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Nasze CKA już pięć lat ma!
7 października 2015 roku to dzień, który na dobre zapisał się na
kartach historii Gminy Kozienice. Po około dwóch latach budowy
i

długich

miesiącach

wyczekiwania,

nadszedł

moment

otwarcia

Magazyn Kulturalny

Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Nowoczesny obiekt

Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka

dosłownie rozbłysnął na mapie naszego miasta i całego regionu,

Wydanie specjalne z okazji
5. urodzin Centrum
Kulturalno-Artystycznego
i Kina KDK.

otwierając nowy rozdział dla kozienickiej kultury. Rozdział, który mamy
przyjemność tworzyć razem z Państwem.

Pamiętny wieczór otwarcia Centrum Kulturalno-Artystycznego. W patio naszej siedziby
zgromadziły się setki osób, by być częścią tego historycznego wydarzenia.

Zanim nadeszła ta wyjątkowa chwila,
musiało

upłynąć

pięknej

Wiśle.

Centrum
procesem,

wiele

wody

Powstanie

w

naszej

nowoczesnego

Kulturalno-Artystycznego
który

tak

naprawdę

Rosnące

ofertą

pewnym

KDK

momencie

było

wszystko sprawiało, że pomysł budowy
nowego obiektu stawał się coraz bardziej
realny.
Z

czasem

Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława

i

znalazł

Klimczuka

w

decyzjach

potrzeby

w

budynek okazał się zwyczajnie za mały. To

– O potrzebie budowy nowej siedziby
czy

stworzenia

działalności

miejsca

Szkoły

na

pomysł
swoje
władz

nabrał

kształtów

odzwierciedlenie
samorządowych.

Muzycznej

W budżecie Gminy Kozienice na 2012 rok

I stopnia mówiło się w Kozienicach od wielu

Rada Miejska wyodrębniła środki na projekt

lat. Wielu mieszkańców z utęsknieniem

techniczny

wspominało też kino, którego od czasu

zabezpieczono pierwsze fundusze na jego

zamknięcia kina „Znicz” na początku lat 90.

budowę. W lipcu 2013 roku rozstrzygnięto

w naszym mieście zwyczajnie brakowało

przetarg na wykonanie inwestycji i wkrótce

– wspomina Dyrektor Kozienickiego Domu

ruszyły prace.

Kultury Elwira Kozłowska i dodaje: – Warto

Tak „rosło” Centrum

że

trwał

latami.

Kulturalno-Artystyczne.

zainteresowanie

sprawiało,

CKA,

a

już

rok

później

Dwa lata budowy

przypomnieć, że nasza poprzednia siedziba

Centrum Kulturalno-Artystyczne zostało

przy Alei 1 Maja 8 z roku na rok w coraz

wybudowane na placu „po dawnym STW”,

mniejszym stopniu spełniała oczekiwania

u zbiegu ulic Warszawskiej i Legionów.

mieszkańców,

ale

też

i

naszej

kadry.

(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Wcześniej

w

tym

miejscu

mieściły

się

pawilony

handlowe i usługowe, dlatego prace przy budowie
rozpoczęto od ich rozbiórki; zmieniono też lokalizację
kolidującej

z

inwestycją

infrastruktury

elektroenergetycznej i przygotowano wykop.
Jednym

z

pierwszych

etapów

inwestycji

była

budowa wymiennika ciepła dla wspomagania instalacji
wentylacji

i

klimatyzacji

Centrum.

Prace

z

tym

związane potrwały do stycznia 2014 roku. Wtedy
wykonawca mógł przejść do wylewania fundamentów,
a następnie do budowy ścian.
W marcu gotowe były już ściany i słupy garażu

Kulminacyjny moment oficjalnego otwarcia Centrum
Kulturalno-Artystycznego. Dokładnie 5 lat temu.

podziemnego oraz główna ściana nośna, częściowo
zabetonowano

też

stropy

nad

podziemnymi

pomieszczeniami. Rozpoczęto prace nad parterem,
a na terenie budowy stanął wysoki żuraw. Już
w czerwcu zakończono roboty związane z budową
parteru i pierwszego piętra, po czym ruszyła budowa
drugiego poziomu.
W

sierpniu

rozpoczęciu

2014

roku,

budowy,

konstrukcyjno-betonowe.
montaż

niespełna

zakończone
Kolejnym

zewnętrznych

rok

zostały
etapem

elementów

po

prace
był

szklanych.

Równocześnie prowadzono też prace wykończeniowe,
które potrwały równie długo, co budowa głównej
konstrukcji. Wykonawca zobowiązany był bowiem do
przygotowania obiektu „pod klucz”, czyli kompletnego

Pierwszy koncert w nowo wybudowanym CKA dała
Grupa MoCarta. Było pięknie i zabawnie!

i wyposażonego.
Już w 2015 roku zewnętrzne ściany budynku od
strony

ul.

Legionów

fotowoltaicznymi.

zostały

Sukcesywnie

obłożone

panelami

realizowano

prace

wykończeniowe, a w ostatnim etapie prac wyposażano
poszczególne
i

sale:

koncertowo-kinową,

dydaktyczne,
studio

kameralną

telewizyjne

etc.

Prowadzone były również prace związane z estetyką
wokół budynku: nasadzono drzewa, posiano trawę,
ustawiono ławki i kosze.
– Do budowy Centrum Kulturalno-Artystycznego
zużyto 5030 m3 betonu, 520 ton stali, około 75
kilometrów przewodów instalacyjnych, czyli prawie

Podczas Dni Otwartych CKA odwiedziły nas setki,
jeśli nie tysiące mieszkańców Gminy Kozienice.

tyle, ile wynosi odległość z Kozienic do Warszawy.
Przeszklonych

jest

niemal

1800

m2

powierzchni.

Co jest szczególnie ważne, zastosowano też szereg

Magiczna chwila
W końcu przyszedł długo wyczekiwany moment

nowoczesnych proekologicznych i energooszczędnych

otwarcia

rozwiązań – wymienia Elwira Kozłowska.

7 października 2015 roku do nowo powstałego obiektu

Centrum

Kulturalno-Artystycznego.

Budowa CKA kosztowała około 43 miliony złotych,

zawitało ponad 300 gości. Wśród nich byli dyplomaci,

z czego 22,8 miliona zł stanowiło dofinansowanie

parlamentarzyści, samorządowcy z całego regionu,

ze

środków

unijnych,

przyznane

Województwa Mazowieckiego.

przez

Zarząd

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Życzenia Burmistrza Gminy Kozienice
„Kultura jest tym co sprawiło, że człowiek stał
się czymś innym niż tylko przypadkowym
wydarzeniem w przyrodzie.”
Andre Malraux
Szanowni Państwo,
Z okazji 5-lecia istnienia Centrum KulturalnoArtystycznego

w

i

Kozienickiego

Pracownikom

Kozienicach,

Dyrekcji

Domu

Kultury

im. Bogusława Klimczuka, Mediateki i Szkoły
Muzycznej I stopnia, dziękuję za wkład w rozwój
kulturalny

i

artystyczny

edukację

i

wychowanie

Gminy

Kozienice,

młodych

ludzi,

upiększanie życia osób starszych, kreowanie
postaw Kozieniczan wobec sztuki i budowanie
umiejętności

obcowania

z

nią

w

wielu

wymiarach i na wielu płaszczyznach.
Wierzę, że te pięć wspólnych dla Państwa lat
będzie

inspiracją

artystycznych

dla

tworzenia

projektów,

zadowolenie

które

naszym

kolejnych
przyniosą

mieszkańcom,

a jednocześnie w najpiękniejszy sposób będą
promować naszą gminę.
Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski

Nasze CKA już pięć lat ma!
jeśli nie tysiące osób. Była to w końcu okazja, by po

(Ciąg dalszy ze strony 2)

raz
przedstawiciele

dokładnie

zwiedzić

naszą

siedzibę

– w dodatku z przewodnikiem. W programie były też

kultury. Emocje udzielały się wszystkim, a moment

projekcje filmu o budowie obiektu, pokazy tańca ze

przecięcia wstęgi był jednym z najważniejszych dla

światłem w wykonaniu grupy Azislight, warsztaty

Kozienic w ostatnich latach. Tego wieczoru padło wiele

i zajęcia, a także konkursy z nagrodami.

słów,

podziękowań,

instytucji,

pierwszy

ludzie

ciepłych

najróżniejszych

gratulacji

i

życzeń

– te w znakomitej większości się spełniły.

Powrót kina do Kozienic
Na oficjalne otwarcie Kina KDK mieszkańcy musieli

Już pierwszego dnia przetestowana została też

poczekać jeszcze dwa tygodnie. Pierwszy, historyczny

scena w sali koncertowo-kinowej. Z okazji inauguracji

seans w naszej siedzibie odbył się 23 października

działalności

w

2015

publiczności

Grupa

CKA

wystąpiła
MoCarta.

doskonale
Swoim

znana

programem

roku.

Na

ekranie

sali

koncertowo-kinowej

wyświetlony został film „Król życia” z Robertem

„Ale czad, czyli podróże Grupy MoCarta” muzycy

Więckiewiczem

rozbawili widzów do łez. Był to piękny zwiastun wielu

po 20 latach, do Kozienic wróciło kino studyjne.

kolejnych wydarzeń kulturalnych w tym miejscu.

Projekcje

Warto też przypomnieć, że w kolejnych dniach
(8-11

października)

roli

poprzedziły

głównej.
krótkie

Tym

samym,

wystąpienia

okolicznościowe. Już wtedy dyrektor Elwira Kozłowska

wszystkich

zapowiedziała, że w Kinie KDK będą miały miejsce

mieszkańców na Dni Otwarte Centrum Kulturalno-

(Ciąg dalszy na stronie 4)

Artystycznego.

Już

zaprosiliśmy

w

wtedy

odwiedziły

nas

setki,
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różnego rodzaju cykle tematyczne, takie jak: „Kino dla
ciekawych”, „Kino dla seniora” czy „Poranki filmowe
dla

dzieci”.

Jak

widać,

doskonale

się

z

tego

wywiązaliśmy.
Jeszcze tego samego dnia, wyświetliliśmy też
pierwszą premierę filmową w naszym kinie. Był to film
przygodowy pt. „Piotruś. Wyprawa do Nibylandii”
(w wersji 3D) z Levim Millerem i Hugh Jackmanem
w rolach głównych.
Trzy instytucje, setki wydarzeń
W Centrum Kulturalno-Artystycznym funkcjonują
trzy instytucje. Większość parteru oraz pierwsze piętro
zajmuje

Kozienicki

Dom

Kultury

im.

Po ponad 20 latach kino wróciło do Kozienic. To była
wyjątkowa chwila dla miłośników filmów.

Bogusława

Klimczuka, który zarządza całym budynkiem Centrum.
W jego skład wchodzi również Kino KDK, Punkt
Informacji Turystycznej czy telewizja lokalna „Kronika
Kozienicka”, która w CKA ma swoją redakcję i studio
nagrań.

Do

lipca

2017

roku

w

strukturze

KDK

znajdowała się również kawiarnia, jej zarządcą jest
obecnie Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy
Kozienice.
Na parterze mieści się również Filia nr 8 Biblioteki
Publicznej Gminy Kozienice, czyli Mediateka. Z kolei
na drugim piętrze mieszczą się sale dydaktyczne
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach.
– Każda z instytucji mieszczących się w CKA

A tak świętowaliśmy pierwsze urodziny naszej

przyczynia się do rozwijania oferty kulturalnej dla
mieszkańców

Gminy

Kozienice.

nowej siedziby. Było słodko i kolorowo.

Wielokrotnie

współpracujemy ze sobą, czego efektem są liczne
wydarzenia kulturalne. Tak też będzie oczywiście
podczas

piątych

urodzin

Centrum

Kulturalno-

Artystycznego, na które serdecznie zapraszam – mówi
Elwira Kozłowska.
Od 2015 roku w Centrum Kulturalno-Artystycznym
odbyły się setki różnego rodzaju wydarzeń: koncerty,
spektakle, jubileusze, konferencje, wykłady, konkursy,
seanse, wernisaże i wiele, wiele innych. Część z nich
wspominamy w tym wydaniu „Magazynu”, na stronach
nr 8-12.
Zapraszamy na urodziny
Już w niedzielę, 11 października, odbędą się
uroczyste obchody Piątych urodzin Centrum Kulturalno
-Artystycznego

i

Kina

KDK.

Z

tej

tort urodzinowy!
Zwieńczeniem

naszego

święta

będzie

koncert,

okazji

który przygotowujemy wspólnie ze Szkołą Muzyczną

przygotowaliśmy szereg atrakcji dla osób w każdym

I Stopnia. Spotykamy się o godz. 18.00 w sali

wieku. Zaczynamy już o godz. 13.00 od bloku dla

koncertowo-kinowej. Koncert będzie transmitowany

dzieci, pełnego gier, zabaw i konkursów. W dalszej

„na

części na chętnych czekać będą różnego rodzaju

Kozienicka”,

warsztaty tematyczne, konkursy, pokazy i przepyszny

KDKimBK) i w „Kulturalnej grupie KDK”.

żywo”

w
na

telewizji

lokalnej

KDK

kanale

YouTube

(youtube.com/

„Kronika
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Wywiad z dyrektor Elwirą Kozłowską
Otwarcie Centrum Kulturalno-Artystycznego było bez wątpienia jednym z kamieni
milowych dla kozienickiej kultury. Nowoczesny obiekt otworzył przed nami wspaniałe
możliwości. O powstaniu tej „perełki architektonicznej”, przeprowadzce domu kultury,
wyzwaniach z tym związanych i o ostatnich pięciu latach działalności rozmawiamy
z Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka Elwirą Kozłowską.
Jak Pani wspomina chwilę, w której zapadła
decyzja

o

budowie

Centrum

Kulturalno-

Artystycznego w Kozienicach?

w sali koncertowo-kinowej zebrało się ponad 300

O potrzebie budowy nowej siedziby Kozienickiego
Domu

Kultury

im.

Muszę przyznać, że tego wieczoru, 7 października
2015 roku, trema była ogromna. W patio, a następnie

Bogusława

Klimczuka

gości. Wśród nich m.in. dyplomaci, parlamentarzyści,
samorządowcy

z

różnych

części

Mazowsza,
Chciałam,

przedstawiciele

Muzycznej I stopnia mówiło się w Kozienicach od wielu

by

lat. Nasza poprzednia siedziba przy Al. 1 Maja 8 z roku

świadomość, że ten dzień zapisze się już na zawsze

na

w

rok

w

coraz

mniejszym

stopniu

spełniała

wszystko
historii

wielu

instytucji.

czy stworzenia miejsca na potrzeby działalności Szkoły

wypadło

Kozienic.

najlepiej

tak

profesjonalnie,

wspaniałemu koncertowi Grupy MoCarta.
otwarcie

zabawnie,

nie

i

było:

zainteresowanie ofertą KDK sprawiało, że w pewnym

Nasze

i

też

oczekiwania mieszkańców, jak i naszej kadry. Rosnące
momencie budynek okazał się zwyczajnie za mały.

ale

I

jak

uroczyście,

a

ograniczyło

miałam

to

się

dzięki

tylko

do

Staraliśmy się w pełni wykorzystywać jego potencjał,

jednego dnia. Dzień później, rozpoczęliśmy trwające

ale niektóre ograniczenia architektoniczne były nie do

cztery dni „Dni Otwarte” (8-11 października 2015

przejścia. Posiadaliśmy zaplecze finansowe i kadrowe,

roku), na których pojawiły się setki mieszkańców. Było

a nie mogliśmy się rozwijać, bo jedna wielofunkcyjna

to dla nas ogromne wyzwanie, bo już działaliśmy

sala na 150 miejsc (w tym balkon) i dwie małe salki

w CKA, ale swoje stanowiska pracy nadal mieliśmy

dydaktyczne, w których odbywały się m.in. warsztaty,

w starej siedzibie. Dzięki temu mogliśmy pokazać

zajęcia muzyczne czy też wernisaże, znacznie nas

mieszkańcom

ograniczały. Kilkudziesięcioletni budynek nie pozwalał

- nawet ten najbardziej strzeżony, jak archiwum

wprowadzać nowych rozwiązań i znacznie odstawał od

zakładowe,

dzisiejszych standardów. Z kolei Szkoła Muzyczna,

dokumentów.

w ogóle nie posiadała własnej siedziby. Gościnnie

każdy
bo

zakamarek

nie

było

nowego

tam

jeszcze

obiektu
żadnych

Niemniej po tych kilku dniach konieczna była już

wykorzystywała sale w budynkach Publicznej Szkoły

przeprowadzka,

Podstawowej nr 1 w Kozienicach.

wyzwaniem. Nie chcąc odwołać żadnego wydarzenia,

Decyzja
Artystycznego

o

budowie
była

tak

Centrum
naprawdę

Kulturalnodługotrwałym

która

okazała

się

nie

lada

podjęłam decyzję, że przeprowadzimy się w tzw.
„międzyczasie”,

czyli

pomiędzy

wydarzeniami.

procesem, który sukcesywnie dojrzewał: od potrzeby,

Mieliśmy na to zaledwie trzy dni! To było ogromne

poprzez

wyzwanie logistyczne, ale i radość, że wszystko

strony

pomysł,
Rady

koncepcję,

Miejskiej

w

przez

akceptację

Kozienicach,

ze

projekt

przeszło

sprawnie,

bez

zbędnych

niespodzianek.

techniczny, do realizacji w postaci budowy. Zarówno

Dzisiaj uważam, że to było istne szaleństwo, ale dzięki

ja, jak i cała nasza kadra, a także pewnie wielu

niemu

mieszkańców gminy, czuliśmy radość wymieszaną

bo „kultura cały czas była świadczona”.

z ekscytacją. Zawsze wiedzieliśmy, że takie miejsce

mieszkańcy

nawet

tego

nie

zauważyli,

Zmiana siedziby domu kultury i przejście do

jest w Kozienicach po prostu potrzebne. A dziś?

nowoczesnego

Dziś jest jedną z wizytówek naszego miasta.

wyzwaniem. Co było najtrudniejsze i dlaczego?

Jak wspomina Pani dzień otwarcia Centrum?
To był długo wyczekiwany dzień. W czasie budowy

obiektu

musiały

być

sporym

Od samego początku to Kozienicki Dom Kultury
zarządza

budynkiem

Centrum

Kulturalno -

Centrum otrzymywałam szereg pytań na temat tego

Artystycznego, o czym dowiedziałam się na kilka dni

jak wygląda budynek, co się w nim mieści, jakie daje

przed

możliwości, etc. Mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych

kilkunastu nocy nie przespałam. Nie ze strachu,

mediów, zaprzyjaźnione instytucje kultury – wszyscy

ale po prostu nie było na to czasu.

byli bardzo ciekawi. I w końcu, po dwóch latach
realizacji inwestycji, przyszła ta chwila.

otwarciem.

Przyznam,

że

z

tego

powodu

Zmiana siedziby, w pewnej mierze, wiązała się
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Wywiad z dyrektor Elwirą Kozłowską
co szybko przełożyło się na liczne nowe inicjatywy.

(Ciąg dalszy ze strony 5)

Można powiedzieć, że „burza mózgów” w Kozienickim
także
w

ze

zmianą

postaci

naszego

chociażby

zakresu

obowiązków,

Domu Kultury trwa nieprzerwanie i dalej powstają

zapewnienia

utrzymania

nowe pomysły. Wielu z nich nie bylibyśmy w stanie

technicznego obiektu. Jednym z pierwszych zadań,
jakie

sobie

postawiłam,

Jest takie powiedzenie, że do dobrego szybko się

schematu organizacyjnego pracy KDK. Przypomnę, że

przyzwyczajamy. I przyznam szczerze, że bardzo

dziś

szybko przyzwyczailiśmy się do CKA. Mimo, że z łezką

nasza

kadra

stworzenie

zrealizować w starej siedzibie.

nowego

programowym,

było

pracuje

w

kilku

działach:

administracyjno -technicznym,

w

oku

wspominamy

naszą

poprzednią,

bardzo

finansowym i telewizji lokalnej. Te struktury musiały

klimatyczną siedzibę, to jednak Centrum stało się

zostać najpierw stworzone, a schematy działania

naszym drugim domem, o który wspólnie dbamy.

wypracowane.

pracowało

A gdy słyszymy, że ktoś zazdrości nam naszej

18 osób (15 pracowników merytorycznych, dwóch

siedziby, to z uśmiechem odpowiadamy, że sami sobie

gospodarczych

też jej zazdrościmy.

W

starej

i

siedzibie

sprzątaczka).

Nowe

zadania

spowodowały m.in. konieczność zwiększenia etatów
(dziś kadrę KDK tworzą 43 osoby), wyłonienia firm do

Aż trudno uwierzyć że to już pięć lat…
Jak Pani podsumuje ten czas?

sprzątania obiektu czy też jego ochrony.

Jako bardzo twórczy i intensywny. W tym okresie

Poprzednia siedziba była czynna w określonych

zorganizowaliśmy

dla

dniach - w zależności od potrzeb. Nie mieliśmy kina,

różnego

wydarzeń

nie

małych, niszowych po te największe, skierowane do

mieliśmy

systemów

technicznych,

które

wymagałyby obsługi. Przenosząc się do nowej siedziby

rodzaju

naszych

mieszkańców

kulturalnych,

od

setki
tych

szerokiej publiczności.

od razu wiedziałam, że musi być ona czynna cały czas

Był to również czas wielu nowych doświadczeń dla

(7 dni w tygodniu), bo taka jest jej rola. Praktycznie

wszystkich pracowników Kozienickiego Domu Kultury.

od

nie

Nasza kadra nieustannie się rozwija, zdobywa nowe

wychodziłam z obiektu. Zależało mi, aby od stycznia

października

do

grudnia

2015

roku

umiejętności, a tym samym możemy przygotowywać

2016 roku wszystko „chodziło” już tak jak trzeba. Ale

coraz lepszą ofertę dla mieszkańców.

chęci to jedno, a możliwości to drugie. Jeszcze trochę

To tylko merytoryka, ale warto podkreślić, że nadal

czasu było potrzeba, aby zakończyć proces tworzenia.

przez cały czas zajmowaliśmy się stroną techniczną.

Najtrudniej było z działem technicznym, który nie miał

Budynek był na gwarancji, więc aby jej nie stracić,

szefa, dlatego wtorki w całości poświęcałam na te

przez

sprawy. Pracownicy wiedzieli, że w tym dniu pełnię

przeglądów, kontrolować wszystkie systemy. Ponadto

funkcję dyrektora ds. technicznych. Dziś mogę śmiało

przypomnę, że przez niemal półtora roku samodzielnie

powiedzieć,

że

prowadziliśmy także kawiarnię.

organizacja

pracy

funkcjonowanie

ten

trud

się

pozwala

domu

na

kultury,

opłacił,

a

bardzo
ale

obecna

na początku

których

byliśmy

odbiegały

przyzwyczajeni

od

żywo

zainteresowane

naszym

nowoczesnym obiektem i systemami, które zostały
Mimo upływu czasu nasza siedziba nadal jest wzorem
dla innych gmin planujących zainwestować w kulturę.

zakupić sobie wrotki, bo przestrzenie jakie codziennie
znacznie

były

w nim zainstalowane. To zainteresowanie nadal trwa.

najbardziej

bolały nas nogi. Żartowaliśmy wręcz, że musimy
pokonywaliśmy

wszystkich

Przez te pięć lat oprowadziliśmy po obiekcie

A jak wyglądały pierwsze tygodnie w nowym
że

pilnować

kilkadziesiąt wycieczek zagranicznych i krajowych,

obiekcie? Trudno było się przyzwyczaić?
szczerze,

musieliśmy

całego

także

które

Powiem

czas

sprawne

obiektu.

do

cały

tych,

(powierzchnia

I chyba najważniejsza sprawa. W grudniu 2016
roku Gmina Kozienice otrzymała refundację kosztów
na

budowę

Centrum

Kulturalno-Artystycznego.

użytkowa CKA liczy 9,5 tys. m2, poprzedniej siedziby -

Z jednej strony ogromna radość z pozyskanych

537 m2). Ale mówiąc już tak serio, w pewnym sensie

środków z

musieliśmy „nauczyć się” tego budynku. Poznać od

rewolucja. Okazało się, że cała nasza działalność,

strony

nowoczesne

prowadzona w obiekcie CKA, nie może przynosić

systemy i ich zastosowania. Przenieśliśmy się przecież

zysków, tak więc oferta musi być nieodpłatna, a kino

z „malucha” do „mercedesa”. Przejście tu dało nam

i kawiarnia, które przynosiły przychody muszą być

o wiele większe pole do „kulturalnych manewrów”,

(Ciąg dalszy na stronie 7)

praktycznej

jego

możliwości,

Unii Europejskiej, a dla nas kolejna
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Wywiad z dyrektor Elwirą Kozłowską
(Ciąg dalszy ze strony 6)

oddane

w

ręce

Rozwiązania,

które

zostać

zewnętrznych

zmienione.

przyzwyczajeni

operatorów.

wypracowałam,
Dziś

do

już

ciągłych

musiały

chyba

zmian,

nagle

jesteśmy

dzięki

czemu

szybko reagujemy na zmieniającą się rzeczywistość,
jak choćby w przypadku pandemii.
Właśnie

o

pandemię

chciałem

zapytać.

Ta dała się mocno we znaki i oddzieliła na jakiś
czas

kozieniczan

Artystycznego,

od

Centrum

Kulturalno-

które

zostało

zamknięte.

Na szczęście nie na długo…
Tak, rzeczywiście, w marcu wszyscy stanęliśmy
przed

wielkim

wyzwaniem.

Rzeczywistość

pandemiczna przyniosła szereg ograniczeń, ale dzięki
sprawnym

działaniom

Kozienickiego

Domu

nie

zachwiała

Kultury.

Tuż

działalnością

po

ogłoszeniu

decyzji o zamknięciu ośrodków kultury powołałam
specjalny zespół ds. organizacji zajęć on-line i w ciągu
zaledwie kilku dni przenieśliśmy duży fragment naszej
działalności
„Akademii

do

sieci.

Szerokich

Kontynuowane
Horyzontów”

i

były

zajęcia

Uniwersytetu

Trzeciego Wieku, publikowaliśmy wystawy on-line,
organizowaliśmy

konkursy,

staraliśmy

się

maksymalnie wykorzystać cyfrowe możliwości.

bezpośrednio od uczestników naszych wydarzeń.

To była próba, która pokazała determinację naszej

Myślę,

że

kozieniczanie

są

po

prostu

dumni

kadry. W ekspresowym tempie wszyscy pracownicy

z Centrum Kulturalno-Artystycznego. I nie ma w tym

uczyli się nowych rzeczy, by działać w rzeczywistości

nic dziwnego.

on-line. Szczęśliwie Centrum Kulturalno-Artystyczne
możliwie

szybko

ponownie

zostało

otwarte

dla

odwiedzających. Co prawda, w reżimie sanitarnym
i

z

wieloma

ograniczeniami

(np.

liczby

W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim
tym, którzy przyczyniają się do tego, że możemy
cieszyć się renomą tego miejsca.

osób

Serdeczne podziękowania kieruję do naszych władz

przebywających jednocześnie w danej sali), ale nasza

samorządowych

oferta sukcesywnie wraca do normalnego rytmu.

Piotrem Kozłowskim na czele oraz do Radnych Rady

Centrum
wątpienia

Kulturalno-Artystyczne
jedno

z

to

najważniejszych

bez

miejsc

Miejskiej

w

z

Burmistrzem

Kozienicach

z

Gminy

jej

Kozienice

Przewodniczącym

Rafałem Suchermanem.

nie tylko na mapie Kozienic, ale całej Ziemi

Bardzo

dziękuję

wszystkim

pracownikom

Radomskiej. Jak Pani myśli, jakie znaczenie ma

Kozienickiego Domu Kultury, którzy każdego dnia,

CKA dla naszych mieszkańców?

z

Uważam, że Centrum Kulturalno-Artystyczne na

pełnym

zaangażowaniem,

mieszkańców

i

zawsz e

pracują

na

zachowują

rzecz
pełen

dobre wrosło już w krajobraz Kozienic i po tych pięciu

profesjonalizm. Dziękuję też dyrekcji i pracownikom

latach nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie miasta

Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Biblioteki Publicznej

bez niego. To jedna z wizytówek Kozienic

Gminy Kozienice za wzorową współpracę.

i dbamy

o to, by wyglądało i funkcjonowało jak najlepiej.

Gorące podziękowania kieruję również do naszych

Myślę, że najlepszym odzwierciedleniem istotności

mieszkańców, którzy tak chętnie korzystają z oferty

tego obiektu dla mieszkańców jest zainteresowanie

Kozienickiego

wydarzeniami,

że

które

mają

tu

miejsce.

Wysoka

wspólnie

Domu

Kultury.

będziemy

Mam

nadzieję,

świętować

kolejne,

frekwencja to sygnał, że to co robimy, jest robione

coraz bardziej okazałe jubileusze działalności Centrum

dobrze.

Kulturalno-Artystycznego i Kina KDK.

Często

też

słyszymy

pochlebne

opinie

Str. 8

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

Za nami pięć lat pełnych kultury
Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, Centrum Kulturalno-Artystyczne było areną wielu
interesujących wydarzeń kulturalnych. Organizowaliśmy koncerty, spektakle, wykłady,
spotkania z interesującymi ludźmi, konferencje, jubileusze, wystawy, seanse kinowe,
gry, zabawy, konkursy, zajęcia, etc… To miejsce zawsze tętni życiem, a naszego zapału
nie powstrzymała nawet pandemia. Na łamach „Magazynu Kulturalnego KDK”
zapraszamy na małą „podróż w przeszłość”, przypominając niektóre z nich.

25.02.2016 r. Spektakl teatralny „Lilka, cud miłości”.
Na scenie: Magdalena Zawadzka i Afrodyta Weselak.

21.04.2016 r. Uroczysta sesja z okazji 25-lecia
samorządu terytorialnego w Polsce.

21.04.2016 r. „Cyrulik Sewilski” w wykonaniu

18.05.2016 r. Pierwsze zakończenie roku

Warszawskiej Opery Kameralnej.

akademickiego UTW w CKA.

14.09.2016 r. Inauguracja 9. edycji

14.10.2016 r. „Bachanalia, czyli pełna afirmacja”.

Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK.

Wystawa prac autorstwa Tomasza Bachanka.
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26.01.2017 r. Piotr Szwedes i Piotr Polk

16.02.2017 r. Koncert Starego Dobrego Małżeństwa

w przebojowej komedii „Pół na pół”. To był

w Kozienicach był magicznym przeżyciem.

fenomenalny i przezabawny spektakl!

Zainteresowanie było ogromne, sala pękała w szwach.

20-26.02.2017 r. V Spotkanie z cyklu Kultury Świata.

23.03.2017 r. Kabaret Smile w CKA wystąpił

Tydzień z Kulturą Indyjską. Przez cały tydzień

kilkukrotnie, pierwszy raz w 2017 roku z programem

poznawaliśmy kulturę Dalekiego Wschodu. Było

„To Ci tłumaczę!”. „Merlin” dał czadu! Ten kultowy

barwnie, głośno, smacznie i radośnie!

skecz „na żywo” miał jeszcze większą moc!

13.09.2017 r. Tego dnia uroczyście rozpoczęliśmy

21-22.09.2017 r. II Mazowiecki Konwent Animatorów

10. edycję Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK. Takie

Kultury był bardzo ważnym wydarzeniem — zawitali

urodziny nie mogły się obyć bez słodkiego tortu.

do nas „ludzie kultury” z całego województwa.

Str. 10

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

Za nami pięć lat pełnych kultury

1.12.2017 r. XX-lecie Grupy Twórczej „Vena” było

7.01.2018 r. „Biały Latawiec” to pierwsza część z serii

okazją do uhonorowania wielu lat pracy twórczej

powieści Eweliny Matuszkiewicz, których akcja toczy

naszych lokalnych artystów. Uroczystość odbyła się

się w Kozienicach. W CKA odbyło się spotkanie

w patio oraz w sali wystawowej Centrum.

autorskie, promujące tę książkę.

14.01.2018 r. Od kilku lat Centrum Kulturalno-

3.02.2018 r. W naszych murach regularnie gościmy

Artystyczne jest miejscem kozienickich finałów

utalentowanych jazzmanów, takich jak Gauthier Toux,

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

który wystąpił z formacją Gauthier Toux Trio.

28.02.2018 r. W Kinie KDK regularnie odbywają się

9.05.2018 r. Zakończenie 10. edycji Uniwersytetu

seanse specjalne z udziałem znanych gości. Wśród

Trzeciego Wieku było okazją do uhonorowania

nich był m.in. reżyser Janusz Zaorski.

naszego UTW medalem „Pro Masovia”.
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16.05.2018 r. W CKA od kilku lat odbywa się również

3.06.2018 r. Od 2018 roku kwalifikacje wstępne

Festiwal Folkobranie. W trakcie edycji z 2018 roku

do Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława

odbył się koncert na trzech poziomach Centrum.

Klimczuka odbywają się w sali kameralnej.

17.06.2018 r. Centrum Kulturalno-Artystyczne jest też

24.06.2018 r. Kandydatki do tytułu „Miss Polski”

miejscem akcji społecznych i charytatywnych, takich

przygotowywały się do półfinału m.in. w CKA. Tu też

jak np. „Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi”.

powstawały materiały filmowe na potrzeby konkursu.

29.09.2018 r. W sali koncertowo-kinowej Centrum

11.10.2018 r. W trakcie koncertu „Mazowsze

Kulturalno-Artystycznego odbyły się uroczystości

w Sercu Niepodległej” usłyszeliśmy kultowe

związane ze 100-leciem I LO w Kozienicach.

utwory w niesamowitych aranżacjach.
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7.03.2019 r. Koncerty z okazji „Dnia Kobiet” stały się

29.09.2019 r. To był wyjątkowy dzień dla naszych

tradycją w CKA. W ubiegłym roku dla pań wystąpił

poetów. W sali kameralnej CKA odbyła się promocja

znany skrzypek Tomasz Dolski.

audiobooka „Erato”, który został nagrany w Radomiu.

28.10.2019 r. Kozienice i kozieniczanie na wielkim

14.11.2019 r. Kabarety w Kozienicach zawsze cieszą

ekranie, czyli prapremiera filmu „Wiedźma”
w reżyserii Katarzyny Jungowskiej.

się zainteresowaniem ze strony widzów. Tak też było
podczas występu Kabaretu Młodych Panów w CKA.

1.02.2020 r. „Pokolenia razem” to nazwa spotkania

13.02.2020 r. Na miesiąc przed wybuchem pandemii

z okazji tegorocznego „Dnia Babci i Dziadka”, które
zorganizowaliśmy we współpracy z Eneą Wytwarzanie.

w CKA odbył się wyjątkowy koncert walentynkowy
pn. „Wieczór Romansów Rosyjskich”.
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