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Magazyn Kulturalny 

Masz pomysł? Możemy  

wspólnie go zrealizować! 
Takiej akcji jeszcze u nas nie było! Już 3 czerwca ruszy konkurs na 

inicjatywy lokalne w ramach projektu „Razem dla kultury w Gminie 

Kozienice”.  Przez najbliższe tygodnie mieszkańcy będą mogli zgłaszać 

swoje pomysły na różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z kulturą. 

Najlepsze z nich otrzymają wsparcie, w tym to finansowe! Na realizację 

projektów mogą Państwo otrzymać nawet do 7 tysięcy złotych.  

To niepowtarzalna okazja, by wspólnie zrobić coś nowego i ciekawego. 

Konkurs na inicjatywy mieszkańców to 

część realizowanego przez nas od tygodni 

projektu „Razem dla kultury w Gminie 

Kozienice”, w ramach programu „Dom 

Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020”. 

Pracownicy Kozienickiego Domu Kultury, 

wraz z badaczami z Fundacji 

Obserwatorium i animatorką, wyznaczoną 

przez Narodowe Centrum Kultury, badają 

stan kultury w naszej gminie. To właśnie  

w ramach tych działań prosiliśmy 

mieszkańców o wypełnianie specjalnych 

ankiet, a także organizowaliśmy spotkania 

on-line i wywiady telefoniczne. Wszystko 

po to, by lepiej przyjrzeć się potrzebom 

naszych mieszkańców. 

Recepta? Wspólne działanie 

Znając lepiej te potrzeby, chcemy 

zaproponować mieszkańcom wspólną 

realizację ich pomysłów. Oczywiście 

zapewniamy przy tym pełne wsparcie 

merytoryczne, ale przede wszystkim 

finansowe. 

Już 3 czerwca ruszy konkurs na 

inicjatywy mieszkańców. Na czym to będzie 

polegać? Każdy mieszkaniec Gminy 

Kozienice (osoba indywidualna, 

organizacja, grupa osób – ważne, żeby 

chociaż jedna osoba była pełnoletnia, np. 

opiekun dzieci i młodzieży) będzie mógł 

zgłosić swój pomysł na wydarzenie / cykl 

wydarzeń / działanie związane z szeroko 

rozumianą kulturą i ubiegać się  

o dofinansowanie tej inicjatywy. Na 

realizację swojego pomysłu można 

otrzymać nawet do 7 tysięcy złotych!  

To suma, za którą można zrealizować 

naprawdę ciekawe działania i wydarzenie  

o dość dużej skali. 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

CZERWIEC w KDK: 

UWAGA! Na podstawie 

decyzji Burmistrza Gminy 

K o z i e n i c e  P i o t r a 

Kozłowskiego odwołane 

s ą  w s z y s t k i e 

zaplanowane do 30 

c z e r w c a  i m p r e z y  

i wydarzenia na terenie 

Gminy Kozienice.  

W przypadku Kozienickiego 

Domu Kultury im. Bogusława 

Klimczuka, odwołane są 

wszystkie zajęcia stałe, 

koncerty, wernisaże wystaw 

i pozostałe wydarzenia. 

Nieczynne pozostaje również 

Kino KDK, a Centrum 

Kulturalno-Artystyczne jest 

z a m k n i ę t e  d l a 

odwiedzających (poza 

Mediateką). 

Zachęcamy do skorzystania 

z oferty zajęć on-line 

Kozienickiego Domu 

Kultury, które realizowane 

są w Internec ie za 

pośrednictwem portalu 

Facebook: 

> Kulturalna grupa KDK 

Szczegółowe informacje 

dostępne są w grupie. 

Na t omi as t  pu b l i kac ja 

kolejnego, 109. wydania 

„Magazynu Kulturalnego 

KDK” zaplanowana jest na 

wtorek, 30 czerwca. 

#naszczęścieKDK 

#zostańwdomu 
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– Już dziś serdecznie zachęcam wszystkich 

mieszkańców do aktywnego udziału w projekcie  

i zgłaszania swoich pomysłów. To świetna okazja do 

tego, by zorganizować coś nowego, zintegrować się  

w środowisku lokalnym czy nawiązać bądź umocnić 

współpracę z Kozienickim Domem Kultury – mówi 

dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 

Co, jak, kiedy? 

Konkurs rusza już 3 czerwca, ale będzie czas na to, 

by zastanowić się nad swoim pomysłem i przygotować 

odpowiedni wniosek. Wzór formularza zgłoszeniowego 

został załączony do tego wydania „Magazynu” i już na 

pierwszy rzut oka widać, że nie jest on 

skomplikowany. Tak naprawdę pytamy tylko  

o podstawowe rzeczy, takie jak opis wnioskodawcy, 

ogólny zarys pomysłu na inicjatywę, jej harmonogram 

i koszty z tym związane. Nie wymagamy trudnych 

wyliczeń, co więcej Kozienicki Dom Kultury pomoże 

przy rozliczeniu realizacji tego pomysłu. Wnioski 

można też uzupełniać o dodatkowe elementy, 

np. prezentacje multimedialne, opisujące inicjatywy. 

Wypełnione formularze należy przekazać do 

Kozienickiego Domu Kultury za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej (Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława 

Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice), 

elektronicznej (na adres: sekretariat@dkkozienice.pl)  

lub osobiście (we wtorki i w czwartki, w godz.  

10.30-11.30 i 15.30-16.30). Wnioski przyjmowane 

będą w terminie od 15 czerwca do 12 lipca 2020 

roku, do godz. 15.00.  

Jakie wnioski? 

Przy tworzeniu inicjatyw mieszkańcy będą mieli 

dość dużą swobodę. Nie stawiamy żadnych ograniczeń 

wiekowych czy związanych z miejscem zamieszkania. 

Pomysł może zgłosić każdy, a miło nam będzie jeśli 

wśród nich będą np. te złożone przez młodzież, 

stawiające na integrację, nawiązujące do tradycji 

lokalnych czy realizowane również na terenie gminy 

(poza miastem). Niemniej jednak, jesteśmy otwarci 

na wszelkie pomysły. 

Należy przy tym pamiętać, że inicjatywy wybrane 

do dofinansowania, będą mogły być zrealizowane  

w terminie od 1 września do 10 listopada 2020 r. 

Warto też zwrócić uwagę na fakt, jakie koszty mogą 

być kwalifikowane do dofinansowania. Ich pełen 

wykaz znajduje się w regulaminie, który będzie 

dostępny na www.dkkozienice.pl od 3 czerwca.  

Pomożemy z wnioskiem 

Dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku 

przygotujemy specjalne spotkanie on-line, podczas 

którego zostaną wytłumaczone wszelkie szczegóły. 

Odbędzie się ono 9 czerwca, o godz. 10.00,  

za pośrednictwem „Kulturalnej grupy KDK” na portalu 

Facebook (www.facebook.com/groups/grupakdk). 

Nagranie zostanie opublikowane w grupie  

i będzie dostępne również po zakończeniu spotkania. 

Nasi pracownicy odpowiedzą także na wszelkie 

pytania, które pojawią się na dowolnym etapie 

realizacji projektu. 

Kiedy wyniki? 

Po zakończeniu przyjmowania wniosków, ogłosimy 

specjalne głosowanie w Internecie, podczas którego 

wnioskodawcy będą mogli zyskać dodatkowe punkty 

do końcowej oceny. Głosowanie odbędzie się w dniach 

21-27 lipca 2020 r. O jego rozpoczęciu będziemy 

informować bliżej terminu. 

Ostatniego etapu oceny dokona specjalnie 

powołana do tego zadania komisja konkursowa, która 

wyłoni najlepsze pomysły. Kryteria oceny zawarte są 

w regulaminie. Już dziś wiadomo, że do realizacji trafi 

od 3 do 7 inicjatyw mieszkańców, a finałową listę 

poznamy najpóźniej 7 sierpnia. Następnie będzie 

chwila na ewentualną aktualizację wniosków  

i podpisanie porozumienia z Kozienickim Domem 

Kultury. Gorąco zachęcamy do zgłaszania swoich 

propozycji! 

Projekt „Razem dla kultury w Gminie Kozienice” 

realizowany jest w ramach programu „Dom Kultury+ 

Inicjatywy Lokalne 2020” i został dofinansowany  

ze środków Narodowego Centrum Kultury. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Co musi znaleźć się we wniosku? 

I. Informacje o wnioskodawcy: 

- nazwa wnioskodawcy / grupy 

- osoba do kontaktu (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 

e-mail) 

II. Informacje o inicjatywie: 

- nazwa inicjatywy 

- krótki opis osoby lub grupy realizującej inicjatywę 

- główny cel realizacji inicjatywy 

- opis inicjatywy wraz z uzasadnieniem (grupa odbiorców, 

opis realizowanych zadań, rezultaty, miejsce) 

- ogólny harmonogram (data rozpoczęcia i zakończenia, 

terminy działań) 

- budżet (nazwa kosztu, koszt jednostkowy, ogółem) 

- (opcjonalnie) alternatywna wersja inicjatywy, zawierająca 

propozycję możliwą do realizacji  w przypadku utrzymania 

warunków epidemiologicznych — krótki opis 
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Kozienicka kultura żyje w Internecie 

#naszczęścieKDK 
Tegoroczny maj, podobnie jak marzec i kwiecień, upłynął przede wszystkim pod znakiem 

izolacji i obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii 

koronawirusa. Chociaż poszczególne dziedziny życia powoli wracają do tzw. nowej 

normalności, to na pełne „odmrożenie kultury” zapewne przyjdzie nam jeszcze poczekać. 

W tej niezwykłej rzeczywistości, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka dba  

o to, by kulturalne serce Kozienic biło jak najmocniej. 

Nasza siedziba, czyli Centrum Kulturalno-

Artystyczne, została zamknięta już w połowie marca. 

Aż do połowy maja CKA było zupełnie niedostępne dla 

mieszkańców. Obecnie mogą oni korzystać tylko  

z wypożyczalni mieszczącej się w Filii nr 8 Biblioteki 

Publicznej Gminy Kozienice – Mediatece. W dalszym 

ciągu w budynku nie odbywają się żadne wydarzenia 

kulturalne, wykłady, zajęcia czy seanse kinowe. 

#naszczęścieKDK 

W warunkach pandemii koronawirusa, Kozienicki 

Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, 

konsekwentnie realizuje swoją misję, oferując 

mieszkańcom Gminy Kozienice wirtualną ofertę 

kulturalną. Od połowy marca, za pośrednictwem 

mediów społecznościowych (a zwłaszcza portalu 

Facebook), prowadzone są stałe zajęcia i warsztaty 

dla mieszkańców. Szeroko na ten temat pisaliśmy  

w poprzednim wydaniu „Magazynu kulturalnego 

KDK” (wydanie 107 z dnia 30 kwietnia). Co warto 

podkreślić, oferta jest na bieżąco analizowana, 

udoskonalana i wzbogacana o nowe elementy. 

Wszystko po to, by jak najlepiej odpowiadać na 

potrzeby mieszkańców. 

– Od samego początku naszego wirtualnego 

projektu przyświeca nam hasło „naszczęścieKDK”.  

To taki sygnał dla mieszkańców, który przypomina im 

o tym, że jesteśmy z nimi, również podczas tych 

trudnych chwil – mówi dyrektor KDK Elwira Kozłowska 

i dodaje: – Wszyscy mamy też to szczęście, że 

tworzymy wyjątkową wspólnotę. Każdy mieszkaniec 

gminy może się do nas dołączyć i wspólnie tworzyć 

kozienicką kulturę. Zwłaszcza teraz jest to szczególnie 

ważne, by być ze sobą, choćby wirtualnie i wspierać 

się wzajemnie. 

Z Wami, dla Was 

Efektem pracy kadry Kozienickiego Domu Kultury, 

wsparcia władz samorządowych z burmistrzem 

Piotrem Kozłowskim na czele oraz zaangażowania 

mieszkańców Gminy Kozienice są dwie, tętniące 

życiem grupy, prowadzone na portalu Facebook. 

Pierwsza z nich, „Kulturalna grupa KDK”, 

dedykowana jest wszystkim mieszkańcom gminy. 

Można tam znaleźć wiele unikatowych treści, takich 

jak: zajęcia, warsztaty, konkursy, etc. Żeby do niej 

dołączyć,  wystarczy wejść  pod adres: 

www.facebook.com/groups/grupakdk 

Druga grupa przeznaczona jest dla słuchaczy 

U n i w e r s y t e t u  T r z e c i e g o  W i e k u  K D K 

(www.facebook.com/groups/utwkozienice) i to za jej 

pośrednictwem kontynuowany jest bieżący rok 

akademicki. Warto podkreślić, że ze względu na 

pandemię i akcję #zostańwdomu, 12. edycja UTW 

została przedłużona. 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Dyrektor KDK Elwira Kozłowska osobiście kieruje 

pracami zespołu ds. organizacji zajęć on-line. 

Regularnie prowadzi też transmisje „na żywo”. 
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Agnieszka Krynicka i jej kolorowe sowy. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia 

plastyczne, które prowadzone są przez kilka 

instruktorek, m.in. przez Agnieszkę Bieńkowską. 

– Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych 

seniorów, zdecydowaliśmy o tym, by tym razem 

zajęcia trwały dłużej niż w przypadku poprzednich 

edycji – mówi dyrektor Elwira Kozłowska. 

Wykłady i fakultety odbywały się przez cały maj,  

a oficjalne zakończenie roku zaplanowano na  

3 czerwca. Oczywiście w formie on-line. 

Mówiąc o aktywności, warto wziąć po uwagę skalę 

całego przedsięwzięcia. Dotychczas, na obu grupach, 

które zrzeszają ponad 800 osób, ukazało się około 

250 różnego rodzaju materiałów wideo (w tym 

streamów „na żywo” oraz nagranych wcześniej 

kursów). To pięknie obrazuje skalę zaangażowania  

i zapotrzebowania na tego typu działalność. 

Nowości, nowości 

Nad jakością oferty cały czas czuwa zespół  

ds. organizacji zajęć on-line KDK, któremu osobiście 

przewodzi dyrektor Elwira Kozłowska. Każdego dnia, 

członkowie pięcioosobowego zespołu, prowadzą analizy 

sytuacji w grupach, opracowują kierunki działań, 

dyskutują nad nowymi pomysłami, które wypływają 

zarówno od nich, jak i instruktorów czy mieszkańców. 

Dzięki temu na grupach regularnie pojawiają się 

nowości. Jedną z nich jest cykl „Z kroniki kultury 

Kozienic”. To gratka dla miłośników historii XX wieku, 

naszych seniorów oraz mieszkańców, którzy z miastem 

rodzinnie związani są od wielu lat. Od 19 maja, na 

łamach „Kulturalnej grupy KDK” publikujemy zdjęcia  

z archiwum Kozienickiego Domu Kultury, począwszy od 

lat 60. ubiegłego stulecia. 

– To naprawdę unikatowe fotografie, które oddają 

klimat tamtych lat, zwłaszcza w obszarze kultury  

i życia społecznego. Na naszej grupie można zobaczyć 

m.in. fotografie z Konkursu Piosenki Radzieckiej  

czy z pochodów pierwszomajowych – opowiada 

dyrektor KDK Elwira Kozłowska. – Zachęcamy 

mieszkańców do ich oglądania. Być może niektórzy 

znajdą na nich siebie i swoich znajomych albo swoich 

bliskich – dodaje. 

Mówiąc o nowościach, nie możemy zapomnieć  

o specjalnym muzycznym wideo, które przygotował 

nasz wspaniały Tercet z KDK, czyli Patrycja Wołos, 

Natalia Wilczek i Anna Wasińska. Dziewczyny wspólnie 

zaśpiewały piosenkę „Chcę być Kopciuszkiem”  

z musicalu „Metro” i podbiły serca internautów.  

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) Marlena Zielińska pokazała uczestnikom zajęć jak 

przygotować takie barwne kwiaty w doniczce.  
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Pod materiałem wideo pojawiły się setki pozytywnych 

reakcji i miłych komentarzy. Warto dodać, że młode 

wokalistki trenują pod okiem Piotra Markowskiego,  

a okazją do przygotowania piosenki było „Święto 

Polskiej Muzyki i Plastyki”, obchodzone 15 maja. 

Konkursy małe i duże 

Pozostając w klimacie tego święta, warto 

przypomnieć, że w maju ogłosiliśmy dwa konkursy dla 

członków „Kulturalnej grupy KDK”. Pierwszy z nich 

zatytułowany był „Piosenka od ręki” i polegał na tym, 

by zaśpiewać i nagrać dowolną piosenkę, a następnie 

wysłać do nas plik wideo. Do tego wyzwania 

przystąpiło kilka młodych wokalistek. 

Nasze jury, w skład którego weszli: Dariusz Szewc 

– producent muzyczny, wokalista, gitarzysta 

współpracujący z KDK, Halina Koryńska – specjalista 

ds. programowych i organizacji imprez KDK i Ewa 

Jurkowska-Fila – asystent dyrektora KDK, nagrodziło 

trzy osoby. Uznanie komisji zdobyły: Marika 

Witkowska-Kurtek, Nadia Rybaniec oraz Lena Tetlak. 

Przy ocenie zgłoszeń komisja brała pod uwagę 

czystość wykonania, dobór utworu, interpretację. 

Filmy z wykonaniami dziewczyn można oczywiście 

zobaczyć w „Kulturalnej grupie KDK. ” 

Drugi konkurs, tj. „Ilustracja do wybranej piosenki 

Bogusława Klimczuka”, skierowany był do miłośników 

plastyki, a zadaniem uczestników było przygotowanie 

pracy, która obrazowałaby wybrany szlagier 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

Tym zdjęciem rozpoczęliśmy nasz nowy cykl „Z kroniki kultury Kozienic”. Na fot. widzimy jury eliminacji 

powiatowych VII Ogólnopolskiego Konkursu Amatorów Wykonawców Piosenki Radzieckiej, które odbyły się  

10 marca 1968 roku. W stronę aparatu patrzy obecny patron KDK  — Bogusław Klimczuk. 

Nawet  opis ówczesnego jury jest ciekawostką samą  

w sobie, zwłaszcza „ziomek z Kozienic”. 
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kozienick iego kompozytora. W momencie 

przygotowywania do druku tego wydania, nie znamy 

jeszcze wyników tego konkursu, ale z pewnością 

napiszemy o nim w kolejnym numerze. 

Ponadto w maju opublikowaliśmy kolejne quizy, 

wśród nich te dotyczące Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

oraz Kina KDK. Nie były to jednak konkursy  

z nagrodami, ale zabawy sprawdzające wiedzę 

naszych mieszkańców. 

Specjalny przekaz dla Was 

Koniec maja to święto wszystkich pracowników 

kultury. 29 maja obchodzony jest bowiem „Dzień 

Działacza i Animatora Kultury”. Tym razem nie 

mogliśmy go spędzić bezpośrednio razem  

z Państwem, ale przygotowaliśmy na ten dzień 

wyjątkowy materiał wideo – specjalny przekaz od nas 

dla Was. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to jest on 

dostępny na naszym fanpage'u na portalu Facebook. 

Przygotowując do druku ten numer, mamy 

nadzieję, że wkrótce znów spotkamy się „na żywo”. 

Niestety w tym momencie nie posiadamy dokładnej 

wiedzy, kiedy może to nastąpić. W obecnych 

warunkach nieustająco zachęcamy do korzystania  

z naszej wirtualnej oferty. 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

Mariusz Basaj prowadzi „KDKowe gry planszowe”. 

Ewa Pytka prowadzi m.in. angielski dla seniorów. 

Marcin Masztalerz pokazuje nam świat teatru. Helena Szamańska zaprasza do tańca i na gimnastykę. 
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W tym roku festiwalu nie będzie 

Decyzja o odwołaniu tegorocznego „XVIII Festiwalu 

Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka” 

zapadła 15 maja. Tego samego dnia na naszej stronie 

internetowej www.dkkozienice.pl ukazał się stosowny 

komunikat w tej sprawie. Równocześnie odwołano 

bardzo ważny dla Kozienickiego Domu Kultury 

„Konkurs Piosenki o Nagrodę im. Bogusława 

Klimczuka”. Przypomnijmy, że zapisy do konkursu 

prowadzone były od początku marca. W pierwotnej 

formie kwalifikacje wstępne do konkursu planowane 

były na 31 maja, w sali kameralnej Centrum 

Kulturalno-Artystycznego. Z kolei koncert finałowy  

i koncert galowy miały się odbyć w dniach 28-29 

sierpnia, oczywiście w ramach „XVIII Festiwalu Muzyki 

Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka”. Chętnych do 

walki o prestiżowe Grand Prix nie brakowało, niestety 

będą oni musieli poczekać na swoją szansę. 

– Decyzja o odwołaniu festiwalu i konkursu 

podyktowana jest oczywiście względami 

bezpieczeństwa i wpisuje się w szereg działań, 

prowadzonych w ramach zapobiegania 

rozprzestrzeniania się koronawirusa – wyjaśnia 

dyrektor KDK Elwira Kozłowska i dodaje: – Już dziś 

zapraszamy wszystkich na przyszłoroczną edycję 

festiwalu. 

Niestety, pandemia koronawirusa trwa dłużej niż początkowo wielu z nas zapewne 

przypuszczało. Ze względu na niebezpieczeństwo związane z chorobą, w tym roku 

musieliśmy odwołać wiele wydarzeń kulturalnych, w tym to dla nas najważniejsze,  

czyli „XVIII Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka”. 

Zapraszamy do literackich zmagań 

Do 26 czerwca przyjmujemy zgłoszenia do XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 

im. Marii Komornickiej. Na najlepszych literatów czekają nagrody finansowe. 

Konkurs ma charakter ogólnopolski (przyjmujemy 

wyłącznie zgłoszenia nadesłane z Polski, konkurs nie 

obejmuje Polonii) i skierowany jest do młodzieży  

w wieku 15-18 lat oraz do osób pełnoletnich, powyżej 

18. roku życia (dwie kategorie wiekowe). 

Uczestnicy mogą rywalizować w dwóch 

kategoriach: wiersz lub proza. Literaci mogą nadesłać 

jeden zestaw trzech wierszy (tematyka dowolna) 

 i/lub jedno opowiadanie (maksymalnie 5 stron A4, 

wielkość czcionki 12, interlinia 1) na dowolny temat. 

Prace muszą być opatrzone godłem. 

Zgłoszenia można wysyłać pocztą na adres: 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka 

ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice 

z dopiskiem „Konkurs Literacki” 

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. Nagrodzone prace będą opublikowane 

na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury, 

pod adresem: www.dkkozienice.pl.  

Na autorów najlepszych prac czekają nagrody 

finansowe: 

– w kategorii młodzież: za I miejsce 300 zł,  

II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł, dopuszcza się 

przyznanie trzech wyróżnień po 50 zł, 

– w kategorii dorośli: za I miejsce 700 zł,  

II miejsce 500 zł, III miejsce 300 zł, dopuszcza się 

przyznanie trzech wyróżnień po 100 zł. 

Organizatorami konkursu są Gmina Kozienice  

i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Regulamin znajduje się na stronie www.dkkozienice.pl 
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Uroki kina familijnego na plakatach 

Kontynuujemy świętowanie 5. urodzin Kina KDK. Czekając na ponowne otwarcie 

Centrum Kulturalno-Artystycznego, przygotowaliśmy kolejną wirtualną wystawę 

plakatów filmowych. Tym razem dotyczą filmów kierowanych do młodych widzów. 

Na wystawę „5. Urodziny Kina KDK” cz. 2 składa 

się 26 plakatów. Podobnie jak w przypadku części 

pierwszej, są one podzielone tematycznie na dwa 

bloki. W pierwszej części znalazły się plakaty 

promujące produkcje animowane, takie m.in. jak: 

„Sing”, „Pszczółka Maja. Miodowe igrzyska”, 

„Fernando”, „Sekretne życie zwierzaków  

domowych 2”, „Corgi psiak królowej” czy „Manu. Bądź 

sobą”. Z kolei w drugiej grupie zobaczymy plakaty  

z filmów familijnych, takich jak: „Król lew”, „Dumbo”, 

„Chłopiec z burzy”, „O psie, który wrócił do domu”, 

„Chłopiec i wilk” czy „Doktor Dolittle”. 

Ekspozycja stanęła w foyer Centrum Kulturalno-

Artystycznego, ale można ją obejrzeć tylko za 

pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. 

Galeria zdjęć oraz specjalna prezentacja wideo zostały 

opublikowane na fanpage’u Kozienickiego Domu 

Kultury na portalu Facebook (www.facebook.com/

KDKimBK). Ponadto na kanale YouTube 

(www.youtube.com/KDKimBK) znajdziemy materiał 

telewizji lokalnej KDK „Kronika Kozienicka”. Na 

łamach „Magazynu kulturalnego KDK” również 

publikujemy kilka zdjęć z wystawy. 

Na wirtualny spacer zapraszają Gmina Kozienice  

i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka 

O pierwszej części wystawy plakatów pisaliśmy  

w poprzednim wydaniu „Magazynu Kulturalnego KDK”. 

Obie wystawy są dostępne w Internecie, dlatego jest 

ciągle szansa, by je zobaczyć. 
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Pszczoły wróciły na taras CKA 

Od wtorku, 12 maja, na tarasie Centrum Kulturalno-Artystycznego ponownie rezydują 

pszczoły. Pożyteczne owady wróciły do naszej siedziby po jesienno-zimowej przerwie. 

Instalacja uli w tym miejscu to efekt współpracy Gminy Kozienice, Kozienickiego Domu 

Kultury im. Bogusława Klimczuka i lokalnych pszczelarzy. 

Pomysł, by utworzyć pasiekę w centrum miasta, 

narodził się w ubiegłym roku i był jednym z wielu 

proekologicznych działań podejmowanych przez 

Gminę Kozienice. Pszczoły po raz pierwszy zawitały  

do Centrum Kulturalno-Artystycznego latem. Na zimę, 

ze względu na bezpieczeństwo owadów, wróciły  

do swoich właścicieli. Od maja ponownie rezydują  

na naszym tarasie. 

Ule pochodzą z pasiek Witolda Adamskiego  

i Zbigniewa Sitkowskiego. Panowie są ich opiekunami. 

Pszczoły mają zapewnione odpowiednie otoczenie. Już 

w ubiegłym roku na tarasie ustawiono niskopienne lipy 

oraz pnie drzew, a w nich rośliny miododajne. 

Zamontowany został też system nawadniający. 

Również w otoczeniu CKA nie brakuje odpowiednich 

dla pszczół roślin. 

– W Kozienicach rosną m.in. lipy i akacje, są też 

inne rośliny miododajne – podkreśla Witold Adamski  

i dodaje: – Ustawianie uli w miastach to 

ogólnoeuropejska tendencja, ule stoją choćby  

w Berlinie czy w Warszawie, a także w wielu innych 

aglomeracjach. 

Obecność pszczół w tak bliskim sąsiedztwie ludzi 

niejednokrotnie rodzi pytania dotyczące 

bezpieczeństwa, ale jak pokazał ubiegły rok pasieki 

mogą funkcjonować w ścisłym centrum, nie stanowiąc 

zagrożenia dla ludzi.  

Drzwi na taras pozostają zamknięte, a wstęp mają 

tylko upoważnione osoby, między innymi opiekunowie 

pasieki. Dodatkowo w drzwiach zostaną zamontowane 

specjalne siatki, które uniemożliwiają pszczołom 

przedostanie się do wnętrza budynku. 

Warto podkreślić, że pszczelarstwo wpisuje się  

w historię Gminy Kozienice. Bartnictwo w tym regionie 

ma wielowiekowe tradycje i odegrało ogromną rolę  

w kształtowaniu kultury lokalnej. 

Z myślą o braciach mniejszych 
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława 

Klimczuka zawsze dba o aspekty związane ze 

środowiskiem i szeroko rozumianą ekologią. Nie 

zapominamy o naszych pupilach i specjalnie dla 

nich, podobnie jak w zeszłym roku, 

uruchomiliśmy punkt pojenia zwierząt.  

Pojemniki z wodą ustawiliśmy przed naszą siedzibą 

już w drugiej połowie kwietnia, kiedy to panująca  

w kraju susza szczególnie doskwierała czworonogom  

i nie tylko. Oczywiście są one regularnie uzupełnianie  

świeżą wodą.  
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Kozienicka poezja kwitnie 

„Źródła królewskie” 

 

Byliśmy w leśnej operze 

u wrót źródeł królewskich 

w oazie fauny i flory 

tam zieleń i zenit niebieski 

byliśmy w ptaków chórze 

las grał na klawiaturze 

prehistoryczne dzieje 

  

Kiedyś tu były knieje 

niedźwiedź żubry tury 

prym wiodły w chaszczach natury 

i król z orszakiem wędrował 

do Wilna od bram Krakowa 

w czas gdy upału promienie 

w tych źródłach gasił pragnienie 

 

Dziś źródełko w trawach łąki 

toczy strużkę do Radomki 

i źródłem miłości zwane 

przywołuje zakochanych- 

byliśmy w wiosennej porze 

w majowej baśni poszycia 

wrócimy tu- być może 

podziwiać zielony cud życia 

Zbigniew Szumierz 

 

„W wierszu” 

 

W wierszu są słowa proste 

Które trafiają do serca i duszy 

One nie przeczą prawdzie 

Są naszą odezwą i drogowskazem 

Matką która kocha swe dzieci 

Modlitwą  

 

Słowa zamienione na wersy i zwrotki 

Nawet gdy papier wyblaknie pożółknie 

One zawsze będą  

Tak jak ty 

Andrzej Opiłowski 

 

(Ciąg dalszy na stronie 11) 

„Fraktale” – to tytuł najnowszej antologii, w której znalazły się utwory poetów z Grupy 

Poetyckiej „Erato” z Kozienickiego Domu Kultury. Promocja publikacji miała sie odbyć  

w marcu, w Centrum Kulturalno-Artystycznym, ale ze względu na warunki związane  

z pandemią została odwołana. Na łamach „Magazynu” piszemy zarówno o samej 

antologii, jak również publikujemy wybrane utwory. 

Antologia powstała pod redakcją Adriana Szarego  

– radomianina, polonisty, poety, instruktora 

warsztatów literackich prowadzonych  

w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka”  

w Radomiu, a także opiekuna Grupy Poetyckiej 

„Erato”, działającej w Kozienickim Domu. 

Tytuł „Fraktale” redaktor zawdzięcza swojej 

koleżance matematyczce – Marlenie Fryśkowskiej, 

która również na tę okazję napisała wiersz, 

otwierający publikację. Po niej następuje wiersz 

autorstwa Adriana Szarego „Kraków. Minęło” i długa 

tym razem lista zaproszonych gości. Ponad sto osób. 

Od uczniów szkół podstawowych, przez licealistów, 

studentów, aż po grupę seniorów. Najmłodszy 

uczestnik ma dziesięć lat, najstarszy ponad 

dziewięćdziesiąt! Każdy z nich powierzył jeden swój 

tekst: poezję, prozę lub dramat. 

Wśród poetów z „Erato” znaleźli się: Agnieszka 

Cichoń, Halina Markowska Budniak, Iwona Bitner, 

Jelena Jasek, Kamil Koksa, Zbigniew Szumierz, 

Andrzej Opiłowski, Teresa Kurzepa, Maria Komsta, 

Zofia Kucharska i Maciej Witkowski. 

Partnerem liczącej 180 stron publikacji jest 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 
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Kozienicka poezja kwitnie 

„pamięć” 

 

więc już ich nie ma 

znajomych twarzy pokrytych zwątpieniem 

przestraszonych serc szukających nadziei 

bagnety kul raniły skrawki ziemi 

które w ustach niosły szloch wolności 

 

więc już ich nie ma 

krwawe łzy ziemi pokryła tęsknota młodych chłopców 

rozpacz matek i ojców 

 

uśpione w czasie 

Iwona Bitner 

 

„Nordic Walking po Puszczy Kozienickiej” 

 

Chodzimy już nie pierwszy rok 

"z kijami" Nordic Walking. 

Zwiedzamy Puszczę wszerz i wprost, 

ćwiczymy ciągle kroki. 

 

Raz słońce mamy, a raz – deszcz, 

to krótszy szlak, to dłuższy. 

Gdyż rajdy – piękna, zdrowa rzecz – 

po Kozienickiej Puszczy. 

 

To jest potrzebny cichy czas 

dla zmysłu i dla duszy. 

 

Co roku Puszcza gości nas 

darami od przyrody. 

Szykuje nam jeżyny w garść, 

źródlaną wlewa wodę. 

 

A ile grzybów, ile tchu! 

Spokojnie i swobodnie. 

Niedługo znów wrócimy tu 

po radość i po zdrowie. 

Jelena Jasek 

 

„Puszcza Kozienicka” 

 

Moja droga puszczo 

Jak mnie serce boli 

 

Gdy na ciebie patrzę 

Jak giniesz powoli 

 

Kiedy się przed wojną  

Na świat narodziłam 

 

I ze swoją babcią  

Do lasu chodziłam 

To cię najpiękniejszą 

Wtedy podziwiałam 

 

I do dziś cię w sercu 

Taką zachowałam 

 

A dziś droga puszczo 

Co się z tobą dzieje 

 

Pniaki w tobie sterczą 

Wierzchołki usychają 

 

Już cała marniejesz 

 

Jeszcze trochę żyjesz  

Chociaż ledwie dyszysz 

 

Ale i taką cię kocham 

Czy mnie puszczo słyszysz 

 

Zofia Kucharska 

 

„Styczeń 2016 w Nałęczowie” 

 

oniemiałam zachwycona bielą śniegu 

tańczących płatków w przestworzach 

całują zimne policzki dłonie 

otwieram ramiona niewidzialnych skrzydeł 

wiruję wśród pachnących sosen 

gałęzie stroszą pióropusze zwiewne 

wiatr tańczy w konarach nagich lip kasztanów 

zastygł w bezruchu cichy staw z wysepką 

uśpiony bielą skrzy się mostek z wierzbą starą 

błądzą ciche cienie przebrzmiałe 

pałacyk oświetlił promień słońca złoty 

kaczki zakwitły na połaciach śniegu 

 

myślami przewinęłam wieki 

kawał historii z podmarzniętą rzeczką 

dziś moje stopy drepczą po tych samych ścieżkach 

znajome miejsca  Bolesława Prusa 

Żeromskiego i zakochanych wielu 

pałacyk ,,Książę Józef'' starość zębem kruszy 

Małachowskich na wzgórzu jeszcze tętni życiem 

a Stare Łazienki służą kuracjuszom wiernie 

Dom Zdrojowy czekoladą do siebie zaprasza 

pośród palm zmarzniętych kwiatów 

szemrze zimna woda 

 

w wąwozach Wyżyny Lubelskiej 

pośród czarnych olszyn uzdrowisko Nałęczów 

znane w całym świecie z walorów leczniczych 

powietrza lessowych wąwozów 

ja też tu gościłam choć miodu nie piłam 

wspominam co myślą powraca 

Maria Komsta 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 
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