
Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Dodatkowo jury wyróżniło: Formację ADHD 

i Julię Duliasz z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Słowikach Starych, 

Formację „Bingo” i „Energia” z OPP „Ogród 

Jordanowski” z Kozienic, Patrycję 

Strzelecką i Agatę Baran z Gminnej 

Świetlicy w Garbatce Letnisko, tancerzy ze 

Szkoły Tańca „Styl” Kozienice, Milenę 

Strzelczyk z PSP w Brzózie oraz Amandę 

Rynkiewicz, Julię Krajewską i Filipa 

Kucharczyka z KDK im. B. Klimczuka. 

- Wraz z wiekiem występujących rósł 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Malowali wymarzony dom 
W czwartek, 17 maja w 

Kozienickim Domu Kultury 

podsumowano konkurs 

plastyczny „Mój wymarzony 

dom”. W konkursie udział 

wzięło 52 uczniów z pięciu 

szkół z terenu gminy 

Kozienice.  

Jury w składzie: Sławomir 

Zawadzki z Muzeum 

Regionalnego w Kozienicach 

oraz Agnieszka Piwkowska i 

Agnieszka Żarłak z 

Kozienickiego Domu Kultury 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

MUSIC-DANCE 2012 

CZERWIEC w KDK: 

> 1 i 2 czerwca VIII 

O g ó l n o p o l s k i e 

P r e z e n t a c j e 

Artystyczne Osób 

Niepełnosprawnych 

„Szukamy Siebie”. 

Szczegółowy program 

dostępny na plakatach, 

ulotkach i na stronie 

www.dkkozienice.pl 

>  P O R A N E K 

TEATRALNY DLA 

DZIECI: 3 czerwca o 

godzinie 11.40 spektakl 

„Świat magii na wesoło” 

zaprezentuje iluzjonista 

Apollino z wróżką 

Iwoną.  

> 9 czerwca o godzinie 

18.00 II KOZIENICKI 

SLAM POETYCKI.  

>  T E A T R A L N E 

PODRÓŻE: 22 czerwca 

o godzinie 16.15 wyjazd 

do Teatru OCH-TEATR w 

Warszawie na spektakl 

„Pocztówki z Europy” w 

reżyser i i  Krystyny 

Jandy.  

> 23 czerwca od 

godziny 22.00 NOC 

ŚWIĘTOJAŃSKA. 

> 24 czerwca od 

g o d z i n y  1 1 . 0 0 

kwalifikacje wstępne do 

X Konkursu Piosenki 

o Nagrodę im. 

B o g u s ł a w a 

Klimczuka. 

> Trwa przyjmowanie 

z g ł o s z e ń  d o  X 

O g ó l n o p o l s k i e g o 

K o n k u r s u 

Literackiego im. Marii 

Komornickiej. 
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Jury XIX. Konkursu Muzyczno-

Tanecznego Music-Dance w składzie: 

Mirosław Gniatkowski, Piotr Dąbrówka i 

Radosław Mazur z 53 prezentacji 

postanowiło do grona laureatów zaprosić: 

Formację „Ogniki” z Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” z 

Kozienic, Zespół wokalny w składzie Dawid 

Rafa, Natalia Ambroziak i Marlena Pachocka 

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Słowikach Starych, Zuzannę Rębiś z 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzózie 

oraz Agatę Pachucy, Martę Kusal, Katarzynę 

Luśtyk i Małgorzatę Kutyłę z Kozienickiego 

Nie ma drugiej takiej imprezy w całym roku. Na scenie Kozienickiego Domu 

Kultury przez cały wtorek, 22 maja wystąpiło ponad stu sześćdziesięciu młodych 

wykonawców prezentujących taneczne, kabaretowe i wokalne formy 

artystyczne.  

Laureatki konkursu plastycznego podczas wręczenia 

nagród. 

Podczas konkursów Music-Dance sala widowiskowa z trudem mieści publiczność i 

wszystkich uczestników. Jak co rok, nie brakuje chętnych do tańca i śpiewu.  



postanowiło nagrodzić i wyróżnić w kategorii klasy I-III: I miejsce Julia Cichecka – PSP nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Kozienicach, II miejsce Patryk Połeć – PSP w Woli Chodkowskiej, III miejsce Piotr Dobrowolski 

– PSP w Ryczywole. Wyróżnienia w tej kategorii wiekowej otrzymali: Wiktoria Bańkowska, Gabriela Kościug i 

Katarzyna Filipczuk, wszyscy z PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach oraz Mateusz Przepiórzyński 

– PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach. W kategorii klasy IV-VI: I miejsce zdobyła Natalia 

Krześniak – PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, II miejsce Julia Mazur – PSP w Nowej Wsi, a 

III miejsce Marta Wronikowska – PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach. Wyróżnienia otrzymali: 

Anna Turek i Jakub Rzeszotek, oboje z PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach.  

(Ciąg dalszy ze strony 1) 
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poziom prezentacji, co świadczy o tym, że młodzi 

artyści pracują i stale się rozwijają. Martwi natomiast 

fakt, że niektóre występy nie były do końca 

przemyślane, na przykład wokaliści śpiewali 

nieodpowiedni do ich wieku i możliwości repertuar. 

Wybraliśmy te prezentacje, które mogą być 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 
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Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 

BADAMY POTRZEBY MŁODZIEŻY 

Joanna Seremak, Kaja Winiarz, Jakub Ambroziak i 

Mateusz Mikulski spisywali wyniki przez kilka dni. 

przedstawione szerszej publiczności – skomentował 

werdykt Radosław Mazur, jeden z członków jury.  

Koncert Galowy, połączony z wręczeniem 

nagród, odbędzie się podczas Dni Puszczy 

Kozienickiej w dniu 2 czerwca 2012r. (sobota) o 

godz. 18.00 w kozienickim amfiteatrze. 

Zdjęcia z imprezy można znaleźć na stronie 

społecznościowej Facebook’a. 

W grupie baletowej MOTYLEK z Kozienickiego Domu Kultury zatańczyły aż 42 dziewczynki. 

MUSIC DANCE 

Młodzież uczestnicząca w warsztatach 

multimedialnych aktywnie uczestniczyła w badaniu 

ankietowym przeprowadzonym w kozienickich 

gimnazjach i szkołach średnich. Ankiety, przygotowane 

do zbadania potrzeb edukacyjnych młodzieży w 

kontekście działalności Kozienickiego Domu Kultury, 

wypełniło 244 osoby. W czerwcu zostaną opublikowane 

wyniki, które pomogą w przygotowaniu oferty zajęć 

wakacyjnych oraz na rok szkolny 2012/2013. Ale już 

teraz możemy zdradzić, że młodzież najbardziej 

interesowała się kinem letnim, koncertami, różnego 

rodzaju tańcem, zajęciami muzycznymi i plastycznych. 

Nie brakuje też chętnych na spotkania ze sławami i na 

warsztaty teatralne. 



teledysk do utworu „Ciało i krew”. 

W jubileuszowym programie 

wystąpiła młodzież, która 

współpracuje i tworzy program 

Qlturalni: Małgorzata Kutyła, Kuba 

Ambroziak i Mateusz Mikulski oraz 

rzecznicy kozienickiej policji 

Patrycja Zaborowska i straży 

Waldemar Krakowiak. Na rozmowę 

udało się także namówić Barbarę 

Mrozek-Olechno, instruktorkę 

Młodzieżowej Estrady Piosenki, 

działającej w Kozienickim Domu 

Kultury. Estrada także w tym roku 

świętuje 18-lecie powstania. 

Równolegle z telewizyjnym 

programem na scenie pojawiali się 

wokaliści Młodzieżowej Estrady 

Piosenki. Swoje wokalne możliwości 

zaprezentowali: Małgorzata Kutyła, 

Luiza Luśtyk, Katarzyna Luśtyk, 

Filip Kucharczyk i Przemek 

Wasiński.  Do wspólnego tańca w 

rytmie twista zachęcała instruktor 

Helena Szamańska. Wszyscy 

goście, mogli wziąć udział w 
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RELACJA: Jubileusz 18-lecia Kroniki Kozienickiej 

Wywiady, wspomnienia, 

występy artystyczne i zabawy z 

nagrodami – tak w niedzielę, 20 

maja na placu za Kozienickim 

Domem Kultury świętowała 

swój jubileusz 18-lecia Lokalna 

Telewizja „Kronika Kozienicka”.  

Pracownicy Kroniki przygotowali 

ponad dwugodzinny program „na 

żywo”. W specjalnym plenerowym 

studiu goście w różny sposób 

związani z lokalną telewizją 

udzielali wywiadów, które 

przeplatano archiwalnymi 

materiałami. 

W studiu pojawili się między 

innymi byli pracownicy: Elwira 

Kozłowska (obecnie dyrektor KDK), 

Agnieszka Żarłak, Piotr Wojnowski 

oraz prowadzący serwisy sportowe 

Stanisław Kacperek. Wśród 

zaproszonych gości byli 

przedstawiciele nieistniejącego już 

zespołu OHO: Wojtek Bednarz i 

Krzysztof Kaim, którzy w latach 90-

tych nagrali wspólnie z Kroniką 

W  plenerowym studio wywiady z gośćmi 

przeprowadzali Rafał Koczyk (z lewej) i Marta 

Augustyn-Pulkowska. Wywiadu udzielają: Kuba 

Ambroziak, Małgorzata Kutyła i Mateusz Mikulski. 

Filmuje Dariusz Wąsik.   

konkursach z wiedzy o Kozienicach 

i telewizji prowadzonych przez 

Piotra Wojnowskiego, a najmłodsi 

malowali tort dla jubilatki pod 

okiem Agnieszki Piwkowskiej, 

Agnieszki Żarłak i Heleny 

Szamańskiej. Wszyscy dostawali 

atrakcyjne nagrody. Prezentami 

były różne gadżety, w tym gadżety 

Kroniki oraz kupony na zakupy, do 

salonu kosmetycznego, fitness, 

kwiaciarni czy na usługi 

internetowe. 

Gwiazdą wieczoru był zespół 

Roxy ze Zwolenia, w którym gra 

akustyk z domu kultury Jacek 

Opalski.  

Po zakończeniu programu 

telewizyjnego przed sceną pojawił 

się tort ufundowany przez jednego 

ze sponsorów, a zaproszeni goście 

odśpiewali tradycyjne „sto lat”. 

Zdjęcia z imprezy można 

obejrzeć na stronie Kozienickiego 

Domu Kultury serwisu 

społecznościowego facebook. 

Dyrektor Elwira Kozłowska w towarzystwie 

muzyków z nieistniejącego już zespołu OHO (od 

lewej): Wojtka Bednarza (obecnie HeRRmo) i 

Krzysztofa Kaima.  

Zespół Roxy w składzie (od lewej): Artur Kusio, 

Iwona Gront i Jacek Opalski (akustyk Kozienickiego  

Domu Kultury). 

Na żywo i w plenerze 

Życzenia i wielki urodzinowy tort. Z kamerami 

Tomasz Rybiński (z lewej) i Dariusz Wąsik. W tle: 

Piotr Wojnowski, dyrektor Elwira Kozłowska, 

Renata Jasek, Stanisław Kacperek, Marta Augustyn-

Pulkowska, Rafał Koczyk i Barbara Mrozek-Olechno.  



Witold Makarewicz. Podkreślił on 

jak ważne dla uczestników UTW są 

prowadzone zajęcia, oraz że 

większość chętnie i aktywnie w nich 

uczestniczy. 

Mijający rok akademicki 

podsumowała dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska, a po raporcie wręczyła 

specjalne wyróżnienia dla 

najaktywniejszych absolwentów IV 

edycji. Otrzymali je: Krystyna 

Szerszeń, Anna Kozłowska, Barbara 

Pruszczak, Barbara Władysława 

Drachal i Jan Mazur. Specjalne 

podziękowania skierowano też dla 

grupy fotograficznej działającej w 

ramach zajęć fakultatywnych UTW, 

którzy zaprezentowali swe prace na 

wystawie „poza czasem II”, która 

towarzyszyła podsumowaniu roku 

akademickiego, a byli to: Barbara 

Ponad stu słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

spotkało się w czwartek, 10 

maja w Kozienickim Domu 

Kultury na uroczystym 

zakończeniu roku 

akademickiego 2011/2012.  

Po powitaniu zgromadzonych, 

wykład zatytułowany „Rozmowy o 

samorządzie i problemach 

współczesności” wygłosił burmistrz 

dr inż. Tomasz Śmietanka. 

Zapoznał on słuchaczy z wynikami 

badań jakościowych nad 

wizerunkiem gminy Kozienice. Na 

koniec dodał, że wkrótce będą 

przeprowadzone kolejne badania 

mające na celu określenie potrzeb 

rozwojowych miasta i regionu. 

Po zakończeniu wykładu 

przyszedł czas na życzenia udanych 

wakacji. Życzenia przekazali 

burmistrz Tomasz Śmietanka oraz 

przewodniczący Rady Miejskiej 

Mariusz Prawda i 

wiceprzewodniczący Edward 

Pułkowski. Następnie głos zabrał 

przewodniczący Rady Słuchaczy 

Po wakacjach czas na „magisterki” 

ZAJĘCIA W KDK: Uniwersytet Trzeciego Wieku 
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Uniwersytet Trzeciego Wieku działający w 

Kozienickim Domu Kultury został powołany do życia 

jako pierwszy w regionie w sierpniu 2008 roku. 

Pomysłodawcą i realizatorem przedsięwzięcia była 

dyrektor Domu Kultury Elwira Kozłowska. Uniwersytet 

od samego początku cieszy się niesłabnącym 

zainteresowaniem ze strony mieszkańców. W każdej 

edycji bierze udział ponad setka słuchaczy. Słuchacze 

uczestniczą w wykładach o zróżnicowanej tematyce: o 

samorządzie lokalnym, historii, filozofii, psychologii 

czy podróżach. Dużym zainteresowaniem cieszą się 

zajęcia fakultatywne, takie jak: gimnastyka 50+, joga, 

aqaaerobik, kurs tańca, nornic walking, zajęcia 

komputerowe, fotograficzne i językowe. Ofertę 

uzupełniającą stanowią koncerty edukacyjne, podczas 

których muzycy Filharmonii Narodowej z Warszawy 

przybliżają różne gatunki muzyczne oraz wycieczki, 

m.in. słuchacze UTW korzystają z 20% zniżki na 

wyjazdy organizowane przez Kozienicki Dom Kultury w 

ramach comiesięcznego cyklu „Teatralne Podróże”. We 

wrześniu 2012r. ruszają zapisy do piątej edycji UTW w 

Kozienicach, na rok akademicki 2012/2013. 

Rok akademicki 2011/2012 ukończyło 114 słuchaczy UTW. 

Ptak, Izabela Filipczuk, Jan Mazur, 

Jerzy Burkiewicz, Leszek Jurkowski, 

Marian Wołowik, Stefan Walczak, 

Witold Makarewicz.  

Wszyscy słuchacze, czyli 114 

osób, odebrało dyplomy za udział w 

zajęciach. Spotkanie zakończył 

Łukasz Różycki, który wystąpił z 

autorskim recitalem. Za swój 

koncert otrzymał gorące brawa, a 

publiczność długo nie pozwalała mu 

zejść ze sceny. 

Ostatni wykład w mijającym roku 

aka demi ck im  pośw ięc ony 

samorządowi wygłosił Burmistrz 

Kozienic, dr inż. Tomasz 

Śmietanka. 

UTW W PIGUŁCE 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

Kozienickiego Domu Kultury  

im. B. Klimczuka 
pod honorowym patronatem 

Burmistrza Gminy Kozienice  

dr inż. Tomasza Śmietanki 

Dyrektor: 
Elwira Kozłowska 

Koordynatorzy: 

Hanna Szczepanowska 

Barbara Mrozek-Olechno 
Rada słuchaczy:  

Krystyna Berezowska, Wiesława Zmitrowicz, 

Roman Kopacz, Stefan Walczak,  

Witold Makarewicz (przewodniczący)  

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

