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Magazyn Kulturalny 

Lockdown kultury — liczymy  

na ponowne otwarcie KDK 

Nowy Rok wszyscy w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława 

Klimczuka zaczynaliśmy z nadzieją, że Centrum Kulturalno-Artystyczne 

jak najszybciej zostanie ponownie otwarte dla odwiedzających. 

Przygotowując ten numer do druku, wszyscy mamy nadzieję, że nastąpi 

to już w lutym. Czekamy na decyzje rządowe w sprawie lockdownu.  

Kozienicki Dom Kultury pozostaje 

zamknięty dla odwiedzających  

od 7 listopada 2020 roku. To wtedy 

rozpoczął się jesienny, a jak się potem 

okazało, jesienno-zimowy lockdown. Kilka 

tygodni wcześniej, na skutek 

wprowadzonych ograniczeń, musieliśmy 

odwołać grupowe zajęcia stacjonarne  

w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

oraz Akademii Szerokich Horyzontów KDK. 

Początkowo lockdown miał obowiązywać 

do 29 listopada, potem do 27 grudnia,  

a następnie do 17 i 31 stycznia.  

W momencie przygotowywania tego 

numeru do druku nie mamy pewności 

czy otwarcie nastąpi już w lutym,  

ale mamy taką nadzieję. Pliki do 

drukarni wysyłane są odpowiednio 

wcześniej, dlatego nie znamy jeszcze 

decyzji rządu w tej sprawie. Czytając ten 

numer, Państwo z pewnością już wiedzą.  

Od tygodni w sieci 

W obliczu lockdownu raz jeszcze 

musieliśmy przenieść działalność kulturalną 

do Internetu. 

– Tym razem przygotowaliśmy nieco 

inną ofertę dla naszych mieszkańców. 

Skupiliśmy się na aktywizacji ich do 

twórczych działań poprzez rodzinne 

konkursy: plastyczne, fotograficzne, 

muzyczne i inne, a także gry i zabawy  

– tłumaczy Dyrektor Kozienickiego Domu 

Kultury Elwira Kozłowska i dodaje:  

– W naszej ofercie nie zabrakło też 

wydarzeń on-line czy kolejnych zajęć 

prowadzonych w Internecie. Bogaty wybór 

warsztatów w sieci przygotowaliśmy przede 

wszystkim na ferie zimowe. 

Po zakończeniu ferii, kontynuowaliśmy 

naszą działalność w formie zabaw, 

konkursów i publikacji okolicznościowych 

na fanpage’u Kozienickiego Domu Kultury 

(facebook.com/KDKimBK) oraz  

w „Kulturalnej grupie KDK” na portalu 

Facebook (facebook.com/groups/

grupakdk). Gorąco zachęcamy  

do obserwowania naszego profilu oraz do 

dołączania do grupy – ta dedykowana jest 

mieszkańcom Gminy Kozienice.  

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

Dostęp do Centrum Kulturalno-Artystycznego przez wiele tygodni był ograniczony. 

LUTY 2021 w KDK: 

> Czwartek, 11 lutego. Koncert 

z okazji „Walentynek”.  

> Piątek, 12 lutego, godz. 

15.00. Rozstrzygnięcie 

konkursu on-line „Kultura   

w gramofonie”. 

> Piątek, 19 lutego, godz. 

17.00. Finisaż wystawy 

malarstwa „Cyrk i dziewczyna” 

- Honorata Drążyk. 

> Sobota, 20 lutego. Otwarte 

warsztaty literackie dla 

młodzieży i dorosłych. 

> Niedziela, 21 lutego, godz. 

12.00. Poranek teatralny dla 

dzieci. 

> Piątek, 26 lutego, godz. 

17.00. Wernisaż wystawy 

malarstwa Kamili Stefani 

Tkaczyk. 

> Niedziela, 28 lutego. Nr 118 

„Magazynu Kulturalnego KDK”. 

Uwaga. W związku  

z sytuacją epidemiologiczną 

w kraju i aktualnymi 

obostrzeniami sanitarnymi 

harmonogram wydarzeń 

może ulec zmianie.  

Zachęcamy do obserwowania 

naszej strony internetowej 

www.dkkozienice.pl, a także 

naszych profili na portalach 

Facebook i Instagram, gdzie 

można znaleźć najbardziej 

aktualne informacje na temat 

działalności domu kultury. 

#naszczęścieKDK 
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Tradycyjnie każdy tydzień wirtualnej działalności 

rozpoczynaliśmy od poniedziałkowej transmisji na 

żywo, prowadzonej przez dyrektor KDK Elwirę 

Kozłowską. Dyrektor opowiadała mieszkańcom  

o bieżącej sytuacji oraz o planach Kozienickiego Domu 

Kultury na najbliższe dni.  

– Te wirtualne spotkania są taką namiastką 

spotkań na żywo i pozwalają nam utrzymać kontakt  

z mieszkańcami, z sympatykami Kozienickiego Domu 

Kultury. Bardzo je sobie cenię i chcę podziękować za 

wszystkie komentarze, które się pod nimi pojawiają  

– mówi Elwira Kozłowska. 

Drugi semestr UTW 

Po przerwie świąteczno-noworocznej i feriach 

wznowiliśmy zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Kozienickiego Domu Kultury, a w poniedziałek,  

18 stycznia, rozpoczął się drugi semestr Roku 

Akademickiego 2020/21. Jego wirtualnej, 

symbolicznej i nieco spontanicznej inauguracji 

dokonała dyrektor Elwira Kozłowska w trakcie 

specjalnej transmisji w grupie „Uniwersytet Trzeciego 

Wieku Kozienickiego Domu Kultury” (facebook.com/

groups/utwkozienice). To tam prowadzone są, 

oczywiście w formie on-line, wykłady dla naszych 

seniorów.  

Pierwszą prelekcję w nowym semestrze, w środę 

20 stycznia, wygłosił historyk dr Łukasz Janeczek,  

a tematem jego wystąpienia były „Dzieje cywilów 

ewakuowanych z armią Andersa”. Wykład ten, 

podobnie jak wszystkie inne, jest cały czas dostępny 

w grupie i nasi seniorzy mogą obejrzeć go  

w dowolnym momencie. Przypominamy, że grupa ma 

charakter zamknięty i jest dostępna tylko dla 

słuchaczy UTW KDK. 

Nawet zamknięci – pomagamy 

Mimo zamkniętych drzwi dla odwiedzających, nasi 

pracownicy pracowali w Centrum Kulturalno-

Artystycznym. Zajmowali się m.in. przygotowaniem 

oferty wirtualnej oraz stacjonarnej, planowanej  

na czas po „powrocie do normalności”. Realizowaliśmy 

te działania, które były możliwe w tych warunkach. 

Wśród nich były te o charakterze charytatywnym. 

Kozienicki Dom Kultury we współpracy z lokalnym 

rzemieślnikiem–artystą stworzył wyjątkowy pojemnik 

do zbiórki plastikowych nakrętek. W styczniu 

pracowaliśmy też nad przygotowaniem wirtualnych 

atrakcji w ramach 29. Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy i prowadziliśmy zbiórkę do 

skarbony stacjonarnej; dołączyliśmy też to aukcji 

charytatywnych. O tych działaniach mogą Państwo 

przeczytać na kolejnych stronach tego wydania 

„Magazynu Kulturalnego KDK”. 

Oczekując otwarcia 

W styczniu Centrum Kulturalno-Artystyczne było 

zamknięte dla odwiedzających z wyjątkiem osób, 

które korzystały z oferty Mediateki. Filia biblioteki była 

dostępna dla czytelników od poniedziałku do piątku,  

w godz. 9.00 17.00. 

– Mamy nadzieję, że od lutego będziemy mogli  

w pełni otworzyć się dla mieszkańców i jak najszybciej 

przywrócić ofertę stacjonarną – dodaje Elwira 

Kozłowska. 

Aktualne informacje na temat działalności 

Kozienickiego Domu Kultury są dostępne na naszej 

stronie internetowej www.dkkozienice.pl. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Pierwszy wykład na UTW w drugim semestrze Roku 

Akademickiego 2020/21 wygłosił dr Łukasz Janeczek. 

Prelekcja dotyczyła cywili, którzy zostali ewakuowani 

wraz z armią gen. Władysława Andersa.  

W „Kulturalnej grupie KDK” publikujemy m.in. różnego 

rodzaju zagadki i łamigłówki dla mieszkańców. 
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To były ferie inne niż zwykle.  

Odbyły się w Internecie 

Za nami akcja „Zima w mieście – Ferie 2021 z KDK w Internecie”. Tegoroczne ferie 

wyglądały zupełnie inaczej niż te z lat poprzednich. Ze względu na ograniczenia 

związane z pandemią koronawirusa, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka 

przygotował na czas przerwy od szkoły ofertę zajęć on-line. Na łamach „Magazynu 

Kulturalnego KDK” podsumowujemy całą styczniową akcję. 

Tegoroczne ferie rozpoczęły się 4 stycznia,  

a sygnałem do startu zimowej akcji Kozienickiego 

Domu Kultury była tradycyjna, poniedziałkowa 

transmisja na żywo dyrektor Elwiry Kozłowskiej. 

Dyrektor KDK zapowiedziała poszczególne, wirtualne 

atrakcje i zaprosiła do udziału w zajęciach. 

– Nasi instruktorzy na czas ferii przygotowali 

zróżnicowaną ofertę zajęć i warsztatów, dzięki czemu 

każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Oczywiście 

wszystkie z nich odbyły się w „Kulturalnej grupie KDK” 

na portalu Facebook, ewentualnie przy wsparciu 

platformy do wideokonferencji pn. „Zoom”  

– powiedziała Elwira Kozłowska. 

Każdego dnia, od poniedziałku do piątku, w grupie 

publikowana była zapowiedź poszczególnych zajęć, 

wraz z ich opisem oraz listą przedmiotów potrzebnych 

do wykonania zaplanowanych zadań. Dodatkowo pełna 

lista znalazła się na stronie internetowej naszej 

instytucji. W ten sposób każdy  uczestnik mógł się 

przygotować do warsztatów odpowiednio wcześniej,  

a w ich trakcie jak najszybciej zabrać się do twórczej 

pracy.  

Zimowo i radośnie 

Ferie rozpoczęliśmy od zajęć pn. „Pierścionkowy 

świat”, czyli kolejnej odsłony kursu tworzenia 

biżuterii, który doskonale znają uczestnicy warsztatów 

z Irminą Węgrzycką. Tym razem ozdoby powstawały 

przy użyciu tzw. baz do pierścionków, miedzianych 

drucików oraz koralików o różnych kolorach  

i kształtach. 

Pozostając w twórczym klimacie, warto wspomnieć 

zajęcia „Zimowa ozdoba - śnieżna kula ze słoika”, 

które poprowadziła Patrycja Dąbrowska. Instruktor 

KDK pokazała jak przy użyciu słoików, kleju, 

sztucznego śniegu i starych zabawek zrobić ciekawe 

dekoracje. 

Z kolei Agnieszka Bieńkowska do stworzenia 

„Zimowej zawieszki” użyła plastra drewna, 

klimatycznej grafiki, farb, kleju i tzw. pasty śniegowej. 

Efekty były wspaniałe. 

Kolejne zajęcia plastyczne zaproponowała 

uczestnikom Anna Tomczyk-Anioł. Tym razem można 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Sygnał do rozpoczęcia akcji „Zima w mieście  

— Ferie 2021 z KDK w Internecie” dała Dyrektor KDK  

Elwira Kozłowska podczas tradycyjnego już, 

poniedziałkowego wejścia na żywo.  

Dyrektor osobiście czuwała też nad przebiegiem 

konkursu „Sekrety CKA” i każdego dnia publikowała 

kolejne wpisy w ramach feryjnej zabawy z nagrodami.  

„Pierścionkowy świat” to tytuł pierwszych zajęć,  

które odbyły się w ramach tegorocznych ferii. 

Warsztaty poprowadziła Irmina Węgrzycka. 
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było się przekonać jak przy pomocy różnych sznurków 

i koralików stworzyć „Aniołka ze sznurka”. 

Cykl zajęć plastycznych zakończyły nasze seniorki 

z Wolontariatu Seniora Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

KDK. Władysława Barbara Drachal i Regina Kalbarczyk 

pokazały jak stworzyć wyjątkowe „Misie Tulisie”.  

W trakcie zajęć uszyły w sumie cztery pluszaki  

o wdzięcznych imionach: Lusia, Lucek, Kama i Sofi. 

Do tej twórczej pracy wykorzystano m.in. kolorowe 

materiały, miękkie wypełniacze, guziki, przyklejane 

oczy, nici oraz wstążki.  

Ale ferie z KDK to nie tylko warsztaty plastyczne. 

Współpracujący z naszą instytucją aktor Marcin 

Masztalerz przygotował kolejną odsłonę zajęć 

teatralnych, tym razem pod hasłem „Rozkochaj się 

w teatrze”, a instruktor KDK Mariusz Basaj zajęcia 

dziennikarskie (prasowe). 

Przerwa od szkoły to także dobra okazja na kolejny 

odcinek „Kozienickich Wędrówek”. Instruktorki 

KDK z Punktu Informacji Turystycznej: Agnieszka 

Krynicka, Marlena Zielińska i Ewa Pytka zabrały 

widzów na wirtualną wycieczkę po Zespole Pałacowo-

Parkowym w Kozienicach. Panie przypomniały historię 

tego miejsca i ciekawostki z nim związane. 

Ofertę feryjną zakończyły „Kolorowe bajki  

z Szarym”, czyli czytanie bajek i wierszyków dla 

dzieci przez Adriana Szarego – poetę, 

współpracującego z Kozienickim Domem Kultury. 

– Ofertę feryjną uzupełniły różnego rodzaju 

łamigłówki, np. rebusy, wykreślanki i rozsypanki 

wyrazowe, które przypadły członkom „Kulturalnej 

grupy KDK” do gustu. Wszystkie zagadki zostały 

bardzo szybko rozwiązane, ale żeby nie psuć zabawy 

innym prosiliśmy uczestników, by nie podawali 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

Patrycja Dąbrowska poprowadziła zajęcia pn. „Zimowa 

ozdoba — śnieżna kula ze słoika”. 

Agnieszka Bieńkowska pokazała jak przygotować 

piękną drewnianą zawieszkę. 

Mariusz Basaj przygotował kolejną edycję warsztatów 

dziennikarskich (prasowych). 

Anna Tomczyk-Anioł uczyła widzów wykonywania 

aniołków z różnego rodzaju sznurków. 
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prawidłowych odpowiedzi w komentarzach. Dzięki 

temu cały czas można się bawić – dodała  

Elwira Kozłowska. 

Sekrety CKA 

Nowością w trakcie tegorocznej przerwy od szkoły 

była zabawa pn. „Sekrety CKA”, czyli trwający całe 

ferie konkurs z nagrodami. 

– Przez dziesięć dni na naszej stronie internetowej 

publikowaliśmy informacje dotyczące poszczególnych 

sal Centrum Kulturalno-Artystycznego i ich funkcji. 

Każdy wpis zawierał pytanie konkursowe, a zadaniem 

uczestników było odpowiedzieć na jak najwięcej z nich 

i w jak najszybszym czasie – podsumowała Elwira 

Kozłowska. 

Wszystkie opublikowane opisy zawierają różnego 

rodzaju ciekawostki dotyczące funkcjonowania 

poszczególnych pomieszczeń, dlatego również po 

zakończonym konkursie warto tam zerknąć i poczytać. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

Wolontariuszki z Wolontariatu Seniora UTW KDK: Władysława Barbara Drachal i Regina Kalbarczyk pokazały 

widzom jak uszyć wyjątkowe „Misie Tulisie”. Ich pluszaki wyglądały przecudownie! 

W naszych zajęciach udział brali nie tylko najmłodsi. 

Na fot. widzimy śnieżną kulę ze słoika autorstwa 

Wandy Laskowskiej z UTW KDK. 
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Można się tu dowiedzieć m.in. o tym, że w Centrum 

Kulturalno-Artystycznym odbywały się śluby, wybory 

samorządowe, a także szkolenia i konwenty.  

W ramach konkursu opisane zostały patio  

oraz sale: wystawowa, na rogu, zajęć dydaktycznych, 

teatralnych, muzycznych, tanecznych, sztuk 

plastycznych, koncertowo-kinowa i CKA jako całość. 

Konkurs spotkał się z zainteresowaniem 

mieszkańców, a dziewięcioro z nich otrzyma nagrody. 

Jako jedyna na wszystkie odpowiedzi bezbłędnie 

odpowiedziała Ewa Stępień za co otrzymała I miejsce. 

Kolejne, równorzędne nagrody wywalczyli: Anna 

Kielich (9 pkt.), Joanna Bolek (9 pkt.), Helena Ćwiek 

(8 pkt.), Wanda Laskowska (8 pkt.), Tomasz Flak  

(8 pkt.), Regina Kalbarczyk (8 pkt.), Wiesława 

Szylińska (7 pkt.) i Aneta Wiśniewska (5 pkt.).  

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!  

Można sobie powtórzyć 

Wszystkie zajęcia odbywające się w ramach ferii są 

cały czas dostępne w „Kulturalnej grupie KDK”,  

a opisy sal CKA (wraz z odnośnikami do galerii zdjęć) 

znaleźć można na www.dkkozienice.pl. Jeśli ktoś 

zatem przegapił zimową ofertę, to cały czas może to 

nadrobić. Polecamy! 

— Ferie z KDK w takiej formule odbyły się po raz 

pierwszy, ale nie ukrywam, że mam nadzieję,  

że zarazem po raz ostatni. Żadne zajęcia on-linie nie 

są w stanie w pełni zastąpić kontaktu na żywo  

z naszymi mieszkańcami. Z utęsknieniem oczekujemy 

ponownego otwarcia kultury — podsumowała akcję 

Elwira Kozłowska. 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

Instruktorki KDK z Punktu Informacji Turystycznej: 

Agnieszka Krynicka, Ewa Pytka i Marlena Zielińska 

nagrały kolejny odcinek „Kozienickich Wędrówek”, 

tym razem o Zespole Parkowo-Pałacowym. W trakcie 

tego cyklu opowiadają o historii danego miejsca, 

ciekawostkach oraz o atrakcjach turystycznych. 

„Kolorowe bajki z Szarym” to tytuł spotkania on-line 

z Adrianem Szarym, w trakcie którego radomski poeta 

czytał bajki i wierszyki dla najmłodszych. Były to 

ostatnie zajęcia w ramach tegorocznych ferii. 

A takiego „Misia Tulisia” wykonała Helena Ćwiek,  

do czego zainspirowały ją koleżanki z Wolontariatu 

Seniora Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK. Jak 

widać, w trakcie ferii powstały ciekawe prace. 
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Wkręcamy w pomoc w KDK 

Ma ponad 2 metry wysokości, mieści około 1 m3 nakrętek, a przede wszystkim pięknie 

się prezentuje i zwraca na siebie uwagę. Mowa o nowym pojemniku na plastikowe 

nakrętki, który stanął przed Kozienickim Domem Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Ogromny gramofon pomoże we wsparciu leczenia i rehabilitacji dzieci. 

Kozienicki Dom Kultury od wielu lat organizuje 

zbiórki plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na 

wsparcie leczenia i rehabilitacji chorych dzieci z terenu 

Gminy Kozienice.  

— Dotychczas nakrętki zbierane były w Centrum 

Kulturalno-Artystycznym, do specjalnego pojemnika, 

wykonanego z płyty. Był on dostępny dla mieszkańców 

tylko w godzinach otwarcia Centrum,  

a zależy nam na tym, by mogli oni dostarczać nakrętki 

w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie. Dlatego też 

zleciliśmy przygotowanie pojemnika, który stanął 

przed CKA — mówi Dyrektor Kozienickiego Domu 

Kultury Elwira Kozłowska. 

Pojemnik stanął przed Centrum Kulturalno-

Artystycznym i szybko zwrócił na siebie uwagę 

mieszkańców. Zdjęcia gramofonu na naszym 

fanpage’u otrzymały setki pozytywnych reakcji  

i miłych komentarzy. Nic dziwnego – jest wyjątkowy  

i niepowtarzalny. 

— W ostatnich miesiącach, w wielu miejscach 

Polski, stanęły czerwone serca, które służą jako 

pojemniki na nakrętki. Takie formy niekoniecznie 

pasowały jednak do wizerunku naszej siedziby,  

czyli Centrum Kulturalno-Artystycznego, dlatego też 

zdecydowaliśmy się na indywidualne rozwiązanie  

i stworzenie własnego projektu. Gramofon nawiązuje 

do tradycji muzycznych domu kultury oraz do postaci 

naszego patrona Bogusława Klimczuka — tłumaczy 

Elwira Kozłowska.  

Podstawę gramofonu stanowi sześcian  

o pojemności około 1 metra sześciennego, gdzie 

trafiają nakrętki. Na wierzchu znajdziemy płytę, którą 

możemy zakręcić przy pomocy zainstalowanej korbki. 

Ozdobą całości jest potężna tuba, która kończy się na 

wysokości ponad 2 metrów. 

— Co ciekawe, nakrętki można wrzucać do 

pojemnika na dwa sposoby. Obok płyty znajduje się 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 

Gramofon — pojemnik na nakrętki stanął przed głównym wejściem do Centrum Kulturalno-Artystycznego. 
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Wkręcamy w pomoc w KDK 

specjalny wlot. Ponadto możemy wrzucać pojedyncze 

nakrętki do środka przez tubę. Warto zwrócić uwagę 

na fakt, że mamy tu działający mechanizm i możemy 

obracać płytą gramofonową. To kolejne nawiązanie, 

tym razem do hasła naszej akcji „wkręcamy w pomoc” 

— zaznacza dyrektor KDK.  

Realizacją pomysłu Kozienickiego Domu Kultury, 

czyli wykonaniem gramofonu zajął się lokalny artysta, 

rzemieślnik z Kozienic, który specjalizuje się  

w kowalstwie artystycznym. Efekt jego pracy robi 

wrażenie.  

Akcja przyśpiesza 

Gramofon ma również pomóc w popularyzacji akcji 

zbierania nakrętek i jak najbardziej sprawdza się w tej 

roli. W ciągu zaledwie trzech dni od jego instalacji 

pojemnik po raz pierwszy został „zasypany korkami” 

do pełna. To około 1 m3, czyli 1000 litrów nakrętek! 

Oczywiście regularnie go opróżniamy i cały czas 

czekamy na kolejne porcje tego cennego surowca. 

— Serdecznie dziękujemy za wspieranie akcji. 

Każda porcja nakrętek to szansa na dalsze leczenie  

i rehabilitację dla dzieci z terenu naszej gminy  

— mówi Elwira Kozłowska. 

Dbajmy o niego 

Jednocześnie mamy apel do wszystkich 

mieszkańców. Prosimy o odpowiedzialne 

korzystanie z pojemnika. Wszystkim nam zależy na 

tym, aby pojemnik był używany jak najdłużej  

i wyglądał jak najlepiej. Tymczasem, już pierwszego 

dnia, „pomysłowy meloman” próbował puszczać  

z niego muzykę. Przycisnął atrapę igły i obracał płytą, 

przez co została porysowana. Uprzedzamy, w ten 

sposób muzyki Państwo nie usłyszycie. O wiele 

bardziej prawdopodobne będzie wywołanie 

nieprzyjemności. Centrum Kulturalno-Artystyczne jest 

bowiem monitorowane, a gramofon znajduje się  

w zasięgu naszych kamer. Prosimy  

o odpowiedzialność – to nasze dobro wspólne,  

które służy szczytnej akcji.  

Przypomnijmy, że obecnie Kozienicki Dom Kultury 

prowadzi akcję zbierania plastikowych nakrętek  

z przeznaczeniem na wsparcie rehabilitacji Oliwiera 

Popisa z Kozienic. Nakrętki przekazane rodzinie 

zostaną przeznaczone do sprzedaży, a zgromadzone  

w ten sposób środki umożliwią dalsze leczenie 

chłopca. Każdy może pomóc, „korki” przyjmowane są 

codziennie, wystarczy wrzucić je do nowo 

zainstalowanego pojemnika – gramofonu.  

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

W ciągu zaledwie trzech dni nasz gramofon zapełnił 

się nakrętkami. Brawa dla kozieniczan!  
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Gramy razem z WOŚP! 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka po raz kolejny dołączył do Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wzorem ubiegłych lat, w naszej siedzibie stanęła 

skarbona stacjonarna akcji. Były też aukcje w sieci. Niestety tym razem musieliśmy 

zrezygnować z organizacji koncertu w Centrum Kulturalno-Artystycznym. 

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

został zaplanowany na 31 stycznia (dzień wydania 

tego numeru „Magazynu”.). Przyświeca mu hasło 

„WYGRAMY”, a w tym roku pieniądze ze zbiórki mają 

być przeznaczone na zakup nowoczesnych urządzeń 

medycznych dla oddziałów laryngologicznych  

i diagnostyki głowy. 

W tym roku finał wiąże się z wieloma 

ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa, 

ale już od połowy stycznia każdy chętny mógł 

wesprzeć akcję Jurka Owsiaka. Wszystko dzięki  

tzw. skarbonom stacjonarnym. Jedna z nich stanęła  

w naszej siedzibie. 

– Kozienicki Dom Kultury od wielu, wielu lat gra  

z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, ale skarbony 

stacjonarne to dość świeża inicjatywa. Pierwszy raz 

taka puszka stanęła w Centrum Kulturalno-

Artystycznym przed 27. finałem w 2019 roku. 

Spotkała się ona z zainteresowaniem mieszkańców  

i szybko zapełniła pieniędzmi na wsparcie akcji. 

Kolejna stanęła rok później, a teraz zbieraliśmy 

pieniądze w tej formule po raz trzeci – tłumaczy 

dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 

Ze względu na obostrzenia, dostęp do Centrum 

Kulturalno-Artystyczny jest ograniczony, ale chętni  

i tak mieli dostęp do „puszki”. 

– W styczniu Kozienicki Dom Kultury był zamknięty 

dla odwiedzających, ale skorzystaliśmy z faktu,  

że otwarta była Mediateka. Skarbonę umiejscowiliśmy  

w patio, tuż przy wejściu do filii biblioteki. Dzięki 

temu, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00  

do 17.00, mieszkańcy mieli do niej dostęp – opowiada 

Elwira Kozłowska.  

Finał w sieci 

Ze względu na obostrzenia sanitarne, w tym roku 

zrezygnowaliśmy z koncertu w Centrum Kulturalno-

Artystycznym. Podobnie jak w przypadku innych 

działań Kozienickiego Domu Kultury w trakcie 

pandemii, przenieśliśmy się do sieci. 

– Na dzień finału przygotowaliśmy różnego rodzaju 

wirtualne atrakcje, wspomnienia i zabawy na naszym 

fanpage’u oraz w „Kulturalnej grupie KDK” na portalu 

Facebook – mówi Elwira Kozłowska. 

Wyjątkowe aukcje 

Wspólnie z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej „Ogród 

Jordanowski” oraz Gminą Kozienice przygotowaliśmy 

też specjalne licytacje na portalu Allegro, z których 

dochód zasili konto Orkiestry. Kozienicki Dom Kultury 

przekazał na ten cel cztery prace plastyczne (dwie 

płaskorzeźby i dwa wyszywane obrazy), autorstwa 

członków Grupy Twórczej „Vena” z KDK: Zbigniewa 

Kurasiewicza, Andrzeja Zielińskiego, Krystyny Kondeji 

i Władysławy Barbary Drachal, a także torbę pełną 

wyjątkowych gadżetów  naszego domu kultury.  

Więcej na temat 29. Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy napiszemy w kolejnym wydaniu 

„Magazynu Kulturalnego KDK”. Przypominamy,  

że kozienicki sztab akcji mieści się w Ognisku Pracy 

Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”. Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka jest jednym  

z partnerów przedsięwzięcia. 

Skarbona stacjonarna stanęła w patio Centrum 

Kulturalno-Artystycznego , przy wejściu do Mediateki. 

Na licytację trafiła m.in. „Torba pełna kultury”  

z gadżetami Kozienickiego Domu Kultury. 
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Maryla Rodowicz z Kozienic 

Kozienicka aktorka Karolina Piechota w ostatnim czasie podbija serca  telewidzów, 

wcielając się w rolę Maryli Rodowicz w serialu „Osiecka”. Na łamach „Magazynu” 

przypominamy, że aktorka prowadziła zajęcia i występowała w naszym domu kultury. 

„Osiecka” to 13-odcinkowy serial, który 

przedstawia biografię tej niezwykłej poetki i autorki 

tekstów, począwszy od lat młodości, przypadających 

na lata pięćdziesiąte aż do śmierci w latach 

dziewięćdziesiątych XX wieku. Głównej bohaterce 

towarzyszą doskonale znane nam postacie ze świata 

muzyki, filmu i teatru, w tym właśnie Maryla 

Rodowicz, którą gra kozieniczanka. 

Warto przypomnieć, że Karolina Piechota w swojej 

karierze aktorskiej współpracowała z Kozienickim 

Domem Kultury im. Bogusława Klimczuka. Niemal tuż 

po otwarciu Centrum Kulturalno-Artystycznego,  

w styczniu 2016 roku, wystąpiła u nas  

z karnawałowym recitalem pt. „Lady Vivi is coming to 

town”. To było barwne show, pełne szlagierów 

jazzowych, rockowych i musicalowych i spotkało się  

z dużym zainteresowaniem ze strony kozieniczan. 

Karolina Piechota uczyła również dzieci i młodzież 

trudnej sztuki aktorstwa podczas zajęć w Kozienickim 

Domu Kultury. 

– Muszę przyznać, że ma świetny kontakt  

z dziećmi i młodzieżą. Przez dwie kolejne edycje 

Akademii Szerokich Horyzontów KDK, w latach 

2016/17 i 2017/18, prowadziła zajęcia musicalowe  

pn. „Jednorożec” i „Mały Jednorożec”, a także zajęcia 

aktorsko-filmowe w ramach naszych letnich  

i zimowych akcji. Zawsze cieszyły się one dużym 

zainteresowaniem młodych adeptów aktorstwa.  

Z pewnością jest dla nich dobrym przykładem. Kto 

wie, może pójdą w jej ślady i niedługo zobaczymy ich 

na ekranach kin i telewizorów? – mówi dyrektor KDK 

Elwira Kozłowska. 

Karolina Piechota jako Maryla Rodowicz w serialu 

„Osiecka”. To najnowsza produkcja TVP. 

Fot. fanpage aktorki na portalu Facebook. 

Podczas zajęć teatralno-filmowych w trakcie akcji 

„Lato w mieście — Wakacje 2019 z KDK”. Warsztaty 

z Karoliną Piechotą zawsze cieszyły się dużym 

zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży. 

Styczeń, rok 2016. Karolina Piechota jako Lady Vivi 

odwiedza salę kameralną CKA i daje wspaniałe show.  

A to zajęcia aktorskie w ramach akcji  

„Zima w mieście — Ferie 2017 z KDK”.  
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Mamy nowy kanał na YouTube 

Od 4 stycznia Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ma nowy kanał na 

portalu YouTube. Zachęcamy do oglądania naszych materiałów i subskrybowania kanału. 

Swój pierwszy kanał na YouTube Kozienicki Dom 

Kultury założył już w sierpniu 2011 roku. To tam, 

przez lata, systematycznie udostępniane były 

pojedyncze materiały zrealizowane przez dział 

telewizji, a od 23 listopada 2015 r. – pełne wydania 

„Aktualności” i „Serwisu sportowego”. 

Od stycznia 2021 r. telewizja lokalna „Kronika 

Kozienicka” nie jest już w strukturach Kozienickiego 

Domu Kultury, a funkcjonuje pod egidą Urzędu 

Miejskiego. Tym samym uprzedni kanał YouTube 

domu kultury został przekazany na potrzeby telewizji. 

Kozienicki Dom Kultury założył nowy kanał, który 

ma pomóc w promocji instytucji, a także służyć jako 

kolejne narzędzie komunikacji z mieszkańcami.  

Już w styczniu pojawiły się tam pierwsze treści,  

m.in. film o działalności KDK, zajęcia plastyczne  

w wersji on-line czy wszystkie odcinki cyklu 

„Kozienickie Wędrówki”, które pierwotnie były 

publikowane w „Kulturalnej grupie KDK”. 

Kanał sukcesywnie będzie się rozwijał. Można  

go wyszukać na dwa sposoby: wpisując bezpośrednio 

na YouTube „Kozienicki Dom Kultury” lub wchodząc na 

stronę internetową www.dkkozienice.pl, gdzie po 

prawej stronie strony głównej znajdziemy odnośnik  

do kanału. Zachęcamy do subskrybowania. 

Jednocześnie informujemy, że założony został również  

nowy kanał dla „Tercetu z Kozienickiego Domu 

Kultury”, czyli naszych zdolnych wokalistek  

z Młodzieżowej Estrady Piosenki. 

Kanał YouTube KDK kusi ciekawymi filmami. 

Nakrętki zbieramy — pomagamy 

Do końca kwietnia przedłużona została akcja zbierania plastikowych nakrętek  

z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację Oliwiera Popisa z Kozienic. 

Kolejna już akcja zbierania nakrętek dla Oliwiera 

rozpoczęła się w listopadzie 2020 roku i początkowo 

miała trwać do końca stycznia. W związku z faktem, 

że Kozienicki Dom Kultury przez większość tego czasu 

był zamknięty dla odwiedzających, po konsultacjach  

z rodzicami chłopca, postanowiliśmy przedłużyć akcję 

do końca kwietnia.  

Oliwier to dwuletni wojownik, który jeżdżąc na 

swoim malutkim wózeczku inwalidzkim, każdego dnia 

toczy swoją walkę o życie i jak największą 

samodzielność. Jego największymi przeciwnikami są 

przepuklina oponowo – rdzeniowa, pęcherz 

neurogenny, zespół Arnolda Chiariego i niedowład 

kończyn dolnych. Potrzebna jest codzienna 

rehabilitacja i kosztowne zaopatrzenie ortopedyczne, 

aby w przyszłości pomimo wózka Oliwier nie był 

całkowicie uzależniony od innych osób. 

„Korki” zbierane są przy pomocy pojemnika 

— gramofonu, znajdującego się przed Centrum 

Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. 

Nakrętki przekazane rodzinie zostaną 

przeznaczone do sprzedaży, a zgromadzone w ten 

sposób środki umożliwią dalszą rehabilitację chłopca. 

Każdy z nas może pomóc Oliwierowi.  
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