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To był trudny rok dla kultury. 

Przeżyliśmy go razem 
Dobiegł końca rok 2020. Rok, który wszyscy będziemy pamiętać przede 

wszystkim przez pryzmat pandemii koronawirusa, izolacji w domach, 

maseczek, dystansu społecznego i dwóch lockdownów, również  

w kulturze. To było trudnych 12 miesięcy. Wszyscy stanęliśmy  

w obliczu wyzwań i konieczności adaptacji do tych niesprzyjających 

warunków. Z drugiej strony, te niezwykłe okoliczności pokazały,  

jak pięknie ludzie potrafią dzielić się dobrem i wspierać się wzajemnie. 

Początek roku nie wskazywał na to, 

jakie specyficzne będą to miesiące. 

Owszem, w mediach pojawiały się 

informacje o zakażeniach w Chinach,  

ale nikt wtedy nie był w stanie przewidzieć 

skali problemów, jakie nas czekały. 

Styczeń i luty przeżyliśmy w Kozienickim 

Domu Kultury „tak jak zawsze”. W Centrum 

Kulturalno-Artystycznym odbył się kolejny 

finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, otworzyliśmy nowe wystawy, 

zorganizowaliśmy zajęcia feryjne,  

w ramach akcji „Zima w mieście”, a także 

Koncert Walentynkowy. 

W pierwszych dniach marca sytuacja  

w Polsce stawała się coraz poważniejsza. 

Kozienicki Dom Kultury normalnym trybem 

funkcjonował tylko do 11 marca. Wtedy to 

Premier RP Mateusz Morawiecki ogłosił 

zamknięcie szkół i instytucji kultury, a kilka 

dni później – stan epidemii. Rozpoczął się 

wiosenny lockdown kultury. 

– Opustoszałe korytarze i hol, odwołane 

koncerty, wykłady i zajęcia, brak seansów 

w kinie. To niestety smutny obraz, jaki 

przyniósł nam tegoroczny marzec  

– pisaliśmy w 106. wydaniu „Magazynu”. 

Działaliśmy w sieci 

Jak doskonale pamiętamy, Centrum 

Kulturalno-Artystyczne było zamknięte do 

21 czerwca, a Kozienicki Dom Kultury 

realizował swoją działalność w Internecie, 

w dwóch grupach: „Kulturalna grupa KDK”  

i „Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Kozienickiego Domu Kultury”. 

– W trakcie wiosennego lockdownu 

postawiliśmy na organizację zajęć  

i warsztatów w Internecie, a naszą ofertę 

wzbogacały wirtualne wystawy, konkursy, 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Kozienickiego Domu Kultury 

im. B. Klimczuka 

Puste sale Centrum Kulturalno-Artystycznego to jeden ze smutnych symboli 2020 roku.  

STYCZEŃ 2021 w KDK: 

Uwaga. W związku z drugą 
falą pandemii i podjęciem 

zdecydowanych kroków  
w celu  ograniczenia  

rozprzestrzeniania się 
wirusa COVID-19, Centrum 

Kul tu ral no -Ar tys ty czne  
w  K o z i en i c a ch  j e s t 

nieczynne (zamknięte jest 
także kino).  

Zgo dn i e  z  ak tu a l nym i 
wytycznymi i obostrzeniami, 

CKA pozostanie zamknięte  
co najmniej do 17 stycznia. 

Zachęcamy do korzystania  
z oferty działań on-line 

K o z i e n i c k i e g o  D o m u 
Kultury, które realizowane są 

za pośrednictwem portalu 
Facebook, w grupach: 

> Kulturalna grupa KDK; 

> Uniwersytet Trzeciego 
Wieku Kozienickiego Domu 

Kultury. 

Szc zegó ł ow e i n fo rmacje 

dostępne są w obu grupach. 
Natomiast publikacja kolejnego, 

117. wydania „Magazynu 
kulturalnego KDK” zaplanowana 

jest na niedzielę, 31 stycznia. 

#naszczęścieKDK 

 

 

Szczęśliwego, zdrowego, 

pełnego wielu radości  

Nowego Roku 2021  

serdecznie życzy  

dyrektor Elwira Kozłowska 

wraz z pracownikami  

Kozienickiego Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka 
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Przeżyliśmy go razem 

materiały archiwalne i okolicznościowe  

– mówi Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska i dodaje: – Tak dokończyliśmy kolejne 

edycje Akademii Szerokich Horyzontów i Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku KDK. W tym czasie opublikowaliśmy 

około 350 różnych materiałów filmowych. 

W nowej normalności 

Powrót do Centrum Kulturalno-Artystycznego 

wiązał się z przystosowaniem naszej działalności do 

nowych wymogów sanitarnych, które zresztą 

kilkukrotnie zmieniały się na przestrzeni ostatnich 

miesięcy. 

– Zainstalowaliśmy pojemniki z płynem do 

dezynfekcji, ścianki z tworzywa sztucznego w kasach  

i punkcie informacji, umieściliśmy na podłogach 

naklejki ułatwiające trzymanie dystansu, 

wyznaczyliśmy limity w poszczególnych salach, 

opracowaliśmy szereg procedur. Nowa rzeczywistość 

wymagała od nas szczególnej ostrożności – podkreśla 

dyrektor Elwira Kozłowska. 

Wakacje upłynęły nam przede wszystkim pod 

znakiem akcji „Lato w mieście – Wakacje 2020  

z KDK”. Niestety, ze względu na ograniczenia, do 

skutku nie doszły duże wydarzenia, takie  

jak chociażby Festiwal Muzyki Rozrywkowej  

im. Bogusława Klimczuka. 

Pół na pół 

Mimo powrotu stacjonarnej oferty, nie 

zrezygnowaliśmy z działań w sieci. – Od lipca do 

września, właśnie w Internecie, realizowaliśmy  

wraz z Eneą Wytwarzanie projekt „Wirtualne życie, 

realne problemy środowiska – razem dla ekologii  

w Gminie Kozienice” – przypomina Elwira Kozłowska. 

Nasze grupy wykorzystaliśmy także przy szeregu 

innych działań, np. do transmisji koncertów i innych 

wydarzeń kulturalnych, które odbywały się  

w Kozienickim Domu Kultury (przy ograniczonej 

publiczności lub w ogóle bez udziału widzów). Tak było 

chociażby w przypadku części wydarzeń, w ramach 

projektu „Razem dla kultury w Gminie Kozienice”. 

Nie zawsze możliwy był też pełny powrót oferty 

stacjonarnej. Ze względów bezpieczeństwa bieżąca 

edycja Uniwersytetu Trzeciego Wieku wystartowała w 

formie hybrydowej. Pierwszy wykład i inauguracja 

miały miejsce w Amfiteatrze nad Jeziorem 

Kozienickim, natomiast kolejne wykłady 

organizowaliśmy w Internecie. Stacjonarnie, 

przynajmniej do czasu kolejnego zamknięcia, 

odbywały się jedynie zajęcia fakultatywne. 

Kolejny lockdown  

Jesienne obostrzenia w kulturze następowały 

falami. Pod koniec października zmuszeni byliśmy 

wstrzymać wszystkie zajęcia stacjonarne dla 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zajęcia grupowe w 

ramach Akademii Szerokich Horyzontów. Początkowo 

tylko na dwa tygodnie, ale jak wiemy okres ten 

znacznie się wydłużył. 7 listopada rozpoczął się 

kolejny lockdown w kulturze. Centrum Kulturalno-

Artystyczne zostało ponownie zamknięte dla 

odwiedzających, najpierw do 29 listopada,  

następnie do 27 grudnia, a według najnowszych 

obostrzeń będzie obowiązywał co najmniej do 17 

stycznia. 

– Po raz kolejny przenieśliśmy znaczną część 

działalności do Internetu, tym razem stawiając na 

aktywizację poprzez rodzinne konkursy, a także na 

publikacje tematyczne – wymienia Elwira Kozłowska. 

O wszystkich tych wydarzeniach i o działalności 

Kozienickiego Domu Kultury w sieci przeczytacie 

Państwo na kolejnych stronach. 

Z nadzieją na przyszły rok 

Ze względu na czas druku i okres świąteczny, 

najnowsze wydanie naszego „Magazynu” 

przygotowujemy odpowiednio wcześniej. Już jednak 

wiemy, że Centrum Kulturalno-Artystyczne będzie 

zamknięte dla odwiedzających co najmniej do końca 

ferii.  

Planując naszą ofertę kulturalną na kolejne 

tygodnie, rozpatrujemy różne warianty: stacjonarne, 

on-line, hybrydowe. Wszyscy jednak mamy gorącą 

nadzieję na to, że wkrótce się zobaczymy  

– w komplecie i w pełni zdrowia, oczywiście podczas 

wydarzeń w Kozienickim Domu Kultury. 

– W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim 

mieszkańcom, którzy przez kolejnych dwanaście 

miesięcy byli z nami i korzystali z oferty Kozienickiego 

Domu Kultury, zarówno tej stacjonarnej, tradycyjnej, 

jak i wirtualnej. Dziękujemy za zainteresowanie,  

za działania na rzecz kultury i za wszystkie miłe słowa, 

jakie od Państwa usłyszeliśmy. Serdeczne 

podziękowania kieruję również w stronę Burmistrza 

Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego, jego zastępców 

oraz Radnych Rady Miejskiej w Kozienicach  

z przewodniczącym Rafałem Suchermanem za pełne 

wsparcie dla działań Kozienickiego Domu Kultury 

— mówi dyrektor Elwira Kozłowska. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 
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Z powodu pandemii koronawirusa Centrum Kulturalno-Artystyczne pozostaje zamknięte 

od 7 listopada, a wedle najnowszych wytycznych rządu ten stan utrzyma się co najmniej 

do końca ferii zimowych, czyli do 17 stycznia. W tych trudnych warunkach Kozienicki 

Dom Kultury po raz kolejny przeniósł część swojej działalności do Internetu. Dla naszych 

mieszkańców regularnie przygotowujemy różnego rodzaju atrakcje: gry, zabawy, 

konkursy z nagrodami, zajęcia i spotkania on-line. To aktywny, chociaż wirtualny czas. 

Pod wieloma względami, drugi lockdown w 2020 

roku różni się od tego pierwszego. Podobnie jest  

w przypadku wirtualnej oferty, jaką Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka przygotował dla 

mieszkańców na czas zamknięcia Centrum Kulturalno-

Artystycznego. 

– Nasza wiosenna, wirtualna oferta opierała się 

przede wszystkim na różnego rodzaju zdalnych 

zajęciach artystycznych. Wówczas przygotowaliśmy  

i opublikowaliśmy setki filmów instruktażowych, które 

cały czas są dostępne w obu naszych grupach. Bez 

trudu można je znaleźć i odświeżyć sobie np. zajęcia 

taneczne czy gimnastyczne, ale również plastyczne  

i każde inne. Stworzyliśmy wirtualną bazę treści 

kulturalnych – tłumaczy Dyrektor Kozienickiego Domu 

Kultury Elwira Kozłowska i dodaje: – Tym razem 

postawiliśmy na inną formę aktywizacji naszych 

mieszkańców i organizujemy liczne konkursy. 

Zdecydowana większość z nich ma charakter familijny  

i wymaga udziału międzypokoleniowych drużyn. 

Wspólna praca ma nie tylko pomóc w rozwijaniu 

umiejętności artystycznych u najmłodszych,  

ale wspiera też integrację rodzinną. 

Zawsze w grupie 

To, co pozostaje niezmienne, to miejsce 

prowadzenia działalności on-line. Działania dla 

seniorów z UTW KDK, przede wszystkim wykłady, 

odbywają się w grupie „Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Kozienickiego Domu Kultury”. Z kolei w „Kulturalnej 

grupie KDK” znajdziemy ofertę adresowaną do 

wszystkich mieszkańców Gminy Kozienice: dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych. Dodatkowe informacje, jak 

np. regulaminy konkursów, publikowane są na naszej 

stronie internetowej www.dkkozienice.pl, a część 

materiałów znajdziemy również na naszym kanale 

YouTube. 

Moc konkursów... 

Pierwsze konkursy dla mieszkańców zostały 

ogłoszone już w połowie listopada, a w kolejnych 

tygodniach pojawiały się informacje o następnych 

zabawach z nagrodami dla uczestników. 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Dyrektor KDK Elwira Kozłowska w każdy poniedziałek 

łączy się z mieszkańcami przy pomocy transmisji na 

żywo w „Kulturalnej grupie KDK”, by przekazać im 

aktualne informacje dotyczące naszej działalności. 

Kartka Niny Iwańczyk zajęła pierwsze miejsce  

w konkursie plastycznym „Drogi Święty Mikołaju!”. 
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– Opracowując konkursy i ich regulaminy, 

zadbaliśmy o to, by każdy mieszkaniec mógł znaleźć 

coś dla siebie. Były konkursy plastyczne, literackie, 

fotograficzne, wokalny... Daliśmy się wykazać osobom 

o różnych uzdolnieniach artystycznych i w różnym 

wieku – zaznacza dyrektor Elwira Kozłowska. 

Większość ogłoszonych przez nas konkursów 

można podzielić na dwie kategorie tematyczne:  

te związane z czasem pandemii w naszym mieście 

oraz te o charakterze świąteczno-zimowym. Wszystkie 

cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców,  

a nagrody w postaci gadżetów Kozienickiego Domu 

Kultury wkrótce trafią do zwycięzców (zostaną 

przekazane po ponownym otwarciu Centrum 

Kulturalno-Artystycznego). 

W ostatnich tygodniach ogłosiliśmy w „Kulturalnej 

grupie KDK” w sumie 11 konkursów: „Turniej jednego 

wiersza”, „Dawno, dawno temu … i trochę później  

w Kozienickim Domu Kultury…” (literackie), „Kozienice 

i pandemia”, „Dzieje się… w domu”, „Kozienice zimą  

– kiedyś i dziś” (fotograficzne), „Rodzinne śpiewanie 

kolęd i piosenek świątecznych” (wokalny), „Rodzinne 

kadry z czasów pandemii”, „Zakoloruj maskę  

z #naszczęścieKDK”, „Drogi Święty Mikołaju!”, „Moje 

wymarzone Boże Narodzenie” i „Moje świąteczne 

dekoracje” (plastyczne). 

Protokoły konkursowe, wraz z listą laureatów, 

można znaleźć na naszej stronie w zakładce 

Konkursy / Archiwum. Na łamach „Magazynu” 

publikujemy niektóre z nagrodzonych prac – z racji 

liczby zgłoszeń nie jesteśmy w stanie pokazać ich 

wszystkich w naszym biuletynie. 

... i innych atrakcji 

Ofertę konkursową uzupełniliśmy poprzez 

zaproponowanie naszym mieszkańcom różnego 

rodzaju zabaw – zarówno tych z nagrodami, jak i tych 

o charakterze czysto rozrywkowym. Opublikowaliśmy 

rebusy, wykreślanki, krzyżówki, zabawy  

w wyszukiwanie różnic na zdjęciach  

czy w dopasowywanie kadrów do wydarzeń z historii 

Centrum Kulturalno-Artystycznego. 

Przed świętami nie mogliśmy zapomnieć  

o zajęciach artystycznych w klimacie Bożego 

Narodzenia. Tegoroczne warsztaty „Bombka w CKA”  

z Agnieszką Bieńkowską odbyły się w formie 

wirtualnej, a z sygnałów, które do nas dotarły wiemy, 

że wzięli w nich udział m.in. podopieczni Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie. 

Plastyk KDK pokazała też jak wykonać piękne gwiazdy 

przy użyciu papierowych torebek śniadaniowych.  

Do zdobienia bombek, tym razem przy pomocy 

wstążek, zaprosiła widzów również Anna Tomczyk-

Anioł, a z Patrycją Dąbrowską odbyły się warsztaty 

dekorowania pierników. 

W „Kulturalnej grupie KDK” nie mogło zabraknąć 

też różnego rodzaju publikacji tematycznych, jak 

choćby wspomnienia i życzenia z okazji 

Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, kolęda  

w wykonaniu Tercetu z KDK czy życzenia świąteczne 

od dyrektora i pracowników Kozienickiego Domu 

Kultury. Dyrektor Elwira Kozłowska, na prośbę 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

Magdalena Pawluczuk wygrała konkurs fotograficzny 

pn. „Kozienice i pandemia”. To jedno z jej zdjęć.  

Karolina Wiśniewska jest jedną z laureatek konkursu 

„Zakoloruj maskę z #naszczęścieKDK”. 
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mieszkańców, regularnie prowadzi również transmisje 

na żywo, podczas których na bieżąco informuje  

o kolejnych działaniach naszego domu kultury. 

Wejścia „live” tradycyjnie odbywają się w poniedziałki. 

Mimo pandemii, w formie wirtualnej 

zrealizowaliśmy także kilka wydarzeń, które były 

początkowo planowane w tradycyjnej formule. Oprócz 

wspomnianych zajęć „Bombka w CKA”, były to: 

uroczyste zakończenie projektu „Razem dla kultury w 

Gminie Kozienice” (pisaliśmy o nim w poprzednim 

wydaniu „Magazynu”), „Poranek teatralny dla dzieci”  

z okazji „Mikołajek” oraz spotkanie „Wspomnienie  

o Mieczysławie Foggu” (o tych piszemy na kolejnych 

stronach tego wydania). 

Co dalej? 

Wiele wskazuje na to, że jeszcze przez jakiś czas 

ograniczeni będziemy tylko do wirtualnych działań 

kulturalnych. W takiej formule na pewno odbędzie się 

tegoroczna akcja „Zima w mieście – Ferie 2021 z KDK 

on-line”, o czym piszemy na str. 6 tego wydania. 

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco naszej strony 

internetowej www.dkkozienice.pl oraz do dołączania 

do „Kulturalnej grupy KDK” (facebook.com/groups/

grupakdk). Przypominamy, że grupa jest dedykowana 

mieszkańcom Gminy Kozienice. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

Zmarł Witold Makarewicz 

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zmarł Witold Makarewicz – jeden z najbardziej 

aktywnych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK; wieloletni przewodniczący 

Rady Słuchaczy UTW, działacz społeczny, przyjaciel kozienickiej kultury. Miał 75 lat.  

Witold Makarewicz swoje życie zawodowe związał  

z Elektrownią Kozienice. Po przejściu na emeryturę 

dołączył do Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK. Był 

jednym z pierwszych słuchaczy UTW (nr legitymacji  

– 20). Od początku był bardzo aktywnym 

„studentem”, inicjatorem wielu działań, 

charyzmatyczną osobowością, doradcą i przyjacielem. 

Przez wiele lat udzielał się w Radzie Słuchaczy UTW, 

począwszy od jej utworzenia w 2010 roku w trakcie  

III edycji Uniwersytetu aż do zakończenia X edycji  

w 2018 roku. Po zakończeniu działalności w Radzie 

Słuchaczy dalej wspierał nas i społeczność UTW 

dobrymi radami. Dał się poznać jako sprawny 

Przewodniczący Rady, dobry organizator  

(m.in. popularnych wycieczek edukacyjnych seniorów 

i spotkań integracyjnych) oraz ciepły człowiek. Zawsze 

leżało mu na sercu dobro naszych słuchaczy. 

Był prawdziwym przyjacielem kozienickiej kultury, 

regularnie uczestniczył w wydarzeniach artystycznych, 

jak również współtworzył je. Był miłośnikiem 

fotografii, a jego prace 

można było oglądać na 

wystawach zbiorowych 

w Kozienickim Domu 

Kultury czy w „Galerii 

na basenie”  

w budynku Krytej 

Pływalni „Delfin. 

Uwielbiał aktywność 

fizyczną, uczęszczał na 

gimnastykę, aqua 

areobic czy nordic 

walking; chętnie uczył 

się również języków 

obcych. 

Odszedł zbyt 

wcześnie i niespodziewanie, pozostawiając w żalu 

bliskich, krewnych, znajomych i całą społeczność 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK. 

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. 

Praca Doroty Wójcik zdobyła jedną z nagród głównych 

w konkursie „Moje świąteczne dekoracje”. 

Witold Makarewicz wiele lat 

był Przewodniczącym Rady 

Słuchaczy UTW KDK. 
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Razem w Szlachetnej Paczce 

Akcja „Zima w mieście – ferie 2021 z KDK on-line” 

rozpocznie się 4 stycznia i potrwa do 15 stycznia. 

Zajęcia będą prowadzone w „Kulturalnej grupie KDK”. 

Sama oferta zapowiada się bardzo interesująco,  

a dzieci i młodzież będą mogły wybierać spośród wielu 

zróżnicowanych zajęć i warsztatów. 

– Nasi instruktorzy przygotowali różnego rodzaju 

zajęcia plastyczne w zimowym klimacie; będzie też 

nauka szycia misiów, którą poprowadzą wolontariuszki 

z Wolontariatu Seniora Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Ponadto w ofercie znajdziemy warsztaty 

dziennikarskie, aktorskie, tworzenie biżuterii, czytanie 

bajek czy specjalny odcinek „Kozienickich wędrówek”, 

tym razem poświęcony Zespołowi Pałacowo-

Parkowemu w Kozienicach – zapowiada dyrektor 

Elwira Kozłowska. 

Pełny wykaz zajęć można znaleźć na stronie 

Kozienickiego Domu Kultury www.dkkozienice.pl. 

Konkurs na całe ferie 

Szczególnie ciekawie zapowiada się konkurs  

pn. „Sekrety CKA”. Potrwa on praktycznie przez całe 

ferie: w dniach 4-8 stycznia i 11-15 stycznia. 

– Przez dziesięć dni na naszej stronie internetowej 

będziemy publikowali informacje dotyczące 

poszczególnych sal Centrum Kulturalno-Artystycznego 

i ich funkcji. Każdy wpis będzie zawierał pytanie 

konkursowe. Uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na 

wszystkie pytania. Na każde z nich będzie można 

odpowiadać tylko przez kilka, góra kilkanaście godzin 

– tłumaczy Elwira Kozłowska. 

Konkurs skierowany jest do wszystkich 

mieszkańców Gminy Kozienice, niezależnie od wieku. 

Konkurs będzie okazją do dobrej zabawy i zdobycia 

nagród (czeka 10 zestawów gadżetów), ale również do 

poszerzenia swojej wiedzy o Centrum Kulturalno-

Artystycznym. Zapraszamy! 

Jak co roku, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, zaangażował sie w akcję Szlachetna Paczka. 

Wraz z Urzędem Miejskim i innymi jednostkami samorządowymi z Gminy Kozienice przygotowaliśmy paczkę  

dla jednej z rodzin. Co więcej, wśród wolontariuszy akcji było aż troje naszych pracowników. Na finale  

nie mogło zabraknąć też pracowników naszej telewizji lokalnej "Kronika Kozienicka" oraz dyrektora KDK  

Elwiry Kozłowskiej. Na jej ręce przekazane zostały piękne podziękowania za udział w akcji. Lubimy ludzi! 

Zapraszamy na ferie w Internecie 

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi rządu, Centrum Kulturalno-Artystyczne pozostanie 

zamknięte co najmniej do 17 stycznia, czyli do końca ferii. W tej sytuacji Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka przygotował ofertę zimowych zajęć w Internecie. 
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Warsztaty „Bombka w CKA” 

Warsztaty „Bombka w CKA” odbyły się 3 grudnia. 

Tego dnia w „Kulturalnej grupie KDK” zostało 

opublikowane specjalne wideo. Plik był cały czas 

dostępny dla mieszkańców i każdy mógł pracować 

swoim tempem. 

Zajęcia poprowadziła jak zawsze instruktor  

ds. plastyki Agnieszka Bieńkowska. Tegoroczne 

bombki powstały przy użyciu metody decoupage,  

a wszyscy chętni otrzymali listę materiałów 

potrzebnych do wykonania ozdób. 

– Warsztaty „Bombka w CKA” są jedną z naszych 

tradycji w Kozienickim Domu Kultury. Jestem pewna, 

że własnoręcznie zrobione ozdoby pojawiły się na 

wielu kozienickich choinkach i stołach w trakcie 

tegorocznych świąt Bożego Narodzenia – mówi 

dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 

Za nami kolejna edycja świątecznych warsztatów plastycznych „Bombka w CKA”.  

W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, odbyły się one w formule on-line. 

Zajęcia poprowadziła Agnieszka Bieńkowska. 

Mikołajkowy spektakl dla dzieci 

„Gdzie jest Mikołaj?” to tytuł „Poranka teatralnego dla dzieci”, który odbył się  

w niedzielę, 6 grudnia, w mediach społecznościowych Kozienickiego Domu Kultury. 

– „Poranki teatralne dla dzieci” z okazji „Mikołajek” 

to wieloletnia tradycja w Kozienickim Domu Kultury. 

W tym roku taki spektakl również się odbył,  

ale ze względu na okoliczności był on wirtualny  

– wyjaśnia dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 

Spektakl „Gdzie jest Mikołaj?” to opowieść  

o przygotowaniach do przyjścia Świętego Mikołaja. Jej 

bohaterowie ubierali choinkę, śpiewali kolędy, 

wyczekiwali przybycia ulubionego świętego.  

Jak zawsze, była to bardzo dobra zabawa dla 

najmłodszych, zawierająca przy tym szereg 

elementów edukacyjnych. 
Dla dzieci wystąpili aktorzy z teatru „Tup Tup”. 
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Nie tylko „Ta ostatnia niedziela”.  

Wspomnienia o Mieczysławie Foggu 

Życie i twórczość legendarnego polskiego artysty były tematami spotkania on-line  

pt. „Wspomnienie o Mieczysławie Foggu”, które odbyło się w niedzielę, 13 grudnia,  

za pośrednictwem mediów społecznościowych Kozienickiego Domu Kultury . 

Pierwotnie to spotkanie miało odbyć się  

19 listopada, w Centrum Kulturalno-Artystycznym.  

– Jak doskonale pamiętamy, nasza siedziba została 

zamknięta dla odwiedzających 7 listopada, oczywiście 

z powodu pandemii koronawirusa. Cieszę się,  

że spotkanie, choć w zmienionej formie, doszło do 

skutku, a opowieści o Mieczysławie Foggu można było 

wysłuchać w sieci – mówi Dyrektor Kozienickiego 

Domu Kultury Elwira Kozłowska. 

Spotkanie poprowadził Michał Fogg – Prezes 

Fundacji Retro, patron i współorganizator 

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro  

im. Mieczysława Fogga, wydawca muzyczny, który 

zajmuje się propagowaniem i promocją kultury okresu 

dwudziestolecia międzywojennego. Prywatnie prawnuk 

artysty. 

– W trakcie spotkania zaprezentowane zostały 

prywatne zdjęcia artysty, okraszone opowieściami 

przekazywanymi w rodzinie z pokolenia na pokolenie. 

Usłyszeliśmy jakim człowiekiem prywatnie był 

Mieczysław Fogg i jak wyglądała jego kariera.  

Nie zabrakło też wątków związanych z legendami, 

którymi obrósł ten nietuzinkowy artysta, a uroku 

całości dodały jego nieśmiertelne piosenki – opowiada 

Elwira Kozłowska.  

Mieczysław Fogg dał się zapamiętać jako nestor 

polskiej piosenki, występując przez ponad 60 lat  

i zostawiając po sobie niezliczone szlagiery. W tym 

czasie dał aż 16 tysięcy koncertów w Polsce i w ponad 

30 innych krajach. 

Spotkanie w sieci 

Spotkanie, w formie specjalnego materiału wideo 

było dostępne do 31 grudnia, w „Kulturalnej grupie 

KDK” (facebook.com/groups/grupakdk) oraz na kanale 

YouTube Kozienickiego Domu Kultury (youtube.com/

KDKimBK). Materiał cieszył się dużą popularnością 

wśród naszych widzów. 

Wydarzenie odbyło się w ramach konkursu na 

realizację zadań publicznych Województwa 

Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. 

Organizatorami spotkania były: Fundacja Retro im. 

Mieczysława Fogga, Gmina Kozienice i Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Spotkanie poprowadził prawnuk Mieczysława Fogga — Michał Fogg, Prezes Fundacji Retro. 
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Wolontariusze odpowiedzieli na listy 

Grupa Wolontariatu Seniora Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka odpowiedziała na akcję Domu Pomocy Społecznej  

im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach pod hasłem „Listy do Mikołaja”. 

Listy do Mikołaja podopieczni DPS-u wysłali za pośrednictwem mediów społecznościowych w drugiej połowie 

listopada. Nasi wolontariusze, przez kilka dni, aktywnie zbierali rzeczy wymieniane w listach napisanych  

i przygotowali miły prezent, który przekazali 2 grudnia. Do paczki dołączyli też piękną, ręcznie robioną kartkę  

z życzeniami. Akcję wsparły również osoby spoza grupy wolontariatu, za co serdecznie im dziękujemy. 

Choinko piękna jak las... 

Chociaż nasza siedziba została zamknięta 

dla odwiedzających, to nie mogliśmy 

zapomnieć o ozdobach świątecznych. Przed 

Centrum Kulturalno-Artystycznym,  

jak co roku, stanęła pokaźnych rozmiarów 

choinka, a budynek ozdobiły iluminacje. 

Wszystko po to, by pomóc zbudować klimat 

Świąt Bożego Narodzenia. Ta radosna, 

ciepła atmosfera w tym roku była 

wszystkim szczególnie potrzebna.  
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Mimo pandemii — działo się w KDK 

Chociaż rok 2020 wielu osobom będzie kojarzył się z zamknięciem kultury, to nie do 

końca tak było. Przez ponad pół roku nasza siedziba była otwarta dla odwiedzających,  

a w tym czasie odbyło się wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych. Na łamach „Magazynu 

Kulturalnego KDK” przypominamy niektóre z nich i mamy nadzieję, że w przyszłym,  

2021 roku, będziemy spotykać się z Państwem zdecydowanie częściej. 

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

— koncert finałowy w CKA (12 stycznia). 

Wernisaż wystawy malarstwa i rysunku 

 Sławomira Zawadzkiego (24 stycznia). 

„Pokolenia razem” - interaktywne spotkanie z okazji 

„Dnia Babci i Dziadka” (1 lutego). 

Akcja „Zima w mieście — Ferie 2020 z KDK”. 

Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 10-22 lutego. 

Koncert „Wieczór Romansów Rosyjskich” z okazji 

„Walentynek (13 lutego). 

 Koncert Mateusza Mijala z okazji „Dnia Kobiet” w sali 

koncertowo-kinowej CKA (5 marca). 



 

 

Str. 11 

Nr 116 / 31.12.2020 

Mimo pandemii — działo się w KDK 

Eliminacje środowiskowe do XXXVII Małego  

Konkursu Recytatorskiego i do 65. Ogólnopolskiego 

Konkursu Recytatorskiego (9-10 marca). 

Wernisaż, w formie on-line, wystawy malarstwa 

„Marek Citak… Ziemi” (28 sierpnia). Wernisaż odbył 

się w sieci, ale wystawa była dostępna dla widzów. 

Koncert muzyki jazzowo-popowej duetu  

„Bolewski i Tubis” z okazji „Dnia Muzyki”.  

Panowie wystąpili w CKA 26 września. 

Tegoroczna akcja „Lato w mieście — wakacje 2020  

z KDK” odbywała się w dniach 1 lipca —27 sierpnia, 

oczywiście w nowych warunkach sanitarnych. 

Inauguracja 13. edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Kozienickiego Domu Kultury wyjątkowo odbyła się  

w Amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim (9 września). 

Koncert pt. „Podróż dookoła mózgu” w wykonaniu 

MILO Ensemble z charyzmatycznym liderem grupy 

Milo Kurtisem (2 października). 
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Mimo pandemii — działo się w KDK 

Inauguracja inicjatywy „Kobieto ! Puchu marny !  

- czy aby na pewno?” (12 października). 

Koncert zespołu „Stare Konie” w ramach inicjatywy 

„Muzyczne Kozienice” (17 października). 

Koncert „Radomskiego Zespołu Sentymentalnego”  

 w ramach XXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 

Dawnej im. Mikołaja z Radomia (8 października). 

Wernisaż wystawy fotograficznej „Razem z Gminą 

Kozienicką”, wieńczący konkurs i inicjatywę  

o tej samej nazwie (18 października). 

Koncert Kapeli ze Wsi Warszawa w ramach trasy 

„Etnograficzna podróż wzdłuż środkowej Wisły”, 

poprzedzony m.in. projekcją filmu (29 października). 

Piąte urodziny Centrum Kulturalno-Artystycznego  

i Kina Kozienickiego Domu Kultury. To była radosna, 

rodzinna zabawa (11 października). 

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

