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To był pierwszy taki projekt
w Gminie Kozienice!
Dobiegł końca projekt „Razem dla kultury w Gminie Kozienice”.
W niedzielę, 22 listopada, w sali koncertowo-kinowej Centrum

Magazyn Kulturalny
Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka

Kulturalno-Artystycznego miało miejsce jego uroczyste podsumowanie.
Wydarzenie
odbyło
się
bez
udziału
publiczności,
ale
było
transmitowane na żywo w telewizji lokalnej KDK „Kronika Kozienicka”
oraz w mediach społecznościowych Kozienickiego Domu Kultury.

Wesołych, zdrowych,
pełnych wielu chwil radości
i rodzinnego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia
serdecznie życzy
dyrektor Elwira Kozłowska
wraz z pracownikami
Kozienickiego Domu Kultury
im. Bogusława Klimczuka

GRUDZIEŃ 2020 w KDK:
Uwaga. W związku z drugą
falą pandemii i podjęciem
zdecy do wanych
kroków
w
celu
og raniczenia
ro z p r ze s t rz en i an i a
si ę
wirusa COVID-19, Centrum
Kul tu ral no -Art ys ty c zne
w
Kozienicach
jest
nieczynne (zamknięte jest
także kino).
Zgodni e
z
aktual nymi
wytycznymi i obostrzeniami,
CKA pozostanie zamknięte
co najmniej do 27 grudnia.
Zachęcamy do korzystania
z oferty działań on-line
Kozienickiego
Domu
Kultury, które realizowane są
za pośrednictwem portalu
Facebook, w grupach:
> Kulturalna grupa KDK;
>
Uniwersytet
Trzeciego
Wieku Kozienickiego Domu
Kultury.
Szc zegółow e
i nformacje
dostępne są w obu grupach.
Natomiast publikacja kolejnego,
116.
wydani a
„Magazynu
kulturalnego KDK” zaplanowana
jest na czwartek, 31 grudnia.
#naszczęścieKDK

Autorzy inicjatyw realizowanych w ramach projektu, zespół projektowy KDK
wraz z dyrektor Elwirą Kozłowską oraz animatorka z ramienia NCK — nasza „opiekunka”.

Wszystkich
telewizorów,
mobilnych

widzów

przed

komputerów
powitała

i

ekranami

nie to, że Kozienicki Dom Kultury przystąpił

urządzeń

do programu Narodowego Centrum Kultury

Aleksandra

Sitnik,

główny specjalista ds. programowych KDK.
Następnie Dyrektor Kozienickiego Domu
Kultury

Elwira

Kozłowska

opowiedziała

o działaniach w ramach projektu, który był

pod

to

przedsięwzięcie

niezwykle

Kultury+

Inicjatywy

dostały się do programu. I to na wysokim
23. miejscu.
Warto

– Projekt „Razem dla kultury w Gminie

„Dom

gronie 50 ośrodków z całego kraju, które

realizowany już od marca.
Kozienice”

nazwą

Lokalne 2020”. KDK znalazł się w elitarnym

podkreślić,

że

było

to

przedsięwzięcie nowatorskie w skali Gminy
Kozienice. – Nikt do tej pory nie prowadził

istotne dla Kozienickiego Domu Kultury. Był

u

to

w środowisku. Co więcej, nasze badania

projekt,

który

pięknie

pokazał

jak

nas

badań

nad

stanem

wspaniałe są możliwości współpracy domu

zostały

kultury

bo pandemicznych warunkach – mówiła

–

z

mieszkańcami

mówiła

dodając:

dyrektor

– W

naszej

Elwira

gminy

Kozłowska,

ostatnich tygodniach to

właśnie Państwo, autorzy inicjatyw, daliście
się

poznać

jako

organizatorzy

działań

przeprowadzone

w

kultury
trudnych,

dyrektor.
Praca zespołowa
Projekt nie zostałby zrealizowany gdyby
nie wspólna praca wielu osób. W skład

kulturalnych w Gminie Kozienice, za co

zespołu

serdecznie dziękujemy i przesyłamy wyrazy

z Fundacji Obserwatorium: Anna Pietraszko

uznania.

i Karol Wittels, animator z ramienia NCK

Dyrektor

KDK

przypomniała

roboczego

weszli:

badacze

też,

– Ligia Jaszczewska oraz przedstawiciele

że inicjatywy nie doszłyby do skutku gdyby

(Ciąg dalszy na stronie 2)
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To był pierwszy taki projekt
w Gminie Kozienice!
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Kozienickiego Domu Kultury: Aleksandra Sitnik, Halina
Koryńska, Mariusz Basaj, Dominika Bartmańska i
dyrektor Elwira Kozłowska.
W

pierwszej

części

projektu

zespół

był

odpowiedzialny przede wszystkim za przeprowadzenie
badań i ankiety, organizację wirtualnych warsztatów,
a w konsekwencji opracowanie „Diagnozy Lokalnego
Potencjału

Kulturotwórczego

Gminy

Kozienice”.

To liczący ponad 30 stron dokument dotyczący stanu
kultury

i

zaangażowania

społecznego

w

kulturę

w naszej gminie. Można się z nim zapoznać na stronie
KDK: www.dkkozienice.pl, w zakładce poświęconej

Dyrektor KDK Elwira Kozłowska opowiedziała
o pierwszej części projektu. O drugiej zaś mówili

projektowi.

autorzy poszczególnych inicjatyw lokalnych.

Konkurs i działania mieszkańców
Diagnoza była podstawą do stworzenia regulaminu
konkursu

na

inicjatywy

lokalne

dla

naszych

mieszkańców. Do konkursu zgłoszone zostały cztery
pomysły.

Trzy

z

nich

otrzymały

dofinansowanie

i zostały zrealizowane w drugiej części projektu.
O tym, jak przebiegała ich realizacja, opowiedzieli
autorzy tych pomysłów. Wywiad z nimi przeprowadził
Mariusz Basaj, referent ds. promocji KDK i zarazem
główny

koordynator

projektu.

W

imieniu

Grupy

nieformalnej z I LO w Kozienicach, która odpowiadała
za inicjatywę „Kobieto ! Puchu marny ! - czy aby na
pewno

?”,

wystąpiła

Małgorzata

Kuśmierczyk-

Balcerek. O inicjatywie „Razem z Gminą Kozienicką”
opowiedziała jej pomysłodawczyni Wiktoria Krekora.

Uroczyste podsumowanie nie mogło odbyć się bez

Natomiast na temat inicjatywy „Muzyczne Kozienice”

okolicznościowego tortu. Ze względu na obostrzenia

Stowarzyszenia „Przystanek Inicjatywa” mówił Albert

sanitarne, ten był pakowany i wydawany na wynos.

Kopański.

Galeria zdjęć z tego wydarzenia jest dostępna na

Podziękowania i tort
z

naszym

fanpage'u

na

portalu

Później głos zabrała Ligia Jaszczewska, animatorka

(facebook.com/KDKimBK),

a

ramienia

podsumowana

YouTube

Narodowego

Centrum

Kultury,

która

pogratulowała zrealizowanego projektu i wyraziła swój

na

kanale

zapis

Facebook

wideo

całego

(youtube.com/

KDKimBK).

podziw wobec włożonej w inicjatywy pracy. Zapewniła

Projekt „Razem dla kultury w Gminie Kozienice”

też, że będzie obserwować i dopingować kolejne

otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego

pomysły w Kozienicach. Na koniec dyrektor Elwira

Centrum Kultury, w ramach programu „Dom Kultury+

Kozłowska podziękowała wszystkim zaangażowanym

Inicjatywy

w

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka

projekt

za

i profesjonalizm.

pomysły,

wzorową

współpracę

lokalne

2020”. Realizowany

w okresie od marca do listopada 2020 roku.

był

przez
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Jesienny lockdown kultury.
Kozienicki Dom Kultury działa w sieci
Z powodu pandemii koronawirusa Centrum Kulturalno-Artystyczne ponownie zostało
zamknięte dla odwiedzających. W tych trudnych warunkach Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka po raz kolejny przeniósł część swojej działalności do Internetu.
Tym razem dla mieszkańców przygotowaliśmy szereg różnego rodzaju zabaw
i konkursów z nagrodami. W sieci czekają też inne wirtualne atrakcje dla mieszkańców.

Wirtualne działania prowadzimy w doskonale znanych naszym mieszkańcom grupach na portalu Facebook.

Zamknięcie Centrum Kulturalno-Artystycznego dla
odwiedzających
sanitarnych

to

oczywiście

wprowadzonych

efekt

przez

rząd.

obostrzeń

w Centrum Kulturalno-Artystycznym. To jednak ciągle
nie wszystko.

Centrum

–

Korzystając

z

okazji,

przypominamy

zostało zamknięte 7 listopada z założeniem, że taki

kozieniczanom nasze materiały archiwalne. Wśród

stan utrzyma się

listopada.

nich są takie perełki, jak chociażby zapis koncertu dla

Z kolei w sobotę, 21 listopada, premier Mateusz

dzieci, który w 2006 roku odbył się w Amfiteatrze nad

Morawiecki ogłosił, że ośrodki kultury w całej Polsce

Jeziorem Kozienickim. Z piosenkami Marka Klimczuka

będą zamknięte co najmniej do 27 grudnia.

wystąpiła wówczas cała plejada gwiazd polskiego

co najmniej do

29

W kulturalnej grupie

dubbingu – opowiada Elwira Kozłowska.

W tych warunkach kozienicka kultura po raz

Seniorzy w sieci

kolejny przeniosła się do sieci. Główną platformą

Warto przypomnieć, że od września w drugiej

prowadzonych przez Kozienicki Dom Kultury działań

z grup placówki, pn. „Uniwersytet Trzeciego Wieku

jest

dedykowana

„Kulturalna

grupa

mieszkańcom
KDK”

na

Gminy

Kozienice

Kozienickiego Domu Kultury” regularnie odbywają się

portalu

Facebook

wykłady on-line dla seniorów. W każdą środę mogą

(facebook.com/groups/grupakdk). Podobnie, jak to

oni

miało miejsce podczas wiosennego lockdownu.

prelekcji.

– Nasza wiosenna, wirtualna oferta opierała się
przede

wszystkim

zajęciach

na

różnego

artystycznych.

Tym

rodzaju
razem

zdalnych
chcieliśmy

wysłuchać

jednej

bądź

dwóch

wirtualnych

– Nasi seniorzy doskonale radzą sobie w sieci.
Biorą

udział

w

wykładach,

komentują,

dopytują,

rozmawiają z prowadzącymi. Przejście do wirtualnej

jeszcze mocniej zaktywizować naszych mieszkańców,

rzeczywistości

dlatego postawiliśmy na różnego rodzaju kreatywne

problemów, a w dedykowanej im grupie jest już około

zabawy i konkursy z nagrodami, przede wszystkim

215 osób – mówi Elwira Kozłowska.

plastyczne i literackie, ale też np. fotograficzny. Do
tego należy dodać zabawy typu „Z jakiego wydarzenia

nie

sprawiło

słuchaczom

UTW

Warto wziąć udział
Wszystkie konkursy można znaleźć w „Kulturalnej

pochodzą te kadry?”, znajdź różnice czy krzyżówki

grupie

tematyczne – wylicza Dyrektor Kozienickiego Domu

odpowiedzieć

KDK”.

Aby

do

na

pytanie

niej

dołączyć,

Kultury Elwira Kozłowska.

zamieszkania na terenie Gminy Kozienice.

dotyczące

wystarczy
miejsca

Oprócz konkursów, w „Kulturalnej grupie KDK”
opublikowany

został

także

wirtualny

koncert

czy galeria zdjęć z wyjątkowej wystawy malarstwa

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Jesienny lockdown kultury.
Kozienicki Dom Kultury działa w sieci
(Ciąg dalszy ze strony 3)

Co warto podkreślić, w każdym z konkursów
przewidziane
Kozienickiego

są

nagrody

Domu

dla

Kultury,

laureatów:

gadżety

publikacje

czy

też

nagrody pieniężne. W kilku z nich cały czas można
wziąć udział.
– Zainteresowanie konkursami pokazuje, że jest to
atrakcyjna forma rozrywki dla naszych mieszkańców.
Staraliśmy

się,

by

miały

one

niebanalną formę,

zachęcaliśmy do wspólnej pracy całe rodziny, daliśmy
wykazać

się

osobom

o

różnych

zdolnościach

artystycznych – mówi Elwira Kozłowska.
Bomb(k)owe warsztaty
A już 3 grudnia w „Kulturalnej grupie KDK” odbędą
się wirtualne warsztaty plastyczne „Bombka w CKA”.
Początek o godz. 15.00.
– Zajęcia poprowadzi instruktor ds. plastyki KDK
Agnieszka Bieńkowska. Bombki powstaną przy użyciu
metody

decoupage,

a

wszyscy

chętni

powinni

przygotować sobie wcześniej materiały – mówi Elwira
Kozłowska.
Potrzebne będą: kula styropianowa, chusteczka
papierowa z nadrukiem świątecznym, zawieszka do
bombki,

brokat,

wstążka

atłasowa,

małe

kulki

styropianowe lub kulki 3D, konturówka 3D, półperełki
lub półcekiny, klej do decoupage, farby akrylowe, klej
na gorąco lub klej magic, papier ścierny, ołówek,
pędzelek, opcjonalnie dodatkowo gałka do pudełek/
mebli, półfabrykaty biżuteryjne.
–

Własnoręcznie

zrobione

bombki

będą

z pewnością piękną ozdobą zbliżających się świąt,

Jedna z naszych zabaw opublikowanych w grupie.
Oba zdjęcia różni sześć szczegółów.
Zachęcamy do znalezienia wszystkich!

dlatego serdecznie zachęcam do udziału w tych
wirtualnych warsztatach. Materiał wideo będzie cały
czas

dostępny,

pracować

dlatego

własnym

każdy

tempem

–

może

spokojnie

zaznacza

Elwira

Kozłowska.
Zapraszamy!

Część konkursów jeszcze trwa. W przypadku
„Zakoloruj maskę z #naszczęścieKDK” zgłoszenia
przyjmujemy do 1 grudnia, baśnie o KDK do 2 grudnia,
a zdjęcia „Kozienice i pandemia” aż do 7 grudnia.
Szczegółowe informacje dostępne są w „Kulturalnej
grupie KDK”, a regulaminy na www.dkkozienice.pl.
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Niezwykła wystawa w CKA
Na piątek, 6 listopada, zaplanowany był wernisaż wystawy prac Honoraty Drążyk,
zatytułowanej „Cyrk i dziewczyna”. Sama ekspozycja miała być udostępniona widzom
dzień później. Niestety, ze względu na obostrzenia sanitarne, Centrum KulturalnoArtystyczne zostało zamknięte dla odwiedzających. Wernisaż został odwołany,
ale przygotowaliśmy wirtualną wystawę. W „Magazynie” publikujemy jej fragment.
– Mamy nadzieję, że będziemy mogli udostępnić
wystawę mieszkańcom jak najszybciej, po ponownym
otwarciu naszej siedziby. Liczymy też na spotkanie
z autorką prac w ramach finisażu wystawy, o którym
będziemy

informować

wkrótce

–

mówi

Dyrektor

Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska.
Warto podkreślić, że tym razem w sali wystawowej
Centrum

Kulturalno-Artystycznego

zawisły

prace

rodem z Kozienic. Honorata Drążyk (rocznik '86)
to kozieniczanka, absolwentka Zespołu Szkół nr 1
im. Legionów Polskich i Wydziału Artystycznego UMCS
w Lublinie na kierunku grafika, ze specjalnością
grafika warsztatowa. Tworzy głównie w technikach
rysunkowych (suchy
(akryl).

Wystawa

pastel,
„Cyrk

węgiel)
i

i malarskich

dziewczyna”

jest

podsumowaniem kilku ostatnich lat pracy artystycznej
autorki. Malarka wykazuje szczególne zainteresowanie
portretem kobiecym.
Po więcej zdjęć z wystawy odsyłamy na nasz
fanpage (facebook.com/KDKimBK), a po wersję wideo
na kanał YouTube (youtube.com/KDKimBK).
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Nadwiślański klimat z dobrą muzyką
To był energetyczny wieczór w sielskim, nieco nostalgicznym klimacie. W czwartek,
29 października, w Kozienickim Domu Kultury wystąpiła Kapela ze Wsi Warszawa.
Tego wieczoru towarzyszyła im Kapela Zdzisława Kwapińskiego, a ponadto widzowie
mieli okazję zobaczyć świetny film dokumentalny „Zaginione Urzecze”. Wydarzenie
to odbyło się w ramach trasy „Etnograficzna podróż wzdłuż środkowej Wisły”.

Koncerty Kapeli ze Wsi Warszawa gwarantują niezwykłe przeżycia artystyczne. Muzycy dosłownie hipnotyzują.

Ten niecodzienny wieczór rozpoczął się od projekcji
krótkometrażowego
w

filmu

„Zaginione

reżyserii Adama Rogali,

ze

Urzecze”

zdjęciami Wiktora

dziennikarz
m.in.

i

o

animator

kulisach

kultury.

Mowa

powstawania

tej

była

produkcji

i motywacji, która doprowadziła do jej stworzenia.

Strumiłło. Natomiast za muzykę do tej produkcji

Ludowe granie

odpowiada Kapela ze Wsi Warszawa.

Kolejnym punktem programu był koncert Kapeli

Urzecze to historyczny podwarszawski mikroregion

Zdzisława Kwapińskiego. Grupa działa już od lat 80.

etnograficzny, rozciągający się po obydwu brzegach

XX

Wisły, pomiędzy dawnymi ujściami Pilicy i Wilgi

Radomskiej. Jej liderem zawsze jest pan Zdzisław,

a mokotowskimi Siekierkami i prawobrzeżną Saską

który przez lata współpracował z wieloma artystami.

Kępą.

Sam muzykowanie zaczął już pod koniec lat 60. i gra

Film

„Zaginione

Urzecze”

to

prawdziwa

wieku

i

muzyków

instrumentach,

z

na

wiedzy oraz wspomnień z nim związanych, okraszona

czy

wspaniałymi ujęciami i dźwiękami.

z Piotrem Binkowskim i Michałem Kwapińskim.

akordeonie.
W

wykonaniu

Tego

m.in.

terenu

etnograficzna podróż po tym regionie i kopalnia

Zaraz po pokazie rozpoczęła się „internetowa”

kilku

skupia

Kapeli

Zdzisława

wraz

Kwapińskiego

usłyszeliśmy

oficjalnym

fanpage’u

walczyki czy polki. Nie zabrakło też przyśpiewek, które

Wszystkich

widzów

przed

ze

Wsi

Warszawa.

ekranami

przywitała

prowadząca imprezę instruktor KDK Halina Koryńska,
a
–

chwilę

potem

Dyrektor

głos

zabrała

Kozienickiego

gospodarz
Kultury

tradycyjne

oberki,

królowały na zabawach kilkadziesiąt lat temu.
Po występie
rozmowę

o

zespołu przyszła

Urzeczu.

Tym

pora

razem

z

na drugą
doktorem

Elwira

Maurycym Stanaszkiem. Ten archeolog i antropolog

Kozłowska. Podkreśliła swoją radość z tego, że mimo

uznawany jest za odkrywcę i popularyzatora tego

pandemii,

regionu.

kozieniczanie

Dom

obiektu

innymi

skrzypcach

wystąpił

część wydarzenia, czyli streaming (transmisja) na
Kapeli

między

na

wieczoru

Ziemi

uczestniczą

w

życiu

wydarzenia

mieli

okazję

twórcami

filmu,

którą

kulturalnym miasta.
Następnie
wysłuchać

Finał najwyższej klasy

uczestnicy

rozmowy

z

poprowadził Maciej Szajkowski – członek „Kapeli”,

Główną atrakcją wydarzenia był oczywiście występ
kultowej

Kapeli

ze

Wsi

Warszawa.

To

jedna

(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Nadwiślański klimat z dobrą muzyką
Pełen niezwykłej energii występ został bardzo

(Ciąg dalszy ze strony 6)

gorąco

przyjęty

z najbardziej charakterystycznych polskich formacji

i oczywiście

muzycznych.

podkreślali

Tworzą

ją:

Magdalena

Sobczak

Kotnarowska, Sylwia Świątkowska, Ewa Wałecka, Piotr
Gliński, Paweł Mazurczak, Maciej Szajkowski, Miłosz

nie

przez

kozienicką

mogło się

muzycy,

koncert

publiczność

obyć bez bisu.
ten

w

całości

Jak
był

dedykowany wszystkim kobietom.
Występ

Kapeli

był

transmitowany

w

telewizji

Gawryłkiewicz i Mariusz Dziurawiec. Siłą Kapeli są

lokalnej KDK „Kronika Kozienicka”, za pośrednictwem

koncerty, których zespół zagrał setki… głównie poza

serwisu społecznościowego Facebook, w oficjalnej

Polską. Artyści odwiedzili ponad 30 krajów na czterech

grupie Kozienickiego Domu Kultury pn. „Kulturalna

kontynentach, a ich twórczość jest szeroko doceniania

grupa

i nagradzana.

a także na fanpage’u FB Kapeli ze Wsi Warszawa.

KDK”

oraz

na

kanale

YouTube

KDK,

O tym jak wspaniałe są ich występy, przekonali się

Organizatorami wydarzenia były: Stowarzyszenie

uczestnicy wydarzenia w Kozienickim Domu Kultury.

Nasza Choszczówka, Kapela ze Wsi Warszawa, Gmina

Przez ponad godzinę muzycy z Kapeli serwowali

Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława

widzom muzykę na najwyższym poziomie, wędrując

Klimczuka.

nie tylko po terenie Urzecza, ale całego Mazowsza.
Wielokrotnie

podkreślali

swoje

związki

z

Ziemią

Przedsięwzięcie
Ministerstwa

sfinansowano

Kultury

i

Dziedzictwa

ze

środków

Narodowego

Kozienicką czy sąsiednią Ziemią Zwoleńską. Sporo

w ramach programu „Kultura Ludowa i Tradycyjna

uwagi poświęcili jednej z głównych „bohaterek” tego

2020”.

spotkania, czyli Wiśle, a motyw wody przewijał się

Województwa

przez wiele utworów. Co ciekawe, w sali koncertowo-

Radiowe Centrum Kultury Ludowej, Fundacja Dom

kinowej tego wieczoru rozbrzmiały m.in. kompozycje

Wisły.

Wsparcie

finansowe:

Mazowieckiego,

Urząd

Marszałkowski

STOART.

Patronat:

z najnowszej płyty zespołu – „Uwodzenie”.

Kapela Zdzisława Kwapińskiego zaprezentowała

Dyrektor KDK Elwira Kozłowska chwaliła kozieniczan,

tradycyjne mazowieckie melodie.

którzy mimo pandemii dalej interesują się kulturą.

Częścią wydarzenia była projekcja filmu „Zaginione Urzecze” oraz rozmowa z jego twórcami.
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Znamy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego im. Marii Komornickiej
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłosił w piątek, 30 października,
wyniki tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marii Komornickiej.
W tym roku ten prestiżowy konkurs odbył się już po raz 18-ty i jak zawsze cieszył
się dużym zainteresowaniem ze strony miłośników pięknego słowa.
roku.

Wśród poetów triumfowała natomiast Małgorzata

Początkowo odbywał się on pod hasłem „Czytamy

–

Historia

tego

konkursu

sięga

2003

Borzeszkowska (Lębork) przed Piotrem Macierzyńskim

i piszemy”, a swoim zasięgiem obejmował dawne

(Łódź) i Bogdanem Nowickim (Zabrze).

województwo radomskie. Z każdym rokiem konkurs
budził
i

coraz

zyskiwał

większe

na

zainteresowanie

prestiżu,

dlatego

w

literatów

2010

roku

Ponadto, jurorzy w każdej z kategorii przyznali po
trzy wyróżnienia. Laureaci i zdobywcy wyróżnień
otrzymali nagrody finansowe.

zdecydowaliśmy, aby miał on charakter ogólnopolski.

– Wszystkie nagrodzone utwory można przeczytać

Z kolei od 2012 roku nosi on imię Marii Komornickiej,

na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury

wybitnej poetki pochodzącej z regionu kozienickiego

www.dkkozienice.pl,

– wyjaśnia Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury

konkursowi. Zachęcam do lektury, warto się z nimi

Elwira Kozłowska.

zapoznać – zaznacza dyrektor Elwira Kozłowska.

Konkurs skierowany był do osób dorosłych i do
młodzieży w wieku 15-18 lat, piszących zarówno

w

zakładce

poświęconej

Organizatorami konkursu były: Gmina Kozienice
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

poezję, jak i prozę.
– Każdy uczestnik mógł zgłosić do konkursu trzy
wiersze

i/lub

jedno

Zainteresowanie

było

krótkie

ogromne,

Wiersz o srebrze

opowiadanie.

bo

otrzymaliśmy

przeczesuję palcami twoje włosy

327 zgłoszeń. Głównie od osób dorosłych, ale ponad

gdy śpisz odwrócony do mnie plecami

40

widzę że przez te wszystkie lata polubiłeś srebro,

prac

zostało

przygotowanych

przez

młodzież

a może to ono cię polubiło?

– mówi dyrektor Elwira Kozłowska.
Wybrali najlepsze teksty

chciałabym uporządkować, poukładać,

Oceną prac konkursowych zajęło się trzyosobowe

porachować dni posrebrzane jak łyżeczki do herbaty

jury. W jego skład weszli: Elżbieta Olszewska-Schilling
(pseud. Elik Aimee) – poetka, pisarka, dziennikarka
radiowo-telewizyjna,

członek

Związku

Literatów

Polskich, członek zwyczajny i stypendystka ZAIKS;
Andrzej Zaniewski – poeta, członek Związku Literatów
Polskich,

przewodniczący

Stowarzyszenia

Autorów

Sekcji

ZAIKS,

Literackiej

członek

Zarządu

ZAIKS oraz Krzysztof Kaim – poeta, polonista.
Wśród
Gabriela

młodzieży,

w

Justkowska

kategorii

(Krosno)

proza

z

wygrała

opowiadaniem

„Sko(ń)cz”. Druga była Małgorzata Toporska (Poznań)
z

tekstem

„Mała”,

a

trzecia

Anna

Cerajewska

(Prądocin), doceniona za pracę pt. „Bałtyk Niepełny”.
W kategorii poezja wygrała Olga Stefanowska
(Radom)

przed

Dominiką

Liszkiewicz

(Piła)

Wśród osób dorosłych, w kategorii proza, jury
oceniło

opowiadanie

pt.

„Surrealna

igraszka”, autorstwa Bartosza Konstrata (Warszawa).
Za

nim

uplasowały

się

biorę je więc en masse
wraz z cięższym oddechem, siateczką na uśmiechy,
co przywarła do twarzy,
ścieżkami przez las, brodzeniem w błocie,
ujściem Redy i żurawiami kole Józefa,
zbyt wysokim ciśnieniem
nasze wspólne bytowanie nie jest słodko-różowe,
ociekające lukrem, jest jak srebrny pierścionek,
trochę przetarty, nie tak już błyszczący,
ale wciąż cenny, wartością, jak to mówią, sentymentalną
noszony od lat, mimo, że czasem trudno odszukać go
w kieszeni i na nowo wsunąć na palce
obolałe codziennością

i Aleksandrą Majówką (Chełm).
najwyżej

łatwiej byłoby chyba zliczyć twoje ciemne włosy,

Magdalena

Krasnodębska

(Nowinki) z tekstem „Lakt-oza” i Aleksandra Niełacna
(Grabów n/Prosną) z pracą pt. „Opowiadanie”.

Małgorzata Borzeszkowska
Godło: „dramatyczny koniec”
I miejsce w kategorii „Poezja”
w kategorii osób dorosłych

Str. 9

Nr 115 / 30.11.2020

Nastrojowy koncert w KDK
„Wiersze (pod)różne” to tytuł koncertu, który odbył się w piątek, 30 października,
w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Z okazji „Zaduszek” w sali
kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego wystąpił Kuba Blokesz.

Kuba Blokesz dał wspaniały koncert w Kozienicach. To były dwie godziny pełne refleksji.

Wszystkich przybyłych na to wydarzenie, w tym
dyrektor KDK Elwirę Kozłowską, a także widzów przed
telewizorami i ekranami komputerów oraz urządzeń
mobilnych, przywitała instruktor KDK Halina Koryńska.
Przedstawiła pokrótce gwiazdę wieczoru i zaprosiła
artystę na scenę.
Kuba Blokesz pochodzi z Pszowa na Górnym
Śląsku,

mieszka

w

Krakowie.

Śpiewa

piosenki

napisane przez siebie, tłumaczenia i piosenki innych
autorów. Nieustannie towarzyszy mu gitara. Jest
laureatem licznych festiwali piosenki. Muzyk może
pochwalić się współpracą z takimi artystami, jak:
Andrzej

Poniedzielski,

Elżbieta

Adamiak,

Roman

Od lewej: Halina Koryńska, Kuba Blokesz

Kołakowski, Stefan Brzozowski.

oraz dyrektor KDK Elwira Kozłowska.

Wiersze z walizki
W Kozienicach wystąpił z repertuarem „Wiersze
(pod)różne”. To zestaw różnorodnych utworów, które
w mniejszym bądź większym stopniu łączy aspekt

listopadowych świąt, na szczęście nie była pozbawiona
wielu pozytywnych myśli i nadziei na przyszłość.
Było

lirycznie,

nieco

nostalgicznie,

chwilami

podróżniczy. Z jednej strony ten czysto geograficzny

dowcipnie. Przede wszystkim – pięknie. I to kozienicka

(chociażby poprzez teksty z różnych stron Europy,

publiczność w pełni doceniła, „nie wypuszczając”

zwłaszcza

artysty bez bisu. Kuba Blokesz zakończył swój występ

Czech

i

Ukrainy),

z

drugiej

zaś

ten

dotyczący podróży w głąb siebie czy też drugiego
człowieka.

kultową „Modlitwą” Bułata Okudżawy.
Wydarzenie

było

transmitowane

w

telewizji

W wykonaniu Kuby Blokesza usłyszeliśmy zarówno

lokalnej KDK „Kronika Kozienicka”, za pośrednictwem

jego w pełni autorskie teksty, jak i tłumaczenia

serwisu Facebook, w oficjalnej grupie Kozienickiego

zagranicznych bardów. Nie zabrakło też utworów tak

Domu

znanych artystów, jak chociażby Edward Stachura

KDK” (facebook.com/groups/grupakdk) oraz kanału

czy Jaromír Nohavica.

YouTube KDK (youtube.com/KDKimBK).

Koncert potrwał blisko półtorej godziny

i był

wspaniałą okazją do wyciszenia się, złapania dystansu
do rzeczywistości, poświęcenia chwili na refleksję.
Jesienna

zaduma,

zwłaszcza

w

przeddzień

Kultury

pn.

„Kulturalna

grupa

Galeria zdjęć z koncertu tradycyjnie dostępna jest
na naszym fanpage’u na portalu Facebook.
Organizatorami koncertu były: Gmina Kozienice
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
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Rzecz o kobietach niezwykłych
Dobiegła końca inicjatywa społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Czarnieckiego pod hasłem „Kobieto ! Puchu marny ! – czy aby na pewno ?”. W czwartek,
5 listopada, w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego odbyło się trzecie
i ostatnie spotkanie w ramach tego przedsięwzięcia.

Od lewej: dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska, autorki inicjatywy: Małgorzata KuśmierczykBalcerek i Joanna Piwońska, dyrektor I LO w Kozienicach Ewa Malec.

Przybyłych na to wydarzenie

powitały

autorki

Znamy wyniki plebiscytu

inicjatywy: Joanna Piwońska i Małgorzata Kuśmierczyk
-Balcerek,

nauczycielki

I

LO

w

Kozienicach.

Tego dnia poznaliśmy również wyniki plebiscytu
pn.

„Wybieramy

najbardziej

zaangażowanym w realizację inicjatywy: społeczności

Przypomnijmy,

szkolnej wraz z dyrektor Ewą Malec, dyrektor KDK

mieszkańcy Gminy Kozienice mogli za pośrednictwem

Elwirze Kozłowskiej i pracownikom domu kultury,

poczty elektronicznej wskazywać panie najbardziej

a

zasłużone dla rozwoju tych dwóch dziedzin.

dyrektorowi

Szkoły

Muzycznej

Arturowi

Miedzińskiemu.

że

świata

kobiet

zasłużonych

także

dla

dziesięć

Korzystając z okazji, panie podziękowały wszystkim

w

kultury

dniach

12-28

i

nauki”.

października

W kategorii „Świat nauki” wygrała Maria Curie-

Następnie autorki inicjatywy zaprosiły widzów do

Skłodowska, a za nią uplasowały się: Irena Juliot-

obejrzenia wywiadu z Krystyną Kornaś. Ze względu na

Curie, Anna Tomaszewicz-Dobrska, Zofia Kowalewska

sytuację związana z pandemią, pani Krystyna nie

i Rosalind Franklin. Z kolei wśród pań ze „Świata

mogła

Domu

kultury” triumfowała Brigitte Bardot, a za nią były:

Kultury. Przy wsparciu telewizji lokalnej KDK „Kronika

zawitać

osobiście

do

Kozienickiego

Coco Chanel, Wisława Szymborska, Irena Sendlerowa

Kozienicka”

i Frida Kahlo.

przygotowany

został

jednak

kilkunastominutowy materiał wideo z jej udziałem.
Krystyna

Kornaś

jest

członkiem

Zgodnie z regulaminem plebiscytu jury wytypowało

Zarządu

także trzech laureatów, którzy najszybciej i najtrafniej

Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska.

wytypowali zwyciężczynie głosowania. Równorzędne

To jedna z firm należących do kanadyjskiego koncernu

nagrody (publikacje książkowe i zestawy gadżetów

Bombardier, który zajmuje się rozwiązaniami dla

KDK)

transportu publicznego, w tym budową samolotów,

Tomaszowi Treli i Janowi Molędzie.

pociągów, wagonów i sprzętu ciężkiego. Krystyna
Kornaś zawodowo związana jest z koleją. W trakcie
wywiadu
m.in.

o

pani
początkach

inżynier
swojej

kariery

zostały

przyznane:

Dominice

Rzadkowskiej,

Moc gorących słów
Zwieńczenie inicjatywy było oczywiście okazją do

opowiedziała

podziękowań i gratulacji. Te autorkom inicjatywy

zawodowej

przekazała m.in. dyrektor I LO w Kozienicach Ewa

oraz o specyfice pracy w zawodzie, który wielu
osobom kojarzy się głównie z mężczyznami.

Malec.
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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Rzecz o kobietach niezwykłych
lokalnych. Już na etapie rozstrzygania tego, które

(Ciąg dalszy ze strony 10)

z wniosków powinny otrzymać środki na realizację,
– Idea zrobienia tego projektu rosła w naszych

byliśmy bardzo ciekawi jak będzie wyglądała realizacja

paniach od dawna. Cieszę się, że dzięki współpracy

tego

z Kozienickim Domem Kultury udało się zrealizować to

pięknie, mądrze i bardzo rzeczowo.

marzenie – mówiła Ewa Malec, dodając: – W realizację
inicjatywy

zaangażowało

się

wiele

przedsięwzięcia.

Nie

zawiedliśmy

się.

Było

Wystawa na finał

osób.

Ostatnim

punktem

spotkania

było

otwarcie

Dla wszystkich była to wspaniała lekcja. Cieszę się,

wystawy w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego.

że w tak trudnych czasach znalazłyście panie czas, siłę

Jej

i determinację do działania, a przy tym zaraziłyście tą

„Wybieramy dziesięć kobiet najbardziej zasłużonych

pasją młodzież. Warto zauważyć, że również tematyka

dla świata kultury i nauki”. Dzięki ekspozycji możemy

tego

pokrótce zapoznać się z ich sylwetkami.

projektu

idealnie

wpisała

się

w

dzisiejszy

krajobraz społeczny.
Głos

zabrała

bohaterkami

Ozdobą

również

dyrektor

KDK

Elwira

Kozłowska.

są

wystawy

są

zwyciężczynie

natomiast

plebiscytu

stroje,

które

wykorzystywane były w trakcie prezentacji teatralnych
młodzieży podczas poprzednich spotkań w ramach

– Podstawowym założeniem projektu „Razem dla

inicjatywy.

kultury w Gminie Kozienice”, którego częścią jest

Wydarzenie było częścią inicjatywy „Kobieto !

właśnie inicjatywa grupy z I LO była myśl, by nieco

Puchu marny ! – czy aby na pewno ?”, autorstwa

oddać stery naszym mieszkańcom. Zachęcić ich do

Grupy nieformalnej z I Liceum Ogólnokształcącego

tego,

im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Inicjatywa

by

sami

stali

się

organizatorami

działań

kulturalnych. Dzięki temu wszyscy mogliśmy wziąć

wchodzi

udział w wielu ciekawych wydarzeniach – powiedziała

w Gminie Kozienice”, realizowanego przez Kozienicki

w

skład

projektu

dyrektor Elwira Kozłowska i dodała: – Chciałabym

Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, w ramach

przypomnieć, że to właśnie pomysł grupy nieformalnej

programu

z I LO został najwyżej oceniony w konkursie inicjatyw

Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020”.

Narodowego

„Razem

Centrum

dla

kultury

Kultury

„Dom

Multistylowa Underkadabra
„Multistylowa Underkadabra” to tytuł koncertu on-line w wykonaniu Łukasza Różyckiego
(Kudłaty SoundSystem), który odbył się 7 listopada. Koncert został opublikowany
na kanale YouTube Kozienickiego Domu Kultury oraz w Kulturalnej grupie KDK na FB.
Kudłaty

SoundSystem,

to

artysta

sceny

live.

DJ i gitarzysta, który w trakcie występów nagrywa na
żywo za pomocą looperów swój beatbox i wokal
tworząc hybrydę muzyki rap, rock, reggae, dnb.
Występował

na

scenie

między

innymi

z

takimi

artystami jak: Jan Borysewicz, Andrzej Nowak TSA/
Złe Psy, Mesajah, Pilichowski Band, KaCeZet, Farben
Lehre, Gooral i Dziedzic, Rastamaniek / Maurycy Ra.
Na

potrzeby

koncertu

w

ramach

inicjatywy

„Muzyczne Kozienice” przygotował set DJ-ski, pełen
charakterystycznych

mocnych,

elektronicznych
Kudłaty SoundSystem.

brzmień. Znajdziemy tam również małe muzyczne
niespodzianki. Nagranie z występu cały czas jest

„Razem

dostępne w sieci i dalej można je obejrzeć.

realizowanego

Koncert
Kozienice”,

jest

częścią

autorstwa

inicjatywy

„Muzyczne

Stowarzyszenia

„Przystanek

Inicjatywa”. Inicjatywa wchodzi w skład projektu

im.

dla

kultury
przez

Bogusława

Narodowego

w

Klimczuka,

Centrum

Inicjatywy Lokalne 2020”.

Gminie

Kozienicki
w

Kultury

Kozienice”,

Dom

Kultury

ramach

programu

„Dom

Kultury+
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