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Nagroda im. Bogusława
Klimczuka wręczona!
Ostatni weekend sierpnia zapewne na długo pozostanie kozieniczanom
w pamięci. Wszystko za sprawą XIV Festiwalu Muzyki Rozrywkowej

Magazyn kulturalny

im. Bogusława Klimczuka. W tym roku nie zabrakło wielkich emocji,

Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka

dobrego humoru i zabawy. Po raz kolejny na scenie zaprezentowali
się laureaci Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka
oraz gwiazdy polskiej estrady.

WRZESIEŃ w KDK:
> 1-13 września godz.
09.00-21.00 Zapisy
na
Uniwersytet
Trzeciego
Wieku na rok akademicki
2016/2017.
> Środa, 14 września
godz. 11.00 Inauguracja
roku
akademickiego
2016/2017
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
> Piątek, 23 września
godz.
17.00
Otwarcie
wystawy
pokonkursowej
Grupy Twórczej VENA.
> Niedziela, 25 września
godz. 12.00
Poranek
teatralny dla dzieci.
> Czwartek, 29 września
godz.
11.00
XI
Ogólnopolski
Przegląd
Piosenki
Biesiadnej
„Kozienice 2016”.

Tegoroczne Grand Prix w Konkursie Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka
odbywającego się w ramach XIV Festiwalu Muzyki Rozrywkowej w Kozienicach
wyśpiewała Paulina Tarasińska z Końskich zdobywając statuetkę festiwalową
oraz czek na 6000 zł. Gratulujemy!

Festiwal odbywał się w dniach 26-27

działającej w KDK oraz Patrycja Wołos
reprezentująca Publiczne Gimnazjum nr

zarówno młodzi, uzdolnieni wokaliści z

1 w Kozienicach.

całej Polski, jak i gwiazdy polskiej

Każdy z uczestników prezentował

sceny muzycznej. Głównym punktem

obowiązkowo po jednym utworze. Na

festiwalu był XIV Konkurs Piosenki o

specjalne życzenie jurorów śpiewano

Nagrodę

drugą

z

Sztuki Muzycznej UJK w Kielcach.
Zwyciężczyni odcinka „Szansa
na sukces” z Danutą Błażejczyk.
Członkini zwycięskiej drużyny
Andrzeja Piasecznego
w programie „Bitwa na Głosy”.

Piosenki

Kozienickim. Na scenie prezentowali się

im.

Bogusława

Szymańskiego,

Paulina Tarasińska - studentka

Estrady

sierpnia w amfiteatrze nad Jeziorem

poprowadzony

Edukacji Artystycznej w zakresie

Młodzieżowej

Radomia.

Klimczuka

przez

Wojtka

prezentera radiowego

W

piątek,

26

sierpnia

piosenkę.

Poszczególne

prezentacje oceniało 4-osobowe jury w
składz ie:

prze wod nicz ący

uroczystego otwarcia festiwalu dokonał

muzyk

burmistrz

członkowie: Piotr Gogol

Tomasz

Śmietanka.

Mare k

Klimczuk - syn Bogusława, znakomity
i

reżyser

oraz

- wokalista,

Następnie na scenie zaprezentowało się

muzyk,

14 solistów i jeden zespół. Byli to

Dąbrówka

wykonawcy

kompozytor z Radomia i kozieniczanin

wyłonieni

w eliminacjach

aktor

dubbingu

-

Dariusz

także

ziemi

Funkcję sekretarza jury pełniła Elwira

kozienickiej: Martyna Pajączkowska z

(Ciąg dalszy na stronie 2)

reprezentantki

-

muzyk

Piotr

gitarzysta,

wstępnych. W tym gronie znalazły się
dwie

Szewc

dubbingowy,

wokalista,

i

aranżer.
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Nagroda im. B. Klimczuka wręczona!

Sponsor wydarzenia:

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Kozłowska - dyrektor festiwalu. Po dyskusjach udało
się wyłonić

siódemkę najlepszych. Ich nazwiska

ogłoszono podczas spotkania uczestników z jury.
Wśród finalistów znalazła się kozieniczanka Patrycja
Wołos.
- Odkryliśmy wielki talent, ten talent wystąpi
podczas Koncertu Galowego. To co dzisiaj wykonała
na

scenie

to

oszlifowania,

szok.
wielki

To

jest

talent

wielki

-

diament

powiedział

do

Marek

Klimczuk.
Patrycja brała udział w festiwalu po raz pierwszy,
kiedy usłyszała, że jest w gronie siódemki najlepszych
nie kryła wzruszenia.
- Byłam zestresowana przy ogłaszaniu wyników,
ale jak padło moje nazwisko, to niesamowite uczucie,
łzy w oczach, spojrzałam na mamę, która ze mną
była, ogromna radość nie do opisania (…) Śpiewam od
małego, ale pod okiem instruktora dopiero od kilku
miesięcy. Uczęszczam na lekcje do pani Patrycji

Kozieniczanka Patrycja Wołos przeszła do finału
z piosenką „Dłoń” z repertuaru Natalii Kukulskiej.
Aranż wykonał Jacek Opalski z KDK.

Kawęckiej–Czerskiej do Szkoły Muzycznej. Muzyka
jest ze mną od dziecka, zamiłowanie do śpiewu
odziedziczyłam po tacie - dodała.
Zwycięzców
Konkursie

poszczególnych

Piosenki

o

Nagrodę

miejsc
im.

w

XIV

Bogusława

Klimczuka ogłoszono podczas sobotniej gali.
Grand Prix, statuetkę festiwalową i czek na 6 tys.
zł wyśpiewała Paulina Tarasińska z Końskich piosenką
„Jak skała” z repertuaru Kayah.

-

Tutaj

wiem,

że

sprawdzają

się

piosenki

festiwalowe, więc ja się czuję fantastycznie, bo bardzo
taki repertuar lubię. Jestem zadowolona ze swojego
tegorocznego

występu

w

Kozienicach.

To,

że

znalazłam się w gronie laureatów świadczy o tym, że
jury to doceniło - powiedziała Paulina.
Drugim wybranym przez nią utworem był przebój
Danuty Rinn „Gdzie Ci mężczyźni”.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

Podczas spotkania finalistów z jury nie zabrakło przekazania wielu cennych rad i wskazówek.
Dotyczyły one m.in. właściwego doboru repertuaru, zachowania na scenie czy dostosowania aranżu
do swoich możliwości wokalnych.
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Nagroda im. B. Klimczuka wręczona!

Sponsor wydarzenia:

Grzegorz Mierzejewski. Koncert galowy - jak w każdej

(Ciąg dalszy ze strony 2)

edycji
Pierwsze miejsce ex aequo i czeki, każdy na 3,5
tys. zł zdobyły: Agnieszka Jeśmontowicz z Bytowa i

festiwalu

-

poprowadził

Paweł

Sztompke

redaktor programu I Polskiego Radia.
Podczas

festiwalu

nie

zabrakło

także

gwiazd

Magdalena Chołuj z Kielc - była to dodatkowa nagroda

polskiej sceny. W piątkowy wieczór

ufundowana przez Enea Wytwarzanie.

kozienickiego amfiteatru wystąpił Kabaret Jurki, a w

-

Ten

festiwal

jest

naprawdę

bardzo

dobrze

sobotę

zespół

„Dobry

zorganizowany, to przyciąga uczestników. Mało jest

zaprezentował

takich festiwali w Polsce. Tutaj naprawdę warto

zakończenie zespół Pectus.

przyjeżdżać - powiedziała Magdalena Chołuj.

utwory

Wieczór

Bogusława

na scenie
Trio”,

który

Klimczuka.

Na

Organizatorami XIV Festiwalu Muzyki Rozrywkowej

- Tutaj jest genialna atmosfera, ja tu przyjeżdżam

im. Bogusława Klimczuka byli: Gmina Kozienice oraz

oczywiście na festiwal, ale i na wakacje, tu się

Kozienicki

wypoczywa. Okolica jest śliczna i ten amfiteatr nad

znakomitego kompozytora, a partnerem Kozienickie

samym jeziorem. Super. I oczywiście ludzie są tu

Centrum Rekreacji i Sportu. W organizację włączyła

bardzo mili - dodała Agnieszka Jeśmontowicz.

się także Enea Wytwarzanie

II miejsce i czek na 2,5 tys. zł powędrował do

Dom

Kultury

noszący

imię

tego

Sp. z o.o jako sponsor

tego wydarzenia. Patronat honorowy nad festiwalem

Rafała Błacha z Radomia. III miejsce i nagrodę

objęła

pieniężną o wartości 1,5 tys. zł otrzymała Patrycja

Patronami

Wołos reprezentująca Kozienice. Przyznano także dwa

Śmietanka - burmistrz gminy Kozienice oraz Andrzej

wyróżnienia: nagrodę burmistrza Tomasza Śmietanki

Jung - starosta powiatu kozienickiego. Patronat nad

– czek na 1200 zł

imprezą

otrzymał Krzysztof Grabowski z

żona
i

objął

kompozytora
fundatorami

także

Krystyna
nagród

Adam

Struzik

Klimczuk.

byli:

-

Tomasz

marszałek

Kołobrzegu, a Kacper Andrzejewski ze Zduńskiej Woli

województwa mazowieckiego i Zdzisław Sipera

otrzymał nagrodę starosty Andrzeja Junga. Był to

wojewoda mazowiecki. W gronie patronów medialnych

dobrej jakości mikrofon. Nagrody wręczali: burmistrz

oprócz telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka”, byli

Tomasz

m.in.

Śmietanka,

Czerwiński,

zastępca

starosta

burmistrza
Andrzej

Igor
Jung,

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Pułkowski,
dyrektor festiwalu Elwira Kozłowska, Miss Kozienic
2016 Paulina Maziarz, wiceprezes Enea Wytwarzanie

Radomska

Grupa

Mediowa,

-

portal

kozienice24.pl, Echo Dnia oraz biuletyn Nasza Gmina i
Nasz Powiat.
Nad całością czuwała dyrektor festiwalu Elwira
Kozłowska.

Uroczystego otwarcia sobotniej gali dokonali (od prawej): burmistrz gminy Kozienice Tomasz Śmietanka,
wiceprezes zarządu Enea Wytwarzanie Grzegorz Mierzejewski, starosta powiatu kozienickiego Andrzej Jung,
wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz oraz radny sejmiku woj. mazowieckiego Leszek Przybytniak.
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Gwiazdy Festiwalu
W tym roku podczas XIV Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka
na deskach kozienickiego amfiteatru nad Jeziorem Kozienickim wystąpili: kabaret JURKI,
zespół „Dobry Wieczór Trio” oraz zespół PECTUS.

Kabaret JURKI: Agnieszka „Marylka” Litwin-Sobańska,
Znany Wojtek Kamiński, Przemysław „Sasza” Żejmo
oraz Marek Litwin, rozbawił kozienicką publiczność,

Sobotnią galę rozpoczęto występem zespołu „Dobry
Wieczór Trio”. Karolina Dubaniewicz - wokal, Paweł

aż do łez. W piątkowy wieczór zaprezentował skecze

Dubaniewicz - gitara oraz Daniel Grzeszczykowski -

dobrze znane z mediów, ale także kilka skeczy

saksofon, w nowych aranżacjach zaprezentowali

z najnowszego programu „Święta polskie”.

najbardziej znane utwory Bogusława Klimczuka.

Przysłowiową wisienką na torcie był koncert zespołu PECTUS, który tworzą bracia: Tomasz Szczepanik
(kompozytor/autor tekstów/wokal/lider zespołu), Marek Szczepanik (perkusja/śpiew), Mateusz Szczepanik
(bas/śpiew) i Maciej Szczepanik (gitara/śpiew). Bracia zaprezentowali zarówno starsze piosenki z poprzednich
płyt np. Jeden Moment, Barcelona czy Życie na dystans, jak i piosenki z najnowszej płyty „Kobiety”. Dzięki
rozwiniętej technice można było także na scenie zobaczyć Marylę Rodowicz i Kayah.
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Kolorowa postać lasu
W

piątek,

19

sierpnia

w

sali

wystawowej

Centrum

Kulturalno-Artystycznego

w Kozienicach odbył się wernisaż wystawy fotograficznej księdza Stanisława Pindery
zatytułowanej „Las w kolorowej postaci”. Wystawa prezentuje prawie 50 fotogramów
przedstawiających las w różnych odsłonach i udowadnia, że jest to przestrzeń ciekawa
i piękna. Dodatkowo prace opatrzone zostały cytatami z Biblii, co skłania do jeszcze
większej refleksji.

W imieniu dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwiry Kozłowskiej, kwiaty autorowi prac wręczyła
Izabela Barcikowska - Poździk, instruktor KDK.

- Na las można popatrzeć różnorakim okiem.
Można popatrzeć z lotu ptaka, można popatrzeć okiem
stworzonej

zwierzyny,

można

popatrzeć

odczytała słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku
działającego w KDK, Ewa Krupińska.

bardzo

Piątkowe spotkanie było także okazją do poznania

troskliwym okiem leśnika, czujnym okiem grzybiarza i

pasji autora, była mowa o podróżach i okolicznościach

można wreszcie popatrzeć przez pryzmat fotografii,

powstania niektórych fotografii, a także przyznanych

przez pryzmat obiektywu - tak podczas otwarcia

mu nagrodach i tytułach. Informacje te przedstawił

mówił pochodzący z Kozienic ks. infułat

Jerzy Wojtkowski, komisarz wystawy.

Stanisław

Pindera, autor zdjęć, proboszcz Parafii Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Starachowicach.
Na

wernisaż

przybyli

przyjaciele

Sam autor natomiast mówi, że jego zdjęcia to
efekt skrzyżowania pasji i fascynacji.

rodzina

- Fascynacji najpierw lasem, który wciąga, który

księdza, a także sympatycy jego prac, fotograficy i

oraz

potrafi zaistnieć, zabłyszczeć taką niezwykłą energią,

twórcy kozieniccy. Obecni byli także wiceburmistrz

która też nas pochłania kiedy się w niej znajdziemy i

Igor Czerwiński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

pasji, pasji do fotografii.

Edward Pułkowski oraz proboszcz Parafii p.w. Świętej
Rodziny w Kozienicach ks. kanonik Władysław Sarwa.
Wśród

gości

znalazły

się

też:

Janina

Stażyk

Nie zabrakło także podziękowań, gratulacji i życzeń
oraz kwiatów i upominków.

-

Podczas spotkania w bardzo serdecznej atmosferze

nauczycielka księdza Pindery oraz Elżbieta Stąpór -

autor

dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, która

dotyczącymi okoliczności powstania prezentowanych

zorganizowała poprzednią, pierwszą wystawę prac

na

autora w Kozienicach.

wymieniał opinie na tematy techniczne.

Podczas spotkania, które poprowadziła Izabela

zdjęć

chętnie

wystawie

fotografii

dzielił
i

się

opowieściami

spostrzeżeniami

oraz

Wystawę prezentowaną w sali wystawowej CKA w

Barcikowska-Poździk instruktor KDK, zaprezentowany

Kozienicach

został również wiersz Haliny Markowskiej-Budniak

Przygotowała ją Agnieszka Bieńkowska, instruktor

można

oglądać

do

10

października.

inspirowany zdjęciami ks. Stanisława Pindery. Wiersz

Kozienickiego Domu Kultury.
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Sierpniowe warsztaty w KDK
Podobnie jak lipiec,

również i sierpień obfitował w wiele atrakcyjnych zajęć

i warsztatów w ramach akcji LATO W MIEŚCIE - WAKACJE Z KDK. Pojawiły się zajęcia
plastyczne, taneczne i wokalne. Nie zabrakło także wakacyjnych seansów w kozienickim
kinie. A już we wrześniu zapisy na rok szkolny 2016/2017 do grup stałych: zespołów, kół
i

sekcji

działających

w

Kozienickim

Domu

Kultury.

Pełna

oferta

na

stronie:

www.dkkozienice.pl

Cztery dni (11,12,16 i 17 sierpnia) wystarczyło uczestnikom zajęć „Rysujemy komiksy” , aby stworzyć swoje
autorskie dzieła. Zajęcia skierowane były do dzieci i młodzieży, a poprowadziła je Agnieszka Żarłak z KDK.

W trakcie zajęć „Malowany T-shirt” można było wykazać się fantazją oraz pomysłowością i przez chwilę poczuć
się jak prawdziwy projektant mody. Każdy z uczestników pod czujnym okiem instruktor KDK Agnieszki Żarłak
mógł udekorować specjalnymi farbami swój podkoszulek. Zajęcia odbyły się 16 sierpnia.

We wtorek, 16 sierpnia odbyły się warsztaty muzyczne „Mały Gospel”. Poprowadziła je Ewa Izdebska instruktor
współpracujący z KDK. Skierowane one były do dzieci od 7 roku życia. W ich trakcie poznawano
m.in. techniki śpiewu.
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Sierpniowe warsztaty w KDK

16 i 23 sierpnia chętni mogli wziąć udział w zajęciach plastycznych „Wielcy malarze – namaluj dzieło”.
Młodzi artyści tworzyli dzieła na wzór wielkich malarzy. Uczestnicy zajęć najpierw zapoznali się z największymi
dziełami malarstwa światowego, poznali najwybitniejszych malarzy i charakterystykę okresu, w którym
tworzyli, a następnie na podobraziu malarskim farbami olejnymi tworzyli własne kopie wielkich dzieł.
Zajęcia poprowadziła instruktor KDK, Marlena Zielińska.

Cierpliwością i dokładnością musieli wykazać się uczestnicy warsztatów plastycznych „Kot decoupage”.
Podczas nich zgłębiano tajniki trudnej sztuki zdobienia przedmiotów, w tym przypadku były to drewniane koty.
Efekty pracy młodych artystów były zaskakujące i niepowtarzalne.
Zajęcia odbyły się 17 sierpnia, a poprowadziła je Agnieszka Bieńkowska, instruktor KDK.

17 i 18 sierpnia w KDK powstawały wyjątkowe wycinanki ludowe. Do ich wykonania uczestnicy wykorzystywali
kolorowy papier , filc oraz odpowiednie szablony. Oferta skierowana była do uczniów szkół podstawowych.
Zajęcia poprowadziła Agnieszka Żarłak, instruktor KDK.
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Sierpniowe warsztaty w KDK

„Rajskie ptaki” to kolejne twórcze warsztaty, które odbyły się 18 sierpnia. Uczestnicy wyczarowywali z filcu
swoje własne rajskie ptaki. Ozdabiano je kolorowymi tasiemkami i koralikami. Rad i wskazówek udzielała
prowadząca warsztaty Ewa Bielecka.

22 i 24 sierpnia podczas specjalnych warsztatów dzieci uczyły się podstawowych figur baletu klasycznego
z elementami polskich tańców narodowych. Podczas zajęć były nie tylko tańce, ale też ćwiczenia rozciągające,
poprawiające koordynację słuchowo-ruchową oraz zabawy z chustą Klanzy.
Poprowadziła je Helena Szamańska, instruktor KDK.

Końcówka sierpnia to warsztaty tańca break dance. Współpracujący z KDK prowadzący warsztaty tancerz break
dance Michał Wójcik zadbał o to, by uczestnicy dobrze się bawili. Początkujący tancerze poznawali podstawowe
figury, a ci, którym ten taniec nie jest obcy, szlifowali swoje umiejętności.
Jednocześnie uświadomił im, że taniec ten wymaga maksimum zwinności i sprawności.
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Sierpniowe warsztaty w KDK

O tym, że ze zwykłej rzeczy codziennego użytku można stworzyć coś niepowtarzalnego, przekonali się ci, którzy
uczestniczyli w warsztatach „Lalka z pędzla”. Faktycznie, ze zwykłego pędzla malarskiego, odpowiednio
wcześniej przygotowanego powstawały jedyne w swoim rodzaju lalki, a właściwie lale w strojnych spódnicach,
ozdobione kolorowymi tasiemkami, koralikami i paciorkami.
Zajęcia odbyły się 24 sierpnia i poprowadziła je Agnieszka Bieńkowska z KDK.

Oryginalne bransoletki wykonane z połączenia elementów metalowych, sznurków, rzemyków czy koralików
powstały podczas zajęć poprowadzonych 30 sierpnia przez Marlenę Zielińską z KDK. Uczestnicy zajęć mogli
przez chwilę poczuć się jak projektanci biżuterii. Dzień później 31 sierpnia tworzono natomiast broszki z filcu.

„Spotkania z muzyką” to kolejna oferta wakacyjna z KDK. Były to zajęcia indywidualne, zarówno z nauki śpiewu,
jak i gry na pianinie. Podczas zajęć wokalnych były ćwiczenia rozśpiewujące, poprawiające dykcję
i rozszerzające skalę głosu, a następnie nauka piosenki. Natomiast zajęcia z gry na pianinie miały za zadanie
zapoznanie z instrumentem, poznanie dźwięków i wartości rytmicznych oraz naukę pierwszych prostych
utworów. Warsztaty poprowadziła Ewa Izdebska, instruktor współpracujący z KDK.
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Sierpniowy seans wakacyjny

24 sierpnia w kinie w Kozienicach w ramach akcji „Filmowe Środy w Wakacje” najmłodsi widzowie mieli okazję
obejrzeć film „Hugo i łowcy duchów” - strasznie śmieszne przygody duszka-rozrabiaki i jego przyjaciół
w ekranizacji bestsellerowej serii książek Cornelii Funke.

Poranek teatralny

Poszukiwaczami skarbu stały się wszystkie dzieci, które uczestniczyły w ostatnim poranku teatralnym.
21 sierpnia wraz z aktorami z Teatru Urwis z Ulanowa, maluchy przeżyły prawdziwą morską przygodę. Dzieci
wraz z Piotrusiem - głównym bohaterem spektaklu - podążając za mapą, wyruszyły w morską wędrówkę, aby
odnaleźć skarb. W tej niezwykłej podróży poznały wiele barwnych postaci i przeżyły mnóstwo ciekawych
przygód. Kilkoro z nich miało nawet okazję zostać prawdziwymi piratami. Dzieci poza dobrą zabawą nauczyły się
też wielu ciekawych rzeczy. Dowiedziały się między innymi czym jest szanta, klar jachtowy oraz szot. Wszyscy
świetnie się bawili, ucząc się przy okazji czegoś nowego.
Kolejny poranek dla najmłodszych już 25 września o godz. 12.00. Tym razem aktorzy z Teatru
Lalki i Ludzie z Supraśla zaprezentują teatr cieni „Dla mnie bomba”. Zapraszamy.
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Zapisy na UTW rozpoczęte
Z dniem 14 września Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka rusza z dziewiątą
edycją Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapisy trwają od 1 do 13 września w godz. 09.0021.00 w Punkcie Informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

Tutaj każdy, kto skończył 50 lat i ma czas, by

W

tym

roku

przygotowaliśmy

bogatą

ofertę

realizować swoje marzenia i pasje, znajdzie coś dla

edukacyjno-kulturalną. Będzie można m.in. wysłuchać

siebie. Dzięki różnorodnym zajęciom organizowanym

wykładów: burmistrza Kozienic - dra inż. Tomasza

przez Uniwersytet nasi Słuchacze mają możliwość

Śmietanki, wicestarosty - dra Krzysztofa Stalmacha,

pogłębiać

gronie

ks. sup. Józefa Bartosa - rektora Wyższej Szkoły

życia,

Teologii

swoją

znajomych,

wiedzę,

prowadzić

podyskutować
aktywny

w

tryb

im.

J.

Łaskiego,

Bielaka

podróżnika,

pełnych

dziennikarki i publicystki oraz wielu innych.

pasji

i

chęci

do

działania,

jak

również

budować więzi międzyludzkie, takie jak np. przyjaźń.
Zajęcia

w

pierwszym

semestrze

Ponadto

roku

s łuc ha cz y

Jolanty

Sebastiana

podtrzymywać kondycję, poznawać ludzi kreatywnych,

w

roku

Wachowicz-Makowskiej
akademickim

U niwe r s yt e t u

Tr z e cie g o

Wie ku

każdą środę, od 14 września do 14 grudnia, w

fakultatywne m.in. takie jak: joga, aqua aerobic,

godzinach od 11.00 do 14.00 w sali koncertowo-

zajęcia taneczne, gimnastyka 50+ z

kinowej

w

ćwiczeń na piłce, tańce w kręgu, nordic walking,

Kozienicach. Składać się będą z dwóch wykładów lub

zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, fotograficzne,

wykładu

chór III Wieku, tenis stołowy, nauka gry na pianinie

i

koncertu

edukacyjnego

Filharmonii Narodowej w Warszawie.

w

wykonaniu

oraz

dla

zorganizowane

Kulturalno-Artystycznego

wycieczki

-

akademickiego 2016/2017 odbywać się będą w

Centrum

zostaną

2016/2017

-

zajęcia

elementami

oraz języki obce: angielski, niemiecki, włoski. Ponadto
słuchacze UTW będą także uprawnieni do korzystania
z

20%

zniżki

na

wyjazdy

organizowane

przez

Kozienicki Dom Kultury w ramach cyklu „Teatralne
podróże”.
Staramy się, aby program kulturalno-edukacyjny
był za każdym razem różnorodny i interesujący, a nasi
Studenci czerpali z zajęć jak najwięcej radości i
zadowolenia.
Przypomnijmy: Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Kozienicach, działający w Kozienickim Domu Kultury
im. Bogusława Klimczuka, powstał w sierpniu 2008
roku, z inicjatywy dyrektora Kozienickiego Domu
Kultury, Elwiry Kozłowskiej. Od samego początku
patronatem honorowym Uniwersytet otoczył burmistrz
Gminy Kozienice, dr Tomasz Śmietanka.
Od początku swojego istnienia UTW wzbudza duże
zainteresowanie społeczeństwa. Obecnie liczy sobie
ponad 400 słuchaczy i z roku na rok ich przybywa.
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