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Odmrażamy. Kozienicki Dom 

Kultury znowu jest otwarty! 
Po ponad trzech miesiącach przerwy, siedziba Kozienickiego Domu 

Kultury im. Bogusława Klimczuka została ponownie otwarta.  

Od poniedziałku, 22 czerwca, mieszkańcy znowu mogą odwiedzać 

Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach. Warto jednak 

pamiętać, że w obiekcie obowiązują specjalne zasady sanitarne. 

Nasza siedziba była zamknięta dla 

odwiedzających od 12 marca do  

21 czerwca. W tym czasie Kozienicki Dom 

Kultury realizował swoje zadania w dużej 

mierze za pośrednictwem Internetu.  

I chociaż z całych sił zaangażowaliśmy się 

w nasz wirtualny projekt, to z utęsknieniem 

oczekiwaliśmy chwili, kiedy będziemy mogli 

ponownie otworzyć drzwi Centrum 

Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach dla 

naszych mieszkańców. 

Powrót do „nowej normalności” odbył 

się z zachowaniem okresu przejściowego. 

W dniach 22-26 czerwca CKA było otwarte 

w godz. 9.00-17.00. W weekend  

27-28 czerwca obiekt był zamknięty, a od 

29 czerwca obowiązują już standardowe 

godziny otwarcia, czyli 9.00-21.00. 

O tym trzeba pamiętać! 

Ponowne otwarcie obiektu wiązało się  

z wprowadzeniem dodatkowych zasad 

sanitarnych, które obowiązują zarówno 

pracowników, jak i osoby odwiedzające 

CKA. Wszystko po to, by do minimum 

ograniczyć ryzyko związane  

z koronawirusem. 

– W tej chwili priorytetem dla nas jest  

zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego 

dostępu do oferty kulturalnej. Dlatego też, 

w oparciu o aktualne wytyczne dla 

ośrodków kultury, przygotowaliśmy 

specjalne procedury – podkreśla dyrektor 

KDK Elwira Kozłowska. – Otworzyliśmy 

drzwi dla wszystkich, ale nieustannie 

prosimy o przestrzeganie zasad. Chodzi  

o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, 

jak i pracowników Kozienickiego Domu 

Kultury – dodaje. 

Osoby wchodzące do CKA mają 

obowiązek zakrywania nosa i ust (przyłbice 

lub maseczki osobiste), a także 

zdezynfekowania dłoni. Pojemniki z płynem 

można znaleźć w wielu punktach Centrum, 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

LIPIEC w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy na 

seanse filmowe do kina. 

Uwaga:  Kino KDK 

w z n a w i a  s w o j ą 

działalność 3 lipca.  

W dniach 8, 15, 22 i 29 lipca 

zaplanowano specjalne 

seanse dla dzieci, w ramach 

akcji „Lato w mieście – 

wakacje 2020 z KDK”. 

> 1 lipca - 27 sierpnia. „Lato 

w mieście - wakacje 2020  

z KDK”. Pełny harmonogram 

zajęć dostępny na stronie 

i n t e r n e t o w e j 

www.dkkozienice.pl.  

> Do niedzieli, 12 lipca, do 

godz. 15.00. Przyjmowanie 

wniosków w konkursie na 

inicjatywy mieszkańców,  

w ramach projektu „Razem 

dla kultury w Gminie 

Kozienice”. 

> Niedziela, 12 lipca, godz. 

12.00. Poranek teatralny dla 

dzieci. 

> 21-27 lipca. Głosowanie 

mieszkańców na najlepsze 

inicjatywy w konkursie,  

w ramach projektu „Razem 

dla kultury w Gminie 

Kozienice”. 

> Do piątku, 31 lipca. Akcja 

zbierania plastikowych 

nakrętek z przeznaczeniem 

na rehabilitację Marcela 

Króla z Nowej Wsi. 

> Piątek, 31 lipca, Nr 110 

Magazynu Kulturalnego KDK. 

#naszczęścieKDK 

#KozienickiDomKultury 

#GminaKozienice 

Nasze drzwi znów są szeroko otwarte dla wszystkich. Serdecznie zapraszamy! 
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m.in. na filarach przy głównym wejściu, w holu na 

pierwszym piętrze oraz przed salami zajęciowymi,  

a także w toaletach. 

Osoby przebywające w CKA powinny zachowywać 

dystans dwóch metrów od innych ludzi. Przed 

punktem informacji oraz kasami zostały umieszczone 

specjalne naklejki, które pomagają w zachowaniu 

odległości podczas stania w kolejce. Zainstalowano też 

przegrody antywirusowe z tworzywa sztucznego. 

W całym budynku zamontowano także specjalne 

tablice informacyjne, w tym te dotyczące 

maksymalnej liczby osób w danym pomieszczeniu 

(również w toaletach). Pracownicy dbają też  

o regularne wietrzenie budynku (co trzy godziny)  

oraz dezynfekcję, w tym stołów, krzeseł, klamek, 

włączników. 

Lada dzień będą zajęcia 

Pierwsze tygodnie po powrocie do „nowej 

normalności”, w Kozienickim Domu Kultury upłyną 

głównie pod znakiem zajęć oraz warsztatów dla dzieci 

i młodzieży. Już 1 lipca rusza bowiem akcja „Lato  

w mieście – wakacje 2020 z KDK”, która potrwa aż do 

27 sierpnia. 

W tegorocznej ofercie znalazły się 33 warsztaty  

o zróżnicowanej tematyce. Na liście zajęć znajdziemy 

m.in. różnego rodzaju zajęcia ruchowe: jogę, 

warsztaty fitness dla dzieci, taneczne: modern jazz, 

breakdance, hip-hop, a także warsztaty z tańca 

nowoczesnego i disco dance, tańca klasycznego czy 

zajęcia dla mam z dziećmi. 

Jak zawsze, czekają też zróżnicowane zajęcia 

plastyczne, podczas których powstaną wyjątkowe, 

indywidualne pamiątki z wakacji: łapacze snów, 

bransoletki, makramy czy rysunki. W ofercie 

znajdziemy również warsztaty dziennikarskie, 

aktorskie, wokalne oraz naukę gry na instrumentach  

– pianinie, gitarze i ukulele. 

Ciekawym doświadczeniem powinny być również 

warsztaty z drukarką 3D czy wizyta w mobilnym 

planetarium. To niepowtarzalna okazja do eksploracji 

kosmosu bez wychodzenia z sali zajęciowej. 

Letnią ofertę Kozienickiego Domu Kultury 

uzupełniają specjale seanse kinowe pod hasłem 

„Filmowe środy w Kinie KDK”. Począwszy od 8 lipca,  

w każdą środę, o godz. 11.00 wyświetlane będą 

przebojowe filmy familijne. W sumie zobaczymy osiem 

ciekawych produkcji, a wśród nich m.in. strasznie 

zabawną „Rodzinę Addamsów” czy doskonale znanego 

dzieciom „Słonia Benjamina”, który tym razem 

powrócił w wersji filmowej. 

Filmowe emocje 

Seanse dla dzieci rozpoczną się 8 lipca, ale „Kino 

KDK” wróci kilka dni wcześniej. Pierwsze pokazy 

filmowe zaplanowano już na 3 lipca. Repertuar 

dostępny jest na stronie www.kinokozienice.pl 

– Warto podkreślić, że w tym roku w „Kinie KDK” 

nie będzie tradycyjnej przerwy wakacyjnej,  

jak w ubiegłych latach. Nasi mieszkańcy już dość 

długo musieli czekać na filmowe emocje, dlatego 

postanowiliśmy, że w tym roku filmy będą 

wyświetlane przez całe lato – mówi dyrektor Elwira 

Kozłowska. 

Trzeba jednak pamiętać, że zalecenia sanitarne 

będą obowiązywały również w kinie. Dla widzów 

udostępniona zostanie połowa miejsc w sali 

koncertowo-kinowej, a kinomani będą musieli używać 

maseczek bądź przyłbic. 

Po szczegółowe informacje dotyczące zasad 

sanitarnych w Kozienickim Domu Kulturalnym 

odsyłamy na stronę www.dkkozienice.pl.  

(Ciąg dalszy ze strony 1) 
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Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku nie przeszkodziła nawet pandemia 
Dwunasta edycja Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury  

im. Bogusława Klimczuka dobiegła końca. Rok akademicki 2019/20 był wyjątkowy pod 

wieloma względami. Z jednej strony cieszył się rekordowym zainteresowaniem ze strony 

seniorów, z drugiej zaś został zakłócony przez wybuch pandemii koronawirusa. Jednak 

nawet ta nie zdołała go przerwać. Wirtualne zajęcia trwały aż do końca maja, a oficjalne 

zakończenie – również w formie on-line – odbyło się w środę, 3 czerwca. 

Rok akademicki 2019/20 trwał od 11 września  

do 3 czerwca. W tym czasie odbyły się 42 wykłady, 

dwa koncerty, dwa spektakle teatralne, a słuchacze 

mogli korzystać z oferty 22 zajęć fakultatywnych. 

– Dwunasta edycja Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

KDK była rekordowa. Na liście słuchaczy mieliśmy 

zapisanych aż 615 osób. Tak wielkie zainteresowanie 

tą ofertą świadczy o tym, jak bardzo jest ona 

potrzebna. Z roku na rok uniwersytet skupia coraz 

więcej seniorów; osób które aktywnie chcą rozwijać 

swoje pasje i zainteresowania – mówi dyrektor KDK  

i jednocześnie dyrektor UTW Elwira Kozłowska. 

Wirus ich nie zatrzymał 

Organizacja tego roku akademickiego została 

zakłócona przez wybuch pandemii koronawirusa,  

ale nawet trudne warunki epidemiologiczne  

nie przeszkodziły w kontynuowaniu działalności 

uniwersytetu. Przestrzenią do działań Kozienickiego 

Domu Kultury stały się bowiem dwie grupy na portalu 

Facebook: „Kulturalna grupa KDK” i „Uniwersytet 

Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury”. 

Już 18 marca, a zatem niespełna w tydzień  

po zamknięciu Centrum Kulturalno-Artystycznego dla 

odwiedzających i odwołaniu zajęć w placówce, w sieci 

pojawił się pierwszy wykład on-line dla słuchaczy UTW 

KDK. Kilka dni później, 23 marca ruszyły stałe zajęcia 

on-line. W sumie, do końca maja, tylko w tej grupie 

opublikowano około 100 filmów (w tym transmisji „na 

żywo”): wykładów, zajęć plastycznych, muzycznych, 

teatralnych i ruchowych. Dodatkową atrakcją były 

quizy z wiedzy o UTW dla seniorów, a także różnego 

rodzaju materiały okolicznościowe. 

Wszystko co dobre, kiedyś się kończy 

Po ponad dwóch miesiącach wirtualnych zajęć, 

przyszła pora na zakończenie roku akademickiego 

2019/20. To też odbyło się on-line – 3 czerwca,  

w mediach społecznościowych Kozienickiego Domu 

Kultury opublikowano specjalny materiał wideo, 

skierowany do seniorów. Jest on formą podsumowania 

minionych dziewięciu miesięcy i stanowi okazję do 

podziękowania słuchaczom za wytrwały udział  

w zajęciach, zaś organizatorom za ich organizację. 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Rok akademicki 2019/20 udało się dokończyć w sieci. W tej samej formie odbyło się również jego uroczyste 

zakończenie. W środę, 3 czerwca, za pośrednictwem specjalnego materiału wideo, do słuchaczy zwrócili się  

m.in. dyrektor oraz pracownicy Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Udanych wakacji wszystkim słuchaczom UTW życzył 

Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski. 
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Wieku nie przeszkodziła nawet pandemia 

– Drodzy słuchacze, chciałem Wam bardzo 

podziękować za Waszą aktywność, zarówno osobiście, 

jak i on-line. Dziękuję za Wasze uwagi  

i spostrzeżenia; za działania, które prowadzicie oraz 

za inspirowanie nas do działań samorządowych  

– mówił Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski.  

– Chciałbym życzyć Wam spokoju, wytrwałości  

i zdrowia. Obyście jak najlepiej wykorzystali wiedzę  

i umiejętności, które zdobyliście na Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku w Kozienicach – dodał burmistrz. 

– W imieniu Rady Słuchaczy dziękuję za cały ten 

rok akademicki; za wspaniały program, za troskę o to, 

by wszystko było na medal. I było na medal.  

W momencie ogłoszenia pandemii mogliście pozostać 

w domach, ale wyszliście do nas on-line. Daliście nam 

ciekawe wykłady i fajne zajęcia; daliście nam Wasze 

serca – dziękował przewodniczący Rady Słuchaczy 

UTW Dariusz Szewc. 

– Był to bardzo aktywny i pracowity rok. Przed 

Państwem wakacje. Życzę zdrowia, spokoju  

i aktywności. Proszę naładować akumulatory przed 

nową edycją, trzynastą edycją Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku Kozienickiego Domu Kultury – dodała dyrektor 

Elwira Kozłowska. 

Materiał wideo z zakończenia roku UTW jest 

dostępny w naszych mediach społecznościowych. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

W imieniu seniorów, podziękowania całej kadrze 

Kozienickiego Domu Kultury złożył przewodniczący 

Rady Słuchaczy UTW Dariusz Szewc. 

O minionym roku akademickim 2019/20 opowiadała 

m.in. koordynator UTW KDK Anna Tomczyk-Anioł. 

Pompowaliśmy dla Wojtusia 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka dołączył do akcji charytatywnej pod 

hasłem #GaszynChallenge. Wspólnie robiliśmy pompki, a następnie wsparliśmy leczenie 

Wojtusia Howisa. Na konto siepomaga.pl wpłynęło 320 zł od naszej kadry. 

Akcja pompowania odbyła się w patio CKA. 

Wojtuś Howis ma 1,5 roku i cierpi na rdzeniowy 

zanik mięśni. Jego leczenie ma kosztować  

aż 9 milionów złotych. W uzbieraniu tej kwoty 

pomogło właśnie #GaszynChallenge. Akcja robienia 

pompek została zapoczątkowana przez strażaków  

z Gaszyna i obiegła cały kraj. Polega na tym,  

że nominowane do zadania osoby robią 10 pompek, 

nagrywają to, publikują i wpłacają co najmniej 5 zł 

(10 zł jeśli nie zrobią pompek), a następnie 

wyznaczają do udziału w akcji kolejne osoby. 

Kozienicki Dom Kultury otrzymał nominację  

od Urzędu Miejskiego w Kozienicach. 
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Masz pomysł? Podziel się nim  

i otrzymaj pieniądze na jego realizację 
Jeszcze do 12 lipca przyjmujemy wnioski w konkursie na inicjatywy mieszkańców  

z zakresu kultury. To idealna okazja do tego, by zorganizować wyjątkowe wydarzenia  

dla swojej lokalnej społeczności – miejscowości, osiedla, sąsiadów. Zwłaszcza,  

że na realizację dobrych pomysłów można otrzymać nawet do 7 tysięcy złotych 

dofinansowania. Tego po prostu nie można przegapić! 

Konkurs na inicjatywy mieszkańców to część 

realizowanego przez nas od marca projektu „Razem 

dla kultury w Gminie Kozienice”, w ramach programu 

„Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020”.  

Jego pierwsza część polegała na przeprowadzeniu 

badań nad stanem kultury w Gminie Kozienice, które 

prowadziliśmy wspólnie z Fundacją Obserwatorium 

oraz animatorką, wyznaczoną przez Narodowe 

Centrum Kultury. Przez kilka tygodni,  

za pośrednictwem ankiet, spotkań on-line  

oraz wywiadów telefonicznych, pytaliśmy Państwa  

o możliwości i potrzeby związane z kulturą,  

w poszczególnych miejscowościach. Na podstawie tych 

badań stworzyliśmy regulamin do konkursu na 

inicjatywy. Wspólne działanie może być receptą  

na niektóre dolegliwości. 

– Jednym z założeń naszego projektu,  

jak i całego programu jest odkrywanie i pobudzanie 

potencjału mieszkańców. Chcemy wyzwolić 

pozytywną, twórczą energię, która w nich tkwi  

– tłumaczy dyrektor KDK Elwira Kozłowska i dodaje:  

– Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

wszystkich, którzy mają ciekawe pomysły. 

Masz pomysł? Zgłoś go! 

W ramach konkursu każdy mieszkaniec Gminy 

Kozienice może zgłosić swój pomysł na inicjatywę,  

z zakresu kultury. Mogą to być np. warsztaty, zajęcia, 

koncerty, spektakle, wystawy czy inne 

przedsięwzięcia, jakie tylko wymyślą. 

Żeby ułatwić mieszkańcom poszukiwanie inspiracji, 

stworzyliśmy specjalna listę z krótkimi opisami 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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inicjatyw, jakie realizowano w innych częściach Polski. 

Można ją znaleźć na naszej stronie internetowej 

www.dkkozienice.pl, w zakładce Działalność / 

Programy zewnętrzne / Razem dla kultury w Gminie 

Kozienice. 

Co ważne, wnioski mogą składać zarówno 

pojedyncze osoby, jak i grupy mieszkańców, w tym 

osoby niepełnoletnie (w grupie powinna być co 

najmniej jedna osoba dorosła). 

Coraz mniej czasu na wniosek 

Konkurs na inicjatywy ogłosiliśmy 3 czerwca,  

a od 15 czerwca trwa przyjmowanie formularzy 

konkursowych. Czasu jest coraz mniej, bo termin 

upływa 12 lipca, o godz. 15.00. 

Formularze zgłoszeniowe są bardzo proste, a ich 

wypełnienie nie powinno sprawić nikomu problemu. 

Organizatorzy konkursu pytają tylko o podstawowe 

kwestie, takie jak: ogólny zarys pomysłu, jego 

harmonogram czy przewidywany budżet. 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, dostępnym na 

stronie www.dkkozienice.pl, tam też znajdziemy wzór 

formularza oraz załącznika dla osób niepełnoletnich. 

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 (od momentu otwarcia obiektu 

formularze przyjmowane są codziennie). 

Warto dodać, że w „Kulturalnej grupie KDK” na 

portalu Facebook, 9 czerwca, odbyło się specjalne 

wirtualne spotkanie dotyczące wypełniania wniosków 

konkursowych. Zapis wideo jest ciągle dostępny dla 

członków grupy. Polecamy go wszystkim osobom, 

które chcą złożyć wniosek. Ta wiedza z pewnością się 

przyda. 

Wybiorą najlepsze pomysły 

Po zakończeniu przyjmowania wniosków, zostanie 

ogłoszone specjalne głosowanie w Internecie, podczas 

którego wnioskodawcy będą mogli zyskać dodatkowe 

punkty do końcowej oceny. 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. 

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 5) 

Twórcy przygotowali ołtarz 

Kozieniccy twórcy, w tym członkowie Grupy Twórczej „Vena”, która działa w Kozienickim 

Domu Kultury, po raz kolejny przygotowali ołtarz z okazji uroczystości Bożego Ciała. 

Tworzenie ołtarzy ludowych z okazji Uroczystości 

Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej stało się już 

tradycją dla kozienickich artystów. Co roku aktywnie 

włączają się w tę inicjatywę. 

Tym razem wykonany przez nich ołtarz powstał nie 

bezpośrednio w Muzeum Wsi Radomskiej, ale przy 

Kościele Parafii Miłosierdzia Bożego w Radomiu przy 

ul. Starokrakowskiej. W jego powstanie zaangażowało 

się kilkoro twórców, w tym członkowie naszej Grupy 

Twórczej „Vena”. 

Obszerną galerię zdjęć z jego powstawania można 

znaleźć na stronie internetowej Muzeum Wsi 

Radomskiej www.muzeum-radom.pl. 
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„Kulturalna grupa KDK” ruszyła w kilka dni po tym, 

jak Polskę obiegła wieść o zamknięciu ośrodków 

kultury dla mieszkańców. Nasza siedziba, czyli 

Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach była 

niedostępna dla mieszkańców od 12 marca do 21 

czerwca. W tym czasie odwołane były wszystkie 

wydarzenia kulturalne, zajęcia, wykłady czy seanse 

kinowe. Na szczęście my kontynuowaliśmy naszą 

działalność w sieci, oferując mieszkańcom Gminy 

Kozienice wirtualną, kulturalną rozrywkę. 

Wyjątkowy projekt 

Regularne zajęcia w „Kulturalnej grupie KDK” 

oficjalnie wystartowały 23 marca, a ich inauguracji 

dokonała dyrektor KDK Elwira Kozłowska. To ona, 

przy wsparciu zespołu ds. organizacji on-line  

i instruktorów KDK, nadzorowała cały projekt. 

– Organizacja wirtualnej oferty Kozienickiego 

Domu Kultury była dla nas wszystkich niemałym 

wyzwaniem i wymagała od całej naszej kadry 

sprawnej adaptacji do tych specyficznych warunków. 

Byliśmy pełni obaw, ale i nadziei. Każdego dnia rodziły 

się nowe pytania, nowe pomysły, a kolejne dyskusje 

zespołu były bardzo owocne – opowiada dyrektor KDK 

Elwira Kozłowska i dodaje: – Instruktorzy KDK byli 

bardzo profesjonalni i kreatywni, a projekt okazał się 

dla nich okazją do zdobycia nowych umiejętności. 

Muszę podkreślić, że również nasi mieszkańcy, w tym 

seniorzy, pokazali, że potrafią sprawnie współdziałać  

z nami w Internecie. Z perspektywy czasu wiemy,  

że nasze obawy były w dużej mierze bezzasadne. 

Wspólnie, nam wszystkim, udało się stworzyć 

prawdziwie żywy, wirtualny organizm. 

Dyrektor regularnie kontaktowała się też  

z mieszkańcami przy pomocy transmisji „na żywo”,  

w każdy poniedziałek o godz. 11.45. Była to okazja 

przekazania uczestnikom zajęć wszelkich aktualnych 

informacji na temat oferty Kozienickiego Domu 

Kultury im. Bogusława Klimczuka, a zarazem był to 

sygnał do startu nowego tygodnia zajęć, którym 

przyświecało hasło „naszczęścieKDK”.  

(Ciąg dalszy na stronie 8) 

Pandemia koronawirusa postawiła przed światem zupełnie nowe wyzwania. W obliczu 

zamkniętych ośrodków kultury w całej Polsce i niemożliwości bezpośredniego kontaktu  

z mieszkańcami, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka postawił  

na kontynuację swojej działalności w Internecie. I tak przez kolejnych czternaście 

tygodni „Kulturalna grupa KDK” zapełniała się wyjątkowymi treściami: zajęciami  

i warsztatami on-line, konkursami, archiwalnymi zdjęciami i dyskusjami. Teraz przyszła 

pora na zakończenie naszego projektu, ale tak naprawdę w pełni go nie kończymy. 
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– Hasło nawiązuje oczywiście do hasła 

promocyjnego gminy – „Kozienice. Idealne na 

szczęście”. W tym miejscu chcę złożyć serdeczne 

podziękowania na ręce Burmistrza Gminy Kozienice 

Piotra Kozłowskiego oraz radnych Rady Miejskiej  

w Kozienicach za okazaną pomoc i wsparcie – mówi 

dyrektor Elwira Kozłowska. 

Dziesiątki zajęć on-line 

Podstawą kontynuacji naszej działalności stały się 

filmy i transmisje „na żywo”, prowadzone  

w „Kulturalnej grupie KDK”. Nasi instruktorzy  

w każdym tygodniu przygotowywali różnego rodzaju 

zajęcia, kursy i warsztaty. 

Zdecydowanie w grupie tej królowały zajęcia 

plastyczne, prowadzone przez Agnieszkę Bieńkowską, 

Agnieszkę Krynicką, Marlenę Zielińską, Patrycję 

Dąbrowską i Ewę Pytkę. Z kolei Helena Szamańska  

i Kamila Ochwat prowadziły warsztaty taneczne 

(„Tańcz z Heleną” oraz hip-hop), Halina Koryńska  

– jogę, a Ewa Izdebska – zajęcia wokalne.  

Dużym zainteresowaniem cieszył się również kurs 

tworzenia biżuterii, przygotowywany przez Irminę 

Węgrzycką. W ofercie znalazły się także warsztaty 

aktorskie, a do świata teatru i kina prowadził 

uczestników aktor Marcin Masztalerz. 

To ciągle jednak nie wszystko. Mariusz Basaj 

opowiadał o popularnych grach planszowych, Ewa 

Pytka o grach karcianych, a także książkach  

i komiksach dla dzieci i młodzieży, a Sebastian Bielak 

przedstawiał tajniki sztuki animacji poklatkowej. 

Kolejną akcją było „Czytanie na ekranie”,  

w ramach którego czytana była zarówno proza, 

jak i poezja, a udział w niej brali nie tylko nasi 

instruktorzy, ale też członkowie Grupy Poetyckiej 

„Erato” z KDK. 

Cały czas dbaliśmy o uzupełnianie i odświeżanie 

naszej oferty, dlatego w czerwcu ruszył kolejny cykl  

– „Kozienickie wędrówki”. Tym razem nasze 

instruktorki z punktu informacji CKA pokazały 

kozieniczanom najbardziej urokliwe miejsca na 

spacery w Gminie Kozienice. 

Podsumowując, w ciągu 14 tygodni zajęć on-line, 

w „Kulturalnej Grupie KDK” pojawiło się blisko 250 

różnego rodzaju filmów! Kolejna setka, do końca 

maja, została opublikowana w grupie „Uniwersytet 

Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury”. 

Skala naszych działań była ogromna, ale to ciągle 

nie wszystko. Warto tu wspomnieć o cyklu „Z kroniki 

kultury Kozienic”, w ramach którego publikowaliśmy 

archiwalne zdjęcia z lat 60., 70., 80., jak również  

o wirtualnych quizach wiedzy czy konkursach  

z nagrodami. 

Co ważne, wszystkie zajęcia dalej są w zasięgu 

ręki kozieniczan, bo filmy oraz zapisy transmisji „na 

żywo” pozostały w „Kulturalnej grupie KDK”. 

Jabłuszko pełne snu 

Pisząc o konkursach, nie sposób wspomnieć  

o konkursie „Ilustracja do wybranej piosenki 

Bogusława Klimczuka”. Jego wyniki ukazały się  

w momencie, gdy poprzednie wydanie „Magazynu” 

było już w drukarni. Przypomnijmy, że konkurs 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

Dyrektor Elwira Kozłowska co tydzień przekazywała 

ważne informacje dotyczące „Kulturalnej grupy KDK”. 

„Kozienickie wędrówki” to najnowszy cykl  

w „Kulturalnej grupie KDK”. Instruktorki z Punktu 

Informacji KDK opowiadały w nim o najciekawszych 

miejscach na spacer na terenie Gminy Kozienice. 
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polegał na stworzeniu pracy plastycznej, która 

oddałaby klimat wybranej piosenki kozienickiego 

kompozytora. Nasze jury, w składzie: Agnieszka 

Bieńkowska, Helena Szamańska i Ewa Jurkowska-Fila, 

nagrodziło dwie prace. Autorem pierwszej z nich jest  

5-letni Filip (zdjęcie nadesłane przez Annę Kielich),  

a drugiej 5-letnia Rita Wojtkowska (zdjęcie przesłane 

przez Jerzego Wojtkowskiego). Na łamach tego 

wydania publikujemy obie zwycięskie prace  

i gratulujemy. 

Zakończenie roku 

Zakończenie roku artystycznego 2019/20,  

a zarazem zakończenie naszego wirtualnego projektu 

zaplanowano na 30 czerwca, czyli na dzień premiery 

109. wydania „Magazynu kulturalnego KDK”.  

Ze względu na fakt, że „Magazyn” przygotowywany 

jest do druku kilka dni wcześniej, nie jesteśmy  

w stanie zbyt wiele napisać o zakończeniu w tym 

numerze. Zapraszamy jednak do naszych mediów 

społecznościowych (w tym do „Kulturalnej grupy 

KDK”), gdzie opublikowany został specjalny materiał 

wideo z tej okazji. Warto zerknąć i przypomnieć sobie 

minione miesiące.  

Odmrażamy, ale nie kończymy 

Życie społeczne i kulturalne powoli wraca do 

normy, a właściwie do tzw. „nowej normalności”. Już  

1 lipca rozpoczynamy akcję „Lato w mieście – wakacje 

2020 z KDK”, gdzie dzieci i młodzież będą mogły 

skorzystać z bogatej oferty letnich zajęć i warsztatów. 

Mimo to, „Kulturalna grupa KDK” nie 

przestanie istnieć. Chcemy, żeby było to miejsce 

naszych wirtualnych spotkań i dyskusji, kolejny 

kanał komunikacji i przestrzeń, która pomoże  

w budowaniu naszej społeczności. Mamy  

w głowach też kilka pomysłów na kolejne, 

wirtualne działania. Na pewno będziemy o nich 

informować. Serdecznie zachęcamy do śledzenia 

postów w grupie, a także naszego fanpage’a na 

portalu Facebook — www.facebook.com/

KDKimBK. 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

„Jabłuszko pełne snu” w interpretacji pięciolatków: 

Rity i Filipa, zwycięzców naszego konkursu. 
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Seanse w amerykańskim klimacie 

Takiego kina w Kozienicach jeszcze nie było! W dniach 29-31 maja, w Kozienicach odbyły 

się trzy seanse plenerowego kina samochodowego. Zgromadzeni na targowisku miejskim 

kierowcy i ich pasażerowie zobaczyli obsypane nagrodami (w tym Oscarami) filmy: 

„Green Book”, „Wilk z Wall Street” oraz „La La Land”. 

Kino samochodowe to jedna z odpowiedzi Gminy 

Kozienice i Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława 

Klimczuka na sytuację epidemiologiczną w kraju.  

Ze względu na pandemię, tradycyjne kina zostały 

zamknięte, dlatego w naszym mieście zorganizowano 

specjalne seanse na targowisku przy ul. Bohaterów 

Getta. Dla wielu mieszkańców było to z pewnością 

nowe i ciekawe doświadczenie. 

Warto podkreślić, że to sami kozieniczanie  

– za pośrednictwem ankiety internetowej – 

zadecydowali o tym, jakie produkcje będą 

wyświetlane. Ich wybór padł na filmy: „Green Book”, 

„Wilk z Wall Street” oraz „La La Land”. Pierwszy z nich 

zobaczyliśmy w piątek, kolejne w sobotę i niedzielę. 

Oczywiście seanse zorganizowano przy pełnym 

zachowaniu obecnych norm sanitarnych  

i bezpieczeństwa mieszkańców. Zgodnie  

z regulaminem, w każdym aucie mogło przebywać 

maksymalnie dwie osoby (liczba osób w samochodzie 

nie mogła przekraczać połowy miejsc), a widzowie 

mieli mierzoną temperaturę ciała. Samochody na plac 

mogły wjeżdżać już od godz. 20.30 i zajmować 

wyznaczone miejsca. Na wszystkich przyjeżdżających 

czekała też niespodzianka od Gminy Kozienice  

– promocyjne ramki do tablic rejestracyjnych  

z hasłem „Kozienice. Idealne na szczęście”. 

Seanse rozpoczynały się o godz. 21.30. Filmy 

wyświetlono na dużym ekranie, a dźwięk nadawany 

był wprost do samochodów za pośrednictwem fal 

radiowych. Widzowie musieli tylko ustawić 

odpowiednią częstotliwość, by cieszyć się dźwiękiem  

o dobrej jakości. 

Same hity 

„Green Book” to amerykański komediodramat  

z 2018 roku, opowiadający opartą na faktach historię 

pianisty Dona Shirleya oraz jego kierowcy  

i ochroniarza – Tony’ego Vallelongi. Produkcja została 

obsypana nagrodami, zdobywając m.in. trzy Oscary: 

dla najlepszego filmu, za scenariusz oryginalny i dla 

najlepszego aktora drugoplanowego (Mahershala Ali). 

Z kolei „Wilk z Wall Street” to komedia kryminalna 

w reżyserii legendy kina Martina Scorsese, a w postać 

Jordana Belforta wcielił się Leonardo DiCaprio,  

za co otrzymał Złotego Globa. 

Wreszcie „La La Land” to przebojowy musical  

z Ryanem Goslingiem i Emmą Stone w rolach 

głównych. Ta wyjątkowa produkcja otrzymała  

aż sześć Oscarów, w kategoriach: najlepsza aktorka 

(Ciąg dalszy na stronie 11) 

Plenerowe kino samochodowe okazało się przebojem i spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. 

Organizatorzy zadbali o bezpieczeństwo. Na wjeździe 

wszyscy uczestnicy mieli mierzoną temperaturę. 
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pierwszoplanowa, reżyseria, muzyka oryginalna, 

piosenka, scenografia oraz zdjęcia. 

Duże zainteresowanie 

Kino samochodowe spotkało się ze sporym 

zainteresowaniem ze strony mieszkańców.  

Już pierwszego dnia, na placu targowym zameldowało 

się ponad 60 aut. Wśród widzów obecni byli  

m.in. Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, jego 

zastępca Dorota Stępień, Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kozienicach Rafał Sucherman, radni Rady 

Miejskiej czy Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 

Elwira Kozłowska. 

W sumie, podczas trzech dni, na targowicy 

pojawiło się około 150 aut, a kino samochodowe 

zostało bardzo gorąco przyjęte, co widać było  

m.in. po zainteresowaniu tematem w mediach 

społecznościowych. Galerię zdjęć z tego wydarzenia 

można znaleźć na naszym fanpage'u na portalu 

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

na kanale YouTube (youtube.com/KDKimBK). 

Organizatorami plenerowego kina samochodowego 

w Kozienicach były: Gmina Kozienice i Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka, partnerem 

wydarzenia zaś Kozienicka Gospodarka Komunalna 

Sp. z o.o. 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 

Na pokazach nie mogło zabraknąć organizatorów,  

w tym Burmistrza Gminy Kozienice Piotra 

Kozłowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Kozienicach Rafała Suchermana czy Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwiry Kozłowskiej. 

Zapraszamy na questa! 

Początek wakacji to idealna pora na spacery po naszym urokliwym mieście. Wszystkim 

naszym Czytelnikom chcielibyśmy przypomnieć o tym, że w Kozienicach powstały dwa 

questy, które z pewnością umilą im letnie spacery.  

Quest to rodzaj gry terenowej. Uczestnik, przy 

pomocy specjalnej, wierszowanej ulotki, rozwiązuje 

kolejne zadania, które wyznaczają jego trasę. 

W Kozienicach obecnie funkcjonują dwa questy. 

Pierwszy z nich, poświęcony związkom naszego miasta 

z władcami Polski, nazywa się „Miasto Królów”. 

Bohaterem, a jednocześnie narratorem drugiego  

z nich jest nasz patron — Bogusław Klimczuk.  

W trakcie questa „Chodź zaśpiewasz mi piosenkę…” 

zabiera nas na spacer po miejscach, z którymi był 

związany. Polecamy wszystkim miłośnikom aktywnego 

wypoczynku oraz dobrej muzyki. Ulotkę questową 

można pobrać ze strony questing.pl lub w punkcie 

informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego. 
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Z kroniki kultury Kozienic 

„Kulturalna grupa KDK” to miejsce wielu ciekawych inicjatyw. Jedną z nich jest cykl  

„Z kroniki kultury Kozienic”, w którym publikowaliśmy archiwalne zdjęcia z lat 60., 70.  

i 80. To podróż do przeszłości kozienickiej kultury — dla jednych okazja do wspomnień,  

dla drugich ciekawostka sama w sobie. Na łamach „Magazynu” publikujemy kilka 

wybranych zdjęć z naszego cyklu, a po więcej zapraszamy na portal Facebook. 

Jeden z pochodów pierwszomajowych w Kozienicach, 

prawdopodobnie lata 60. 

Zespół „Dwa Plus Jeden” na koncercie w dawnej 

siedzibie Kozienickiego Domu Kultury. 

W trakcie swojej wieloletniej kariery Zbigniew 

Wodecki kilkukrotnie koncertował w Kozienicach. 

„Poznańskie Słowiki” - koncert w amfiteatrze  

nad Jeziorem Kozienickim. 

http://dkkozienice.pl/
http://www.facebook.com/pages/KOZIENICKI-DOM-KULTURY-im-Bogus%C5%82awa-Klimczuka/188847141162866?sk=info
http://www.youtube.com/user/KDKimBK

