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Za nami kolejny rok artystyczny.
To były wyjątkowe miesiące
Dobiegł końca rok artystyczny 2019/20 w Kozienickim Domu Kultury
im.

Bogusława

Klimczuka.

Przez

dziewięć

miesięcy,

począwszy

Magazyn Kulturalny

od października, podopieczni placówki szlifowali swoje umiejętności

Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka

na zajęciach stałych w ramach „Akademii Szerokich Horyzontów KDK”,
a po wybuchu pandemii w „Kulturalnej grupie KDK”. We wtorek,
30 czerwca, oficjalnie podsumowano ten twórczy czas.

SIERPIEŃ 2020 w KDK:
> Codziennie, za wyjątkiem
czwartków, zapraszamy na
seanse filmowe do kina.

W dniach 5, 12, 19 i 26
sierpnia
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.
> Niedziela, 9 sierpnia,
godz.
12.00.
Poran ek
teatralny
dla
dzieci
pt. „Leśna przygoda, czyli na
ratunek planecie”.
> Do wtorku, 18 sierpnia, do
godz. 21.00. Przyjmowanie
prac w ramach konkursu
plastycznego „Z zielonych
pobudek — Ekoludek”.
> Do czwartku, 20 sierpnia,
do
godz.
21.00.
Przyjmowanie
prac
w
ramach
konkursu
plastycznego „Piękno Ziemi
Kozienickiej”.

Wraz z rokiem artystycznym zakończyliśmy projekt wirtualnych zajęć w „Kulturalnej
grupie KDK”. Wakacyjne warsztaty odbywają się ponownie w naszej siedzibie.

„Akademia Szerokich Horyzontów KDK”
to

oferta

zajęć

stałych

i

warsztatów,

odbywały

się

Artystycznym.

w
Z

Centrum
kolei

Kulturalno-

tuż

po

feriach

przygotowana przede wszystkim z myślą

zimowych, na świecie wybuchła pandemia

o dzieciach i młodzieży z terenu Gminy

koronawirusa, która wpłynęła również na

Kozienice. W jej skład wchodzą też sekcje

świat kultury. 12 marca 2020 r. siedziba

skierowane do osób dorosłych, takie jak

Kozienickiego

Grupa Twórcza „Vena” i Grupa Poetycka

zamknięta dla mieszkańców, a w tych

„Erato”.

okolicznościach

Oferta

przygotowywana

Kozienicki

Dom

Klimczuka

zawsze

Kultury
jest

im.

przez

Bogusława

bardzo

– W roku artystycznym 2019/20 odbyło

Kultury

została

zapadła

decyzja

o kontynuowaniu działalności w Internecie.

bogata

i cieszy się dużym zainteresowaniem.

Domu

Przestrzenią
„Akademii
stała

się

„Kulturalna
2020

grupa

KDK”

KDK”.

> Do niedzieli, 23 sierpnia.
Wystawa „Szkice z pracowni
UTW” w sali wystawowej
Centrum
KulturalnoArtystycznego.

tematycznych: tanecznych, plastycznych,

wirtualne

wokalnych, lekcje gry na instrumentach,

tygodniowe cykle. W każdy poniedziałek

a także zajęcia literackie, fotograficzne,

uczestnicy (ponad 700 osób!) otrzymywali

turystyczne, logiczne oraz wolontariat –

harmonogramy

> Piątek, 28 sierpnia, godz.
17.00. Wernisaż wystawy
malarstwa — Marek Citak.

wylicza dyrektor KDK Elwira Kozłowska

informacje.

i dodaje: – W sumie utworzone były aż

publikowane były także listy przedmiotów,

34 grupy, a z zajęć skorzystało ponad

które przydadzą się np. do wykonania

5,5 tysiąca osób.

danych

zajęcia,

prac

przeprowadzenia

Pierwszy semestr zajęć przebiegał bez

gimnastycznych.

tam

stałe

podzielone

na

warsztatów

Przed

Akademia w Internecie

ruszyły

Już

23

żadnych zakłóceń, a zajęcia tradycyjnie

r.

podopiecznych
Horyzontów

się wiele różnorodnych i ciekawych zajęć

> Poniedziałek, 31 sierpnia,
Nr
111
Magazynu
Kulturalnego KDK.

marca

dla

Szerokich

i

potrzebne

każdymi

zajęciami

plastycznych
konkretnych
Nasi

czy
ćwiczeń

instruktorzy

(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Za nami kolejny rok artystyczny w KDK.
To były wyjątkowe miesiące
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zazwyczaj sięgali po materiały łatwo dostępne — tak,
by każdy mógł wziąć udział w tych wirtualnych
lekcjach we własnym domu.
Innowacyjnie, szybko i sprawnie
To, co szczególnie warto podkreślić, to szybkość
i sprawność organizacji wirtualnych zajęć.
–

Faktycznie,

najszybciej.

postanowiliśmy

Kozienicki

Dom

działać

Kultury

jak

jako

jeden

z pierwszych ośrodków kultury w regionie zainicjował
system działań on-line. Wiele pomysłów i rozwiązań

Miniony rok podsumowała Dyrektor Kozienickiego

wprowadziliśmy jako pierwsi, stając się przykładem,

Domu Kultury Elwira Kozłowska.

wzorem dla innych placówek – podkreśla dyrektor
Elwira Kozłowska.
Wirtualne zajęcia trwały do końca czerwca. W tym
czasie, tylko w „Kulturalnej grupie KDK” opublikowano
ponad 250 różnego rodzaju filmów instruktażowych.
Były

to

zarówno

filmy

nagrane

wcześniej,

jak i transmisje „na żywo”. Wszystkie z nich są ciągle
dostępne dla widzów, a licznik ich wyświetleń dalej
bije.
Oprócz zajęć i warsztatów, w grupie publikowano
także

inne

materiały:

wirtualne

materiałów archiwalnych sprzed

wystawy,
50

skany

Materiał wideo z zakończenia roku jest cały czas

lat, a także

dostępny w sieci. Zachęcamy do jego oglądania.

konkursy z nagrodami, quizy wiedzy, filmy i wpisy
okolicznościowe.
Podsumowali rok
W ubiegłych latach, oficjalne zakończenie roku
artystycznego odbywało się w sali koncertowo-kinowej
Centrum Kulturalno-Artystycznego. Zawsze była to
okazja do poznania się uczestników poszczególnych
grup,

a

także

do

zaprezentowania

przed

dużą

widownią umiejętności nabytych w trakcie zajęć.
Tegoroczne zakończenie, z uwagi na okoliczności
związane

z

pandemią,

odbyło

się

w

formie

elektronicznej. We wtorek, 30 czerwca 2020 r.,

Grafika z „Kulturalnej grupy KDK” stała się

w mediach społecznościowych Kozienickiego Domu

codziennym widokiem dla setek mieszkańców gminy.

Kultury oraz na kanale telewizji lokalnej KDK „Kronika
Kozienicka” opublikowaliśmy specjalny materiał wideo.

Mimo, że będą one trochę inne niż te, które znaliśmy

To

do

podsumowanie

przypomnienie

minionych

sukcesów

miesięcy,

a

podopiecznych

także

tej

pory.

Życzę

dużo

spokoju,

dużo

słońca

naszego

i uśmiechu, i nabrania sił przed nowym rokiem

domu kultury. Nie brakuje w nim zdjęć i statystyk,

artystycznym, który rozpocznie się już w październiku

jak również życzeń z okazji wakacji.

–

– Cieszę się bardzo, że tak licznie wspieraliście
nasze działania wirtualne. Mam nadzieję, że rok
artystyczny

2019/20

niezapomnianych

był

wrażeń.

ciekawy

Życzę

wam

i

mówi

do

podopiecznych

KDK

dyrektor

Elwira

Kozłowska.
Wideo

jest

dostępne

zarówno

na

fanpage'u

pełen

Kozienickiego Domu Kultury na portalu Facebook

wszystkim

(facebook.com/ KDKimBK), jak i na kanale YouTube

udanych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

(youtube.com/KDKimBK).

#naszczęścieKDK
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Konkursy, koncert i wykłady.
KDK w trosce o środowisko

„Wirtualne życie, realne problemy środowiska” – razem dla ekologii w Gminie Kozienice.
To tytuł najnowszego projektu, realizowanego przez Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka we współpracy z Gminą Kozienice i Eneą Wytwarzanie.
W ramach przedsięwzięcia, na mieszkańców czekają ciekawe wykłady i warsztaty
on-line, wirtualny koncert, spektakl, a także dwa konkursy z nagrodami. Wszystko po to,
by zwrócić uwagę mieszkańców na kwestie związane z ochroną środowiska.
Projekt zakłada szereg najróżniejszych działań,
zarówno artystycznych, jak i popularnonaukowych.
Ich wspólnym celem jest zwiększanie świadomości
mieszkańców Gminy Kozienice na tematy związane ze
środowiskiem,

bogactwem

naturalnym

Ziemi

Kozienickiej, ale też potrzebą dbania o przyrodę.
– Jako mieszkańcy Gminy Kozienice, mamy to
szczęście,

że

żyjemy

w

otoczeniu

przepięknej

przyrody. Zarówno Puszcza Kozienicka, jak i Dolina
Środkowej Wisły, to prawdziwe, naturalne perełki. Na
co dzień, może nie do końca zdajemy sobie z tego
sprawę – mówi Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury
Elwira Kozłowska i dodaje: – Chcemy zwrócić uwagę
mieszkańców na te naturalne skarby i przypomnieć
im,

że

wszyscy

powinniśmy

zachowywać

się

odpowiedzialnie wobec środowiska.
Wirtualne atrakcje
W ramach projektu organizatorzy przygotowali
szereg różnego rodzaju działań. Na mieszkańców
Gminy

Kozienice

czekają

m.in.

dwa

wykłady

o tematyce proekologicznej, dwa warsztaty (dotyczące
recyklingu i ekologicznej chemii domowej), spektakl
dla dzieci, koncert oraz konkursy z nagrodami.
Co ważne, wszystkie te działania będą prowadzone
w formie on-line, za pośrednictwem „Kulturalnej grupy
KDK”

na

portalu

Facebook

(www.facebook.com/

groups/grupakdk).
–

Decyzja

o

realizacji

p o d y kt o w a n a

je s t

bezpieczeństwa.

Na

projektu

oc z y w i ś c i e
szczęście

nasi

w

sieci

wz g l ę d a m i

Konkurs dla młodszych…
„Z zielonych pobudek – Ekoludek” to konkurs

mieszkańcy

plastyczny

skierowany

doskonale radzą sobie w Internecie i chętnie biorą

Zadaniem

uczestników

udział w wirtualnych wydarzeniach. Odzwierciedleniem

plastycznej, przedstawiającej tytułowego „Ekoludka”.

tego było m.in. zainteresowanie zajęciami on-line,

Chodzi

które prowadziliśmy w okresie od marca do czerwca

proekologiczne.

2020 r. – podkreśla Elwira Kozłowska.
w

sierpniu

harmonogram

i

we

wrześniu.

będzie

można

Ich

fikcyjną

Następnie

Wykłady, warsztaty, koncert oraz spektakl odbędą
się

o

szczegółowy
znaleźć

na

www.dkkozienice.pl i w „Kulturalnej grupie KDK”.

do
jest

postać,

uczestnicy

dzieci

i

młodzieży.

wykonanie
promującą

powinni

zrobić

pracy
wartości
zdjęcie

(zdjęcia) tej pracy i wysłać swoje zgłoszenie na adres:
sekretariat@dkkozienice.pl, w terminie do 18 sierpnia
2020 r. Przy tworzeniu pracy należy użyć materiałów
podlegających recyklingowi.

Natomiast w lipcu ruszyły dwa konkursy: dla dzieci

Na autorów najlepszych prac czekają nagrody.

i młodzieży oraz dla osób dorosłych. Cały czas trwa

Zgłoszenia będą rozpatrywane w dwóch kategoriach

przyjmowanie zgłoszeń w obydwu konkursach. Zasady

wiekowych: poniżej 13. roku życia oraz 13-18 lat.

są bardzo proste.

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Konkursy, koncert i wykłady.
KDK w trosce o środowisko

(Ciąg dalszy ze strony 3)

… i dla starszych
Z

kolei

dla

osób

pełnoletnich

przygotowano

konkurs pt. „Piękno Ziemi Kozienickiej”. Tu zgłaszane
prace powinny podkreślać walory przyrodnicze Ziemi
Kozienickiej,

takie

jak

m.in.

Puszcza

Kozienicka,

Dolina Środkowej Wisły, bogata flora i fauna, etc. Przy
tworzeniu pracy należy użyć materiałów podlegających
recyklingowi. Zgłoszenia (zdjęcia prac) przyjmowane
są do 20 sierpnia 2020 r., pod adresem mailowym:
sekretariat@dkkozienice.pl.
Regulaminy obydwu konkursów dostępne są na
stronie

www.dkkozienice.pl.

Zwycięzców

poznamy

w pierwszym tygodniu września, a zdjęcia najlepszych
prac zostaną opublikowane w „Kulturalnej grupie
KDK”.
– Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych
konkursach.

Dla

zwycięzców

przygotowaliśmy

sympatyczne nagrody: dzbanki i butelki filtrujące, gry
planszowe oraz zestawy gadżetów – zachęca dyrektor
Elwira Kozłowska.
Organizatorami projektu „Wirtualne życie, realne
problemy środowiska” – razem dla ekologii w Gminie
Kozienice są: Gmina Kozienice i

Kozienicki Dom

Kultury im. Bogusława Klimczuka, partnerem zaś Enea
Wytwarzanie.

Pomaganie jest fajne!
Dobiegła końca akcja zbierania plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na rehabilitację
Marcela Króla z Nowej Wsi. W poniedziałek, 27 lipca, chłopiec wraz z rodzicami odebrał
kolejną partię „korków” i dzielnie pomagał przy załadunku ich na przyczepkę.
Marcel urodził się jako w pełni zdrowe, tryskające
energią dziecko. Niestety, wskutek komplikacji po
przebytym zapaleniu oskrzeli, uszkodzony został jego
staw

biodrowy

i

nerw

udowy.

Poskutkowało

to

miękkim niedowładem nóżki, a w dalszej kolejności
różnicą w długości nóg i skrzywieniem kręgosłupa.
Chłopiec potrzebuje rehabilitacji. W sfinansowaniu jej
pomagają m.in. środki ze sprzedaży plastikowych
nakrętek, które zbierane są w Kozienickim Domu
Kultury im. Bogusława Klimczuka.
Akcja zbierania nakrętek dla Marcela zakończyła
się 31 lipca 2020 r. W kolejnej, nakrętki zbierane będą
na

wsparcie

leczenia

Mai

Kultys.

Szczegóły

ostatniej stronie tego wydania „Magazynu”.

na

Marcel chętnie pomagał rodzicom przy załadunku.
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„Lato w mieście — wakacje 2020 z KDK”
U nas nie ma miejsca na nudę.
Od 1 lipca w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka trwa akcja „Lato
w mieście — wakacje 2020 z KDK”. W ramach naszej letniej oferty na dzieci i młodzież
czeka cała masa atrakcji: warsztaty, zajęcia kreatywne i specjalne seanse kinowe. Nasi
instruktorzy dbają o to, by zajęcia były idealną okazją nie tylko do ciekawego spędzenia
czasu, ale również do doskonalenia umiejętności artystycznych. Akcja potrwa
do 27 sierpnia, a my publikujemy fotorelację z lipcowych spotkań.

Wakacje rozpoczęliśmy śpiewająco. Współpracujący z KDK trener wokalny Piotr Markowski zaprosił solistów
na indywidualne zajęcia, podczas których pracowano nad konkretnymi piosenkami.

Tradycją wakacji w KDK stały się trzydniowe warsztaty breakdance z Michałem Wójcikiem. Jak zawsze,
nie brakowało chętnych do tego, by nauczyć się efektownych ruchów tanecznych.

Szymon Gniadkowski – dyplomowany instruktor tańca, wielokrotny Mistrz Polski formacji w tańcach
latynoamerykańskich – po raz kolejny zabrał młodzież do świata muzyki i disco.

Str. 6

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

„Lato w mieście — wakacje 2020 z KDK”
U nas nie ma miejsca na nudę.

Kamila Ochwat zaprosiła dzieci i młodzież na trzydniowe warsztaty taneczne hip hop. W ich programie znalazła
się nauka podstaw tego tańca oraz stylów pochodnych: house, locking, waacking. Nie zabrakło też ćwiczeń
poprawiających koordynację ruchową oraz nauki choreografii. To była dawka pozytywnej energii, a młodzi
tancerze bardzo szybko uczyli się prezentowanych układów i ćwiczyli je razem z prowadzącą.

Artysta, plastyk Wojciech Stachurski przygotował warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Ich celem była
nauka postrzegania, obserwacji otaczającego nas trójwymiarowego świata, analiza oraz jego interpretacja,
zapisana w sposób plastyczny za pomocą ołówka i farb na powierzchni kartonu. Rysowanie oraz malowanie
martwej natury, pejzażu, nauka kompozycji, perspektywy, szukanie proporcji, kolorów, światłocienia
oraz ogólnych zasad przy tworzeniu prac artystycznych z dziedziny plastyki.
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„Lato w mieście — wakacje 2020 z KDK”
U nas nie ma miejsca na nudę.

W wakacje nie zabrakło zajęć tanecznych dla mam z dziećmi. Poprowadziła je Helena Szamańska.
Specjalne ćwiczenia pozwalają na wzmocnienie ciał dzieci, poprawę ich motoryki, pozytywnie wpływają też na
kondycje mam. Przede wszystkim są doskonałą formą ciekawego spędzania czasu ze swoimi pociechami.
To okazja do budowania więzi z dziećmi oraz zdobycia wiedzy, jak wspomagać ich rozwój poprzez zabawę.

Aż pięć dni trwały warsztaty aktorskie, które poprowadził aktor teatralny i telewizyjny Marcin Masztalerz.
Ich celem było poznanie świadomości ciała i mowy, wiary w intuicję, pewności siebie, techniki nastroju i emocji,
czym jest „prawda”, wizualizacji sukcesu, jak wyznaczać i szanować granice swoje i innych.

W wakacje pamiętamy o młodych kinomanach. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy letni cykl „Filmowe środy
w kinie KDK”, w ramach którego wyświetlane są filmy familijne oraz popularne animacje. Na te seanse
obowiązywały preferencyjne ceny biletów. Dalsza relacja z wakacji w KDK w kolejnym numerze.
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„Razem dla kultury w Gminie Kozienice”.
Niedługo poznamy zwycięskie inicjatywy
Zakończył się kolejny etap konkursu na inicjatywy mieszkańców, ogłoszonego przez
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Przez tydzień, od 21 do 27 lipca
2020 r., mieszkańcy gminy głosowali w Internecie na najlepsze pomysły zgłoszone
do konkursu. Jest o co walczyć, bo maksymalna kwota dofinansowania każdej wybranej
inicjatywy wynosi aż 7 tysięcy złotych!
Konkurs

na

mieszkańców

inicjatywy

jest

częścią

realizowanego przez Kozienicki
Dom Kultury projektu „Razem
dla kultury w Gminie Kozienice”,
w

ramach

Kultury+

programu

Inicjatywy

„Dom
Lokalne

2020”.
–

Przez

mieszkańcy
swoje

cztery

tygodnie

mogli

zgłaszać

pomysły

na

nowe

inicjatywy kulturalne w Gminie
Kozienice.

Przy

tworzeniu

wniosków mieli oni bardzo dużą
swobodę,

dzięki

czemu

ich

projekty są zróżnicowane, a zarazem ciekawe –

Honorowych Dawców Krwi przy Enei Wytwarzanie,

podkreśla dyrektor KDK Elwira Kozłowska i dodaje:

czyli

– Zgłoszone inicjatywy przeszły weryfikację formalną,

– wydarzenie kulturalne w formie premiery filmu”.

a

Poparło ją 61 osób (13,7%).

kolejnym

etapem

ich

oceny

było

głosowanie

„Honorowe

Krwiodawstwo

w

Kozienicach

Internautów. To oni pokazali nam, które pomysły

Zgodnie z regulaminem, pomysły które otrzymały

cieszą się największym zainteresowaniem i które

co najmniej 100 głosów zyskają 10 dodatkowych

z nich zasługują na największą liczbę dodatkowych

punktów.

punktów.

6 dodatkowych oczek do końcowej oceny.

W trakcie głosowania internetowego wnioskodawcy
mogli

otrzymać

maksymalnie

10

oznacza

z

kolei

Końcowej oceny nadesłanych inicjatyw dokona
wejdą:

Do konkursu zgłoszone zostały w sumie cztery

koordynator

Największą

głosów

specjalnie powołana do tego komisja. W jej skład

Cztery wnioski, setki głosów
inicjatywy.

61

Niedługo poznamy wyniki

dodatkowych

punktów (na 95 możliwych do zdobycia).

Próg

Kozienickiego

projektu

Domu

Kultury,

KDK,

animator

ramienia

wśród

wyznaczony

i przedstawiciel kozienickiego samorządu. Posiedzenie

marny! – czy aby na pewno?”, przygotowany przez

komisji zaplanowano na 31 lipca 2020 r. (dzień

I

publikacji tego wydania „Magazynu”), a finałowa lista

cieszył

Liceum

się

projekt

„Kobieto!

Ogólnokształcącego

im.

Stefana

Czarnieckiego w Kozienicach. Otrzymał on 136 głosów

pomysłów

(30,6%).

(i

m.in.
i

Wnioskodawcy

teatr

prelekcje,

małych
a

proponują

form,

także

mieszkańcom

plebiscyt,

publikację

–

a

przez

z

Puchu

internautów

popularnością

dyrektor

Narodowe

skierowanych

dofinansowania)
2020

do

zostanie

r.

Kultury

Zwycięskie

realizacji

opublikowana
inicjatywy

do

spotkania

7

głównymi

realizowane w okresie od 1 września do 10 listopada

bohaterkami tego przedsięwzięcia będą kobiety.

sierpnia

Centrum

będą

2020 r. na terenie Gminy Kozienice, w partnerstwie

Na drugim miejscu uplasowały się dwie inicjatywy:
fotograficzny projekt „Razem z Gminą Kozienicką”,

z Kozienickim Domem Kultury im. B. Klimczuka.
Projekt „Razem dla kultury w Gminie Kozienice”

zgłoszony przez Wiktorię Krekorę oraz multimedialny

realizowany

„Muzyczne

im. Bogusława Klimczuka, w ramach programu „Dom

Kozienice”,

zaproponowany

przez

jest

Stowarzyszenie „Przystanek Inicjatywa”. Każdy z tych

Kultury+

pomysłów otrzymał 124 głosy (27,9%).

dofinansowany

Na końcu stawki uplasowała się inicjatywa Klubu

Kultury.

przez

Inicjatywy
ze

Kozienicki

Lokalne

środków

Dom

2020”

Narodowego

Kultury
i

został
Centrum
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Kino KDK wróciło z hitami filmowymi
Po kilku miesiącach przerwy spowodowanych pandemią koronawirusa, „Kino KDK”
wznowiło swoją działalność. Już od 3 lipca 2020 r. kozieniczanie znów mogą cieszyć się
z filmowych emocji. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązują nowe zasady sanitarne.

Serdecznie zapraszamy do „Kina KDK”. Prosimy jednak o przestrzeganie zasad sanitarnych: zasłanianie ust
i nosa, dezynfekcję rąk i utrzymywanie dystansu społecznego, wynoszącego minimum dwa metry.

Powrót „Kina KDK” do tzw. nowej normalności

– Uprzejmie prosimy o przestrzeganie procedury

wiązał się z wprowadzeniem wytycznych sanitarnych,

bezpieczeństwa.

które obowiązują wszystkie kina w Polsce, w trakcie

bezpieczeństwo

pandemii.

została

Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.

koncertowo-

Widzowie, którzy zaobserwują u siebie niepokojące

Przede

udostępniona

wszystkim,

połowa

dla

miejsc

w

widzów
sali

Od

tego

widzów,

powinni

zależy

jak

i

zrezygnować

zarówno

pracowników

kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego. Kinomani

objawy,

mogą zajmować miejsca tak, by był między nimi

najszybciej skonsultować się z lekarzem – przypomina

z

seansu

i

jak

przynajmniej jeden wolny fotel. Zasada ta nie dotyczy

Elwira Kozłowska.

rodziców / opiekunów z dziećmi do 13. roku życia,

Gramy bez przerwy

osób

niepełnosprawnych,

Warto podkreślić, że w tym roku nie będzie

oraz

osób,

które

potrzebujących

zamieszkują

we

opiekuna
wspólnym

gospodarstwie domowym.
To

nie

– Nasi mieszkańcy długo musieli czekać na powrót
mają

kina, dlatego zdecydowaliśmy, że będziemy grali przez

obowiązek zakrywania ust i nosa, zarówno przed

całe lato – zaznacza Elwira Kozłowska. Jak zawsze,

wejściem do sali, jak i w trakcie seansu, a także po

seanse odbywają się codziennie, oprócz czwartków.

jego

jednak

tradycyjnej przerwy wakacyjnej w „Kinie KDK”.

wszystko.

zakończeniu.

–

Widzowie

Ponadto

wprowadziliśmy

obowiązkową dezynfekcję rąk. Dozowniki z płynem do

Co na ekranie?
„Kino

KDK”

wróciło

w

mocnym

stylu.

Już

dezynfekcji dostępne są w specjalnie oznaczonych

w pierwszym tygodniu zaproponowaliśmy naszym

punktach

widzom

na

terenie

Artystycznego. Wszystkich
utrzymania

dystansu

Centrum

Kulturalno-

obowiązuje

społecznego,

też

zasada

wynoszącego

pięć

ogólnopolskie.
tygodniach?

filmów,
A

M.in.

w

co

tym

czeka

przebojowe

kolejnych

komedie:

wakacje”,

rozwodników”. Na miłośników ambitnego kina czekają
CKA

jest

regularnie

sprzątany,

głosy”

czy

„Włoskie

Kozłowska.
budynek

na

premiery

w

minimum dwa metry – wyjaśnia dyrektor KDK Elwira
Cały

„Pojedynek

dwie

nas

„Klub

z kolei „Babyteeth” i „Arab Blues”, a także „Tenet”

dezynfekowany i wietrzony, a pracownicy zostali

Christophera

wyposażeni w środki ochrony osobistej. Ponadto,

„Samsam” czy „Słoń Benjamin”.

Nolana.

Z

kolei

na

najmłodszych

w kasach i w punkcie informacji zamontowane zostały

Przypominamy też o akcji „Filmowe środy w Kinie

przegrody z tworzywa sztucznego, a na podłogach

KDK”, w ramach akcji „Lato w mieście — wakacje

wyznaczono

2020 z KDK”. Szczegółowe informacje na temat

punkty,

pomagające

w

utrzymaniu

dystansu w kolejkach. Warto też pamiętać, że obecnie

repertuaru

w „Kinie KDK” obowiązuje zakaz jedzenia.

www.kinokozienice.pl

dostępne

są

na

stronie
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Szkice z pracowni UTW
W oczekiwaniu na przywrócenie właściwego harmonogramu zaplanowanych wystaw,
które zostały przełożone z powodu pandemii koronawirusa, zapraszamy do ponownego
obejrzenia wystawy „Szkice z pracowni UTW”.
Ekspozycja jest efektem pracy uczestników zajęć
artystyczno-plastycznych,
w

Kozienickim

Klimczuka,

w

Uniwersytetu
rysunków

odbywających

Domu

Kultury

ramach

im.

zajęć

Trzeciego

Wieku.

przedstawiających

się

Bogusława

fakultatywnych
To

prawie

martwą

100

naturę.

Wykonane zostały przez 18 słuchaczy UTW za pomocą
ołówka, węgla, sepii i pasteli.
Prezentowane
października
prowadzącego

prace

do

powstały

grudnia

zajęcia

2019

Wojciecha

w

okresie

r.,

pod

od

okiem

Stachurskiego

– magistra sztuki.
Poprzednio wystawa była prezentowana w sali na
rogu CKA w styczniu 2020 r., a następnie, w lutym,

Ekspozycję można zobaczyć w sali wystawowej CKA.

w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach. Teraz można
ją oglądać w sali wystawowej CKA, gdzie będzie
pokazywana do 23 sierpnia 2020 r.
Autorzy prac:
Joanna Bacho, Teresa Castel-Gogacz, Władysława
Barbara

Drachal,

Janina

Jaśkiewicz,

Regina

Kalbarczyk, Grażyna Kamińska, Maria Komsta, Józef
Kondeja, Krystyna Kondeja, Ewa Krupińska, Elżbieta
Kwiatkowska, Wanda Laskowska, Elżbieta Majewska,
Krzysztof Prasek, Bogumiła Janina Rzepkowska, Alicja
Spyra, Lucyna Stępień, Halina Wolszczak.

„Dookoła Mazowsza” z KDK

Po raz kolejny Kozienicki Dom Kultury był partnerem Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Dookoła
Mazowsza”. W tym roku odbyła się jego 63. edycja, a finał wyścigu miał miejsce właśnie w Kozienicach. Warto
podkreślić, że 13 lipca 2020 r., w Centrum Kulturalno-Artystycznym odbyła się konferencja prasowa poświęcona
tym prestiżowym zawodom, a 18 lipca 2020 r. w naszej siedzibie mieściło się biuro organizacyjne wyścigu.
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„Podróże Baltazara Gąbki”
Po ponad trzymiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, z wielką
radością powróciliśmy do naszego cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”. W niedzielę,
12 lipca 2020 r., na scenie sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno Artystycznego
zaprezentowali się aktorzy z Teatru „Blaszany Bębenek” z Trzebini.
Była to niepowtarzalna okazja do poznania historii
dzielnego Smoka Wawelskiego, który na polecenie
króla Kraka wyruszył do Krainy Deszczowców, aby
odszukać porwanego wybitnego naukowca, profesora
biologii
ze

–

Baltazara

Smokiem,

Gąbkę.

wyruszył

W

także

podróż,

kucharz

wraz

Bartolini

Bartłomiej, herbu Zielona Pietruszka. Mimo dobrze
zaplanowanej wyprawy, niespodzianek nie brakowało.
Na swojej drodze spotkali m.in. zbója, króla Słonecji
– Słoneczka XV czy szpiega, a to przyczyniło się do
wielu zabawnych zdarzeń. Ozdobą całego spektaklu
była

również

często

zmieniająca

się

dekoracja

– imitująca kolejne krainy oraz piosenki śpiewane na
żywo. Dzieci wraz z rodzicami z zainteresowaniem
i radością śledziły losy bohaterów, a także aktywnie
uczestniczyły w całej podróży do Krainy Deszczowców.
Dzięki ich pomocy udało się odnaleźć profesora i cała
wyprawa zakończyła się sukcesem.
Cały spektakl odbył się z zachowaniem reżimu
sanitarnego. Przed wejściem do sali koncertowokinowej obowiązywała dezynfekcja rąk, należało mieć
zasłonięte usta i nos oraz dostarczyć wypełnione
oświadczenie o stanie zdrowia.
Na kolejny „Poranek teatralny dla dzieci”
zapraszamy już 9 sierpnia, o godz. 12.00.

Od legendy do współczesności
W sobotę, 25 lipca 2020 r. w Kozienickim Domu Kultury odbył się spektakl pt. „Legenda
o Smoku Wawelskim”. Na scenie sali koncertowo-kinowej Centrum KulturalnoArtystycznego wystąpili aktorzy z warszawskiego Teatru „Prima”.
Aktorzy w zabawny sposób opowiedzieli dzieciom
przygody dzielnego Szewczyka, któremu udało się
pokonać

groźnego

Smoka.

Grze

aktorskiej

towarzyszyła muzyka oraz lalki, w tym efektowna
lalka imitująca Smoka (typu muppet). Po spektaklu
odbył

się

program

animacyjny

nawiązujący

do

polskich legend i konkurs z nagrodami.
Przedstawienie
projektu

„Od

zostało
legendy

wystawione
do

w

ramach

współczesności”

dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje
2020”.

Smok wywarł duże wrażenie na najmłodszej widowni.
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