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CZERWIEC w KDK: 

> 30 maja - 1 czerwca 

O B C H O D Y  D N I 

P U S Z C Z Y 

KOZIENICKIEJ. 

> Sobota, 7 czerwca 

godz. 13.30 Wyjazd  

z cyklu Teatralne 

Podróże do Teatru 

S T U D I O  B U F F O 

w  Warszawie na musical 

ROMEO I JULIA. 

> Niedziela, 8 czerwca 

godz. 11.40 Poranek 

Teatralny dla dzieci pt. 

BRZYDKIE KACZĄTKO. 

> Sobota, 14 czerwca 

g o d z .  1 3 . 0 0  

I Ogólnopolski Turniej 

Tańca BREAK DANCE 

„ K o z i e n i c e  C i t y 

Breakers” i godz. 20.00 

koncert ELDO. 

> Środa, 18 czerwca 

godz. 19.00 Pokaz 

t e a t r a l n y  G r u p y 

S T O J Ą C Y  L U D Z I E  

p t .   „ J U S T Y N A , 

SIOSTRA…”. 

> Sobota, 21 czerwca 

godz. 22.00 NOC 

ŚWIĘTOJAŃSKA. 

> Czwartek, 26 czerwca 

g o d z .  1 7 . 0 0 

Zakończenie Roku 

K u l t u r a l n e g o 

2 0 1 3 / 2 0 1 4  

dla zespołów, sekcji, 

klubów działających  

w KDK. 

> 28 i 29 czerwca 

P Ó Ł F I N A Ł  M I S S 

POLSKI 2014 I FINAŁ 

M I S S  P O L S K I 

NASTOLATEK 2014. 

DYPLOMY ROZDANE 

Zgromadzonych powitała koordynatorka 

UTW Izabela Barcikowska-Poździk, 

a  następnie oddała głos dyrektor KDK 

i jednocześnie pomysłodawczyni tego 

przedsięwzięcia Elwirze Kozłowskiej. 

Podziękowała ona za kolejny rok spędzony 

razem, za miłe chwile oraz wyraziła 

nadzieję, że wykłady i dodatkowe zajęcia 

zainspirowały do nowych działań i dalszego 

samodoskonalenia. Podsumowany został 

także miniony rok akademicki. W wyniku  

naboru słuchaczy na rok akademicki 

2013/2014 w I semestrze zgłosiło się 189 

osób (w tym 35 nowych słuchaczy), a w 

semestrze  II - 178 osób (w tym 11 

nowych słuchaczy). W sumie w ciągu 

całego roku akademickiego na Uniwersytet 

uczęszczało dokładnie 200 słuchaczy, gdzie 

zdecydowana większość to kobiety (163). 

Słuchacze uczestniczyli w   44 wykładach 

z  różnych dziedzin, m.in. z prawa, 

literatury, turystyki, archeologii, historii, 

filozofii, fotografii, sztuki i psychologii oraz 

uczestniczyli w dwóch wykładach 

wyjazdowych: w październiku 2013 r.  do 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz 

w  kwietniu 2014 r. do Muzeum 

Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się też 

zajęcia fakultatywne takie  jak: joga, 

gimnastyka 50+,  aqua aerobik, kurs 

tańca, nordic walking, zajęcia 

komputerowe, fotograficzne i językowe. 

Powstała również grupa teatralna. 

Słuchacze UTW tworzyli również liczną 

grupę uczestników rajdu nornic walking 

„Wiosna w Puszczy Kozienickiej” 

zorganizowanego w marcu 2014 r. przez 

kozienicki oddział PTTK. Nie zabrakło też 

koncertów w wykonaniu muzyków 

Filharmonii Narodowej w  Warszawie, 

dwóch wycieczek turystycznych: 

jednodniowej do Nieborowa oraz 

trzydniowej „Szlakiem Piastowskim” oraz 

wyjazdów z cyklu „Teatralne Podróże”. 

Podsumowanie zakończyło się 

specjalnymi podziękowaniami dla Rady 

Słuchaczy. Kwiaty i upominki otrzymali 

Witold Makarewicz, Krystyna Berezowska, 

Janina Bielas, Krystyna Drożdż i Stefan 

Walczak. Były też podziękowania dla gościa 

honorowego, prof. Tadeusza Stępnia 

współpracującego z KDK od początku 

działalności UTW w naszym mieście. Jak co 

roku nagrodzono też najaktywniejszych 

słuchaczy. Zostały nimi:  Jolanta 

Głaczkowska, Krystyna Sajnaga i Jolanta 

Borowska. Podczas uroczystego 

zakończenia roku akademickiego 

nagrodzono również laureatów  quizu 

z  wiedzy o znanych postaciach kultury 

niemieckiej. Tu najlepszą okazała się 

Jolanta Głaczkowska, drugie miejsce w 

konkursie zdobyły Leokadia  Jakubowska 

i Jolanta Borowska,  a trzecie Jadwiga 

Mazur, Halina Wolszczak i Urszula Doniec.  

Po uroczystym wręczeniu dyplomów 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

W czwartek, 15 maja w sali widowiskowej Kozienickiego Domu Kultury, 

słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli kolejny rok 

akademicki 2013/2014. Były podziękowania, gratulacje, życzenia, 

piękne kwiaty oraz dyplomy i nagrody. 
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i upominków,  głos zabrali zaproszeni goście burmistrz 

Gminy Kozienice dr Tomasz Śmietanka, 

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Pułkowski,  

starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór oraz 

prof. Tadeusz Stępień. Podziękowali oni za wspaniałą 

inicjatywę, jaką było utworzenie UTW w naszym 

regionie oraz życzyli pogodnych i udanych wakacji, 

aby wszyscy wrócili wypoczęci i uśmiechnięci w 

nowym roku akademickim. W imieniu swoim i 

wszystkich słuchaczy głos zabrała także Krystyna 

Berezowska - wiceprzewodnicząca Rady Słuchaczy - 

dziękując  za wspaniałą atmosferę, wsparcie i 

możliwość realizowania się, a przewodniczący Rady 

Słuchaczy Witold Makarewicz podziękował za 

wspaniałą współpracę, do której nie doszłoby gdyby 

nie wsparcie i zaangażowanie lokalnych władz i 

dyrektor Elwiry Kozłowskiej. Kwiaty i drobne upominki 

złożono na ręce dyrekcji, koordynatorki UTW, 

zaproszonych gości  oraz osób prowadzących zajęcia 

fakultatywne. Wszystkim uczestnikom 6. już edycji 

UTW wręczono dyplomy ukończenia roku 

akademickiego 2013/2014 oraz pamiątkowe zdjęcie z 

wyjazdowego wykładu do Muzeum Kuncewiczów w 

Kazimierzu Dolnym.  

Uroczystość zakończył koncert Kuby Michalskiego – 

autora, kompozytora, wokalisty i  gitarzysty. W 

koncert pt. „Podróż. Piosenki do wierszy wielkich 

poetów” zgromadzeni wysłuchali m.in. utworów 

Leśmiana, Asnyka, Mickiewicza i Baudelaire’a. Pojawiły 

się także ballady Cohena i Kaczmarskiego. 

Nabór na nową edycję Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku roku akademickiego 2014/2015 odbędzie się 

we wrześniu 2014 r. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

DYPLOMY ROZDANE 

Grupa twórcza „Vena” działa w Kozienickim Domu Kultury już 17 lat. Obecnie skupia 15 twórców. 

Biorą oni udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych oraz w wielu konkursach. Jednym z  nich 

był konkurs zorganizowany przez Muzeum Wsi Radomskiej. 

Tematyką konkursu było uczczenie  kanonizacji  Jana Pawła II, a głównym 

celem było  przybliżenie jego życia, działalności oraz historii jego 

pontyfikatu. W konkursie udział wzięli artyści z całej Polski, w tym także 

nasi reprezentanci. Prace były wykonywane indywidualnie, wśród których 

znajdowało się m.in. obrazy, rzeźby w drewnie, ceramika, haft czy 

kowalstwo artystyczne. Łącznie napłynęło 26 prac, a oceniała je komisja 

w składzie: Alina Włodarz z Zespołu Szkół Plastycznych, prodziekan 

Wydziału Sztuki UT-H Mariusz Dański, wizytator katechetyczny Kurii 

Diecezji Radomskiej ks. Stanisław Piekielnik i Justyna Górska-Streicher. 

Biskup Henryk Tomasik serdecznie podziękował artystom  za ukazanie 

wielkości  osoby Jana Pawła II, a muzeum za zorganizowanie tego 

konkursu.  Jury wręczyło nagrody laureatom wśród, których znaleźli się 

Kozieniccy twórcy należący do grupy twórczej „Vena” działającej w KDK. 

W dziedzinie rzeźby w drewnie  główną nagrodę otrzymał Andrzej 

Zieliński, w płaskorzeźbie Zbigniew Kurasiewicz (na zdjęciu), w koronce 

Barbara Drachal, a wyróżnienie w malarstwie otrzymała Marlena 

Zielińska.                                                                  Karolina Jaskulak 

JAN PAWEŁ II CZŁOWIEK POLAK  

Dyplomy słuchaczom wręczali: burmistrz Gminy 

Kozienice dr Tomasz Śmietanka, starosta Powiatu 

Kozienickiego Janusz Stąpór i wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej Edward Pułkowski. 
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KONIE NA ŚCIANIE 

Uroczystej inauguracji dokonała dyrektor Elwira 

Kozłowska. Przedstawiła ona pokrótce sylwetkę 

mieszkającego w Garbatce-Letnisko artysty. Następnie 

komisarz wystawy, Agnieszka Bieńkowska, zgodnie ze 

swoją przedmówczynią stwierdziła, że tematyka prac 

olejnych łączy się z Kozienicami swymi nawiązaniami 

do koni i do puszczy, które dominowały na obrazach.  

Sam autor, Jerzy Kaczmarek, stwierdził, że do 

tworzenia nie wystarczy tylko talent, ale należy włożyć 

wiele pracy w gruntowne przygotowanie się do 

malowania. Dlatego artysta ukończył Liceum 

Plastyczne w Kielcach, następnie Akademię Sztuk 

Pięknych w Krakowie oraz wytrwale zgłębiał wiedzę o 

końskiej anatomii jako słuchacz tamtejszej Akademii 

Rolniczej. Ważną rolę w przygotowaniu się do 

przeniesienia rzeczywistości na płótno odegrały także 

artystyczne podróże. Bohater dnia wspomniał również, 

jak wielką wagę w jego twórczości odegrali dobrzy 

mentorzy m.in. ks. Władysław Paciak. Jerzy 

Kaczmarek podzielił się również z publicznością swymi 

planami na artystyczną przyszłość. W najbliższym 

czasie mają powstać liczne obrazy plenerowe, których 

przedsmak można było obserwować na ścianach 

galerii w Domu Kultury. 

Otwarciu wystawy towarzyszył spontaniczny gest 

Zofii Kucharskiej, kozienickiej poetki ludowej, która 

wyrecytowała jeden ze swych wierszy o Puszczy 

Kozienickiej poruszając tematykę nieobcą pracom 

malarskim. 

W ramach podziękowań złożono kwiaty na ręce 

Jerzego Kaczmarka, czym zakończono ten uroczysty 

wieczór. 

Wśród gości znalazła się rodzina artysty, znajomi, 

przyjaciele, twórcy działający w grupie twórczej 

„Vena” w KDK oraz Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Edward Pułkowski. Wystawa będzie czynna 

do 28 czerwca 2014 r.  

Piotr Tasak 

9 maja w Kozienickim Domy Kultury imienia Bogusława Klimczuka odsłonięta została 

wystawa prac malarskich Jerzego Kaczmarka pod tytułem „Pejzaże z końmi”. 

Od lewej: autor obrazów Jerzy Kaczmarek, 

komisarz wystawy Agnieszka Bieńkowska  

i dyrektor Kozienickiego Domu Kultury  

Elwira Kozłowska.  



Str. 4 

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

MAŁY CZARODZIEJ 
„Mały czarodziej” to tytuł spektaklu, który 

odbył się w Kozienickim Domu Kultury w 

niedzielę, 18 maja. Zaprezentowali go aktorzy z 

teatru „Urwis” z Krakowa. 

Duluś, czyli bardzo nieśmiały dopiero uczący się 

czarodziej, szuka pomocy w zgłębianiu tajników magii. 

Na początku spotkał wiewiórkę, której pomógł, a ona 

w zamian za to pokazała mu drogę do magicznego 

drzewa i podarowała magiczną różdżkę. Po dotarciu na 

miejsce spotkał Chochlika, on pokazał mu trzy liście z 

trzema zadaniami do wykonania. Wraz z dziećmi 

Duluś rozwiązywał takie zadania jak: pomoc 

Chochlikowi w układaniu skarpetek w pary czy 

sadzenie roślin wokół drzewa. Najważniejszym jednak 

zadaniem było uszczęśliwić smutną osobę. Magik 

pomyślał, że bardzo nieszczęśliwa jest wróżka 

mieszkająca w zamku. Postanowił więc ją uszczęśliwić 

i oddał jej różdżkę. Uświadomił sobie, że największa 

magia to dobroć jaką dajemy innym ludziom. 

Dodatkową atrakcją przedstawienia były tańce i 

piosenki wykonywane razem z  aktorami. 

Niedzielny poranek teatralny został włączony do 

wspólnych obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin 

2014 w Polsce, które zostały objęte honorowym 

patronatem Pary Prezydenckiej Anny i  Bronisława 

Komorowskich.  

Kolejny poranek już 8 czerwca pt. „Brzydkie 

Kaczątko”. 

Patrycja Adamczyk 

SENIORZY - DZIECIOM 

„Smutna pajęczyca” taki tytuł nosił spektakl 

dla dzieci wystawiony w środę, 7 maja 

w  Kozienickim Domu Kultury.  

W rolę aktorów wcieliły się panie z grupy teatralnej 

działającej w  ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku: 

Teresa Wójcik, Krystyna Sajnaga, Teresa Pater, 

Krystyna Drożdż, Alicja Czerska, Leokadia 

Jakubowska, Krystyna Fryziel, Elżbieta Kopeć 

i  Jadwiga Binczak. W barwnych strojach własnego 

pomysłu opowiedziały historię pajęczycy, której zła 

sroka ukradła pierścionki. Ale dzięki podstępowi udało 

się ją złapać i nakłonić do ich oddania. Sroka 

przeprosiła pajęczycę i wszystko dobrze się skończyło. 

Wyprawiono wielki bal, by cieszyć się z tego, że sroka 

zrozumiała swój błąd. Dzieci z kozienickich przedszkoli 

były bardzo zadowolone i nagrodziły aktorki gromkimi 

brawami. Miejmy nadzieję, że nasi mali widzowie 

zrozumieli, że uczciwość jest bardzo ważna, a za złe 

uczynki zawsze trzeba przeprosić. Pieczę nad 

spektaklem sprawował Radosław Mazur, aktor 

współpracujący z  naszą placówką. 
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WYGRAJ SUKCES 
Po eliminacjach wstępnych 19. 

Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj 

Sukces”, które miały miejsce w marcu br., 

przyszedł czas na eliminacje regionalne. Odbyły 

się one w niedzielę, 11 maja w sali 

widowiskowej Kozienickiego Domu Kultury.  

Zaprezentowało się ponad 40 uczestników w wieku 

od 6 do 19 lat, w tym 5 z KDK z Młodzieżowej Estrady 

Piosenki (na zdjęciu od lewej): Katarzyna Luśtyk, Filip 

Kucharczyk, Anika Kęska, gościnnie Małgorzata 

Kutyła, Łukasz Konder i Martyna Pajączkowska. Każdy 

z nich przedstawiał dwie piosenki w języku polskim. 

Umiejętności wokalne oceniało  4-osobowe jury w 

składzie: Marian Zych - muzyk, kompozytor, aranżer, 

Mariusz Ryś - muzykolog, reprezentujący Tarnobrzeski 

Dom Kultury, Łukasz Jarzyński - aktor i muzyk oraz 

Piotr Dąbrówka - muzyk. Do finału zakwalifikowali się: 

Laura Olchawa - PSP w Brzezinach, Dominik Zdeb 

i  Karolina Nowak - Dom Kultury w  Małogoszczu, 

Aleksandra Łodzińska - Puławski Ośrodek Kultury 

„Dom Chemika”, Katarzyna Gęborek i Agnieszka 

Werens - Starachowickie Centrum Kultury oraz 

Martyna Pajączkowska - Kozienicki Dom Kultury im. B. 

Klimczuka.  

Przesłuchania finałowe odbędą się w dniach 12-14 

czerwca w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Główną 

nagrodą jest wycieczka do Eurodisneylandu pod 

Paryżem dla laureata Grand Prix i jego opiekuna 

artystycznego. Dla pozostałych laureatów 

przewidziano nagrody rzeczowe. 

KIDS IN ACTION 

Kozienicki Dom Kultury to bez wątpienia 

miejsce rozwijania licznych talentów. Jednym 

z  nich jest taniec. Sekcja break dance działa od 

2 lat i przyciąga wielu entuzjastów. Zajęcia 

prowadzone są przez Michała Wójcika.  

Break dance to nowoczesny rodzaj tańca. Już od 

wielu lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem 

na świecie. Kozienice także zaczęły rozwijać się w tym 

kierunku i od 2 lat mamy możliwość oglądania zespołu 

„KIDS IN ACTION”, który prezentuje swoje 

umiejętności w różnego rodzaju zawodach i 

konkursach. Obecnie w  dwóch grupach tańczy 12 

osób, które jak wspomina instruktor Michał Wójcik, 

bardzo chętnie i z  zaangażowaniem podchodzą do 

sprawy treningów. Podczas zajęć uczestnicy ćwiczą 

pojedyncze kroki, a przed występami całe układy 

taneczne. W ocenie jednego z małych tancerzy 

warsztaty nie są trudne, jednak często wyczerpujące. 

Panuje na nich miła atmosfera. 

- Jest bardzo fajnie, miło i przyjemnie – 

komentuje. 

Zajęcia odbywają się 3 razy w  tygodniu. Dla wielu 

mogłoby się wydawać, że to zbyt męczące, jednak nie 

dla tancerzy z „KIDS IN ACTION”. Bez względu na 

wszystko pojawiają się na zajęciach i  ćwiczą z 

ogromną cierpliwością. Pasja, którą chce się rozwijać, 

potrzebuje wkładu własnej siły. 

- Warto przychodzić na zajęcia – mówi jeden 

z  uczestników. – Uczymy się wielu ruchów 

tanecznych i możemy to pokazywać innym. 

Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych 

do brania udziału w warsztatach break dance oraz do 

korzystania z szerokiej gamy zajęć KDK. 

Bartłomiej Matracki 
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MUSIC - DANCE 

Pierwszego dnia ponad 40 wykonawców ze 

szkół podstawowych klas 0-III i IV-VI, 

gimnazjalnych i średnich zaprezentowało 

piosenki solo, w duetach i zespołach 

wokalnych, krótkie formy kabaretowe i 

improwizacyjne, a także utwory 

instrumentalne. Występy oceniała komisja w 

składzie: Magdalena Pawelec, aktorka Teatru 

Powszechnego w Radomiu i Zbigniew Jonak, 

muzyk, pedagog wokalny z Puławskiego 

Ośrodka Kultury „Dom Chemika”. Po obradach 

jury zdecydowało o  przyznaniu w 

poszczególnych kategoriach 5 pierwszych 

miejsc dla: Bartłomieja Nowaka z MDK w 

Radomiu, Jagody Przepiórki i Katarzyny 

Jaśkiewicz z Lipskiego Centrum Kultury, Klaudii 

Świątek z  DK w Zwoleniu i Martyny Pajączkowskiej 

z  KDK Kozienice. Na drugich miejscach uplasowali się: 

Zuzanna Gallopeni z PSP w Głowaczowie, Marta Kusal i 

Anika Kęska z KDK Kozienice, Kacper Szczepanik z 

MDK Radom, Adrianna Grzywacz. Na trzecich 

miejscach znaleźli się: Formacja „ADHD” z ZS-P w 

Słowikach Starych, Agata Krześniak z PSP nr 3 w 

Kozienicach, Julia Drab z MDK Radom, Damian Bączek 

z PG nr 1 w  Kozienicach oraz Natalia Grygiel i Ewa 

Wnuk z KDK Kozienice. Przyznano także 7 wyróżnień.  

Drugiego dnia uczniowie prezentowali swoje 

umiejętności taneczne. Pojawił się m.in. taniec 

towarzyski: twist, cha-cha, rumba, jak również hip-

hop, popping czy taniec nowoczesny. Uczestnicy 

prezentowali się solo, w duetach oraz mini formacjach. 

Ponad 60 prezentacji oceniało jury w składzie: 

Wojciech Gądek z Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom 

Chemika” i Jakub Pankowski z Fabryki Tańca „Idol” 

w  Radomiu. Po obradach jury przyznało 9 pierwszych 

miejsc dla Sary Włodarczyk i formacji „Arabesqa” z 

MDK Radom, formacji „Zygzaki” z OPP „Ogród 

Jordanowski” Kozienice, Jagody Olewińskiej z PSP nr 3 

w Kozienicach, pary: Kamil Kowalczyk i Joanna Wilk z 

Centrum Tańca Radom, Kingi Staniek z Grupy 

„Champions” z Radomia, Beaty Janas z LO ZS nr 1 w 

Kozienicach, formacji „SBS” z DK w  Zwoleniu i 

formacji „Kids In Action 2” z KDK Kozienice. Na II 

miejscach znalazło się 8 wykonawców, byli to: 

Martyna Nadolska i Anna Fijałkowska z MDK Radom, 

formacja „Motylek” gr. II z  KDK Kozienice, formacja 

„Say Kids” z DK Idalin w Radomiu, para: Paweł 

Białczak i Wioletta Płaza, Patrycja Strzelecka z PG w 

Garbatce-Letnisko, formacja „Champions Juniorzy” z 

Radomia i Anna Malarska z DK Idalin Radom. Trzecie 

miejsca zajęli: Greta Krajewska z MDK Radom, 

formacja „Dynamit” z OPP „OJ” Kozienice, Wiktoria 

Murawska z PSP nr 17 Radom, formacja „Kids In 

Action 1” z  KDK Kozienice, Karolina Kramek z DK 

Zwoleń i Katarzyna Darecka z DK Idalin Radom. Tutaj 

także przyznano 7 wyróżnień. 

Laureaci pierwszych miejsc wszystkich kategorii 

wystąpią podczas Koncertu Galowego w niedzielę  

1 czerwca w amfiteatrze nad jeziorem kozienickim. 

Odbędzie się on w ramach obchodów Dni Puszczy 

Kozienickiej. Serdecznie gratulujemy. 

Przez dwa dni, 19 i 20 maja nasza placówka rozbrzmiewała muzyką. Powód: XXI już 

edycja Konkursu Muzyczno-Tanecznego „Music-Dance”.  

Gr. II Zespołu „Motylek” z KDK zajęła II miejsce. 

Formacja „Arabesqa” z MDK Radom. 
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NOC PEŁNA WRAŻEŃ 

Każdy mógł wybrać coś dla siebie. Najpierw 

zwiedzili Muzeum Plakatu i wystawę „Wizualny 

koktajlX. 100 najlepszych plakatów europejskich i 

amerykańskich z lat 1945-1990 – edycja Toppan 

Printing (1995) oraz Stanisław Wieczorek – sobie i 

innym. Plakaty i projekty z lat 1966 – 2013”.  

Następnie swoje kroki skierowali do Muzeum 

Pałacu Króla Jana III. Pałacowi opowiadacze oraz 

wolontariusze opowiadali gościom o pałacu, jego 

mieszkańcach i bezcennych dziełach sztuki. Uczestnicy 

wzięli także udział w warsztatach: „Pomocnicy 

ogrodnika”, „Król ogrodnik” oraz „Motywy kwiatowe w 

dekoracjach pałacu”.  

Jako ostatnie kozieniczanie zwiedzili Muzeum 

Narodowe. Galerie stałe: „Dawnego Malarstwa 

Europejskiego”, „Portretu Staropolskiego i 

Europejskiego”, „Sztuki XIX wieku” i „Sztuki XX i XXI 

Wieku”, wystawę czasową zatytułowaną „Cztery razy 

ŚWIAT. Konstanty Jarochowski, Jan Kosidowski, 

Wiesław Prażuch, Władysław Sławny – fotoreporterzy 

tygodnika ilustrowanego „Świat” (1951 – 1969)” oraz 

wystawę specjalną „Dramat i nabożność. Warszawski 

tryptyk Ecce Homo Maertena van Heemskercka”.  

Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była instruktor 

plastyki w KDK Agnieszka Bieńkowska. Wszyscy 

wrócili w wyśmienitych humorach. Czekamy na 

kolejną Noc Muzeów już za rok. 

Zdarza się kilka nocy w roku, kiedy nie warto spać. Do jednej z nich niewątpliwie należy 

NOC MUZEÓW! W tym roku przypadła ona z 17 na 18 maja. Muzea, galerie i miejsca 

kultury otworzyły swoje bramy dla zwiedzających – wstęp oczywiście był bezpłatny. 

Kozienicki Dom Kultury postanowił po raz pierwszy zorganizować wyjazd do Warszawy, 

aby kozieniczanie mogli uczestniczyć w zwiedzaniu wystaw i ekspozycji Muzeum 

Narodowego, Muzeum Pałacu Króla Jana III i Muzeum Plakatu w Wilanowie.  
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