
Ze względu na niezbyt sprzyjającą aurę 

obchody zamiast przed, odbyły się w Domu 

Kultury. Na sali widowiskowej wystąpili 

uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia z 

Kozienic oraz soliści Młodzieżowej Estrady 

Piosenki działającej w KDK. Przypomnieli oni 

znane i mniej znane utwory Bogusława 

Klimczuka: „Jabłuszko pełne snu”, „Długi 

Bill” czy „Królowa Barbara”.  Można było też 

samemu zmierzyć się z wielkim przebojem 

tego kompozytora pt. „Rudy Rydz” podczas 

karaoke. Dzieci brały udział w zabawie 

plastycznej zatytułowanej „Barwy ziemi”, 

która także nawiązywała do twórczości 

Bogusława Klimczuka.  Były liczne konkursy 

z nagrodami nawiązujące do Dnia Patrona. 

Na wszystkich uczestników czekały upominki 

ufundowane przez KDK oraz zupa 

pieczarkowa. Obchodom towarzyszyła 

wystawa fotografii z Festiwali im. Bogusława 

Klimczuka organizowanych już od 10 lat w 

naszym mieście. W organizację tego dnia, 

oprócz pracowników KDK, zaangażowali się 

wolontariusze z grupy „Skrzydła” działającej 

w placówce. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Już po raz piąty, w Kozienickim Domu Kultury, 

odbyła się inauguracja roku akademickiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oferta ta cieszy 

się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony 

mieszkańców. 

Na inaugurację roku akademickim 2012/2013, 

podobnie jak w latach poprzednich, przybyło ponad sto 

osób, w tym słuchacze poprzednich edycji, a także 

liczna grupa osób, które zapisały się na listę UTW w 

Kozienicach po raz pierwszy, we wrześniu br.   

Przybyłych na inaugurację powitali przedstawiciele 

władz gminnych: Tomasz Śmietanka, burmistrz Gminy 

Kozienice (na zdjęciu) oraz Edward Pułkowski, wice 

przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach. 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

DZIEŃ PATRONA 

PAŹDZIERNIK w KDK: 

> 6 października godz. 

17.00 ŚWIATOWY 

DZIEŃ ŚMIECHU . 

Szczegóły na plakacie, 

na ostatniej stronie. 

> 14 października 

Wieczór poezji Grupy 

Poetyckiej ERATO.  

> 19 października godz. 

16.15 Wyjazd z cyklu 

Teatralne Podróże do 

Teatru NARODOWEGO w 

Warszawie na komedię 

tragiczną MIŁOŚĆ  

NA KRYMIE.  

> 21 października godz. 

1 1 . 4 0  P o r a n e k 

Teatralny dla dzieci.  

> 26 października godz. 

1 2 .00  Ur ocz ys t e 

r o z s t r z y g n i ę c i e  

X Ogólnopolskiego 

K o n k u r s u 

Literackiego im. Marii 

Komornickiej.  
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Konkursy z nagrodami, występy artystyczne, karaoke i pyszna zupa grzybowa - 

wszystko to czekało na mieszkańców Ziemi Kozienickiej, 22 września,  

w Kozienickim Domu Kultury. Po raz pierwszy odbył się Dzień Patrona czyli 

Bogusława Klimczuka - znakomitego kompozytora, pianisty i dyrygenta 

pochodzącego z Kozienic. W sobotę obchodzony był także Europejski Dzień bez 

Samochodu. 

 Inauguracja UTW w Kozienicach 
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Inauguracja UTW w Kozienicach - czas na magisterki  

Wykład inauguracyjny, 

omawiający raport z badań 

ilościowych pt. „Wizerunek Miasta i 

Gminy”, wygłosił burmistrz 

Kozienic, zaś w koncercie 

okolicznościowym wystąpił chór z 

Szydłowca „Gaudium Canti” (na 

zdjęciu), który zaprezentował 

zróżnicowany repertuar od utworów 

religijnych po pieśni ludowe. 

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 Kozienickiego Domu 

Kultury Elwira Kozłowska. Honorowy 

patronat nad UTW w Kozienicach, 

od początku jego działalności, objął 

dr inż. Tomasz Śmietanka, 

burmistrz Gminy Kozienice. 

Inicjatywa została wsparta przez 

Radę Miejską z Kozienic. 

W każdej edycji UTW w 

Kozienicach bierze udział ponad sto 

osób. Słuchacze uczestniczą w 

wykładach o zróżnicowanej 

tematyce. Wśród wykładowców 

znajdują się pracownicy 

warszawskich i krakowskich uczelni 

oraz kozieniccy prelegenci. Ofertę 

uzupełniającą stanowią koncerty 

edukacyjne, podczas których 

występują muzycy Filharmonii 

Narodowej z Warszawy oraz 

wycieczki, m.in. słuchacze UTW 

korzystają z 20% zniżki na wyjazdy 

organizowane przez KDK w ramach 

comiesięcznego cyklu „Teatralne 

Podróże”. Dużym zainteresowaniem 

cieszą się zajęcia fakultatywne, 

takie jak: kurs tańca, gimnastyka 

50+, joga, tańce w kręgu, aqua 

aerobic, nordic walking, warsztaty 

fotograficzne, językowe i 

komputerowe.  

Działalnością Uniwersytetu 

kieruje dyrektor KDK Elwira 

Kozłowska. Koordynatorkami są 

instruktorki z tej placówki: Izabela 

Barcikowska-Poździk oraz Barbara 

Mrozek-Olechno. 

Pełna oferta UTW na stronie: 

www.dkkozienice.pl. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Wystawa prac uczniów z Garbatki-Letnisko 

Słuchawki, telewizor, piłka - niby zwyczajne przedmioty, ale 

wykonane z niezwykłego materiału - „wyczarowane” z drewna. 

Te i wiele innych eksponatów autorstwa uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko można oglądać od 

piątku, 21 września, w Galerii Kozienickiego Domu Kultury.    

Zgromadzono tu przedmioty, które powstawały sukcesywnie od 

2005 roku. Są to zarówno prace dyplomowe uczniów, jak i konkursowe, 

które były wykonane na Międzynarodowe Targi Poznańskie.  

Zespół Szkół Drzewnych w Garbatce powstał w 1948 roku.  Od tego 

czasu mury placówki opuściło 4 tys. młodych ludzi. W szkolnych 

pracowniach zdobywają oni nie tylko praktyczne umiejętności obróbki 

drewna, ale także mogą rozwinąć się artystycznie. 

Uroczystego otwarcia wystawy dokonała Agnieszka Piwkowska, 

instruktor plastyki KDK. O pracach i ich tworzeniu opowiedział Mirosław 

Dziedzicki, dyrektor Zespołu Szkół (na zdjęciu). Podczas wernisażu, pan 

Mirosław obchodzi swoje 50 urodziny. Zgromadzeni na wystawie 

odśpiewali solenizantowi gromkie „100 lat”.  

Niezwykłą wystawę prac uczniów z Garbatki pt. „Wyczarowane z 

drewna” można oglądać w Galerii KDK do połowy listopada. 

Niezwykli czarodzieje 
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RELACJA: Dzień Patrona i Europejski Dzień bez Samochodu  

Dwa święta jednego dnia 

*** 

22 września obchodzony był Europejski Dzień bez 

Samochodu.  Z tej okazji Kozienicki Dom Kultury 

postanowił namówić mieszkańców Ziemi Kozienickiej do 

korzystania z alternatywnego środka transportu, jakim 

jest rower oraz do aktywnego spędzania wolnego czasu 

na świeżym powietrzu. Henryk Motyka namawiał do 

spacerowania z kijkami - nordic walking jest coraz 

bardziej popularny w naszym mieście. Chętni mogli 

także spalić kalorie na specjalnym rowerku 

stacjonarnym, który udostępniło Kozienickie Centrum 

Rekreacji i Sportu. A ci, którzy przyjechali na własnym 

jednośladzie mogli go oznakować. Na chętnych czekali 

przedstawiciele kozienickiej policji. Nie zabrakło 

pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, konkursów dla najmłodszych oraz dla tych 

trochę starszych. Zgromadzeni na sali widowiskowej 

mogli także wykazać się wiedzą jak ekonomicznie 

poruszać się swoim autem po mieście. Konkursy 

poprowadziły instruktorki KDK Izabela Barcikowska-

Poździk i Barbara Mrozek-Olechno oraz policjanci z 

kozienickiej komendy. Uczestnicy konkursów 

otrzymywali upominki ufundowane przez KDK oraz 

Komendę Powiatową Policji z Kozienic. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Slalom w alkogoglach. 

Duzi i mali „fani” muzyki. 

Tańce integracyjne. 

Do konkursu zakwalifikowano 203 zgłoszenia (dwa zgłoszenia zostały 

odrzucone za niezgodność z regulaminem), w tym: w kategorii młodzież - 

poezja: 17 zgłoszeń, w kategorii młodzież - proza: 37 zgłoszeń, w kategorii 

dorośli - poezja: 76 zgłoszeń, w kategorii dorośli – proza: 73 zgłoszenia.     

Komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Olszewska-Schlling, 

przewodnicząca – poetka, pisarka, dziennikarka radiowo-telewizyjna, ZLP w 

Warszawie, Michał Kasprzak – poeta, polonista, krytyk literacki, instruktor 

Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie Krzysztof Kaim – poeta, 

polonista, doktorant Filozofii Kultury na UMCS w Lublinie oraz Halina 

Koryńska, sekretarz – instruktor KDK, postanowiła nagrodzić: 

Kategoria: Młodzież - Poezja 

I miejsce: Nikodem Sienkiewicz – godło „Niko” – Jaroszowice – Zespół 

Szkół im. 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach – 

gimnazjum; II miejsce: Klaudia Ciepłucha – godło „Cecile” – Wrocław – V 

Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Jasińskiego we Wrocławiu – za wiersz 

„Wojna domowa”; III miejsce: Maciej Henryk Modzelewski – godło 

„Maciejka” – Białobrzegi – Niepubliczne Gimnazjum „Siódemka” w 

Białobrzegach za wiersze „Samotność” i „Mieszkanie za niebieskimi 

drzwiami” 

Kategoria: Młodzież - Proza 

I miejsce: nie przyznano; II miejsce (ex aequo): Weronika Ososko – 

godło „Si-La-Sol-Fa-Fa” – Wrocław – opowiadanie bez tytułu; Karolina 

Sowińska – godło „Owly” – Kielce – absolwentka Gimnazjum Integracyjnego 

nr 4, od września uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. 

Słowackiego w Kielcach – opowiadanie pt. „Słoń albo żona”; III miejsce: 

Aleksandra Staniszewska – godło „Mariposa” – Sobienie Szlacheckie – 

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Otwocku – opowiadanie pt. 

„Empiria”; Wyróżnienia: Olga Wojczyńska – godło „Krokiet” – Lubartów – 

II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie – opowiadanie pt. 

„Ona jest ze snu” – op. mgr Aleksandra Solarz; Gabriela Łukasik – godło 

„Efria” – Radzionków – Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w 

Tarnowskich Górach – opowiadanie pt. „Kraina czarów…”; Wyróżnienie 

pozaregulaminowe – nagroda przewodniczącej Komisji Konkursowej – 

książka pt. „Czekając na wiatr”: Natalia Surma – godło „Surma” – Lublin – 

Gimnazjum nr 19 w Lublinie – opowiadanie pt. „Marmurowa tablica” – op. 

Ewa Grodecka 

Kategoria: Dorośli - Poezja 

I miejsce: Małgorzata Stachowiak-Schreyner – godło „Opowiem ci bajkę” – 

Sulechów; II miejsce: Jerzy Fryckowski – godło „Pies” – Dębnica 

Kaszubska; III miejsce: Paweł Podlipniak – godło „Purpendicular” – 

Radom; Wyróżnienia: Michał Witold Gajda – godło „Ostatnie stadium 

nałogu” – Września; Piotr Zemanek – godło „Petrarka” – Bielsko-Biała; 

Monika Mazur – godło „Cosmosami” – Radom 

Kategoria: Dorośli - Proza 

I miejsce: Piotr Przybyła – godło „Fiodor” – opowiadanie pt. „Poetka-

wariatka” - Karpacz; II miejsce: Przemysław Rydzewski – godło „Figus” – 

opowiadanie pt. „Ojciec kwitnie” – Gdynia; III miejsce: Ewa Hatała – 

godło „Iga” – opowiadanie pt. „Obiad” – Lublin; Wyróżnienia: Szymon 

Jerzy Owoc – godło „Cymru” – opowiadanie pt. „Całe to życie wydaje się 

niczym” – Wschowa; Małgorzata Grajewska – godło „eMka” – opowiadanie 

pt. „Mucha” – Bydgoszcz; Maria Agier – godło „Majra” – opowiadanie pt. 

„Niewinni czarodzieje” – Kurowice 

Protokół z rozstrzygnięcia   

X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego imienia Marii Komornickiej 



WYDARZENIA I ZAJĘCIA W KDK: Zaczynamy nowy rok artystyczny 
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OJ! BĘDZIE SIĘ DZIAŁOOO! 
Rekordowa liczba chętnych zgłosiła się na warsztaty 

teatralne i dziennikarskie. Rekordowa liczba zapisanych do 

Grupy Baletowej „Motylek” - tak zaczynamy kolejny rok 

edukacji kulturalnej w KDK-u.  

Zajęcia rozpoczęli uczestnicy warsztatów, którzy biorą w nich 

udział od kilku lat: młodzi wokaliści już śpiewają, poeci tworzą, a 

reporterzy przygotowują programy. Wszyscy, którzy przyszli na 

spotkania po raz pierwszy, rozpoczną zajęcia w październiku. Nadal 

zapraszamy do zapoznania się z ofertą placówki. Są jeszcze wolne 

miejsca na zajęcia z języka niemieckiego oraz do zespołu 

breakdance.  

Szczegóły można 

znaleźć na stronach 

internetowych: 

www.dkkozienice.pl, 

facebooku, kanale 

YouTube i telewizji 

lokalnej „Kronika 

Kozienicka”. 

Radosław Mazur (z kubkiem) rozpoczyna kolejny 

rok warsztatów improwizacyjnych. Na zdjęciu 

„stara gwardia” (od lewej): Daniel Kozłowski, 

Błażej Doniec i Hubert Smolarczyk. 

Już za kilka miesięcy będziemy mieli kilkunastu 

nowych reporterów. Renata Jasek opowiada o 

zajęciach i projektach jakie będą realizowane. 

Helena Szamańska i Motylki. W balecie zakochała 

się rekordowa liczba dzieci. 
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