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Dzień Kobiet w Kozienicach:
cztery razy kabaret!
Tegoroczne obchody Dnia Kobiet w Gminie Kozienice przebiegały pod

Magazyn Kulturalny

znakiem stand-upu, zabawnych skeczy oraz parodii znanych przebojów
muzycznych. Specjalnie dla pań, w Kozienickim Domu Kultury

Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka

im. Bogusława Klimczuka, czterokrotnie wystąpili artyści z Kabaretu
pod Wyrwigroszem z programem „LIFE czyli NA ŻYWO”.

UWAGA!
W
związku
z
wprowadzeniem
przez
rząd
zaostrzonych
zasad
bezpieczeństwa, w walce
z
pandemią
COVID-19,
Centrum
KulturalnoArtystyczne w Kozienicach
pozostaje
zamknięte
dla
odwiedzających
do
dnia
9 kwietnia (nieczynne jest
również Kino KDK). W tych
dniach
wszystkie
zajęcia
stacjonarne
organizowane
przez
Kozienicki
Dom
Kultury, w ramach Akademii
Szerokich
Horyzontów
i Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, są odwołane.
Zapraszamy mieszkańców do
skorzystania z oferty zajęć
on-line Kozienickiego Domu
Kultury,
realizowanych
za
pośrednictwem grup na portalu
Facebook:
> Kulturalna Grupa KDK;
> Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kozienickiego Domu Kultury.

Kwiecień 2021 w KDK:
>
Sobota,
10
kwietnia.
V Spotkanie literackie z cyklu
„Witryna” (ON-LINE).
>
Czwartek,
22
kwietnia.
Koncert z okazji „Dnia Tańca”.
> Sobota, 24 kwietnia. Finał
konkursu
„Wielka
zbiórka
makulatury w Gminie Kozienice
2021”.
> Niedziela, 25 kwietnia. VII
spotkanie z cyklu „Kultury
Świata” - Spotkanie z Kulturą
Meksykańską.
>
Czwartek,
29
kwietnia.
Koncert
z
okazji
Międzynarodowego Dnia Jazzu.
> Piątek, 30 kwietnia. Nr 120
„Magazynu Kulturalnego KDK”.
Uwaga.
W
związku
z sytuacją epidemiologiczną
w
kraju
i
aktualnymi
obostrzeniami
sanitarnymi
harmonogram
wydarzeń
może
ulec
zmianie.
Zachęcamy
do
śledzenia
naszej strony internetowej
www.dkkozienice.pl.

Artyści z Kabaretu pod Wyrwigroszem przygotowali dla pań zabawne show.

Obchody rozpoczęły się już 4 marca,
a pierwszy występ ruszył o 17.00.
Przybyłych powitała Dyrektor Kozienickiego
Domu Kultury Elwira Kozłowska, która
podkreśliła, że to pierwsze tak duże
wydarzenie,
z
udziałem
publiczności,

najskrytszych marzeń, realizacji planów.
Życzę Wam jak największej satysfakcji ze
wszystkich ról, jakie pełnicie w życiu
prywatnym,
zawodowym,
społecznym.
Wiemy, że są to często role trudne, nie
zawsze doceniane, ale na pewno ważne

zorganizowane u nas w tym roku.
– Dziękuję, że jesteście Państwo z nami
po tak trudnym okresie zamrożenia

i bardzo odpowiedzialne. Mam nadzieję,
że ta atmosfera jaka towarzyszy obchodom
święta Dnia Kobiet będzie promieniowała

kultury. Dzisiaj jest nas mniej niż zwykle,
ponieważ
zgodnie
z
obowiązującymi
reżimami sanitarnymi mogliśmy wpuścić do
sali
tylko
połowę
publiczności
– poinformowała dyrektor KDK. – Mimo
tych ograniczeń cieszę się, że możemy
spotkać się na żywo, a nie wirtualnie.
Cieszę się, że widzę Wasze uśmiechnięte
oczy – dodała.
Życzenia i prezenty
Następnie Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski złożył życzenia wszystkim
obecnym kobietom:
– Składam najserdeczniejsze życzenia:
wielu pięknych chwil w życiu, spełnienia

na każdy dzień w roku tak, żebyście
wiedziały że uśmiech, troska, miłość
i szacunek towarzyszą Wam każdego dnia,
nie tylko od święta. Na to po prostu
zasługujecie – mówił burmistrz Piotr
Kozłowski.
Zanim na scenie pojawili się artyści
z Kabaretu pod Wyrwigroszem odbyło się
jeszcze losowanie bonów upominkowych na
basen i do Centrum Odnowy Biologicznej,
przekazanych przez Kozienickie Centrum
Rekreacji i Sportu. Bony upominkowe
losowane były również przed drugim
występem o godz. 20.00. Przed nim
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Dzień Kobiet w Kozienicach:
cztery razy kabaret!
(Ciąg dalszy ze strony 1)

życzenia paniom składał Zastępca Burmistrza Gminy
Kozienice ds. Technicznych Mirosław Pułkowski.
Było zabawnie
O dobry humor przybyłych pań oraz osób im
towarzyszących,
zadbali
tego
wieczoru:
Beata
Rybarska, Andrzej Kozłowski i Łukasz Rybarski „YES”
z Kabaretu pod Wyrwigroszem, którzy rozśmieszają
Polskę już od ponad 25 lat! Zaprezentowali oni swoje
skecze i parodie znanych piosenek np. Zenka
Martyniuka lub zespołu Enej, udowadniając, że życie
staje się przyjemniejsze jeśli podejdziemy do niego
z odpowiednią dawką inteligentnego dystansu.
Kozienicka publiczność miała okazję spotkać się na
żywo m.in. z rodziną kresowiaków oraz wysłuchać hitu
Cleo i Conchity Wurst, który zdaniem Łukasza
Rybarskiego ma szansę na zwycięstwo w tegorocznej
edycji
Eurowizji.
Nie
zabrakło
też
coraz
popularniejszego w Polsce stand-upu na wiele
aktualnych tematów, np. międzypokoleniowych relacji,

Gminne obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet
zostały zorganizowane z inicjatywy Burmistrza Gminy
Kozienice Piotra Kozłowskiego.

diet odchudzających, polityki oraz gender. Artyści
z Kabaretu pod Wyrwigroszem szybko złapali
doskonały kontakt z publicznością, która chętnie
reagowała na rzucane ze sceny zadania. W efekcie
kozieniczanie nie pozwolili artystom zejść ze sceny bez
bisu.
Kolejna porcja rozrywki
Kolejny występ kabareciarzy odbył się w czwartek,
11 marca. Tym razem program występu był nieco inny,
bo ze względu na sytuację związaną z covidem
i przymusową kwarantannę do Kozienic nie mógł tego
dnia przyjechać Andrzej Kozłowski. Na scenie wystąpił
duet Beata i Łukasz Rybarscy. Zmodyfikowany
(Ciąg dalszy na stronie 3)

Dyrektor KDK Elwira Kozłowska przywitała kozienicką
publiczność zgromadzoną w CKA.

Kabareciarze zaprezentowali m.in. swoje kultowe już kreacje. Za to widzowie ich uwielbiają!
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Dzień Kobiet w Kozienicach:
cztery razy kabaret!
(Ciąg dalszy ze strony 2)

scenariusz występu okazał się równie
Komicy jeszcze mocniej postawili na

zabawny.
stand-up,

udowadniając, że ta formuła również im pasuje.
Tym razem także nie mogło zabraknąć życzeń
i upominków. O godz. 17.00 serdeczne słowa do
mieszkanek Gminy Kozienice skierował Zastępca
Burmistrza
Gminy
Kozienice
ds.
Technicznych
Mirosław Pułkowski, a o godz. 20.00 Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał Sucherman.
Samorząd Gminy Kozienice reprezentowała również
Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice ds. Społecznych
Dorota Stępień. Nie zabrakło też losowania bonów na
usługi KCRiS.
Organizatorem obchodów Dnia Kobiet była Gmina
Kozienice, a partnerami wydarzenia były: Kozienicki
Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka i Kozienickie
Centrum Rekreacji i Sportu.

Przed każdym z występów odbyło się losowanie
upominków, przekazanych przez KCRiS.

Zdjęcia z występów kabaretu można znaleźć na
naszym
fanpage’u
na
portalu
Facebook
(www.facebook.com/KDKimBK).

Kolejny lockdown kultury
Niestety, odmrożenie kultury okazało się znacznie krótsze niż przypuszczaliśmy.
Po około miesiącu działalności przy
Artystycznego, nasza siedziba została

otwartych drzwiach Centrum Kulturalnoponownie zamknięta dla odwiedzających.

Najpierw do 28 marca, a następnie do 9 kwietnia. W tych trudnych warunkach cały czas
pracujemy nad ciekawą ofertą on-line dla naszych mieszkańców.
Centrum Kulturalno-Artystyczne ponownie zostało
zamknięte dla odwiedzających w poniedziałek,
15 marca. Decyzja dotycząca wprowadzenia przez
rząd takich obostrzeń została podjęta kilka dni
wcześniej
i
ogłoszona
11
marca.
Pierwotnie
zamknięcie miało obejmować okres do 28 marca,
jednak już wiemy, że lockdown potrwa co najmniej do
9 kwietnia.
– W tej sytuacji musieliśmy odwołać wszystkie
zapowiedziane na ten czas wydarzenia, w tym koncert
zespołu Sztywny Pal Azji, obchody Światowego Dnia
Poezji czy spektakl z cyklu „Poranki teatralne dla
dzieci”. Nieczynne jest również Kino KDK. Ponadto
musieliśmy zrezygnować z dopiero co przywróconych
zajęć dla seniorów: nauki pływania, aqua areobicu,
nordic walking czy zapowiedzianych dwóch plenerów
fotograficznych – wylicza Dyrektor Kozienickiego
Domu Kultury Elwira Kozłowska i dodaje: – Regularnie
śledziłam doniesienia na temat liczby kolejnych
zakażeń i liczyłam się z możliwością ponownego

Wraz z lockdownem wróciły poniedziałkowe
transmisje na żywo dyrektor KDK Elwiry Kozłowskiej.

zamknięcia kultury. Niemniej jednak, w Kozienickim
Domu
Kultury
mieliśmy
przygotowaną
ofertę
(Ciąg dalszy na stronie 4)

Str. 4

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

Kolejny lockdown kultury
(Ciąg dalszy ze strony 3)

wydarzeń na cały marzec, a następnie na kwiecień.
Praktycznie do końca miałam nadzieję, że uda nam się
uniknąć lockdownu i zrealizować plany.
KDK aktywny w sieci
Warto
przypomnieć,
że
mimo
częściowego
odmrożenia kultury w ostatnich tygodniach, Kozienicki
Dom Kultury nie zrezygnował z organizacji zajęć
on-line.
Te,
tradycyjnie
już,
prowadzone
są
za pośrednictwem dwóch grup na portalu Facebook.
W grupie „Uniwersytet Trzeciego Wieku Kozienickiego
Domu Kultury” publikowane są wykłady i fakultety dla
seniorów, a w „Kulturalnej grupie KDK” znajdziemy
ofertę kierowaną do wszystkich mieszkańców Gminy
Kozienice.
Jak się okazało, była to dobra decyzja, bo bardzo
szybko
musieliśmy
wrócić
do
wirtualnej
rzeczywistości, a nie przerywając zajęć on-line
zachowaliśmy pełną płynność.
– Zachęcam do obserwowania naszej wirtualnej
oferty. Nasi instruktorzy starają się, by proponowane
warsztaty były jak najbardziej różnorodne i by każdy
mógł
znaleźć
coś
dla
siebie.
Na
marzec
przygotowaliśmy kilka nowości. Wśród nich były
m.in. zajęcia dziennikarskie i poświęcone tematyce
Świąt Wielkiej Nocy. Nasi pracownicy pokazywali
m.in. jak przygotować pisanki, kartki i palmy
wielkanocne, a także jak w ciekawy sposób ozdobić
świąteczny stół. Nie zabrakło też kolejnych zajęć
tanecznych, plastycznych czy z animacji poklatkowej –
tłumaczy Elwira Kozłowska.
Ogromna baza filmów
Wszystkie zajęcia są cały czas dostępne dla
widzów. Dla wygody użytkowników zostały
one
pogrupowane
tematycznie
poprzez
system
popularnych tematów Facebooka. Dzięki temu bez
problemu można wyszukać interesujący nas materiał.
— Baza filmów rośnie z każdym dniem,
bo codziennie, od poniedziałku do piątku, publikujemy
nowe materiały wideo. Kozieniczanie mają dziś do
dyspozycji kilkaset filmów. Jest w czym wybierać.
Mamy nadzieję, że umilą one Państwu czas
oczekiwania na pełny powrót oferty stacjonarnej.
Nie muszę chyba dodawać, że w Kozienickim Domu
Kultury wszyscy mamy nadzieję na jak najszybsze
ponowne otwarcie Centrum Kulturalno-Artystycznego
– zaznacza Elwira Kozłowska.
Aktualne informacje na temat działalności
Kozienickiego Domu Kultury dostępne są na
stronie
placówki
www.dkkozienice.pl
oraz

Instruktorki: Agnieszka Krynicka, Ewa Pytka i Marlena
Zielińska zabrały mieszkańców na kolejne „Kozienickie
Wędrówki”. Tym razem opowiadały o Hamerni.

Mariusz Basaj przygotował warsztaty dziennikarskie
w formie transmisji na żywo.

Zajęcia z robienia palm wielkanocnych to jedna
z naszych propozycji na tegoroczne święta.
Warsztaty poprowadziła Agnieszka Bieńkowska.

w mediach społecznościowych KDK. Zachęcamy
też do odwiedzania naszych grup: „Kulturalnej
grupy KDK” oraz „Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kozienickiego Domu Kultury”.

Str. 5

Nr 119 / 31.03.2021

Nowa wystawa w Kozienickim Domu
Kultury to prawdziwa osłoda życia!
Niezwykle barwne obrazy, nietuzinkową ceramikę, ręcznie zdobione torby czy delikatną
poezję – to wszystko można oglądać na nowej wystawie w Kozienickim Domu Kultury,
zatytułowanej „Osłoda”. Autorką prezentowanych prac jest Kamila Stefania Tkaczyk.

Od lewej: komisarz wystawy Agnieszka Bieńkowska,
autorka prac Kamila Stefania Tkaczyk oraz Dyrektor
Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska.

Wśród uczestników wernisażu rozlosowano jedną
z prac Kamili Stefanii Tkaczyk. Obraz trafił do nowej,
szczęśliwej właścicielki. Gratulujemy!

Wernisaż wystawy odbył się w piątek, 5 marca
i spotkał się z zainteresowaniem mieszkańców
Kozienic i okolic. Wszystkich przybyłych do sali
wystawowej
Centrum
Kulturalno-Artystycznego
powitała Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury
Elwira Kozłowska.
– Warto podkreślić, że jest to pierwszy wernisaż od
czasu otwarcia Centrum Kulturalno-Artystycznego po
jesienno-zimowym lockdownie. Przypomnę, że dwa
tygodnie temu spotkaliśmy się, tu w tej sali, podczas
finisażu ekspozycji „Cyrk i dziewczyna”. Wtedy to
zamykaliśmy
wystawę
i
zastanawialiśmy
się,
czy odmrożenie kultury się utrzyma – mówiła Elwira

Państwa
do
takich
własnych
poszukiwań
– dodała Elwira Kozłowska.
Kolejno głos zabrała komisarz wystawy, plastyk
KDK
Agnieszka
Bieńkowska,
która
mówiła
m.in. o wszechstronności bohaterki piątkowego
spotkania, jej rodzinnych korzeniach artystycznych,
detalach technicznych, wpływach innych artystów
czy wreszcie o kulisach tej wystawy. Jak się okazało,
ekspozycja ta czekała trzy lata na pokazanie
w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Warto podkreślić
też, że jest to pierwsza indywidualna wystawa pani
Kamili od niemal 8 lat, dlatego tym bardziej trzeba
odwiedzić Kozienicki Dom Kultury.

Kozłowska, dodając: – Minął ten dwutygodniowy okres
próbny, a sytuacja epidemiologiczna jest na tyle
stabilna, że możemy dalej działać. Tym bardziej się
cieszę, że właśnie mimo tych niesprzyjających
warunków mieliśmy okazję zorganizować ten wernisaż
i spotkać się z panią Kamilą Stefanią Tkaczyk
oraz z jej niezwykłą twórczością.
Następnie dyrektor przybliżyła zebranym sylwetkę
artystki i odniosła się do kwestii związanych z jej
twórczością. Mowa była o jej ulubionych technikach,
przywiązaniu do detalu i o tematyce wystawy.
– Bogactwo barw, pozytywna energia, która bije
z obrazów, a zarazem tajemnica. Artystka zostawia
bardzo dużo miejsca do interpretacji i skłania do
poszukiwania detali. I ja właśnie chciałabym zachęcić

Kilka słów do zebranych powiedziała też bohaterka
wernisażu. Jak przyznała, w życiu długo poszukiwała
spełnienia, sporo podróżowała i pracowała. W pewnym
momencie zostawiła Warszawę i osiedliła się na Ziemi
Kozienickiej, gdzie – jak podkreśliła – znalazła swoją
„wymarzoną Szwajcarię”.
Organizatorzy wydarzenia przygotowali specjalną
niespodziankę na ten wieczór. Wśród uczestników
wernisażu została rozlosowana jedna z prac autorki.
Obraz trafił do szczęśliwej nowej właścicielki.
Nie zabrakło też tradycyjnych kwiatów dla artystki,
gratulacji i pamiątkowych zdjęć.
Ekspozycję będzie można jeszcze oglądać do
16 maja. Zapraszamy do sali wystawowej po
ponownym otwarciu CKA.
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Słowa, które poruszają. Znamy wyniki
V Regionalnego Konkursu Poetyckiego
Ewelina Duchnik z Janiszewa wygrała V Regionalny Konkurs Poetycki, zorganizowany
przez Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Wyniki
literackich zmagań zostały ogłoszone w niedzielę, 21 marca, w specjalnym materiale
filmowym na kanale YouTube Kozienickiego Domu Kultury.
Konkurs skierowany był do pełnoletnich (powyżej
18. roku życia) mieszkańców powiatów: kozienickiego
i radomskiego, piszących poezję. Każdy uczestnik
zgłaszał do rywalizacji po trzy wiersze, które nigdy
wcześniej nie były jeszcze publikowane i nagradzane
w innych konkursach.
– Głównym celem naszego konkursu jest promocja
rodzimej twórczości poetyckiej. Dla wielu osób
piszących poezję to świetna okazja, aby przełamać się
i podzielić się swoją twórczością z innymi. W tym roku
organizowaliśmy ten konkurs po raz piąty i jak zawsze
spotkał się z zainteresowaniem lokalnych poetów.
To pokazuje, że jest on po prostu potrzebny
– tłumaczy Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury
Elwira Kozłowska.
Świetne teksty
Do konkursu napłynęło w sumie 15 zestawów
konkursowych. Ich oceną zajęło się specjalnie
powołane jury, w składzie: Katarzyna Chołuj
– absolwentka podyplomowych studiów pisarskich na
Uniwersytecie Warszawskim i Szkoły Mistrzów Pióra w
Collegium Civitas; słuchaczka Studium Kreatywnego
Pisania w Warszawie oraz Krzysztof Kaim – absolwent
filologii polskiej, poeta, wykładowca literatury i
filozofii, juror w konkursach literackich.
Jurorzy za najlepszy uznali zestaw nadesłany przez
Ewelinę Duchnik z Janiszewa. Drugie miejsce zajęła
Katarzyna Kowalik z Radomia, a trzecie Halina
Markowska Budniak z Kozienic. Przyznano również
trzy równorzędne wyróżnienia dla: Agnieszki Cichoń
z Kozienic, Anety Sieradz z Woli Gutowskiej
i Iwony Bitner z Kozienic.
Do autorów najlepszych zgłoszeń trafią nagrody
finansowe: 500 zł za pierwsze miejsce, 400 zł
za drugie, 300 zł za trzecie i po 100 zł za każde
z wyróżnień.
Rozstrzygniecie on-line
Pierwotnie rozstrzygnięcie konkursu miało się
odbyć w czasie obchodów Światowego Dnia Poezji,
które w Kozienickim Domu Kultury zaplanowane były
na 20 marca.
– Ze względu na wprowadzone restrykcje
i ponowne zamrożenie kultury, musieliśmy odwołać to
wydarzenie.
W
tej
sytuacji
zorganizowaliśmy
rozstrzygnięcie w formule on-line, a dla naszych

Wyniki konkursu, za pośrednictwem specjalnego
materiału wideo, ogłosiła Dyrektor Kozienickiego
Domu Kultury Elwira Kozłowska.

Niespodzianką ze strony organizatorów konkursu była
prezentacja wierszy laureatki przez Karolinę Piechotę.
Aktorka podbiła w ostatnim czasie serca widzów rolą
Maryli Rodowicz w serialu TVP „Osiecka”.

mieszkańców przygotowaliśmy specjalny materiał
wideo z niespodzianką – zaznacza Elwira Kozłowska.
Film został opublikowany w niedzielę, 21 marca, na
kanale
YouTube
Kozienickiego
Domu
Kultury.
W materiale wideo Elwira Kozłowska opowiada
o kulisach i wynikach konkursu, a niespodzianką jest
występ kozienickiej aktorki Karoliny Piechoty, która
prezentuje wiersze laureatki. Zdecydowanie warto
posłuchać.
Przypominamy też, że protokół konkursowy
oraz wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace są
dostępne
na
www.dkkozienice.pl,
w
zakładce
poświęconej konkursowi. Zachęcamy do lektury
i własnych refleksji nad słowem pisanym.
Gratulujemy
wszystkim
nagrodzonym
i wyróżnionym w konkursie!
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V Regionalny Konkurs Poetycki:
te wiersze skradły serca jurorów
W tym numerze „Magazynu Kulturalnego KDK” publikujemy utwory Eweliny Duchnik z
Janiszewa, które zostały najwyżej ocenione przez jury V Regionalnego Konkursu
Poetyckiego. Wiersze te dały pani Ewelinie Duchnik pierwsze miejsce i nagrodę
finansową w wysokości 500 zł.
WIERSZ Z GRZECHU POCZĘTY

Popełniłam wiersz o miłości
zakazanej bardziej niż ziarna
owocu z drzewa poznania dobra i zła
miłości w kilku wersach realnie nierealnej
Pierwsze słowa obnażyły samotność
zdarły szaty tęsknoty za ciepłem
zdradziły potrzebę bliskości
W drugim wersie winę pogłębił
palący dotyk splecionych w warkocz dłoni
które po chwili przestały być sobie obce
Wkrótce nadszedł wers o oddechu
krążącym po orbicie z ust do ust
niosącym słowa od tak dawna niesłyszane

tak się zaczyna i kończy lista wyrazów współczucia
na znak żałoby follołersi i szerujący
(zanim mama zawoła na kolację)
zdążą ustawić czarno-białe profile
w tym samym czasie
na tej samej półkuli
klepsydra Pana spod czwórki
rozpoczyna samotną wędrówkę
wiatr nią rzuca od szyby do szyby
jak ostatnią szansę
by przypomnieć że odszedł kolejny
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

rozmokła od listopadowej aury kartka papieru
już nie ma siły powtarzać
że ze sceny można zejść

Dodałam wers o słodkich łzach
w pajęczynie pierwszych zmarszczek
wygładzanych pieszczotą

opłakiwanym jedynie przez deszcz

Na końcu była linijka z kropel potu spływających
po kręgosłupie
układających się w słowa
Mea Culpa

Pięknie s z u m i s z każdą nutę o panta rhei,
gdy m g ł a delikatnie opada na twoje b r z e g i
jak dziewica na ramiona kochanka.
Co wieczór współżyjecie w harmonii
tylko waszego świata,
o którym my, bezczelni podglądacze,
wciąż tak mało wiemy.
N u r t u j e mnie czyje odbicie pamiętasz,
bo dziś w t a f l i, jak w lustrze, widzę własną twarz,
i wiem, i rozumiem, że wciąż tu będziesz,
gdy ja także u p ł y n ę z czasem.
Więc pozwól mi nieumiejętnie
wtopić się w otoczenie,
bym na b r z e g u, skulona w kłębek pokory,
mogła przeczekać n o c,
aż każda g w i a z d a zgasi swój knot.
W milczeniu poczekam na świt,
by udowodnił mi tylko,
że tu już zawsze będę …
… persona non grata.

Wiersz spełnił się pod rozgrzaną pierzyną nocy
na wpół drogi do jutra
na które właściwie już nikt nie czekał
Więcej wersów nie pamiętam
żadnego nie żałuję
nie proszę o wybaczenie
pokutę przyjmuję
z otwartymi ramionami
HIROŁ
Fejs padł na kolana
ktoś o nicknejmie XYZ przedawkował ból istnienia
to najnowsza forma seppuku o tej porze roku
OMG jak żyć …
Arrivederci maestro …

RHEI
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Otwarte warsztaty literackie
Za nami kolejna edycja otwartych warsztatów literackich, organizowanych przez
Kozienicki Dom Kultury i Gminę Kozienice. Tym razem „bohaterką” zajęć była poezja.
Te interesujące zmagania słowne odbyły się w sobotę, 13 marca.

Uczestnicy i organizatorzy kolejnej edycji otwartych warsztatów literackich dla młodzieży i dorosłych.

Warsztaty poprowadziła znana już uczestnikom
naszych cyklicznych spotkań – Katarzyna Chołuj
z Radomia. To absolwentka podyplomowych studiów
pisarskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły

przybyłych powitała Halina Koryńska, instruktor KDK,
która od lat czuwa nad działającą w naszych
strukturach Grupą Poetycką „Erato”. Na warsztatach
nie mogło zabraknąć również opiekuna grupy „Erato”

Mistrzów Pióra w Collegium Civitas. Uczestniczka
warsztatów
scenariopisarskich
Akademii
Filmu
Historycznego w Warszawie oraz dwóch edycji
warsztatów literackich w Radomiu. Tegoroczna
słuchaczka
Studium
Kreatywnego
Pisania
w Warszawie. Inicjatorka warsztatów kreatywnego
pisania dla dzieci i młodzieży w Miejskim Ośrodku
Kultury „Amfiteatr” w Radomiu oraz aktualna
nauczycielka twórczego pisania. Miłośniczka krótkich
form prozatorskich i poetyckich, które ukazały się
między innymi w antologiach „Popisani” i „Od Słowa
do
słowa”.
Autorka
słuchowiska
„Pociąg”,
wyemitowanego
w
Radiu
Radom.
Laureatka
konkursów regionalnych i ogólnopolskich.
Aktywnie i twórczo
Na warsztaty, pomimo pandemii, zgłosiło się

Adriana Szarego oraz naszych lokalnych poetów.
W czasie kilkugodzinnych warsztatów, uczestnicy
dostali ciekawe zadania. Najpierw musieli stworzyć
własne teksty w konkretnej lokalizacji. Pierwszą z nich
była sypialnia, w której znajdują się dwie nieokreślone
osoby. W drugiej lokalizacji mieli przedstawić konflikt,
a w trzeciej sytuację, w której jedna osoba znika.
W
dalszej
części
warsztatów,
przygotowane
spontanicznie teksty, były odczytywane i dogłębnie
analizowane. Później uczestnicy poznali też tzw.
„lepieje” Wisławy Szymborskiej i wzorując się na nich
stworzyli własne „lepieje” o różnorodnej tematyce.
Organizatorem marcowych otwartych warsztatów
literackich była Gmina Kozienice i Kozienicki Dom
Kultury im. Bogusława Klimczuka.
Dodatkowe zdjęcia z tego wydarzenia można

ośmioro uczestników, głównie z Kozienic, ale byli
wśród nich również mieszkańcy Radomia. Wszystkich

znaleźć na naszym fanpage’u na portalu
Facebook oraz na profilu w serwisie Instagram.
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Wyjątkowa pisanka na święta
Za nami kolejna edycja warsztatów plastycznych „Pisanka w CKA”. W tym roku zajęcia
organizowane przez Kozienicki Dom Kultury odbyły się jednak w formule on-line.
Warsztaty odbyły się w środę, 17 marca, w „Kulturalnej grupie KDK”.
– Warsztaty „Pisanka w CKA” to już taka mała
tradycja w Kozienickim Domu Kultury. Od kilku lat,
w okresie Świąt Wielkiej Nocy, zapraszamy do
wspólnej plastycznej pracy dzieci ze szkół z terenu

Gminy
Kozienice.
Obecnie
większość
uczniów
przebywa na nauce zdalnej, a możliwości organizacji
zajęć stacjonarnych są ograniczone przez wytyczne
sanitarne.
W
tych
warunkach
postanowiliśmy
przygotować zajęcia w wersji on-line – tłumaczy
Dyrektor
Kozienickiego
Domu
Kultury
Elwira
Kozłowska.
Zajęcia odbyły się w oficjalnej grupie Kozienickiego
Domu Kultury na portalu Facebook pn. „Kulturalna
grupa KDK”. W środę, 17 marca, opublikowaliśmy
specjalny materiał wideo z nagraniem tych warsztatów
oraz listą przedmiotów potrzebnych do wykonania
proponowanej przez naszą plastyczkę pisanki.
Warsztaty, tak jak podczas poprzednich edycji,
poprowadziła Agnieszka Bieńkowska – instruktor ds.
plastyki Kozienickiego Domu Kultury. Tym razem
pokazała widzom jak wykonać prostą, a zarazem
bardzo ładną pisankę przy użyciu styropianowego jaja,
farb akrylowych, szpachli i prostych narzędzi, takich
jak pędzle czy nóż kuchenny.

Zajęcia, tak jak w ubiegłych latach, poprowadziła
plastyk KDK Agnieszka Bieńkowska.

– Film jest oczywiście cały czas dostępny dla
naszych widzów. Do świąt pozostało jeszcze kilka dni,
jest zatem okazja do tego, by własnoręcznie
przygotować sobie unikatową ozdobę na wielkanocny
stół. Serdecznie zachęcam do udziału wszystkich tych,
którzy jeszcze nie widzieli tych zajęć — mówi dyrektor
Elwira Kozłowska.

Z CKA na mistrzostwa Europy!
Mercedes Szulen, utalentowana tancerka z naszego regionu, została powołana do kadry
narodowej przez Polski Związek Tańca Sportowego na Mistrzostwa Świata w Hiszpanii.
Specjalne wideo jej występu na potrzeby mistrzostw zostało nagrane w naszej siedzibie.
Ze względu na pandemię koronawirusa, turniej
zorganizowano w formie on-line, a zawodnicy
i zawodniczki nadsyłali swoje występy w formie
nagrań. W tej sytuacji rodzice tancerki oraz jej
trenerka zwrócili się z prośbą do Kozienickiego Domu
Kultury o udostępnienie do nagrań sali koncertowokinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego, na co
oczywiście
wyraziliśmy
zgodę.
Wideo
zostało
zarejestrowane w poniedziałek, 1 marca.
Tancerka
doskonale
zna
nasz
obiekt,
bo wielokrotnie występowała u nas podczas kolejnych
edycjach
Konkursu
Muzyczno-Tanecznego
„Music-Dance”, reprezentując ZSP w Zajezierzu.
Swoje umiejętności Mercedes rozwija pod okiem
Małgorzaty Knieć-Sprawki w MDK w Dęblinie.

Trzymamy kciuki za Mercedes i życzymy sukcesów!
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Spotkanie w wielkanocnym klimacie
Między innymi pisanki, wianki, zające i palmy — to wszystko można było zobaczyć
w czasie otwartego spotkania wielkanocnego z weną artystyczną. Zostało ono
zorganizowane przez Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury we wtorek, 9 marca.

W trakcie spotkania artyści mieli okazję opowiedzieć
o tym, czym zajmowali się w ostatnim czasie.

Tematem przewodnim spotkania były zbliżające się
Święta Wielkiej Nocy.

Spotkanie odbyło się w sali na rogu Centrum
Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach i było
adresowane do mieszkańców, którzy spełniają się
artystycznie zarówno zawodowo, jak i amatorsko. Była
to dla nich świetna okazja do prezentacji wykonanych
własnoręcznie ozdób, a także do rozmów o swojej
twórczości oraz wymiany doświadczeń. W ten sposób
Kozienicki Dom Kultury dał szansę promocji rękodzieła
nie tylko artystom z działającej u nas Grupy Twórczej
„Vena”, ale także innym twórcom, również tym
niezrzeszonym.
– Pomysł na organizację tego spotkania zrodził się
w momencie, kiedy ze względów epidemiologicznych
musieliśmy przenieść coroczne warsztaty „Pisanka
w CKA” do sieci, a jednocześnie odwołać tradycyjną
prezentację rękodzieła Grupy Twórczej „Vena”, która
od kilu lat towarzyszy tym zajęciom. Przy organizacji
tego spotkania postawiliśmy na otwartą formułę,
dzięki temu swoimi pracami mogły pochwalić się
kolejne osoby, a dla niektórych mogła to być pierwsza
okazja do pokazania szerszemu gronu swojej
twórczości – tłumaczy Dyrektor Kozienickiego Domu
Kultury Elwira Kozłowska.
Wszystkich
przybyłych
powitała
prowadząca
spotkanie
Agnieszka
Bieńkowska,
dyplomowany
instruktor ds. plastyki Kozienickiego Domu Kultury.
Następnie
zaprezentowała
przygotowane
własnoręcznie pisanki i opowiedziała o technikach ich
wykonania.
Kolejno głos zabierali poszczególni artyści, którzy
opowiadali o swoim rękodziele, które w zdecydowanej
większości stworzone było w wielkanocnym klimacie.
W sumie zaprezentowało się 11 twórców z Kozienic

i z pobliskiego Grabowa nad Pilicą.
Wszyscy
uczestnicy
otwartego
spotkania
wielkanocnego z weną artystyczną byli zobowiązani do
przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.
Więcej zdjęć ze spotkania można znaleźć na
naszym fanpage’u na portalu Facebook oraz na
naszym profilu na portalu Instagram.
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Promujemy naszych artystów
Członkowie Grupy Twórczej „Vena”, działającej w Kozienickim Domu Kultury mają swoje
unikatowe, promocyjne kartki pocztowe z wizerunkami własnych prac.
Okazją

do

wręczenia

kartek

autorom,

było

pierwsze w tym roku spotkanie grupy w Centrum
Kulturalno-Artystycznym, które odbyło się pod koniec
lutego.
Przybyłych do sali wystawowej artystów, w imieniu
swoim
i
Burmistrza
Gminy
Kozienice
Piotra
Kozłowskiego,
powitała
dyrektor
KDK
Elwira
Kozłowska.
Gospodarz
obiektu
przypomniała,
że w ostatnich miesiącach nie było zbyt wielu
możliwości do tradycyjnych spotkań grupy, natomiast
czas zamknięcia Centrum Kulturalno-Artystycznego
był m.in. okresem pracy nad projektami, nad którymi
od dawna rozmyślano.
– Na stronie Kozienickiego Domu Kultury pojawiła
się specjalna zakładka poświęcona Grupie Twórczej
„Vena”, gdzie znajdziemy informacje o grupie i zdjęcia
z jej różnych działań. Strona będzie cały czas
uzupełniana o nowe treści – tłumaczyła dyrektor
Elwira
Kozłowska,
dodając:
–
Kolejnym
przedsięwzięciem było zaprojektowanie i wydanie
kartek promocyjnych z Państwa pracami i danymi
kontaktowymi, a także stworzenie i publikacja
katalogu pt. „Wernisaże w Centrum KulturalnoArtystycznym 2015-2020”, dokumentującego nasze
działania wystawiennicze.
W trakcie spotkania artyści z Grupy Twórczej
„Vena” nie tylko odebrali swoje imienne kartki, ale

Uczestnicy spotkania w Kozienickim Domu Kultury
— już ze swoimi kartkami promocyjnymi.

również egzemplarze wydanego przez KDK katalogu.
Publikacje wręczyły im dyrektor KDK Elwira Kozłowska
oraz opiekun grupy, plastyk KDK Agnieszka
Bieńkowska.
W trakcie spotkania nie zabrakło rozmów na temat
aktywności lokalnych artystów, obecnej sytuacji
kultury i planów na najbliższy czas – przy czym te
oczywiście
będą
uzależnione
od
sytuacji
epidemiologicznej. Na koniec nie mogło zabraknąć też
wspólnej fotografii. Zdjęcia ze spotkania można
znaleźć na naszym fanpage’u.

Wirtualny koncert dla UTW
Wybitny pianista Edward Wolanin po raz kolejny wystąpił dla słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego
Wieku
KDK.
Jego
koncert,
z
okazji
„Dnia
Kobiet”,
10 marca w formule on-line za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Profesor Edward Wolanin to uznany muzyk
i pedagog. W wieku 15 lat, jako najmłodszy w historii
uczelni student, rozpoczął naukę w Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest
laureatem prestiżowych konkursów, a w swoim
dorobku ma liczne nagrania płytowe. Koncertował na
całym świecie, również w Kozienicach. W styczniu
ubiegłego roku wystąpił z muzycznym wykładem dla
naszych
seniorów
w
Centrum
KulturalnoArtystycznym. Tym razem jego koncertu słuchacze
UTW mogli posłuchać w formie wirtualnej za
pośrednictwem mediów społecznościowych.

Profesor Edward Wolanin.

odbył

się
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Wesołych Świąt Wielkanocnych !
Wzorem ubiegłych lat, Kozienicki Dom Kultury przygotował wyjątkową, indywidualną
kartkę z okazji Świąt Wielkiej Nocy. W tradycyjnej formie została już rozesłana do osób
i instytucji współpracujących z naszą placówką. Na łamach „Magazynu Kulturalnego
KDK” chcemy przekazać te serdeczne życzenia również naszym Czytelnikom!
Indywidualne kartki na święta, czy to Bożego
Narodzenia

czy

Wielkanocne,

to

już

tradycja

w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława
Klimczuka. W ten sposób chcemy wyrazić szczery
przekaz i przesłać naszym mieszkańcom serdeczne
słowa — tak prawdziwie od serca, bez utartych klisz
i schematów.
— Indywidualne kartki to także sposób na
promocję naszych lokalnych twórców, np. literatów
z Grupy Poetyckiej „Erato”. Tym razem swój wiersz
„użyczyła” nam Jelena Jasek. Myślę, że w doskonały
sposób wprowadza on nas w klimat Świąt Wielkiej
Nocy, zadumy z nimi związanej, a jednocześnie
przybliża upragnioną wiosnę i kojarzy się z tym
wszystkim, co w świętach najpiękniejsze — podkreśla
dyrektor KDK Elwira Kozłowska.
Tegoroczną kartkę zdobi piękna grafika i zdjęcie
wyjątkowej pisanki, która stoi przed naszą siedzibą.
Na łamach „Magazynu” publikujemy trzy z czterech
stron kartki i zostawiamy Państwa z najlepszymi
życzeniami od naszej kadry.

Podstawę do wykonania okładki kartki stanowiło
zdjęcie jednego z kwietników—pisanek, które stanęły
przed Centrum Kulturalno-Artystycznym.

Wnętrze kartki zdobi wiersz Jeleny Jasek oraz życzenia od dyrektor i pracowników Kozienickiego Domu Kultury.
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