


Projekt „Razem dla kultury w Gminie Kozienice” 
otrzymał dofinansowanie ze środków 

Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu 
„Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020”.



Projekt realizowany był przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
w okresie od marca do listopada 2020 roku. Przedsięwzięcie to składało się
z dwóch powiązanych ze sobą części:

 Pierwsza część miała charakter badawczy. W jej trakcie przeprowadzone
zostały pierwsze w historii Gminy Kozienice badania nad stanem kultury.
Ich efektem jest dokument pn. „Diagnoza lokalnego potencjału
kulturotwórczego Gminy Kozienice”, opracowana przez badaczy z Fundacji
Obserwatorium. Wnioski płynące z diagnozy posłużyły do stworzenia
regulaminu konkursu na inicjatywy lokalne mieszkańców Gminy Kozienice,
który został ogłoszony na początku czerwca. Rozstrzygnięcie konkursu
stanowiło zwieńczenie pierwszego etapu projektu.

 Druga część projektu to przede wszystkim realizacja trzech inicjatyw
kulturalnych przez mieszkańców: „Muzyczne Kozienice”, „Razem z Gminą
Kozienicką” oraz „Kobieto ! Puchu marny ! - czy aby na pewno ?”, a także
ewaluacja i podsumowanie całości działań.

Przebieg projektu został udokumentowany m.in. przy pomocy prezentacji
multimedialnej, którą Państwu prezentujemy.











Warsztaty on-line z:
 pracownikami Kozienickiego Domu 

Kultury (analiza SWOT);
 przedstawicielkami Kół Gospodyń 

Wiejskich;
 członkami organizacji pozarządowych; 
 przedstawicielami młodzieży.

















„Wywiady telefoniczne”









































Ogłoszenie konkursu 
na inicjatywy 
mieszkańców 

Gminy Kozienice









Warsztaty on-line z Karolem Wittelsem
Pisanie wniosków konkursowych 





Razem dla Kultury 
w Gminie Kozienice 

Inicjatywy mieszkańców 
Gminy Kozienice



„Kobieto ! Puchu marny ! – czy aby na pewno ?”

Grupa nieformalna z I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach



12.10.2020 r. 
I spotkanie                 
w ramach inicjatywy:

 Prezentacje teatralne młodzieży z I LO
 Wykład dr Małgorzaty       

Kuśmierczyk-Balcerek
 Ogłoszenie plebiscytu         

„Wybieramy dziesięć kobiet 
najbardziej zasłużonych dla świata 
kultury i nauki”

















 Prezentacje teatralne młodzieży z I LO

 Wykład Joanny Piwońskiej

29.10.2020 r.
II (wirtualne) spotkanie 
w ramach inicjatywy:













5.11.2020 r.
III spotkanie w ramach 
inicjatywy:

 Spotkanie z Krystyną Kornaś

 Ogłoszenie wyników plebiscytu 
„Wybieramy dziesięć kobiet 
najbardziej zasłużonych dla świata 
kultury i nauki”

 Wystawa podsumowująca plebiscyt



















Publikacja
„Kobieto ! Puchu marny ! 
– czy aby na pewno ?”













„Razem z Gminą Kozienicką”

Wiktoria Krekora – W grupie siła



14.09.2020 r.

Ogłoszenie konkursu 
fotograficznego 
„Razem z Gminą Kozienicką”





















18.10.2020 r.
Wystawa pokonkursowa 
„Razem z Gminą Kozienicką”



















„Muzyczne Kozienice”

Stowarzyszenie 
„Przystanek Inicjatywa”



19.09.2020 r.
Koncert Joanny i przyjaciół















17.10.2020 r.
Koncert zespołu „Stare Konie”















7.11.2020 r.
Koncert (wirtualny) 
Kudłaty SoundSystem







Strona internetowa 
Muzyczne Kozienice









Zakończenie projektu

„Razem dla kultury w Gminie Kozienice”



22.11.2020 r.
Uroczyste (wirtualne) 
zakończenie projektu 
„Razem dla kultury   
w Gminie Kozienice” 























Dziękujemy za uwagę


