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MATKA JUŻ WIE!
Zapowiadany w numerze 17/2020 (rozmowa  z Karolem Kozakiem i Mateuszem Pułkowskim) 

koncert dedykowany pamięci “Zielonego” udał się tak, że długo jeszcze po nim huczało. 
Niestety, trochę poniosło nas z relacją, która wyszła zbyt długa, by  zmieścić ja na stronach 
gazety. Zamiast ją ciąć - zostawiamy tutaj jedynie kilka pamiątkowych zdjęć, zachęcając 
do przejrzenia obszernego tekstu pod tym samym tytułem dostępnego na naszej stronie 
tygodnikoko.pl (QR poniżej).

Wystąpi “Muzyczna” Band Café Piątek, 22 października, godz. 18.00
Kawiarnia Kulturalna w Kozienicach

KASY FISKALNE ON-LINE
Tel. 503 057 533
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji
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NIERUCHOMOŚCI

TOWARZYSKIE

•  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA •   OGŁOSZENIA •   OGŁOSZENIA •
UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE W WYPADKU PRZESŁANIA OGŁOSZENIA NA NASZ ADRES 

MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl    PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA

MOTORYZACJA

RÓŻNE

• Sprzedam samochód osobo-
wy CHEVROLET  AVEO silnik 1,2, 
rok produkcji 2004, stan dobry, 
cena 2400. Tel. 694-193-904  
(Kozienice)

• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A 
TAKŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI 
PO NICH. TEL. 795-529-520

• Kupię stare motocykle, moto-
rowery, części. Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCYKLE I SA-
MOCHODY wsk, mz, simson, mo-
torynka itp FIAT, POLONEZ. Ciąg-
niki rolnicze. Tel. 721 029 688

• Sprzedam koparkę CASE obro-
towa 1991 r., koparkoładowarkę, 
stan dobry.  Tel. 668-803-997

• Sprzedam rozrusznik oraz si-
łownik tylny do koparki CASE, 
cena 2000 zł. Tel. 784-783-757

• Sprzedam pianino do reno-
wacji ponad 100-letnie, 630 zł.  
Tel. 501-566-168

• Sprzedam komputer stacjo-
narny marki DELL Windows 7 
Professional z monitorem DELL.  

Pracownicy produkcji, pakowaczki 
Kozienice

Zatrudnimy kobiety i mężczyzn w zakładzie 
produkcyjnym  Kozienicach. Zatrudnienie  w oparciu  

o umowę o pracę w systemie 3- zmianowym, 
atrakcyjne warunki zatrudnienia, 

możliwość nawiązania dłuższej współpracy.

Kontakt 501 310 762, 48 679 48 03
Agencja zatrudnienia - nr wpisu 47

Firma EOC BELGIUM O/ w Polsce w Łuczynowie 
poszukuje kandydatów na stanowisko: Pracow-
nik Produkcyjno-Magazynowy do działu produkcji  
wodnych klejów do papieru.

Wymagania: wykształcenie min. średnie, uprawnienia do 
obsługi wózków widłowych, dyspozycyjność i gotowość 
do pracy w systemie 2-zmianowym,

Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę  w pełnym 
wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie stałe oraz premię 
uznaniową, możliwości pracy stałej w stabilnej firmie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z firmą 
tel. 48 332 03 32, lub 502 329 474 lub 

na email: rekrutacja.eoc2015@gmail.com
EOC Belgium nv SA Oddział w Polsce 

Łuczynów 98 C, 26-900 Kozienice

Procesor: Intel Pentium CPU 
G640 2.80 GHz Pamięć RAM 
8.00GB. 64-bit. Tel. 606-743-998

• Sprzedam wersalkę, stan 
bardzo dobry, cena 120 zł.  
Tel. 501-566-168

• Sprzedam fotele stan bar-
dzo dobry, cena za fotel 25 zł  
Tel. 501-566-168

• Sprzedam wagę do 500 
kg, stan dobry, cena 90 zł  
Tel. 501-566-168

• Sprzedam drzwi drewniane 
stan dobry cena 180 zł. 

Tel.  501-566-168

• Sprzedam beczkę 600l ocynk. 
Szczelna z zaworem, używana do 
wody. Tel. 604 420 756

• Sprzedam 2 sedesy poznańskie. 
Tel. 668-803-997

Dom (197m2) murowa-
ny, (3 łazienki, 4 sypial-
nie + salon, 2008 r.), obok 
dom drewniany 50m2, 
zabudowania gospodar-
cze (garaż, pomieszcze-
nia gospodarcze, stodoła 
- drewniane, na działce 
4700m2. Ruda k. Kozienic, 
cicha, atrakcyjna okolica, 
wszystkie media w ulicy. 
Cena do uzgodnienia. 

Tel. 882-126-601

• Kupię działkę rolno-budowlaną 
lub gospodarstwo w Kozienicach 
lub okolicy, mój  tel. 690 509 802

• Sprzedam działkę rekreacyjną 
nr 48 na ROD „USTRONIE” w Ko-
zienicach. Działka zabudowana – 
altanka murowana z poddaszem, 
podpiwniczeniem i własnym uję-
ciem wody. Tel: 501 478 780

• Kupię działkę budowlaną w 
miejscowości Majdany lub okoli-
ce. Tel. 739-075-275

• Sprzedam gospodarstwo 
rolne, 15 ha, gm. Policzna.  
Tel. 784-783-757

• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie dwupokojowe w 
bloku działkę rekreacyjno-bu-
dowlaną o pow. 2,6 ha. Działka 
zabudowana, w pełni uzbrojona 
w media, położona 10 km od Ko-
zienic. Tel. 500 787 904

• Sprzedam działkę budowlaną 
w Chinowie, 2000m². Cena do 
uzgodnienia. Tel. 728-789-998

• Sprzedam hektar ziemi w 
Brzózie klasa 3 cena 40.000.  
Tel. 604-181-478

S • przedam działki budowlane w 
Janikowie 1200m². Tel. 604-181-
478 lub 503-124-381

• Pani wolnego stanu lat 60, szu-
ka pana w wieku 55-65 lat w celu 
spędzania wspólnego czasu z Ko-
zienic i okolic. Tel. 506 315 800.

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje

SPRZEDAM komplet opon 
letnich KLEBER 195/55/R15 
i jedną  oponę  MICHELIN  
195/55/R15.  Cena  do  uzgod-
nienia.  Tel. 604 420 756

KOMPLEKSOWE PORZĄDKOWANIE GROBÓW
MYCIE | CZYSZCZENIE | POLEROWANIE

WIĄZANKI I ZNICZE (WŁASNE LUB KLIENTA)
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Spn. s. “Przystanek Kozienice”, 
Tel. 882-126-601

Europejska Sieć 
Służb Zatrudnie-
nia - EURES pro-
wadzi kampanię 
informacyjną nt. 
pracy sezonowej 
w UE w ramach 
ogólnoeuropej-
skiej kampanii in-
formacyjnej koor-
dynowanej przez 
Europejski Urząd 
ds. Pracy. Celem kampanii 
jest podniesienie świadomo-
ści wśród osób poszukują-
cych pracy i pracodawców na 
temat ich praw, obowiązków  
i możliwości.

Powiatowy Urząd Pracy w 
Kozienicach bierze również 
udział w powyższej akcji pro-

mując informa-
cje dotyczące 
tej problema-
tyki na terenie 
Powiatu Kozie-
nickiego m.in. 
poprzez stronę 
https://kozie-
nice.praca.gov.
pl/

Zachęcamy 
do odwiedzenia strony inter-
netowej https://eures.praca.
gov.pl gdzie są publikowane 
różnego rodzaju informacje 
w ramach kampanii, w tym 
informacje o wydarzeniach 
realizowanych przez Urzędy 
Pracy i Ochotnicze Hufce Pra-
cy na terenie kraju.
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Nadleśniczy Tomasz Sot - zna-
ny zapewne niektórym z Państwa 
czy to ze spotkań na turystycz-
nych szlakach, czy np. z wykła-
dów na UTW - okazał się z jednej 
strony fachowcem, traktującym 
publiczność poważnie i unikają-
cym podchodzenia do podejmo-
wanych tematów powierzchow-
nie, z drugiej zaś osobą bardzo 
kontaktową i po prostu świet-
nym narratorem. Obawiamy 
się, że zakres i uszczegółowienie 
poruszanych zagadnień pozwolą 
nam jedynie zasygnalizować w 
ramach naszej skromnej relacji 
główne kwestie, o których była 
mowa...

Najpierw zatem: czym w ogóle 
jest Nadleśnictwo Kozienice? A 
raczej: czym nie jest, bo na star-
cie dowiedzieliśmy się, że nie jest 
przedsiębiorstwem, nie jest za-
leżne od samorządów (obejmuje 
8 gmin i 2 powiaty), nie sprzeda-
je też gruntów. Jest podstawo-
wą, samodzielną jednostką orga-
nizacyjną Lasów Państwowych, 
podlega jej Regionalnej Dyrekcji i 
działa na podstawie ustawy o la-
sach, gospodarując na terenach 
leśnych, które zostały w tym celu 
Lasom Państwowym przez Skarb 
Państwa powierzone. To leśnicy 
zatem mają dopilnować, by, ko-

lokwialnie mówiąc drzewa “ro-
sły jak trzeba”, a drewno zostało 
pozyskane we właściwy sposób i 
w odpowiedniej ilości, po czym 
sprzedane zgodnie z przepisa-
mi. Drewno, które, jak Tomasz 
Sot uświadomił zebranym, jest 
obecnie na świecie surowcem 
strategicznym o gigantycznym 
znaczeniu, coraz droższym i co-
raz mocniej poszukiwanym, od-
powiedzialność jest zatem nie-
bagatelna!

Las i zarządzanie nim to jed-
nak przecież nie tylko ekonomia, 
ale i ochrona przyrody, szukanie 
balansu między eksploatacją, 
a dbałością o ekosystem, który 
wytrzymać może wiele naszych 
błędów, ale nie wszystkie wyba-
czy. Zachowanie ostoi przyrody 
jest ważne zarówno dla licznych 
gatunków roślin i zwierząt, jak i 
dla ludzi, którzy na leśnych ścież-
kach szukają ukojenia i odskoczni 
od stresu codziennego życia. Jak 
zatem zrównoważyć potrzebę 
użycia ciężkiego sprzętu do wy-
cięcia takiej a takiej ilości drzew 
z pragnieniem jak najmniejsze-
go zakłócenia środowiska, w 
którym wyrosły? Jak przekonać 
ludzi, którzy z widokiem tych 
konkretnych drzew za oknem się 
zżyli, że dla samego lasu będzie 

lepiej, jeśli zastąpią je inne? Jak 
pogodzić wizję lasu jako miejsca 
pracy - ciężkiej i niebezpiecznej, 
bo co roku ginie w gospodarce 
leśnej około 30-40 osób - z po-
strzeganiem lasu jako niemalże 
własności grzybiarzy i turystów? 
To wszystko ostatecznie spoczy-
wa na barkach nadleśniczego i 
jego podwładnych, Tomasz Sot 
zaś starał się w ciągu tych 2 go-
dzin spotkania wyjaśnić nam, jak 
złożone i skomplikowane są to 
problemy i w jak długiej perspek-
tywie trzeba o nich myśleć. Mało 
jest zawodów, w których faktycz-
ne efekty niektórych decyzji wi-
dać po 40 latach. Jak w świecie 
galopujących zmian klimatycz-
nych przewidzieć, czy dokonany 
dziś wybór gatunków, jakimi ob-
sadzamy dany teren, okaże się 
za 40 lat słuszny? Facebookowi 
ekolodzy (nie mylić z prawdzi-
wymi) mają zazwyczaj w takich 
sprawach na podorędziu proste 
odpowiedzi - fachowiec nato-
miast widzi ogrom zmiennych i 
niepewności.

Czego na pewno możemy się 
spodziewać: Tomasz Sot nie krył, 
że w Puszczy Kozienickiej coraz 
częściej będziemy widzieć wy-
cinki, które zawsze - także z jego 
perspektywy - wyglądają brzyd-

ko. Nie da się ich jednak uniknąć, 
ponieważ drzewostan naszej 
puszczy jest stary - przeciętnie 
75 lat w porównaniu 63 latami 
średniej krajowej - co nie jest 
wcale dla lasu zdrowe. Będziemy 
także, w związku ze zmianami 
klimatu, obserwować susze i hu-
raganowe wiatry, które wyrządzą 
w drzewostanie ogromne szko-
dy. Nie dą się tego uniknąć. Las 
będą zmieniać zarówno czynniki 
klimatyczne, jak i człowiek. “Nie 
wyobrażajcie sobie nigdy, że las 
jest elementem stałym” - mówił 
nadleśniczy.

Na szczęście zmiany w lesie to 
nie tylko przygnębiające wizual-
nie efekty jego eksploatacji, ale 
także ciekawe inicjatywy zmie-
rzające ku temu, aby udostęp-
nić las wszystkim i umożliwić 
poznawanie go na jak najlep-
szych warunkach. Tomasz Sot 
podkreślił, że akurat z władzami 

Kozienic współpraca układa się 
bardzo dobrze, a finansowa-
ne przez samorządy nowe ciągi 
pieszo-rowerowe spladają się z 
leśnymi ścieżkami coraz ściślej. 
Rower jest w ogóle wg. nadleś-
niczego przyszłością turystyki 
leśnej, stąd np. zmiany na Kró-
lewskich Źródłach, zmierzające 
do wyproszenia samochodów 
poza strefę bezpośredniego ich 
sąsiedztwa. 2 czy 3 kilometry to 
odległość, którą spokojnie moż-
na przejść czerpiąc z tego radość, 
tym bardziej, że nieobecność aut 
sprzyja zarówno zdrowiu, jak i 
wygodzie rowerzystów, rodziców 
z wózkami dziecięcymi, osób 
poruszających się na wózkach  
inwalidzkich...

Czy Tomasz Sot pojawi się jesz-
cze kiedyś w Kawiarni Kultural-
nej? Tego nie wiemy, na pewno 
natomiast spotkać możecie go 
na szlaku. Czego i jemu i Państwu 
życzymy.

Jak żyć? Dla siebie ORAZ dla innych
11 października w Kawiarni Kulturalnej w Kozienicach spotkać i poznać można było 

gościa wyjątkowego. W ramach cyklu spotkań “Jak żyć?” odwiedził nas bowiem 
Piotr Cieszewski - taternik i zdobywca Mount Everestu, czytelnikom OKA znany choćby  
z relacjonowanej przez nas w roku 2013 wyprawy na ten szczyt, profesjonalny mówca i trener 
przywództwa, wieloletni dyrektor oddziałów w korporacji budowlanej Skanska i ekspert  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, ambasador Szlachetnej Paczki, maratończyk…  
oraz po prostu fajny facet.

Skąd ta mogąca sprawiać wra-
żenie niestosownej familiarność? 
Otóż już na samym początku 
spotkania Piotr poprosił zebra-
nych, by przynajmniej na czas 
jego trwania wszyscy przeszli na 
“Ty”, co przypieczętowane zosta-
ło przybiciem z każdym uczest-
nikiem żółwika, każdy też podał 
swoje imię. Ten prosty gest z 
miejsca skrócił dystans między 
“publiką” i “prelegentem” i nadał 
swobodny ton reszcie wydarze-
nia.

Piotr Cieszewski na początek 
zamiast w góry zaprosił nas… do 
Inowrocławia, i to nie współczes-
nego, a tego z roku 1945, w tym 
bowiem mieście i okresie jego 
pracujący w tamtejszym szpitalu 
dziadek dokonał odkrycia zwią-
zanego z leczeniem duru brzusz-
nego, które, w miarę jak wieści o 
nim zataczały coraz szersze kręgi, 
oznaczało dla tysięcy - dziesiątek, 
setek tysięcy ? - ludzi odwołanie 
wyroku śmierci. Sednem opowie-
ści były a) chęć pochwalenia się 
dziadkiem, co prelegent przyznał 
bez wstydu i b) zwrócenie uwa-
gi na fakt, że odkrycia, którego 
wedle wszelkiego prawdopodo-
bieństwa dokonać powinien ze-
spół doskonale wykształconych 
naukowców pracujących w do-
skonale wyposażonym laborato-
rium, dokonał człowiek zdespero-
wany, wykształcony tak sobie, na 
miarę możliwości czasów wojny 
i pracujący w warunkach fatal-

nych, a udało mu się to dlatego, 
że nie godził się z niemożnością, 
zadawał pytania i szukał odosob-
nienia, by przemyśleć możliwe 
odpowiedzi. Pierwszym zatem 
przekazem, jaki popłynął do pub-
liczności, było PYTAJ, SZUKAJ I 
NIE DAWAJ SIĘ PRZEKONAĆ, ŻE 
SKORO “LEPSI” NIE ZDOŁALI ,TO 
I TOBIE SIĘ NA PEWNO NIE UDA.

Piotr Cieszewski namawia nas 
zresztą niekoniecznie do tego 
byśmy próbowali odmienić swój 
(czy innych) los w sposób tak 
spektakularny, ale także byśmy 
na co dzień nie poddawali się 
marazmowi i poczuciu niemoż-
ności, znajdując satysfakcję w 
pracy codziennej, które - wbrew 
temu , co często sądzimy i mówi-
my - bardzo rzadko faktycznie jest 
bez sensu.

Zanim w końcu udało nam się 
wyruszyć w góry, po drodze za-
haczamy jeszcze o Wietnam, a 
właściwie przytaczane przez Pio-
tra ankiety, jakie cierpliwy badacz 
przeprowadził z 750 żołnierzami 
US Army, którym udało się prze-
trwać piekło tamtejszych obozów 
jenieckich, zadając im jedno tylko 
pytanie: “Dlaczego przeżyłeś?”. 
Okazało się, że najczęściej udzie-
laną odpowiedzią było “urozma-
icałem, sobie czas”. Co Państwo 
na to? Wysoce popularne były też 
odpowiedzi “pomagałem innym” 
oraz “widziałem sens w tym, co 
robimy”. Nas nikt do bambu-
sowych klatek na szczęście nie 

pakuje, ale czy nie bywa tak, że 
szamoczemy się czasem w życiu 
tak, jakbyśmy byli w nim uwię-
zieni? Jak zatem przetrwać? Piotr 
Cieszewski, opierając się na twar-
dych naukowych podstawach, 
odpowiada: pomagajmy innym 
nawet, gdy komuś z zewnątrz 
mogłoby się to wydawać marno-
waniem energii; róbmy rzeczy, 
które uważamy za sensowne i 
szukajmy sensu w tym, co robi-
my; urozmaicajmy sobie życie, 
robiąc rzeczy nowe, bo wówczas 
(co jest poparte ustaleniami neu-
ronauk) w naszych mózgach two-
rzą się nowe połączenia, niejako 
odświeżające cały system.

Wreszcie góry. Piotr Cieszew-
ski był z uczestnikami spotkania 
szczery: za pierwszym razem pod-
jąwszy próbę wejścia na Acon-
cagę (najwyższy szczyt Andów) 
poniósł klęskę, zrezygnował. Ze-
brawszy się do powrotu, będąc 
już niemal jedną noga w samo-
locie zdecydował : “Nie, tak nie 
może być, spróbuję jeszcze raz.”. 
Wrócił, podjął kolejną próbę… i 
znów mu się nie udało, zrezyg-
nował jeszcze szybciej (niżej) niż 
za pierwszym razem. W Andy 
powrócił dopiero po dłuższym 
czasie, dokonawszy wcześniej au-
todiagnozy przyczyn swoich nie-
powodzeń, którymi okazały się 
kołaczące się nieustannie gdzieś z 
tyłu głowy niepozałatwiane spra-
wy i niedotrzymane obietnice, 
nawet te bardzo trywialne. Tym 

razem pozałatwiał i podomykal 
wszystkie, poszedł z czystą gło-
wą - i tym razem się udało. Gdzie 
więc przegrał za pierwszym i dru-
gim razem? Piotr odpowiada: “w 
głowie”.

Wyprawę na Mount Everest 
- symboliczną, w 60. rocznicę 
pierwszego zdobycia tej góry bar-
dzo też dla Piotra Cieszewskiego 
ważną z powodów osobistych 
- również prawie przegrał w gło-
wie. Niosąc wielki bagaż oczeki-
wań i zobowiązań, bo szedł tam 
m.in. jako ambasador Szlachet-
nej Paczki, by zatknąć na szczy-
cie flagę akcji ,mentalnie prawie 
załamał się pod ich ciężarem, a 
fizycznie usiadł i odmówił dalszej 
wędrówki. Podniosły go nie silne 
ręce kolegów, ale słowa lidera 
wyprawy, który okazał się kimś 
prawdziwie godnym tego miana. 
Człowiek ten, który uprzednio 
poznał każdego z uczestników 
wyprawy jak sie tylko dalo, spę-
dzając z nim cały dzień marszu, 
wiedział co powiedzieć, powie-
dział zaś: “Piotr, przegrywasz te-
raz nadzieje swoich bliskich”.

Nie było filmowego cudu, za-
strzyku energii, zmęczenie ma-
gicznie nie ustąpiło, słońce nie 
wyszło nagle zza gór a wiatr nie 

zaczął wiać w plecy, pomagając 
wędrowcom - ale właściwe sło-
wa, wypowiedziane we właściwy 
sposób i we właściwym momen-
cie wystarczyły, by Piotr podniósł 
się i zaczął przestawiać nogi, któ-
re finalnie poniosły go na sam 
szczyt. Dlatego Piotr Cieszewski 
wierzy w słowa i potrafi skłonić 
innych, by także w to, co mówi, 
uwierzyli. Pozostawiając uczest-
ników spotkań z nim, w tym tego 
poniedziałkowego w Kozienicach, 
bez łatwych recept, ale za to z 
zastrzykiem motywacji, paroma 
rozsądnymi wskazówkami i po-
czuciem, że warto. A na tytuło-
we pytanie JAK ŻYĆ odpowiada: 
altruizm czyni nas lepszymi, ale 
nie istnieje w próżni, bo zawsze 
zawiera w sobie cząstkę egoi-
zmu, ponieważ działając na rzecz 
innych czujemy się przecież do-
brze. Zawieść bliskich to straszna 
rzecz, podobnie jak zawieść sie-
bie, dobrem jest pomóc drugie-
mu człowiekowi, ale dobre jest 
też zatroszczenie się o siebie. Na 
szczęście jednak jedno drugiego 
nie wyklucza, zatem… żyjmy dla 
innych, owszem, ale także dla 
siebie.

Albo odwrotnie, jak kto woli.

Las nie jest elementem trwałym
18 października przyszedł czas na kolejne spotkanie w Kawiarni Kulturalnej: tym razem jego 

bohaterem był Nadleśniczy Tomasz Sot, szerokim tłem zaś podlegające mu Nadleśnictwo 
Kozienice, o którym uczestnicy spotkania dowiedzieć mogli się bardzo dużo, a wiedzieć chcieli jesz-
cze więcej - dość powiedzieć, że pytania od publiczności wydłużyły spotkanie o dobre pół godziny!

Fot. Krystian Zieliński
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W sobotę, 2 października 
w hali sportowej Kozienickie-

go Centrum Rekreacji i Sportu 
kilkudziesięciu zawodników 

stanęło do walki o podium  
w Mistrzostwach Grupy Enea 

w Tenisie Stołowym. Uczestni-
cy zmierzyli się w pięciu kate-
goriach: mieszane do 40 roku 
życia i powyżej 40 roku życia, 
kobiet oraz w kategoriach li-
gowców i amatorów.

Wszyscy zawodnicy po po-
dzieleniu na grupy stoczyli po-
jedynki w kategorii do 40 roku 
życia i powyżej 40 roku życia. 
Wśród młodszych zawodników 
zwycięstwo wywalczył Marcin 
Pawlak z Enei Operator, II miej-
sce zdobył Jarosław Kozłowski 
z Enei Trading, natomiast brą-
zowy medal otrzymał Przemy-
sław Nowak z Enei Centrum. 
W kategorii powyżej 40 roku 
życia wygrał Artur Moroz z Enei 
Wytwarzanie, srebrny medal 
zdobył Bohdan Jędrzejewski z 
Enei Operator, brązowy medal 
również powędrował do Enei 
Operator, otrzymał go Jarosław 
Marchalewski.

Wśród kobiet zwycięstwo od-
niosła Izabela Kościołek z Enei 
Centrum, drugie miejsce zdo-
była Elżbieta Dolot, również z 
Enei Centrum.

Kategoria poświęcona grze 
amatorów okazała się zwy-
cięska dla Andrzeja Skowro-
na z Enei Bioenergia z Połań-
ca, II miejsce zdobył Michał 
Mikołajczyk z Enei Centrum, 
zaś brąz Tomasz Marszalik  

z Enei Połaniec.

W najbardziej prestiżowej 
kategorii ligowców zwycięstwo 
wywalczył Marcin Pawlak, który 
w tym turnieju odniósł podwój-
ną wygraną, srebrny medal 
otrzymał Artur Moroz, brązowy 
zaś Bohdan Jędrzejewski.

Gośćmi specjalnymi tego 
dnia był Tomasz Redzimski, 
trener klubu Dartom Bogo-
ria Grodzisk Mazowiecki oraz 
jego syn, Miłosz Redzimski, 
multimedalista Mistrzostw 
Europy Juniorów i Kadetów. 
Panowie zaprezentowali bar-
dzo efektowny i interesujący 
trening, pokazując  ciekawe 
techniki gry w tenisa sto-
łowego. Duet przedstawił 
także grę pokazową, a wszy-
scy odważni mieli okazję 
stoczyć indywidualny poje-
dynek z młodym mistrzem. 

Drobne upominki trafiły rów-
nież do najstarszego uczestni-
ka turnieju, emerytowanego 
pracownika Enei Wytwarzanie, 
Mariana Płachty oraz najmłod-
szego sędziego, około 10-let-
niego chłopca.

Oprócz cennych nagród dla 
zwycięzców każdej kategorii, 
przewidziane również były dy-
plomy i upominki dla wszyst-
kich uczestników turnieju.

II miejsce wywalczyła drużyna TWR zmiana C.n 

I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Enei Wytwarzanie ds. Pracowniczych

V Mistrzostwa Grupy Enea w Tenisie Stołowym już za nami!

Drużyna MZZE wygrała w I Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 
Prezesa Enei Wytwarzanie ds. Pracowniczych. Najlepszym 

zawodnikiem zawodów został wybrany Andrzej Kalinka.

Kilkudziesięciu obecnych oraz emerytowanych pracowników Grupy Enea wzięło udział  
w V Mistrzostwach Grupy Enea w Tenisie Stołowym. Turniej odbył się w sobotę, 2 października 

w hali sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Enea Wytwarzanie była sponsorem 
tego sportowego wydarzenia, a zorganizował je Kozienicki Klub Tenisa Stołowego.

I Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Prezesa ds. Pracowniczych od-
był się 16 października na boisku 
przy Zespole Szkół nr 1 im. Le-
gionów Polskich w Kozienicach. 
Wzięło w nim udział 6 drużyn 
składających się z pracowników 
Enei Wytwarzanie: Olejandry, 
Logistyka, MZZE, TWR-C, STA-
NY, TWR-A.  Zespoły liczyły 12 
zawodników, z których bezpo-
średnio grało sześciu w polu plus 
bramkarz. Mecze trwały dwa 
razy po 10 minut, obowiązywał 
system każdy z każdym.

Zaangażowanie było ogromne, 
po zaciętej rywalizacji na boisku 
I miejsce zajęła drużyna MZZE, 
drugie TWR-C, a trzecie TWR-A.

Przyznano również nagrody 
indywidualne. Kapituła turnieju 

uznała za najlepszego zawod-
nika turnieju Andrzej Kalinkę 
(MZZE), najlepszym bramkarzem 
został Łukasz Mularski (TWR-
-C), a najlepszym strzelcem  
Sławomir Kuźmiński (MZZE). 

Puchary i nagrody indywidu-
alne wręczył Marcin Łukasie-
wicz, Wiceprezes Zarządu ds. 
Pracowniczych, który był pod 
ogromnym wrażeniem zaanga-
żowania naszych pracowników 
podczas wszystkich pojedyn-
ków. Dziękował też za udział 
zawodnikom biorącym udział 
w zawodach. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali upominki wraz  
z pamiątkową koszulką.

Wszystkim zawodnikom gratu-
lujemy wyników i już zapraszamy 
na kolejną edycję turnieju.

Na III miejscu znależli się zawodnicy TWR zmiana A.n 

I miejsce w turnieju zajęła drużyna Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków.n 
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Dzień Edukacji Narodowej w Urzędzie Miejskim w Kozienicach
To oni bez wątpienia odgrywają istotną rolę w życiu każdego 

człowieka. Są wymagający, cierpliwi, pomocni  i wyrozumiali. 
14 października przedstawiciele placówek oświatowych  
z terenu Gminy Kozienice spotkali się w Urzędzie Miejskim  
z Burmistrzem Piotrem Kozłowskim.

Spotkanie zorganizowano, by 
wspólnie uczcić Dzień Edukacji 
Narodowej. Poza nauczycielami i 
dyrektorami,  w wydarzeniu tym 
uczestniczyli też  przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kozienicach - 
Rafała Sucherman oraz przewod-
niczący Komisji Edukacji, Kultury, 
Sportu, Turystyki i Promocji  w 
Radzie Miejskiej  - Grzegorz Wro-
nikowski.

Wszystkich przybyłych powi-
tał Dyrektor Wydziału Edukacji 
w UM – Robert Boryczka. Spot-
kanie rozpoczęto od programu 

artystycznego, przygotowanego 
przez uczniów i nauczycieli Szko-
ły Muzycznej I stopnia w Kozie-
nicach . Młodzi artyści zaprezen-
towali zarówno muzyczne, jak  
i wokalne umiejętności.

Po części artystycznej przy-
szedł czas na życzenia i podzięko-
wania za pracę  i zaangażowanie 
w kształcenie i rozwijanie dzieci  
i młodzieży. Były też nagrody 
przyznawane przez Burmistrza 
Gminy Kozienice, tort i pamiąt-
kowa fotografia.

UCZCILI PAMIĘĆ „CEZARA”
W dniu 10 października 2021 r. w Kozienicach i Kociołkach odbyły się uroczystości przy-

pominające postać i tragiczną śmierć organizatora a zarazem dowódcy pierwszego  
w regionie oddziału partyzanckiego Armii Krajowej – podporucznika Michała  
Gumińskiego ps. „Cezar”.

Z niewielu posiadanych in-
formacji wynika, iż ppor. Mi-
chał Gumiński pełnił służbę w 
naziemnej obsłudze lotnictwa 
Wojska Polskiego. Po wybuchu 
II wojny światowej, od roku 
1943 ukrywał się, będąc po-
szukiwany przez Niemców. Z 
rodzinnej Łodzi trafił w ten spo-
sób na ziemię radomską, gdzie 
podjął się działalności konspira-
cyjnej. W jej efekcie w czerwcu 
1943 roku zorganizował i stał 
się dowódcą oddziału party-
zanckiego okręgu radomskie-
go Armii Krajowej. Oddział ten 
początkowo liczył około czter-
dziestu osób, natomiast póź-
niej jego liczebność wzrosła do 
około stu dwudziestu ludzi. W 
pierwszym okresie działalności 
żołnierze „Cezara” przeprowa-
dzali głównie akcje zaopatrze-
niowe w Radomiu dla polskiego 
podziemia, jednak już od wrześ-
nia 1943 roku mieli kilka starć 

zbrojnych z Niemcami, a w koń-
cu roku dokonali akcji dywersyj-
nej w majątku Pakosław w gmi-
nie Iłża. Dobrą passę przerwała 
niespodziewana tragedia. Ppor. 
Michał Gumiński „Cezar" zginął 
w dniu 24 lutego 1944 roku w 
wyniku nieporozumienia i wy-
nikłego z niego omyłkowego 
starcia z patrolem Batalionów 
Chłopskich w nieistniejącej już 
gajówce Kobyli Las, znajdującej 
się niedaleko Kociołek. Został 
pochowany na pobliskim cmen-
tarzu wojennym z lat I wojny 
światowej. W miejscu gajówki 
obecnie znajduje się krzyż i tab-
liczka, która przypomina wyda-
rzenia z lutego ’44 roku.

Niedzielne obchody rozpo-
częła msza święta odprawio-
na przez ks. kan. Władysława 
Sarwę w kościele parafialnym 
pw. Świętej Rodziny w Kozieni-
cach. Po nabożeństwie uczest-

nicy udali się do Kociołek, pod 
pomnik-mogiłę „Cezara”. Tam 
miało miejsce złożenie wiąza-
nek i zniczy oraz okolicznościo-
we przemówienia.

Wśród przedstawicieli sa-
morządów znaleźli się m.in.: 
Krzysztof Wolski – Starosta Po-
wiatu Kozienickiego, Mirosław 
Pułkowski – Zastępca Burmi-
strza ds. Technicznych oraz 
Artur Matera – Wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej w Kozie-
nicach. Obecni byli także przed-
stawiciele lokalnych organizacji 
pozarządowych, szkół, instytu-
cji. Nie zabrakło mieszkańców 
Kociołek.

Organizatorami uroczystości 
byli jak co roku Gmina Kozie-
nice, Starostwo Powiatowe w 
Kozienicach, Światowy Związek 
Żołnierzy AK Koło Kozienice, 
Kozienickie Stowarzyszenie Re-
konstrukcji Historycznych.

Zakończył się I etap budowy 
szlaku rowerowego biegnącego 
wzdłuż DK 48
Jest to efekt umowy na udostępnienie terenów leśnych w celu utworzenia szlaku rowerowego, 

zawartej przez Burmistrza Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego z Lasami Państwowymi.

Łącznie będzie to odcinek po-
nad 3 kilometrowy biegnący od 
Łuczynowa Nowego do końca gra-
nic gminy. W pierwszym etapie 
wykonano ścieżkę od zabudowań 
tej miejscowości do tzw. drogi 
wałkowej. Kolejne dwa etapy tej 
leśnej ścieżki, będą obejmować 
odcinki: od drogi gminnej tzw. 
wałkowej do Traktu Królewskie-
go, oraz od Traktu Królewskiego 

do granicy z  Gminą Głowaczów.
„Celem utworzenia nowego 

szlaku jest możliwość bezpieczne-
go przemieszczania się niechro-
nionych uczestników ruchu dro-
gowego oraz poprawa wizerunku 
i atrakcyjności turystycznej obsza-
ru Puszczy Kozienickiej. Razem z 
nadleśniczym Nadleśnictwa Ko-
zienice – Tomaszem Sotem mamy 
nadzieję że to nowe rozwiązanie 

komunikacyjne przypadnie do 
gustu mieszkańcom i turystom” 
- poinformował Burmistrz Gminy 
Kozienice Piotr Kozłowski.

Pierwszy oddany do użytku od-
cinek szlaku rowerowego o dłu-
gości ok. 500 m. i szerokości 2 m. 
wykonała Kozienicka Gospodarka 
Komunalna. Łączny koszt  pierw-
szego etapu to 229 663,79 zł.
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Bieg na 100-lecie Młodzieżowego Ruchu PCK

Noc Bibliotek w Kozienicach

W jubileuszowym biegu upamiętniającym założycieli  Młodzieżowego Ruchu PCK 
, 7 października na stadionie kozienickim udział wzięły dzieci z przedszkoli nr 

1-5  i Przedszkola przy PSP4 w Kozienicach oraz młodzież ze szkół podstawowych 1-4  
w Kozienicach i z Janikowa oraz Magnuszewa i z Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach.

W tym roku Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice przystąpiła do ogólnopolskiej 
akcji Noc Bibliotek pod hasłem „Czytanie wzmacnia…”

Łącznie wystartowało 280 
uczestników na trasę 1 kilo-
metra.

Przed biegiem wręczono 
też nagrodę PSP nr 4 , która 

w akcji ,,Gorączka złota "  ze-
brała 122 kg monet o nomina-
łach 1,2 5 groszy,  plasując się 
jednocześnie na 2. miejscu w  
województwie.

Po biegu na każde-
go uczestnika  czekała na 
koronie stadionu porcja  
jubileuszowego tortu.

09.10.2021 w Głównej odbyła 
się Noc Bibliotek, gdzie rodzice 
wraz z dziećmi spędzili wieczór 
na wspólnej zabawie pod hasłem 
"Czytanie wzmacnia...determinu-
je w dążeniu do osiągnięcia celu”. 
Bibliotekarze Anna Paduch i Eliza 
Sygocka tej nocy przygotowały 
detektywistyczne spotkanie.

Zabawa była świetna. Za-
częliśmy od rozmowy i pytań: 
Kim jest Detektyw?; Co to jest 
przestępstwo?; Co to jest ali-
bi? Dodatkowo dzieci wycina-
ły atrybuty detektywa: wąsy,  

okulary, lupę i melonik.

Głównym punktem nasze-
go wieczornego spotkania był 
escape room pt.: "Poszukiwacze 
zaginionej książki". Uczestnicy 
zostali podzieleni na trzy grupy. 
Każda grupa miała do rozwiąza-
nia 7 zadań, aby w ostateczności 
odnaleźć "zaginioną książkę". 
Wszyscy otrzymali Legitymację 
Detektywa.

Końcowym punktem Nocy Bi-
bliotek 2021 w Głównej był se-
ans filmowy pt.: "Operacja Czło-

wiek w czerni" Norwegia 2018, 
reż. Grethe Bøe-Waal. To krymi-
nał familijny o parze młodych de-
tektywów, ekranizacja popular-
nej serii książek dla dzieci „Biuro 
Detektywi-styczne nr 2”.

Podczas seansu dzieci miały 
zagwarantowany poczęstunek tj. 
popcorn i napoje (wzmocnienie 
ciała). Miało to na celu uatrakcyj-
nienie tej akcji i pokazanie Biblio-
teki w cieplejszej odsłonie.

Przygotowała:
Anna Paduch
Eliza Sygocka

Fot. Jerzy Wojtkowski Fot. Jerzy Wojtkowski
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XXII Zlot Turystów Województwa Mazowieckiego

Trzeba patrzeć na brew! ...czyli Dorota Miśkiewicz i Marek Napiórkowski w KDK

Zlot rozpoczął się częścią 
krajoznawczą, która koncen-
trowała się na walorach tury-
stycznych gminy Magnuszew. 
W rolę przewodnika wcielił się 
wójt Marek Drapała. Zlot roz-
począł się w Skansenie Bojo-
wym I Armii Wojska Polskiego 
w Mniszewie. Uczestnicy zwie-
dzali skansen i zapoznali się z 
historią walk o przyczółek wa-
recko-magnuszewski. Kolejnym 
punktem była wizyta w Rozni-
szewie w kościele pw. Narodze-
nia NMP, o którym opowiedział 
proboszcz ks. Wojciech Celuch. 
W Rozniszewie znajduje się 
również kopiec Kościuszki z 
1917 r. oraz pomnik Orła Bia-
łego na cmentarzu parafialnym 
poświęcony powstańcom stycz-
niowym. W miejscowości Anie-
lin uczestnicy dotarli do miejsca 

obozu powstańczego płk Ko-
nonowicza, gdzie znajduje się 
monumentalny pomnik. Ostat-
nim punktem na trasie krajo-
znawczej był Magnuszew. Tu 
w kościele parafialnym uczest-
ników powitał proboszcz ks. 
Krzysztof Dukielski, a o historii 
kościoła opowiedział ks. senior 
Florian Rafałowski. Następnie 
uczestnicy obejrzeli pomnik po-
święcony walkom o przyczółek 
warecko-magnuszewski oraz 
kwatery żołnierzy poległych  
w latach 1939 i 1944.

Wieczorem odbyła się część 
oficjalna, podczas której wrę-
czane były wyróżnienia dla 
działaczy PTTK. Na uroczystość 
przybyli: zastępca dyrektora 
Departamentu Kultury, Pro-
mocji i Turystyki Urzędu mar-
szałkowskiego Województwa 

mazowieckiego Izabela Stel-
mańska, zastępca Burmistrza 
Gminy Kozienice Dorota Stę-
pień, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Kozienice Tomasz Sot i Dyrektor 

Kozienickiego Centrum Rekrea-
cji i Sportu Marcin Zmitrowicz. 
Medalem „Pro Masovia” wy-
różniony został m.in. prezes 
naszego Oddziału Arkadiusz 

Nowakowski. Natomiast kol. Ta-
deuszowi Pomorskiemu został 
nadany tytuł Członka Honoro-
wego Mazowieckiego Forum 
Oddziałów PTTK. Dzień zakoń-
czyła biesiada turystyczna.

W drugim dniu zlotu uczest-
nicy zwiedzili rezerwat i ścież-
kę edukacyjną „Królewskie 
Źródła”, po której oprowadzał 
nadleśniczy Nadleśnictwa Ko-
zienice Tomasz Sot. Impreza 
zakończyła się przy ognisku tu-
rystycznym.

Zlot odbywał się pod hono-
rowym patronatem Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika, Wójta Gminy 
Magnuszew Marka Drapały, 
Wiceprezesa Enea Wytwarza-
nie Marcina Łukasiewicza oraz 
Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Kozienice Tomasza Sota. Part-
nerem Zlotu była Enea.

Ziemia Kozienicka gościła w dniach 9-10 X uczestników XXII Zlo-
tu Turystów Województwa Mazowieckiego, którego współor-

ganizatorem był Oddział PTTK w Kozienicach. Wzięło w nim udział 
150 uczestników z 18 oddziałów PTTK z całego województwa.

Jak wiele wydarzeń w okresie pandemii, i ten koncert był wielokrotnie przekładany. W tym wypadku być może wyszło to poniekąd na dobre, bo dzięki temu 
7 października 2021 roku, dzień 6. urodzin Kozienickiego Domu Kultury w CK-A, o których przypomniała dyrektor KDK Elwira Kozłowska, zyskał oprawę 
zaiste wyjątkową, w postaci występu dwóch nietuzinkowych postaci, który z pewnością pozostanie w pamięci obecnych na ten imprezie na długo...

Ustalmy na początek jedno: 
Dorota Miśkiewicz i Marek Na-
piórkowski to nie jacyś drugoli-
gowi jazzowi wyrobnicy z gatun-
ku “wystarczająco dobrzy”, ale 
współcześnie w naszym kraju 
absolutne podium odpowied-
nio jazzowej wokalistyki i gitary. 
Gitarę Marka Napiórkowskiego 
można usłyszeć na jakichś 150 
albumach wydanych w ciągu 
ostatnich 30 lat (w tym kilku 
podpisanych jego nazwiskiem), 
a i do laurów zdobywanych w 
plebiscytach branżowych pism 
mógł się już przyzwyczaić. Doro-
ta Miśkiewicz również od lat 90. 
pojawia się na płytach przede 
wszystkim jako głos, ale także 
kompozytorka i autorka teks-
tów i nagradzana bywa równie 
często. Poza wspólną pracą przy 
płytach, ta dwójka artystów wy-
stępuje jako duet od roku 2015, 
toteż czasu na muzyczne dotar-
cie się było aż nadto....

O tym, jak niezwykłym mu-
zyczny porozumieniem ten czas 
zaowocował, przekonać mogli 
się wszyscy szczęśliwcy, którym 
udało się zdobyć wejściówkę na 
wczorajszy koncert. Cóż wielkie-
go może zaproponować duet? 
Standardowo wyobrażamy to 
sobie tak: no cóż, pan zaakom-
paniuje, pani zaśpiewa. Ma być 
jazz? Ach, czyli pan podłoży 
akordy nieco bardziej fikuśne, a 
pani pewnie trochę poswingu-
je. Jeśli ktoś rozumował w ten 
sposób, spodziewając się całości 
bezpiecznie stonowanej i prze-

widywalnej, musiał się bardzo 
miło rozczarować. Swingowanie 
owszem było, były też nieco bar-
dziej fikuśne akordy… ale oprócz 
tego był też ogromny ładunek 
energii i emocji, zaskakujące 
zwroty akcji, niewymuszony 
acz stale obecny humor oraz 
porywająca swoboda, z jaką ar-
tyści podchodzili do materiału 
wejściowego i ciągła ich goto-
wość, by bawić się nim, splata-
jąc, rozplatając i wywracając do 
góry nogami harmonie, dźwięki 
i oczekiwania. Do wspólnego 
splatania zaproszona zosta-
ła zresztą i publiczność, przed 
którą Dorota Miśkiewicz posta-
wiła zadania nieco trudniejsze 
od partycypacji na zasadzie “ja 
mówię HIP, wy mówicie HOP!”: 
zażyczyła sobie mianowicie, 
by strategicznych momentach 
utworu “Nucę, gwiżdżę sobie“ 
publiczność wsparła jazzowy 
duet gwizdaniem prostej sześ-
ciodźwiękowej melodyjki.

Należy przy tym podkreślić, 
że nie chodziło bynajmniej o 
odgwizdanie byle jakie, byle 
odbębnić punkt pt “zabawa z 
publicznością”, nic z tych rzeczy! 
Zawodowym uchem artystka 
wyłapywała wszelkie niedociąg-
nięcia takiej ad hoc zaangażo-
wanej sekcji dętej, dochodząc 
w końcu do wniosku, że roz-
wiązaniem optymalnym będzie 
sygnalizowanie właściwego mo-
mentu jej wejścia sugestywnym 
ruchem brwi. Metoda okazała 
się skuteczna, a publiczność mo-

gła sobie pogratulować.
 Przy okazji: na płycie utwór 

ten usłyszycie Państwo w aran-
żacji na pełny zespół, pamię-
tajcie jednak, że w czwartek na 
scenie nie było nikogo oprócz 
wokalistki i Marka Napiórkow-
skiego. Żadnej trzymającej takt 
i wspierającej sekcji rytmicznej, 
żadnej mogącej poszerzyć har-
monię dodatkowej gitary czy 
klawiszy. Czy muzyka była przez 
to uboższa? Ani trochę. Ba, oka-
zało się wręcz, że brak koniecz-
ności koordynowania większej 
liczby instrumentów pozwala 
na nadzwyczajną swobodę w 
odniesieniu do rytmu, tempa 
i harmonii. W kilku utworach 
znalazły się sekcje, w których 
wokalistka i gitara wchodziły w 
improwizowany dialog, prze-
komarzały się, przedrzeźniały, 
a momentami po prostu odla-
tywały wspólnie w kosmos, bo 
wokal Doroty Miśkiewicz to nie 
tylko ciepły, cudownie rozkoły-
sany śpiew, ale także ogromny 
wachlarz natchnionych wokaliz 
i dźwięków iście przedziwnych, 
zaś gitara Marka Napiórkow-
skiego nieraz dwoiła się i troiła, 
w sensie poniekąd dosłownym. 
Jak to możliwe? Otóż gitarzysta 
z ogromną wprawą posługiwał 
się nie tylko na zmianę gitarą 
elektryczną i elektroakustyczną, 
ale również baterią elektroniki, 
w tym looperów, czyli urządzeń 
potrafiących w locie przechwy-
tywać daną frazę i następnie od-
twarzać ją w pętli, by na jej bazie 

gitarzysta mógł dodawać ko-
lejne warstwy. Tam natomiast, 
gdzie dla właściwego efektu 
artystycznego nieodzowny wy-
dawał się nieobecny wszak na 
scenie bas, Marek Napiórkowski 
odpalał octaver, czyli urządze-
nie obniżające wprowadzony do 
niego dźwięk o oktawę, dzięki 
czemu używając zwykłej gitary 
elektrycznej muzyk może grać w 
rejestrze gitary basowej.

A co właściwie było grane? 
M.in. utwory “Nucę, gwiżdżę 
sobie” i “Budzić się i zasypiać 
(z tobą)” z płyty wokalistki pt. 
“Caminho”, zabawny “Tuńczyk” 
i piękny “Lins” z płyty “ALE”. 
Utwór “Byle Jak” z tekstem Ma-
rii Czubaszek wzięty został z re-
pertuaru Andrzeja Dąbrowskie-
go. Było też piękne wykonanie 
standardu “You stept out of a 
dream” oraz po jednym utworze 
wykonanym solo. Marek Napiór-
kowski zaprezentował własną, 
elektryczną i elektryzującą kom-
pozycję, w której rozpędził się 
na gryfie najbardziej i odleciał 
chyba najdalej, momentami w 
rejony bliskie dokonaniom Joh-
na McLaughlina, jego sceniczna 
partnerka zaś, obwiesiwszy się 
wcześniej drobnymi perkusjo-
naliami (zakupionymi, jak utrzy-
mywał Marek Napiórkowski, 
podczas Tygodnia Perkusyjnego 
w Lidlu) zasunęła brawurowo 
odjechaną wersję tradycyjnej 
piosenki opowiadającej o tym, 
jak to kot, pani matko, narobił w 
pokoiku łoskot.

Jak to wszystko podsumować?
O disco polo zwykło się stereo-

typowo mawiać, że to muzyka, 
do której nikt się nie przyznaje, 
ale każdy zna i czasem słucha. Z 
jazzem jest niejako odwrotnie: 
upraszczając można powiedzieć, 
że wszyscy szanują, a faktycznie 
słucha mało kto. Rozwijając się 
przez ponad 100 lat od utworów 
bardzo prostych po najbardziej 
wyrafinowaną formę muzyki 
rozrywkowej, jazz zdobył so-
bie grono zwolenników czasem 
wręcz fanatycznych… i odpadł 
w któryś momencie od główne-
go nurtu, ustępując w wymiarze 
popularności miejsca gatunkom 
takim jak rock'n'roll czy rap i 
pop. Niewybaczalnie generali-
zując można powiedzieć, że jazz 
znamy słabo, troszkę boimy się 
jego nieprzystępności i w efek-
cie zostawiamy go zdeklarowa-
nym fanom, przez co sporo do-
brego nas omija...

Chwała zatem Kozienickiemu 
Domowi Kultury za godne wy-
pełnianie misji popularyzowania 
kultury i podjęcie - już po raz 
kolejny! - ryzyka zaproszenia na 
swoją scenę prawdziwie jazzo-
wych artystów potrafiących po-
rwać także tę “zwyczajną” pub-
likę i pokazać jej, że przy całej 
swojej barwności i złożoności 
jazz może być komunikatywny, 
może z miejsca trafiać prosto z 
ucha do serca - i jedyne, o czym 
należy wówczas pamiętać, to że 
trzeba patrzeć na brew.

AlKo
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Pomagać można przy 
każdej pogodzie!

Aktorstwo
Uboczny efekt artysty?!

Podczas Pikniku Charytatywnego który odbył się  
w niedzielę 17 października w Kawiarni Kulturalna, 

było wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zebrane 
fundusze przekazane zostaną dla Domu Samotnej  
Matki Victoria w Majdanach.

NORMOBARYCZNA TERAPIA TLENOWA
Jedyna Certyfikowana Komora Normoba-

ryczna w Regionie. Odnowa komórek ma-
cierzystych, leczenie po udarach, Covid-19, 
regeneracja skóry.

Oddychając czystym tlenem w podwyż-
szonym ciśnieniu korzystamy z naturalnej, 
nieinwazyjnej i w pełni bezpiecznej terapii, 
która pomaga w leczeniu wielu poważnych 
chorób, urazów oraz w profilaktyce zdrowia. 

Sesja w komorze biostymuluje organizm, 
likwiduje zakażenia oraz odżywia niedo-
tlenione komórki a w rezultacie wzmacnia 
układ immunologiczny i pomaga wrócić  
do zdrowia.

Była to pierwsza impreza zor-
ganizowana przez członków 
Stowarzyszenia 2050 z powiatu 
kozienickiego, wspierana przez 
koleżanki i kolegów z Rado-
mia. Liderka Stowarzyszenia w 
Kozienicach, Joanna Czechyra 

podsumowała akcję w sposób 
następujący - chcemy i może-
my działać i pomagać Będziemy 
to robić nadal i zapraszamy do 
współpracy wszystkich, którzy 
myślą i czują podobnie.

(wyjątkowo o 18:30) 
Kawiarnia Kulturalna w Kozienicach zaprasza na spotkanie 

ze sztuką i artystą: Marcin Masztalerz, aktor teatralny  
i filmowy, autor scenariuszy i reżyser spektakli, 

zabierze nas do świata, 
gdzie… cóż, najlepiej oddajmy głos jemu samemu:

Mój Teatr to nie budynek 
z foyer i widownią na 1200 
miejsc, to amfiteatr eteryczny: 
Intymna przestrzeń pomiędzy 
widzem i aktorem! Reżyseruję 
marzenia; Kiedy słyszę tu trze-
ci dzwonek spodziewam się 
powtarzającej od "początku" 
metafizycznej pieśni życia, za-
wsze opowiadanej na nowo z 
tą samą mocą. Adeptom sztu-
ki odkrywam, że aktorstwo 
jest efektem ubocznym artysty 
- ufnego dziecięcia - rzemieśl-
nika, u którego: Spontanicz-
ność jest najważniejsza. Jakie 
jest minimum aby powstał te-
atr? -Jeden widz i jeden aktor; 
swoista intymna przestrzeń, 
w której rodzi się jak "na po-

czątku", z jednej podzielonej 
na 2 i 4... komórki świat, hi-
storia... z naturalnej potrzeby 
dzielenia się i przyjmowania z 
wdzięcznością. Gdy przyjmie-
my, że to skutek poprzedza 
przyczynę, nabieramy wiatru 
w skrzydła, znika niewiara,  
a kreowany bohater z wysoka 
widzi rozwiązanie już małego 
problemu, by w efekcie oddać 
się zmysłowej euforii miłości. 
Fermentacja przestrzeni po-
między aktorami to spotka-
nie we wzajemnym szacunku, 
akceptacji, bez oceny i rady  
z podziwem i uwagą. To  mnie 
inspiruje: niewidzialne piękno 
odkryte dla unikalnego gatun-
ku - człowieka.

Od siebie dodamy jedynie, że spotkanie będzie transmitowane na żywo, 
równolegle na kilku profilach społecznościowych. Czy warto przyjść, doświad-
czyć, zaspokoić ciekawość? Śmiało klasyfikujemy to pytanie jako retoryczne!

Już w poniedziałek, 25 października




