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Wydanie specjalne

Jubileusz 10-lecia UTW
Już po raz dziesiąty studenci-seniorzy wkroczyli w progi Kozienickiego
Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Uniwersytet Trzeciego Wieku
od początku istnienia cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a w tym

Magazyn kulturalny
Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka

roku przeżywa swój jubileusz. Z tej okazji dla słuchaczy przygotowano
wiele

niespodzianek

m.in.

poniedziałkowe

dodatkowe

prelekcje

ze znakomitymi wykładowcami oraz opracowanie specjalnego wydania
magazynu kulturalnego KDK.
Drodzy słuchacze kozienickiego

i urozmaiconą ofertę programową, dając

Uniwersytetu Trzeciego Wieku!

możliwość

Kiedy w 2008 roku w Kozienickim Domu
Kultury

swą

Uniwersytet

działalność
Trzeciego

przekonany,
przyjmą

że
ten

rozpoczynał

Wieku,

kozieniccy
pomysł

z

zdobywania

umiejętności

i

kompetencji,

nowych
odkrywania

nowych talentów, a tym samym doskonale

byłem

wpisując się w ideę kształcenia przez całe

seniorzy

życie. To bardzo ważne i niezwykle cenne

dużym

entuzjazmem. Nie sądziłem

dla naszego społeczeństwa.
Jestem

pod

ogromnym

pozytywnej

rozrośnie się w tak dużym

słuchaczy kozienickiego UTW. To właśnie

tempie, a Uniwersytet stanie

aktywność i motywacja sprawiają, że życie

się

na emeryturze staje się bogatsze, wzrasta

miejscem

tak

żywym

motywacji

poczucie

wpływającej na życie całej

a to z kolei dodaje energii do życia, daje

Gminy.

radość i dumę.

się
w

stworzyć
której

nasi

i

wiara

aktywności

i pełnym pozytywnej energii

Cieszę się, że udało

satysfakcji

i

wrażeniem

jednak, że studencka brać

w

siebie,

nam

Z okazji 10-lecia kozienickiego UTW,

przestrzeń,

życzę wszystkim studentom dalszych wielu

mieszkańcy

inspirujących

i

niezwykle

ciekawych

po zakończeniu swej kariery

spotkań, nowych przyjaźni, realizacji swych

zawodowej

pasji, kreatywności

poczuć

mogą
się

aktywni,

poszerzać

swą

realizować

swoje

pasje,

znów

odkrywać

wiedzę,
dawne
nieznane

zapału do pracy nad swoim rozwojem.
Składam serdeczne gratulacje z okazji
Jubileuszu i ufam, że
kozienickiego

przyjaźnie

Wieku.

i

cieszyć

W ciągu 10 lat Uniwersytet
realizował niezwykle bogatą

jest

to dopiero

początek kolejnych długich lat działalności

tereny, a także nawiązywać
się jesienią swego życia.

oraz niesłabnącego

Uniwersytetu

Trzeciego

Burmistrz Gminy Kozienice
dr Tomasz Śmietanka

Str. 2

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

Wykłady i wykładowcy
Jesień życia to czas spokoju i odpoczynku od pracy zawodowej, ale także czas wielkich
możliwości, szansa na dalszy rozwój, uczenie się i poznawanie nowych, nieodkrytych
jeszcze obszarów. Idea uczenia się przez całe życie, tak promowana obecnie na całym
świecie, przyświeca również kozienickiemu Uniwersytetowi. Dlatego też w każdą środę
seniorzy z Kozienic i okolic spotykają się w Kozienickim Domu Kultury, aby wziąć udział
w wykładach i poszerzać czy też odświeżać swoją wiedzę.

Anna Osmólska-Mętrak i Janusz Zaorski

-

Staramy

skierowana

się,

do

merytoryczny,

aby

nasza

seniorów
była

oferta

miała

edukacyjna

wysoki

wykładowców

nie

zabrakło

naszych

lokalnych prelegentów, a wśród nich znaleźli się m.in.:

zróżnicowana

Burmistrz Gminy Kozienice dr Tomasz Śmietanka,
śp. Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór,

odwiedziło

stopniem

wicestarosta dr Krzysztof Stalmach, Krzysztof Kaim,

w

danej

Krzysztof Zając, Krzysztof Reczek, Lech Wiśniewski,

dziedzinie i hobbystów. W związku z tym, że liczba

przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Kozienicach,

naszych słuchaczy z roku na rok wzrasta, staramy się

Kozienickiego

zawsze stawać na wysokości zadania i dobierać

Powiatowej Policji w Kozienicach, Powiatowy Rzecznik

tematykę wykładów tak, aby każdy znalazł coś dla

Konsumentów Stanisław Gąsior, gen. bryg. Jerzy

siebie. Wachlarz tematów, jakie pojawiły się do tej

Matusik. Przez 9 lat działalności na Uniwersytecie

pory na naszym Uniwersytecie, jest bardzo szeroki.

pojawiło się blisko 120 prelegentów.

profesorskim

i

wielu

i

Wśród

poziom

tematycznie. W ciągu dziewięciu edycji Uniwersytetu
nas

bogata

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

prelegentów

doktorskim,

ze

ekspertów

Od historii, literatury, sztuki i filozofii, po psychologię,
religioznawstwo,

i

Komendy

- Wykłady na naszym Uniwersytecie to nie tylko
wiedza przekazywana słuchaczom, ale także kontakt

mediację, tematy związane z urodą i wiele, wiele

z ludźmi, którzy są ekspertami w danej dziedzinie.

innych

Prelekcje

zauważa

przyrodę,

Krajobrazowego

turystykę,

-

prawo,

Parku

Elwira

Kozłowska,

Dyrektor

mają

często

charakter

interaktywny,

Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka,

słuchacze mogą zadawać pytania i prowadzić dyskusję

równocześnie Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku

na dany temat, poszerzając w ten sposób swoje

w Kozienicach - inicjatorka i pomysłodawczyni jego

horyzonty. Cotygodniowe wykłady to także okazja

utworzenia.

do

Kozienicki Uniwersytet Trzeciego Wieku odwiedziło
do tej pory wielu znakomitych wykładowców, wśród
nich

znaleźli

się

m.in.

Marszałek

spotkania

się

ze

znajomymi

i

przyjaciółmi

z Uniwersytetu - dodaje Izabela Barcikowska-Poździk,
koordynatorka UTW.

Województwa

W tym roku akademickim słuchacze także usłyszą

Mazowieckiego Adam Struzik, prof. Tadeusz Stępień,

znakomitych

prof. Ewa Kozdroń, prof. Jan Machnik, prof. Karol

Mikocką-Rachubę, Przemysława Bednarczyka, prof.

Piasecki, Z-ca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji

Brygidę Helbig-Mischewską czy ks. prof. Norberta

Europejskiej w Polsce dr Marzenna Guz-Vetter, dr hab.

Pikułę.

Stanisław Mikocki, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski,

wykładowców

m.in.

prof.

Katarzynę

Szczegółowy harmonogram wykładów dostępny

znany podróżnik i dziennikarz Ryszard Czajkowski,

jest

dziennikarz Andrzej Rozenek, a także pisarki Bogna

Kultury www.dkkozienice.pl w zakładce „UTW”. Można

Wernichowska,

go

Jolanta

Wachowicz-Makowska,

na stronie
także

pobrać

internetowej Kozienickiego Domu
w

punkcie

historycy dr Grzegorz Jacek Pelica, dr Sebastian

Kulturalno-Artystycznego

Piątkowski.

(ul. Warszawska 29).

informacji
w

Centrum

Kozienicach
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Wykłady wyjazdowe i wycieczki
Wszyscy dobrze wiemy, że podróże kształcą. Wiedzą też o tym słuchacze kozienickiego
UTW, którzy od wielu lat biorą udział w wykładach wyjazdowych i wycieczkach.
To zupełnie inaczej poznać Marię Kuncewiczową

Przemyśl,

Leżajsk,

Kórnik,

Gniezno,

Biskupin,

poprzez zwiedzenie jej domu i obejrzenie najbliższego

Strzelno, Kruszwica, Wrocław i Dolny Śląsk, Podlasie,

otoczenia, w którym żyła, niż wysłuchać jedynie

Trójmiasto, Beskid Sądecki, Pieniny, Zamość i okolice.

stacjonarnego wykładu na jej temat. Inaczej jest
obejrzeć

i

dotknąć

samolotu

w

Muzeum

Sił

Powietrznych w Dęblinie, niż tylko o nim usłyszeć. Ale
wykłady wyjazdowe to nie tylko „muzealne lekcje”,
to również okazja do integracji podczas podróży,
budowanie pozytywnych relacji między słuchaczami,
wspólne

odkrywanie

pozytywnych

wiedzy

emocji

i

przeżywanie

towarzyszących

temu

odkrywaniu. Wykłady wyjazdowe cieszą się bardzo
dużym

zainteresowaniem

wśród

studentów

UTW.

Każdorazowo z Kozienic wyruszają, trzy lub nawet

Dom Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym

cztery autokary seniorów, w kierunku nowej przygody
zdobywania

wiedzy.

Do

tej

pory

odbyło

się 10 wykładów wyjazdowych, m.in. w takie
miejsca jak: Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce,
Centrum

Rzeźby

Polskiej

w

Orońsku,

Dom

Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Witolda
Gombrowicza we Wsoli, Elektrownia Kozienice, Pałac
Książąt

Czartoryskich

Centrum

Sztuki

w

Puławach,

Współczesnej

Mazowieckie
ELEKTROWNIA

w Radomiu, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie,

ELEKTROWNIA w Radomiu

Muzeum Wsi Radomskiej.
Głód

podróży

wśród

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej

słuchaczy

jest

ogromny,

dlatego też Przewodniczący Rady Słuchaczy Witold
Makarewicz

od

kilku lat

stara się go zaspokoić

i organizuje, tym razem już kilkudniowe, wycieczki
krajoznawcze po Polsce. Dzięki temu słuchacze UTW
odwiedzili już m.in. takie miasta i zakątki Polski, jak

Muzeum Wsi Radomskiej

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

Pałac Książąt Czartoryskich w Puławach
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Zajęcia fakultatywne i warsztaty
Jednym z celów, jakie kozienicki Uniwersytet Trzeciego Wieku sobie stawia, jest
przekonanie

słuchaczy,

że

między

byciem

seniorem,

a

aktywnością,

radością

i spełnieniem, można postawić znak równości. Stąd też bogata oferta wykładów,
ale również różnorodnych zajęć fakultatywnych, kursów i warsztatów. Aby wyjść
naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy, z roku na rok, oferta zajęć dodatkowych jest stale
poszerzana.
Dzięki różnorodnym zajęciom sportowym seniorzy
mają możliwość pracować nad swoją sprawnością
fizyczną. Wbrew stereotypom niejeden aktywny senior
może osiągnąć więcej u schyłku życia, niż w czasach
pierwszej młodości. Dlatego też na kozienickim UTW
seniorzy podczas dziewięciu edycji mogli uczestniczyć
w takich zajęciach jak: gimnastyka 50+ z elementami
ćwiczeń na piłce, joga, nordic walking, tenis stołowy,
aqua

aerobic,

nauka

pływania,

gimnastyka

prozdrowotna z elementami karate, zajęcia taneczne,

Aqua aerobic

tańce w kręgu czy zajęcia z samoobrony.
Na naszym Uniwersytecie seniorzy mogą pogłębiać
lub odkrywać swoje pasje. Umożliwiają to takie
zajęcia jak: zajęcia śpiewu podczas spotkań Chóru
Trzeciego Wieku, nauka gry na pianinie, zajęcia
fotograficzne, kurs decoupage’u, zajęcia teatralne,
nauka rysunku.
W ofercie zajęć UTW znalazły się także warsztaty
ze stylizacji sylwetki i analizy kolorystycznej, a także
brydż,

kurs

treningu

pamięci

oraz

kurs

obsługi

Decoupage

komputera i internetu. Dzięki nim seniorzy mogą czuć
się

pewniej

we

współczesnym

świecie,

próbując

dogonić aktualne trendy.
Seniorzy równie skutecznie jak młodzi mogą uczyć
się języków obcych, a nasi słuchacze są tego żywym
przykładem. Pilnie uczęszczają na zajęcia językowe.
Coraz więcej słuchaczy chce się uczyć języków obcych
i nasz UTW im to umożliwia. W ofercie mamy takie
języki

jak:

angielski,

niemiecki,

rosyjski,

włoski,

hiszpański i portugalski. Nie dziwi więc już nikogo,
kiedy kozieniccy seniorzy mówią, że na nic nie mają
czasu…

A

to

dlaczego?

Bo

są

słuchaczami

Gimnastyka 50+

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienickim Domu
Kultury! :)

Kurs komputerowy

Fotografia
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Koncerty, spektakle i kino
Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w ramach Kozienickiego Domu
Kultury również nie mogą narzekać na brak oferty kulturalnej. Koncerty, spektakle, kino
i wystawy – to tylko kilka z form kultury, z jakich korzystają studenci.
Raz
z

w

miesiącu

Filharmonii

UTW

Narodowej

edukacyjne

w

zapowiadane

ich

są

w

odwiedzają

muzycy

o seniorach organizując cykl „Kino dla Seniora”.

Warszawie.

Koncerty

W ramach tego cyklu słuchacze UTW mogli obejrzeć

każdorazowo

m.in.: „Zerwany kłos”, „Bodo”, „Dalida. Skazana

wykonaniu

przez

prelegentkę

-

Malinę

na miłość”, „Dusigrosz” oraz „Paterson”.

Sarnowską, która w bardzo ciekawy sposób dzieli się
z

seniorami

Filharmonii

swoją

muzyczną

pozwalają

wiedzą.

obcować

Koncerty

słuchaczom

UTW

z muzyką z różnych okresów historycznych, poznawać
jej

gatunki

i

style,

podpatrywać

grę

muzyków,

a nawet ruchy tancerzy, a także doświadczać emocji,
jakie rodzą się podczas kontaktu z „żywą” sztuką.
Kozieniccy seniorzy bardzo chętnie biorą także
udział

w

spektaklach

teatralnych

i

koncertach

muzycznych organizowanych przez Kozienicki Dom
Kultury.

Seniorzy

UTW

mieli

okazję

uczestniczyć

w takich spektaklach jak: „Zgaga” z Dorotą Stalińską,
„Kocham Pana, Panie Sułku”, „Ordonka, dziewczyna
z Woli”, monodramie Andrzeja Seweryna „Wokół
Szekspira” czy też komedii „Pół na pół” oraz koncercie
Starego Dobrego Małżeństwa.
Również

organizowany

Kultury cykl

przez

Kozienicki

Dom

wyjazdów do teatru pn. „Teatralne

Podróże” cieszy się ogromną popularnością wśród
słuchaczy UTW. Co miesiąc z wyjazdów korzysta
bardzo duże grono miłośników teatru.
Kino,

które

Kozienickiego

jest
Domu

kolejną

formą

Kultury,

także

działalności
pamięta

Koncert Zespołu JAWOR wraz z gościnnym występem
burmistrza Tomasza Śmietanki

„Kino dla Seniora”
Koncert Muzyków z Filharmonii Narodowej

Monodram Andrzeja Seweryna

Recital Doroty Stalińskiej
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Rada Słuchaczy i jej rola
Rada Słuchaczy pełni bardzo ważną rolę w życiu UTW. Jej zadania to m.in. informowanie
koordynatora

o

potrzebach

słuchaczy,

dotyczących

organizacji

i

tematyki

zajęć,

współpraca z dyrekcją i koordynatorem przy organizacji ewentualnych wycieczek
i wyjazdów, inicjowanie zdarzeń i imprez okolicznościowych, a także budowanie
życzliwej, tolerancyjnej i serdecznej atmosfery wśród słuchaczy.

Rada Słuchaczy wraz z dyrektor KDK (od lewej): Przewodniczący Rady Witold Makarewicz,
zastępca Krystyna Berezowska, skarbnik Janina Bielas, członkowie Stefan Walczak i Alicja Czerska
oraz Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska

Uniwersytecie

Zaangażowanie i serce, jakie członkowie Rady

działa praktycznie od samego początku. Początkowo

Rada

Słuchaczy

na

kozienickim

Słuchaczy wkładają w swoją pracę społeczną na rzecz

jako niesformalizowana komórka, a od 2012 roku jako

Uniwersytetu owocuje i przynosi wymierne efekty,

oficjalna grupa reprezentująca wszystkich słuchaczy

dzięki

w kontaktach z dyrekcją i koordynatorem UTW.

popularnością wśród seniorów.

czemu

Uniwersytet

cieszy

się

niesłabnącą

Stały trzon Rady przez wszystkie lata działalności
UTW tworzą Witold Makarewicz, Krystyna Berezowska,
Janina Bielas i Stefan Walczak. Pozostałe osoby,
działające w Radzie Słuchaczy to: Barbara Pruszczak,
Anna

Kozłowska,

Wiesława

Zmitrowicz,

Krystyna

wszystkich

członków

Dróżdż oraz Alicja Czerska.
Będąc
UTW,

przedstawicielami

Rada

ściśle

współpracuje

z

dyrektorem

i z koordynatorem UTW, mając duży wpływ na kształt
i

charakter

działalności

Uniwersytetu.

Angażuje

się w organizację świąt okolicznościowych, takich jak
np. spotkanie opłatkowe, Tłusty Czwartek czy Dzień
Kobiet. Organizuje także raz w semestrze kilkudniowe
wycieczki krajoznawcze.

Świąteczne życzenia od Rady dla słuchaczy
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Wspomnienia słuchaczy
Moje refleksje
Wraz

z

miejsc, korzystam z coraz bogatszej propozycji zajęć

inauguracją

działalności

Uniwersytetu

fakultatywnych

i

–

dzięki

osobistej

pasji

Trzeciego Wieku w 2008 roku rozpoczął się nowy etap

i zaangażowaniu Przewodniczącego Rady Słuchaczy -

w moim życiu. W tamtym okresie, jako jeszcze „młody

zwiedziłam

emeryt”

nieznanych mi dotąd regionów Polski. Tu poznałam

poszukiwałem

sposobu

na

wypełnienie

(wraz

z

innymi

wielu

Uniwersytet Trzeciego Wieku była tym impulsem,

zaangażowaniem i – niektórzy także społeczną pracą -

który spowodował, że z przyjemnością udałem się do

przyczyniają się do atrakcyjności kozienickiego UTW.

Domu

zapisałem

i

się

jako

na

jedna

z

Uniwersytet,

ludzi,

którzy

kilka

wolnego czasu i wiadomość, że będzie powołany

Kultury

wspaniałych

słuchaczami)

swoim

pierwszych

osób

Na wykłady i zajęcia fakultatywne przyjeżdża również

otrzymując

kartę

wiele osób spoza Kozienic.

słuchacza z numerem 20. Po dziewięciu latach nadal

Uniwersytet Trzeciego Wieku grupuje także tych

uważam, że postąpiłem bardzo słusznie zapisując się

z nas, którzy mogą tu realizować zainteresowania czy

na

listę

pasje, niespełnione wcześniej z różnych powodów.

w

bardzo

słuchaczy

UTW.

Dlaczego?

zróżnicowanych

Uczestnictwo

wykładach

daje

mi

Są propozycje zajęć artystycznych (taniec, fotografia,

możliwość subiektywnej oceny mojej dotychczasowej

teatr, chór, nauka gry na pianinie),

wiedzy oraz jej uzupełnienia. Niektórzy wykładowcy

języków

prowadząc

w zajęciach ruchowych czy gimnastycznych. Podczas

wykład

piękną

polszczyzną

niejako

obcych

tych

i atmosfera, dająca entuzjazm i pasję do nowych

literatury,

wyzwań, mimo, że nie zawsze jest to łatwe.

szczególnie
i

literatury

literatury

faktu,

biografii

historycznej.

Nie

się

uczestnictwo

słownictwa, co skutkuje tym, że częściej sięgam do
ludzi

tworzy

nauki różnych

aktywne

zmuszają mnie do przemyśleń na temat zasobu mego

znanych

zajęć

oraz

niepowtarzalny

klimat

bez

Po każdym semestrze krótko opowiadamy lektorce

znaczenia są zajęcia fakultatywne, które wymuszają

języka angielskiego o tym, jak spędziliśmy wolny czas.

pewne nawyki kształtujące samodyscyplinę, pozwalają

Z naszych odpowiedzi wyłania się dość optymistyczne

na naukę języków obcych i na utrzymanie poprzez

„Live on the retirement is wonderful”, a to można

ćwiczenia kondycji fizycznej stosownie do naszego

w pewnej części zawdzięczać także przynależności

wieku i możliwości indywidualnych.

do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obyśmy zdrowi

Reasumując, myślę, że pomysł powołania do życia

byli!

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach trafił

Barbara Młynarczyk

Moje środy

idealnie w zapotrzebowanie społeczne (w ostatnim

Przypadek zrządził, iż przebywając po wypadku

2016/2017 roku akademickim było zapisanych ponad

w kozienickim szpitalu poznałam Stenię Bugałę. To

320 osób) i dlatego w tym miejscu chciałbym wyrazić

właśnie Ona w 2008 roku

moją

o powstającym Uniwersytecie

wdzięczność

Gminy
za

Kozienice

inicjatywę

i

podziękowanie

Panu

Burmistrzowi

Tomaszowi

powołania

i

patronat

Śmietance
nad

naszym

poinformowała mnie
Trzeciego Wieku –

oczywiście zapisałyśmy się obie. To była znakomita
decyzja, szczególnie w moim przypadku. Niewiele

Uniwersytetem oraz Dyrektor Kozienickiego Domu

wcześniej sprowadziłam się

Kultury Pani Elwirze Kozłowskiej za „spiritus movens”

zawierałam znajomości. Uczestnictwo w wykładach

i długoletnie, sprawne kierowanie Uniwersytetem.

i niektórych dodatkowych zajęciach, dało mi możność

Witold Makarewicz
Ja, studentka – seniorka
Nieco
zawodową

ponad

3

lata temu

aktywność

i

do Pionek i dopiero

rozszerzenia wiedzy w dziedzinach dotychczas mi
nieznanych. Pozwoliło także na nawiązanie wielu

zakończyłam

znalazłam

znajomości

pieczołowicie

nadal

pielęgnowanych. Jestem przekonana, że przez kolejne

okolicznościach. Z trudem wyobrażałam sobie życie na

dziesięciolecia (zamierzam długo żyć) w każdą środę

niższych „obrotach”. Z rozbiegu zatem - w środku

będę

semestru - poprosiłam lektorkę języka angielskiego

Kozienickiego

o przetestowanie

z

bardzo

w

ciekawych

innych

mojej

się

moją

skromnej

nadal

ciekawymi

przemieszczała
Domu

Kultury,

ludźmi,

się

z

aby

wysłuchać

Pionek

do

spotykać

się

interesujących

niegdysiejszej wiedzy z tej dziedziny i przydzielenie

wykładów czy uczestniczyć w dodatkowych zajęciach.

mnie

A to z kolei pozwoli mi długo

do

którejś

z grup

istniejących

przy

zachować sprawność

Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kozienicach. Tak

umysłową i fizyczną. Dodam jeszcze, że nasz UTW

zaczęłam być słuchaczką UTW. Słucham ciekawych

znakomicie przez te 10 lat się rozwinął, zaskakując

wykładów z różnych dziedzin, koncertów, uczestniczę

ciekawymi tematami wykładów czy też dodatkowymi

w tzw. „wykładach wyjazdowych” do interesujących

kursami. I oby tak dalej!

Anna Zawadzka
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Kilka słów z kart historii UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozienicach, działający w Kozienickim Domu Kultury
im. Bogusława Klimczuka powstał w sierpniu 2008 roku z inicjatywy Dyrektor Domu
Kultury Elwiry Kozłowskiej.

Był

to

w tamtym

czasie pierwszy taki

Uniwersytet

w regionie. Patronatem honorowym Uniwersytet otoczył Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka.
Pierwsze informacje o UTW w Kozienicach pojawiły
się m.in. w lokalnej telewizji i ogłoszeniach na

bardzo uroczystą oprawę, a wzięło w niej udział ponad
100 studentów.

tablicach, zachęcając seniorów do wzięcia udziału w

W ramach wykładów pierwszej edycji Uniwersytetu

tym nowym, ale jakże interesującym przedsięwzięciu.

słuchacze

Ruszyły

zainteresowanie

rzeczy, m.in. z takich dziedzin jak prawo, genealogia,

Uniwersytetem jest ogromne i znacznie przewyższa

religioznawstwo, filozofia, etnografia, historia sztuki

prognozy organizatorów. Zgłosiło się bardzo wielu

czy teatr.

zapisy.

Okazało

się,

że

chętnych, deklarujących swój udział w inicjatywie.
Zarówno

wiek,

wykształcenie,

jak

i

mogli

Uniwersytet

dowiedzieć

w

2008

się

roku

wielu

ciekawych

zainaugurował

swą

oczekiwania

działalność w Kozienickim Domu Kultury mieszczącym

przyszłych słuchaczy były różnorodne. Koordynacją

się wówczas przy Alei 1 Maja 8, natomiast od

całego projektu zajęła się Hanna Szczepanowska.

października

Zanim ruszyły prawdziwe zajęcia wybrana została

w

2015

nowoczesnym

roku

budynku

Uniwersytet
Centrum

działa

Kulturalno-

Rada Naukowa, a koordynator zajął się doborem

Artystycznego. Każdy kolejny rok Uniwersytetu cieszy

wykładowców,

się niesłabnącą popularnością i coraz to większą liczbą

tematów

wykładów

oraz

rodzajem

zajęć fakultatywnych. Rada Naukowa działała 2 lata.

słuchaczy.

W skład Rady Naukowej weszli: prof. dr hab. Tadeusz

udział

Stępień jako przewodniczący Rady, Elżbieta Banasiak,

w ostatniej edycji na liście studentów było aż 320

Halina Uziembło-Trus oraz Czesław Czechyra – poseł

osób. Program kulturalno-edukacyjny Uniwersytetu

na Sejm RP.

za każdym razem jest różnorodny i interesujący,

2

w

Łącznie
zajęciach

od

początku swej działalności

wzięło

już

około

600

osób,

Pierwszy rok Uniwersytetu zainaugurowany został

aby studenci czerpali z zajęć jak najwięcej radości

października

i zadowolenia.

2008

roku.

Inauguracja

miała

Zgromadzonych powitała Elwira Kozłowska, kierownik Domu Kultury w Kozienicach. Wśród zgromadzonych
gości znaleźli się m.in.: Mariusz Prawda, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach oraz Małgorzata
Bebelska, Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice. W inauguracji uczestniczyło ponad 100 studentów.

„Bracia żacy na start” - usłyszeli studenci z ust Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach Mariusza
Prawdy. Prof. dr hab. Tadeusz Stępień wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Szczęście i dojrzałość”,
a na zakończenie inauguracji odbył się koncert okolicznościowy „Jarosław Bothur Quartet Jazz”.
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