka 

dla Sławomira Zawadzkiego. Wiersz autorstwa Jerzego 

Wojtkowskiego, napisany specjalnie na tę okazję, 

odczytała Elżbieta Wit. Nie mogło zabraknąć również 

podziękowań i kwiatów dla artysty, które wręczył mu 

wiceburmistrz Mirosław Pułkowski. Nie zabrakło też 

wielu indywidualnych gratulacji dla autora, które 

złożyli mu znajomi i bliscy. 

Komisarzem prezentowanej wystawy jest 

instruktor KDK Agnieszka Bieńkowska. Prace 

Sławomira Zawadzkiego można oglądać w sali 

wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego  

do 8 marca. Gorąco polecamy. 

O autorze: 

Sławomir Zawadzki – urodził się w 1965 roku. Jest 

absolwentem Państwowego Liceum Sztuk 

Plastycznych w Nałęczowie oraz Policealnego Studium 

Plastycznego w Kielcach. Pracuje w Muzeum 

Regionalnym w Kozienicach im. prof. Tomasza 

Mikockiego. Tworzy w zakresie malarstwa, rysunku, 

projektowania graficznego, scenografii. Od 1984 roku 

uczestniczy w wielu wystawach indywidualnych  

i zbiorowych. Jego prace znajdują się w prywatnych 

kolekcjach w kraju i zagranicą. 

Na wernisażu nie mogło zabraknąć członków  

Grupy Twórczej „Vena” z KDK.  

Podczas wernisażu do zdobycia była jedna  

z wyjątkowych prac Sławomira Zawadzkiego. 

Obcowanie z barwnymi pracami Sławomira  

Zawadzkiego to czysta przyjemność.  



 

Str. 6 

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

Wystawa prac naszych słuchaczy 

„Szkice z pracowni UTW” to tytuł wystawy, którą w styczniu można było oglądać w sali 

na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego. Tym razem prezentowane były prace 

autorstwa uczestników zajęć artystyczno-plastycznych, odbywających się w ramach 

fakultetów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury. 

Na wernisażu obecni byli m.in.: dyrektor KDK 

Elwira Kozłowska, prowadzący zajęcia artystyczno-

plastyczne Wojciech Stachurski, radni  

z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Kozienicach 

Arturem Materą, a także autorzy prac i słuchacze. 

Wszystkich przybyłych powitała koordynator UTW 

Anna Tomczyk-Anioł, a następnie głos zabrała 

dyrektor Elwira Kozłowska. Podkreśliła, że cieszy się  

z tego faktu, że pierwsze wydarzenie, organizowane  

w domu kultury w nowym roku, jest związane  

z działalnością seniorów, bo to grupa szczególnie 

aktywna. Dyrektor przypomniała też historię tych 

zajęć plastycznych, a także mówiła o początkach 

Grupy Twórczej „Vena”, która od ponad 20 lat działa 

w KDK. Jej członkowie również zaangażowali się w tę 

wystawę, a na ścianach zawisły ich prace. 

Jako kolejny głos zabrał Wojciech Stachurski. 

Przekazał on specjalne podziękowania i symboliczne 

kwiaty na ręce dyrektor KDK, a potem podsumował 

ostatnie miesiące pracy na zajęciach plastycznych. 

Mówił też o prezentowanych rysunkach. Tych jest 

około setki; zostały wykonane różnymi technikami: 

ołówkiem, węglem, sepią i pastelami. Powstawały  

w okresie od października do grudnia 2019 roku. 

Następnie przyszła pora na podziękowania dla 

wszystkich autorów prac, do których trafiły specjalne 

dyplomy. Te wręczyli im: wiceprzewodniczący Artur 

Matera, dyrektor Elwira Kozłowska oraz Wojciech 

Stachurski. Nie zabrakło wspólnego, pamiątkowego 

zdjęcia. 

Autorami prezentowanych prac są: Joanna Bacho, 

Teresa Castel-Gogacz, Władysława Barbara Drachal, 

Janina Jaśkiewicz, Regina Kalbarczyk, Grażyna 

Kamińska, Maria Komsta, Józef Kondeja, Krystyna 

Kondeja, Ewa Krupińska, Elżbieta Kwiatkowska, 

Wanda Laskowska, Elżbieta Majewska, Krzysztof 

Prasek, Bogumiła Janina Rzepkowska, Alicja Spyra, 

Lucyna Stępień, Halina Wolszczak. 

Galerię zdjęć z wernisażu można znaleźć na 

fanpage’u Kozienickiego Domu Kultury na portalu 

Facebook (facebook.com/KDKimBK), zaś relację wideo 

na kanale Youtube (youtube.com/KDKimBK). 

Przy takiej okazji nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia. Na fotografii: autorzy prac, organizatorzy  

wystawy oraz goście pierwszego w nowym roku wernisażu w Kozienickim Domu Kultury. 
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Znane cytaty i „Alternatywy 4” 

Nowy rok kalendarzowy studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu 

Kultury im. Bogusława Klimczuka zaczęli od niezwykle interesujących wykładów. 

Specjalne prelekcje dla nich wygłosili m.in. autorka wyjątkowych publikacji Jolanta 

Szwalbe i współautor scenariusza serialu „Alternatywy 4” – Janusz Płoński. 

W środę, 8 stycznia, po świąteczno-noworocznej 

przerwie rozpoczął się II semestr Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury, w roku 

akademickim 2019/2020. Pierwszy wykład w nowym 

roku wygłosiła Jolanta Szwalbe. Pochodząca z Łodzi 

autorka ma na swoim koncie osiem publikacji, które 

są zbiorami różnego rodzaju cytatów, haseł  

i aforyzmów. Tym razem przytoczyła te, które znalazły 

się w książce „Pozostaw po sobie ślad”. Cytaty 

dotyczyły życia, radości, niepoddawania się  

w trudnych chwilach oraz starości. Przytaczała  

m.in. słowa Martina Luthera Kinga, Janusza Korczaka 

czy Adama Naruszewicza. 

Czad ciągle groźny 

Kolejną prelekcję przedstawił natomiast  

st. kpt. Karol Majdak z Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Tematem 

jego wystąpienia były zagrożenia związane z czadem  

i ogniem w trakcie okresu grzewczego. Mówił  

o najczęstszych przyczynach groźnych zdarzeń 

oraz o tym, w jaki sposób im przeciwdziałać. Swoją 

prezentację uzupełnił o ciekawy film profilaktyczny. 

Rowery i seriale  

Z kolei 15 stycznia z naszymi studentami-

seniorami spotkał się Łukasz Wykrota, Prezes 

Radomskiego Towarzystwa Retrocyklistów „Sprężyści” 

i kurator wystawy w Muzeum Rowerów Polskich  

w Radomiu. Opowiedział o historii radomskich 

rowerów i kolarstwa. Ponadto przywiózł ze sobą jeden 

z muzealnych eksponatów, a sam ubrał się w strój 

retrocyklisty. Była to replika przedwojennego 

sportowego stroju męskiego. 

W trakcie tego spotkania prelegent mówił  

o pierwszych rowerowych konstrukcjach. Słuchacze 

poznali historię radomskiego kolarstwa. Łukasz 

Wykrota przygotował prezentację pełną starych 

fotografii, ukazujących retrocyklistów, zdjęcia 

dokumentujące zawody kolarskie. Mówił też  

o radomskim Klubie Sportowym „Broń”. Dziś 

kojarzony jest głównie z piłką nożną, ale w 1926 roku 

powstał jako Klub Kolarzy i Motocyklistów. 

Drugi wykład poświęcony był kultowemu serialowi, 

cieszącemu się dużą sympatią widzów, czyli słynnym 

„Alternatywom 4”. O kulisach tej produkcji 

opowiedział słuchaczom UTW Janusz Płoński, który 

wraz z Maciejem Rybińskim wpadł na pomysł 

napisania scenariusza, na podstawie którego powstała 

kultowa seria. Podczas wykładu zgromadzeni mieli 

okazję przypomnieć sobie liczne sceny z serialu. 

Janusz Płoński opowiadał o ich (nie tylko 

komediowym) przesłaniu, ukazując ukryte fakty  

i przybliżając ciekawe anegdoty. 

Po wykładzie był czas na pytania i rozmowę  

z zaproszonym gościem, a że serial cieszy się 

niesłabnącą popularnością, to chętnych do 

wymienienia choćby kilku słów nie brakowało. Warto 

dodać, że Janusz Płoński był również gościem studia 

„Kroniki Kozienickiej”. Na naszym kanale YouTube 

(youtube.com/KDKimBK) można obejrzeć odcinek 

„Rozmowy z…” z jego udziałem. Polecamy. 

Janusz Płoński przytoczył studentom szereg anegdot 

związanych z serialem „Alternatywy 4”. 

Wykład Jolanty Szwalbe został bardzo ciepło  

przyjęty przez naszych seniorów. 
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Z pamięcią o babciach i dziadkach 

Przebojowe filmy w Kinie KDK 

Kolejny miesiąc w kinie rozpoczynamy właśnie od 

ponownej emisji polskiego kandydata do Oscara, czyli 

filmu „Boże Ciało” w reżyserii Jana Komasy. Pierwsze 

dni lutego to także polski film sensacyjny  

„Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”  

oraz premiera animacji „SuperPies i TurboKot”. 

Na kolejne premiery zapraszamy już 7 lutego. 

Dojrzałym widzom proponujemy film erotyczny „365 

dni” na podstawie bestsellerowej książki autorstwa 

Blanki Lipińskiej. Szykuje się hit. 

 Dla młodszych zaś mamy niemiecko-chińską 

animację „Gang zwierzaków”. Dla maluchów mamy 

też specjalne seanse w ramach feryjnej akcji „Filmowe 

środy w Kinie KDK”. 12 lutego wyświetlimy animację 

„Szybcy i śnieżni”, a tydzień później film familijny 

„Chłopiec i wilk”. 

Do kina zapraszają Kozienicki Dom Kultury  

im. Bogusława Klimczuka i Stowarzyszenie „Łódź 

Filmowa”. Szczegółowe informacje, repertuar i cennik, 

dostępne są na stronie www.kinokozienice.pl 

We wtorek, 21 stycznia, wolontariuszki z klubu wolontariatu „Skrzydła” Kozienickiego 

Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, odwiedziły seniorów ze Stowarzyszenia Klub 

Seniora „Radosna Jesień”. Okazją do spotkania były „Dzień Babci” i „Dzień Dziadka”.  

Spotkanie odbyło się w świetlicy Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszystkich przybyłych 

powitała opiekun klubu - Ewa Kalbarczyk, która 

podziękowała młodzieży za towarzystwo i za pamięć  

o tych wyjątkowych świętach. Wolontariuszki 

przygotowały z tej okazji wierszyk, złożyły życzenia, 

wręczyły zwiastujące wiosnę tulipany i słodkie 

upominki. Na odpowiedź ze strony seniorów nie trzeba 

było długo czekać. Były podziękowania, coś słodkiego 

dla wolontariuszek oraz mini-program artystyczny,  

w humorystyczny sposób opowiadający o miłości  

w dojrzałym wieku.  Podczas spotkania nie mogło 

zabraknąć też wspólnych rozmów przy ciastku  

i filiżance herbaty oraz wspólnego śpiewania. 

Przy takiej okazji nie mogło zabraknąć upominków od wolontariuszek dla seniorów, a także od seniorów  

dla wolontariuszek. Spotkanie, jak zawsze, było świetną okazją do integracji międzypokoleniowej. 

Miłośnikom kina luty z pewnością kojarzy się z Ceremonią wręczenia Oscarów.  

Te prestiżowe nagrody zawsze rozpalają emocje. Nie zabraknie ich też w Kinie KDK. 
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Zapraszamy do literackich zmagań 

Już po raz czwarty Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłosił „Regionalny 

Konkurs Poetycki”. To doskonała okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności literackie  

i wymienić się doświadczeniami z innymi poetami. Na zgłoszenia czekamy do 6 marca. 

Adresatami konkursu są pełnoletni (powyżej 18. 

roku życia) mieszkańcy powiatów: kozienickiego  

i radomskiego. Każdy uczestnik zgłasza trzy wiersze 

(wydruk, trzy egzemplarze), które muszą być 

opatrzone godłem. Do prac konkursowych należy 

dołączyć, w zaklejonej małej kopercie opatrzonej tym 

samym godłem, wypełnione oświadczenie, które 

można pobrać z naszej strony www.dkkozienice.pl. 

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście bądź na adres 

pocztowy Kozienickiego Domu Kultury z dopiskiem 

„Konkurs poetycki”. 

Nie należy zgłaszać wierszy wcześniej 

publikowanych i wcześniej nagradzanych, w innych 

konkursach. Pod pojęciem „publikacji” rozumie się 

wydawnictwa zwarte (wydane drukiem książki, 

czasopisma oraz antologie wierszy), a także publikacje 

elektroniczne. 

Czekają nagrody 

Oceny wierszy dokona powołane przez 

organizatora jury. Na najlepszych czekają nagrody 

finansowe: za I miejsce – 500 zł, II – 400 zł, III – 300 

zł. Dopuszcza się przyznanie 3 wyróżnień po 100 zł. 

Wręczenie nagród oraz podsumowanie konkursu 

odbędzie się 21 marca, o godz. 16.00 w sali 

kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 

Kozienickiego Domu Kultury www.dkkozienice.pl, pod 

numerem telefonu 48 611 07 50 wew. 125 lub e-mail: 

halina.korynska@dkkozienice.pl 

Muzyczny język Chopina  
To było niezwykłe spotkanie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku KDK. 22 stycznia, dla 

kozienickich seniorów wystąpił światowej sławy pianista — profesor Edward Wolanin.  

Ceniony pedagog i pianista jest laureatem licznych 

konkursów pianistycznych. Już w wieku 15 lat, jako 

najmłodszy w historii uczelni student, rozpoczął naukę 

na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina.  

Na swoim koncie ma liczne koncerty na całym świecie, 

a do Kozienic przyjechał z wykładem „Język muzyczny 

Chopina”. Wykład miał w dużej mierze formę 

koncertu, a studenci-seniorzy wysłuchali kilku 

fenomenalnych kompozycji Mistrza z Żelazowej Woli. 

Jak podkreśla profesor Edward Wolanin, muzyka 

Chopina nie jest dla nikogo obojętna, zawsze porusza  

i intryguje. Każdy w niej jest w stanie znaleźć coś dla 

siebie, a to stanowi o jej sile i ponadczasowości. 

Wydarzenie to spotkało się z zainteresowaniem  

i gorącym odbiorem ze strony  seniorów. Ponadto, 

tego dnia, Rada Słuchaczy z okazji „Dnia Babci  

i Dziadka” przygotowała dla naszych słuchaczy 

niespodziankę – słodki poczęstunek i piosenkę. 

Profesor wprowadził słuchaczy do świata Chopina. Rada Słuchaczy przygotowała słodką niespodziankę. 
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Spektakl z ważnym przekazem 

Kolejna akcja z nakrętkami 

Od ośmiu lat w Kozienickim Domu Kultury prowadzona jest zbiórka plastikowych 

nakrętek z przeznaczeniem na rzecz chorych dzieci. W piątek, 31 stycznia, zakończyliśmy 

akcję dla Oliwiera Popisa, a od 1 lutego zbieramy „korki” dla Marcela Króla z Nowej Wsi. 

„Śmieciaki ratują świat” to tytuł „Poranka teatralnego dla dzieci”, który odbył się  

w niedzielę, 19 stycznia, w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.  

Tym razem dla najmłodszych wystąpili aktorzy z Teatru „Tak” ze Skomielnej Czarnej. 

Artyści przygotowali spektakl poruszający aktualny 

i ważny dla naszej planety temat. Akcja 

przedstawienia obsadzona była w niedalekiej 

przyszłości, w której na świecie żyły już tylko tytułowe 

„Śmieciaki”. Od nich dzieci dowiedziały się, jak świat 

wyglądał kiedyś, dlaczego wszystko się zepsuło i co 

zrobić, żeby go naprawić. Poprzez zabawę najmłodsi 

uczyli się ekologicznego postępowania, sami zresztą 

wiele na ten temat wiedzieli. Ekologiczny spektakl 

bardzo podobał się młodym widzom, a dzięki zabawie 

poznali nowe zagadnienia i miło spędzili niedzielne 

popołudnie. Galerię zdjęć z tego wydarzenia można 

znaleźć na naszym fanpage’u na portalu Facebook. Już 

dziś zapraszamy też na kolejne spotkanie z cyklu 

„Poranki teatralne dla dzieci”. W niedzielę,  

16 lutego, spektakl „Eko-Bartek” zaprezentują 

aktorzy z Teatru „Urwis” z Krakowa. Początek jak 

zawsze o godz. 12.00. 

To była interaktywna zabawa z udziałem dzieci.  

Maluchy jak zawsze chętnie wchodziły na scenę. 

Spektakl bawił i uczył. Mowa była m.in. o segregacji 

odpadów. To obecnie bardzo istotne kwestie. 

Marcel urodził się jako w pełni zdrowe, tryskające 

energią dziecko. Kiedy miał czternaście miesięcy 

zachorował na zapalenie oskrzeli. Nikt nie spodziewał 

się, że to z pozoru niegroźne wydarzenie pociągnie ze 

sobą tak wiele konsekwencji, takich, które zmienią 

jego życie i sprawią, że obok szczęśliwego 

funkcjonowania i odkrywania piękna świata, będzie 

musiał walczyć z przeciwnościami losu. Wirus ten 

zaatakował również staw biodrowy, uszkadzając 

jednocześnie nerw udowy. Poskutkowało to miękkim 

niedowładem nóżki, co wymusiło intensywną 

rehabilitację, która częściowo odbudowała 

uszkodzenia. Mimo poprawy stanu nerwu, po odbytym 

leczeniu, potrzebuje dalszego kontynuowania 

rehabilitacji, ponieważ wystąpiła różnica w długości 

jego małych nóżek oraz 

pojawiło się 

problematyczne 

skrzywienie kręgosłupa. 

Nakrętki są 

przyjmowane w Centrum 

Kulturalno-Artystycznym, 

codziennie w godz. 9.00-

21.00. Zbiórka potrwa do 

30 kwietnia. Patronują jej 

wolontariusze  Klubu 

Młodzieżowego 

Wolontariatu „Skrzydła”  

z Kozienickiego Domu 

Kultury . 

Każdy może pomóc  

Marcelowi w rehabilitacji. 
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Sukcesy naszych wokalistek 

Wokalistki z Kozienickiego Domu Kultury wyśpiewały w ostatnich tygodniach kilka nagród na prestiżowych  

konkursach. „Tercet z KDK”, w składzie: Patrycja Wołos, Natalia Wilczek i Anna Wasińska, zdobył II miejsce  

w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie – Radom 2019” oraz Nagrodę 

Marszałka Województwa Mazowieckiego w XXI edycji Radomskich Spotkań z Kolędami i Pastorałkami pod 

 hasłem „W hołdzie Ks. Bp. Janowi Chrapkowi”, które były też eliminacjami do XXVI Międzynarodowego  

Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Z Będzina dziewczyny przywiozły 

natomiast wyróżnienie. Ponadto Natalia i Anna zdobyły II miejsce w XX Jubileuszowym Regionalnym 

 Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy i grajmy Mu…” w Pruszkowie, a Patrycja zajęła tam III miejsce. 

Wycieczka seniorów z UTW 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK to osoby bardzo aktywne. Swoje pasje realizują m.in. na  

wykładach i fakultetach, ale sami również organizują sobie ciekawe atrakcje. W grudniu grupa naszych  

studentów odwiedziła stolicę. Na fot. widzimy ich przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. 
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