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Magazyn Kulturalny 

Seniorzy wrócili na uniwersytet. 

To była wspaniała inauguracja! 
W przepięknej scenerii amfiteatru nad Jeziorem Kozienickim i przy 

wspaniałej wrześniowej pogodzie, seniorzy uroczyście rozpoczęli rok 

akademicki 2020/21 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Kozienickiego 

Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. W środę, 9 września,  

na słuchaczy czekał pierwszy wykład oraz wyjątkowy koncert. 

Decyzja o organizacji inauguracji roku 

akademickiego w amfiteatrze podyktowana 

była względami bezpieczeństwa i aktualną 

sytuacją epidemiologiczną. Dzięki temu, na 

widowni obiektu nad jeziorem, mogli 

zasiąść wszyscy słuchacze Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku KDK, co nie byłoby 

możliwe w sali koncertowo-kinowej 

Centrum Kulturalno-Artystycznego. 

Powracających po wakacjach studentów

-seniorów oraz gości wydarzenia, powitała 

koordynator UTW KDK Anna Tomczyk-

Anioł, która poprowadziła ceremonię. 

Tradycyjnie już, uroczystą inaugurację, 

rozpoczął występ Chóru Trzeciego Wieku. 

Seniorzy, przygotowani przez Mirosławę 

Wójcicką, odśpiewali pieśń studencką 

„Gaudeamus igitur”. 

Po tym krótkim wstępie głos zabrał 

Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski. 

W swoim wystąpieniu podkreślił,  

że kozienicki Uniwersytet tworzą wyjątkowi 

ludzie, w których drzemie ogromny 

potencjał i energia. Życzył seniorom wielu 

dobrych chwil na kozienickim UTW, 

zachęcając do dalszego rozwoju 

osobistego. Przywołał też słowa malarza 

Marca Chagalla. 

– Ludzie, którzy nie potrafią się 

zestarzeć, to ludzie, którzy nie potrafili być 

też młodzi... Jak jestem z wami, jak 

spędzam z wami czas, to jestem pewien, 

że wasza młodość była fantastyczna  

– mówił Piotr Kozłowski. 

Uniwersytet – fenomen  

Następnie głos zabrała Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława 

Klimczuka i jednocześnie Dyrektor 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK 

Elwira Kozłowska. 

Po raz kolejny przypomniała 

inaugurację pierwszej edycji UTW, która 

miała miejsce 2 października 2008 roku. 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

PAŹDZIERNIK 2020 w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy na seanse 
filmowe do kina. 

> Czwartek, 1 października, godz. 

11.00. Eliminacje powiatowe do 

XXXVI I  Ma łego  Konkursu 
Recytatorskiego. 

> Piątek, 2 października, godz. 

20.00. Koncert zespołu „MILO 

Ensemble”. 

> Środa, 7 października. Nr 113 

„Magazynu Kulturalnego KDK”  

- wydanie specjalne.  

> Czwartek, 8 października, godz. 

17.00. Koncert „Radomskiego 

Zespołu Sentymentalnego”. 

> Niedziela, 11 października, 

godz. 12.00. „Poranek teatralny 

dla dzieci”; godz. 13.00. Piąte 

urodziny Centrum Kulturalno-

Artystycznego i Kina KDK. 

> Poniedziałek, 12 października. 

Wykład w ramach inicjatywy 

„Kobieto! Puchu marny! - czy aby 

na pewno?”. 

> Sobota, 17 października. 

Koncert zespołu „Stare Konie”  

w ramach inicjatywy „Muzyczne 

Kozienice” 

> Niedziela, 18 października, 

godz. 13.00. „Smykofonia  

- koncert dla maluszków”; 

Wernisaż wystawy fotograficznej 

w ramach inicjatywy „Razem  
z Gminą Kozienicką”. 

> Piątek, 23 października, godz. 

9.30. Dzień Patrona - 99. rocznica 

urodzin Bogusława Klimczuka. 

> Sobota, 24 października. 

K o n c e r t  p n .  „ K o z i e n i c k i 

und e rg rou nd ”  w  r am ac h 

inicjatywy „Muzyczne Kozienice”. 

> Czwartek, 29 października, 

godz. 18.00. Koncert „Kapeli ze 

Wsi Warszawa”. 

> Piątek, 30 października, godz. 

20.00. „Zaduszkowy koncert 

poezji śpiewanej” - Kuba Blokesz; 

Ogłoszenie wyników XVIII 
Ogó lnopo l sk i ego Konkursu 

L i t e r a c k i e g o  i m .  M a r i i 

Komornickiej. 

> Sobota, 31 października.  
Nr 114 „Magazynu Kulturalnego 

KDK”. 

Tegoroczna inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury  

im. Bogusława Klimczuka wyjątkowo odbyła się w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim. 
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To była wspaniała inauguracja! 

– Jestem z Wami na inauguracji po raz trzynasty. 

Przyznam szczerze, że kiedy uruchamialiśmy 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozienicach, to 

mieliśmy wiele obaw. Zastanawialiśmy się, czy ta 

formuła się przyjmie, czy przypadnie do gustu naszym 

seniorom, tym bardziej, że był to pierwszy taki 

uniwersytet w regionie i nie mieliśmy na kim się 

wzorować. Dzisiaj wiemy, że ta oferta nie tylko się 

przyjęła, ale jest bardzo potrzebna naszej społeczności 

– mówiła do seniorów dyrektor Elwira Kozłowska. 

Dyrektor mówiła też o tym, jak bardzo rozwinął się 

przez te wszystkie lata Uniwersytet Trzeciego Wieku 

KDK. W ubiegłym roku na liście słuchaczy było  

617 osób, a w ciągu dwunastu edycji z tej oferty 

skorzystało ponad 900 seniorów! Co ważne, 

Uniwersytet dalej przyciąga nowe osoby. W tym roku 

„naukę” po raz pierwszy rozpocznie 18 słuchaczy. 

Odniosła się również do minionego roku 

akademickiego, który został zakłócony przez pandemię 

koronowirusa. Zakłócony, ale nie przerwany, gdyż 

zajęcia były kontynuowane w formie on-line. Skala 

tych działań i zaangażowanie seniorów były 

imponujące. 

– W tym roku staliśmy się wzorem dla innych 

Uniwersytetów, pokazując jak radzić sobie w dobie 

pandemii, kontynuując działalność w sieci. Naszą pracę 

miałam okazję przedłożyć na czerwcowym posiedzeniu 

Mazowieckiej Rady Seniora, która działa przy Urzędzie 

Marszałkowskim, a także podczas posiedzenia Forum 

Kultury Mazowsza, które zrzesza instytucje kultury  

z całego województwa. Wszyscy byli pełni podziwu dla 

naszych, kozienickich seniorów – podkreślała dyrektor. 

Studenci, którzy się wyróżnili 

Inauguracja roku była okazją do nagrodzenia 

najbardziej aktywnych słuchaczy Uniwersytetu w edycji 

2019/20 – zarówno w pierwszym semestrze, który miał 

formę stacjonarną, jak i drugim, który odbywał się on-

line. 

Wyróżnienia te trafiły do Jolanty Borowskiej, 

Grażyny Kamińskiej, Reginy Kalbarczyk (pierwszy 

semestr) oraz do Wiesławy Szylińskiej, Elżbiety 

Wrzosek i Wandy Laskowskiej (drugi semestr). 

Ponadto specjalne upominki trafiły do Rady 

Słuchaczy UTW, czyli przewodniczącego Dariusza 

Szewca, wiceprzewodniczącej Zofii Kowalczyk, 

skarbnik Wiesławy Kruszyńskiej oraz członków rady 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Tradycją inauguracji roku akademickiego  

są występy Chóru Trzeciego Wieku. 

Dyrektor Elwira Kozłowska w swoim wystąpieniu 

podkreślała wyjątkowość kozienickiego UTW. 

Uroczystość była okazją do nagrodzenia studentów, 

którzy wyróżniali się aktywnością w poprzednim roku 

— zarówno podczas zajęć stacjonarnych, jak i tych  

on-line, które były prowadzone po wybuchu pandemii. 
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Małgorzaty Król i Stanisława Kuźnara (tego dnia 

nieobecnego). 

Nagrody wręczyli: Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 

Kozłowski, radny Rady Miejskiej w Kozienicach 

Ryszard Zając i dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 

Tuż po tej miłej uroczystości dyrektor Elwira 

Kozłowska poinformowała słuchaczy, że członkowie 

rady zgodzili się pełnić tę funkcję również w roku 

akademickim 2020/21 – z racji planowanych 

wykładów w formie on-line, nie będzie warunków do 

przeprowadzenia nowych wyborów. 

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał jeszcze 

Przewodniczący Rady Słuchaczy UTW Dariusz Szewc. 

Podziękował  wszystkim osobom zaangażowanym  

w tworzenie oferty dla seniorów, a także wyraził 

nadzieję, że warunki epidemiologiczne pozwolą na to, 

by jak najwięcej zajęć odbywało się w stacjonarnej 

formie. 

Pierwszy wykład i koncert  

Uroczysta inauguracja była okazją do 

zaprezentowania seniorom pierwszego w tym 

semestrze wykładu. Prelekcję pt. „Życie na plus  

w wieku 50 plus” wygłosił Jacek Łapiński – pisarz, 

podróżnik, prawnik i pasjonat psychologii pozytywnej. 

Prelegent jest dobrze znany słuchaczom, gdyż gościł 

na UTW KDK już po raz trzeci. 

Kolejnym punktem programu był występ Joanny 

Nawrot z zespołem Baltic Quasideon Group, w składzie 

Andrzej Wojciechowski – klarnet, Paweł Zawada  

– fortepian, Jarosław Stokowski – kontrabas  

i Grzegorz Lewandowski. Za wokal (sopran)  

odpowiadała Joanna Nawrot, która wspólnie  

z kolegami zaprezentowała  przeboje Anny German  

w programie „Anna German. Niezapomniana”. 

W amfiteatrze tego dnia usłyszeliśmy takie 

przeboje, jak choćby „Człowieczy los”, „Greckie wino”, 

„Cyganeria” czy „Weź mnie jak kota w worku”. 

Koncert został bardzo gorąco przyjęty przez 

studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy 

nagrodzili artystów gromkimi brawami i pięknymi 

kwiatami. Nie obyło się też bez bisu. 

Teraz studentów czekają miesiące intensywnej,  

ale przede wszystkim ciekawej nauki. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

Koncert został bardzo ciepło przyjęty przez słuchaczy. 

Joanna Nawrot przypomniała przeboje Anny German. 

Specjalne podziękowania trafiły do Rady Słuchaczy. 
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Wirtualne zajęcia, realne pomysły 

– wszystko dla dobra przyrody 
Dobiegł końca nasz prośrodowiskowy projekt „Wirtualne życie, realne problemy 

środowiska” – razem dla ekologii w Gminie Kozienice. Przez ponad dwa miesiące,  

we współpracy z Eneą Wytwarzanie, edukowaliśmy kozienickich internautów  

i zachęcaliśmy do aktywnych działań na rzecz przyrody. 

PARTNER: 

Nasz projekt rozpoczęliśmy w połowie lipca  

i realizowaliśmy go do końca września. W tym czasie 

staraliśmy się zwrócić uwagę mieszkańców Gminy 

Kozienice na potrzebę ochrony środowiska.  

We współpracy ze specjalistami, mówiliśmy  

o bogactwie naszej przyrody, podpowiadaliśmy jak  

o nie dbać, promowaliśmy wartości proekologiczne. 

– Głównym założeniem całego przedsięwzięcia była 

chęć zwiększenia świadomości naszych mieszkańców 

na temat potrzeby ochrony środowiska naturalnego. 

Wspólnie z ekspertami w tym zakresie, chcieliśmy 

pokazać, jak małymi krokami każdy z nas może 

przyczynić się do poprawy sytuacji naszej przyrody – 

mówi Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska i dodaje: – Jako mieszkańcy Gminy 

Kozienice, mamy to szczęście, że żyjemy w otoczeniu 

przepięknej przyrody. Zarówno Puszcza Kozienicka, 

jak i Dolina Środkowej Wisły, to prawdziwe, naturalne 

perełki. Na co dzień, może nie do końca zdajemy 

sobie z tego sprawę. Tym projektem chcieliśmy 

przypomnieć, że to na nas wszystkich spoczywa 

obowiązek dbania o te naturalne skarby. 

Dla przyrody – w sieci 

Wszystkie działania projektowe prowadzone były  

w Internecie, za pośrednictwem oficjalnej grupy 

Kozienickiego Domu Kultury na portalu Facebook,  

pn. „Kulturalna grupa KDK”. Grupa dedykowana jest 

mieszkańcom Gminy Kozienice i skupia około 800 

osób. 

– Ten projekt od samego początku realizowany był 

za pomocą Internetu. Decyzja ta podyktowana była 

oczywiście względami bezpieczeństwa naszych 

mieszkańców. Nie bez znaczenia są też ograniczenia 

sanitarne, dotyczące liczby osób, które mogą 

jednocześnie przebywać w poszczególnych salach 

Centrum Kulturalno-Artystycznego. Realizując projekt 

w sieci, staraliśmy się dotrzeć do jak największej 

liczby odbiorców – podkreśla Elwira Kozłowska. 

Edukacja z konkursami 

Projekt rozpoczęliśmy od ogłoszenia dwóch 

konkursów plastycznych, a także zorganizowania 

spektaklu dla dzieci, wykładu Jacka Tabora  

i warsztatów z Joanną Baranowską. Więcej na ten 

temat pisaliśmy w wydaniach „Magazynu” nr 110  

i nr 111 (lipiec, sierpień). 

Wrześniowe działania projektowe przyniosły nam 

rozstrzygnięcie obydwu konkursów. W przypadku 

konkursu „Z zielonych pobudek – Ekoludek”, jury 

przyznało siedem równorzędnych nagród. Otrzymali 

je: Filip Kielich (7 lat), Wiktor Bolek (6 lat), Daniel 

Szeliga (6 lat), Jan Szczepaniak (8 lat), Michał Stępień 

(3 lata), Tosia Wojtunik (6 lat) oraz duet Daniel  

i Stefan Stępień (kolejno 7 i 3,5 roku). Laureaci 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

Prace nagrodzone w konkursie „Piękno Ziemi Kozienickiej”. Ich autorami są: Anna Wojtunik (fot. po lewej)  

oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach (po prawej). 
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PARTNER: 

otrzymali zestawy gier planszowych oraz gadżety 

organizatorów. 

W przypadku konkursu dla osób dorosłych  

pn. „Piękno Ziemi Kozienickiej”, jury nagrodziło dwa 

zgłoszenia. Autorem pierwszego była Anna Wojtunik, 

a w drugim przypadku pracę zbiorową zgłosili 

mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery 

Gruszczyńskiej w Kozienicach pod opieką instruktora 

terapii zajęciowej Michaliny Patynowskiej. Do nich 

powędrowały zestawy do filtrowania wody (butelki  

i dzbanki) oraz gadżety. 

Na początku września ogłosiliśmy też 

„Sympatyczny quiz ekologiczny”. Na jego uczestników 

czekał zestaw pytań dotyczących przyrody, a także 

nagrody: butelki filtrujące oraz gadżety. Te zdobyli: 

Kamil Pachocki, Magdalena Orłowska, Zuzanna 

Orłowska, Joanna Bolek, Paulina Pańska i Barbara 

Nabożny-Adamiec. 

Zajęcia, wykłady, dobre rady 

Dla naszych mieszkańców przygotowaliśmy  

we wrześniu kolejne ciekawe wydarzenia.  

W poniedziałek, 7 września, odbyły się kolejne 

warsztaty on-line, tym razem pn. „Recykling w domu. 

Drugie życie przedmiotów”. Warsztaty poprowadziła 

Joanna D. Wójcik, wiceprezes Fundacji Wspierania 

Inicjatyw Ekologicznych, prezes Fundacji Dzika Klinika  

– Centrum pomocy dla dzikich zwierząt. W ich trakcie 

opowiadała m.in. o tym, jak przy pomocy odpadów 

zrobić przedmioty codziennego użytku czy domowe 

ozdoby. 

Część wykładową zakończyła prelekcja Elizy 

Sobczuk pt. „Zero waste dla początkujących”. 

Blogerka mówiła o tym, jak w prosty sposób i przy 

użyciu metody małych kroków zacząć żyć zgodnie  

z założeniami tej coraz bardziej popularnej idei. Ten 

wykład odbył się 11 września. 

Koncertowy finał 

Zwieńczeniem projektu był koncert Michała 

Pastuszaka z zespołem pt. „Żyje się dalej”, który 

odbył się w niedzielę, 20 września. Michał Pastuszak 

jest instruktorem teatralnym w Miejskim Domu 

Kultury w Dęblinie. Od dwudziestu lat prowadzi studio 

piosenki aktorskiej i poezji śpiewanej. Ponadto jest 

autorem piosenek, które wykonuje solo  

lub z towarzyszeniem zespołu. 

Wraz z kolegami przygotował dla miłośników 

dobrej muzyki bardzo przyjemny muzyczny finał 

naszego projektu. To była uczta pełna lirycznych 

tekstów, które skłaniają do refleksji. 

Projekt „Wirtualne życie, realne problemy 

środowiska” – razem dla ekologii w Gminie 

Kozienice został zrealizowany przez Kozienicki 

Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Partnerem projektu była Enea Wytwarzanie. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

„Ekoludki” Wiktora (wyżej) i Jana (niżej). 
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Działamy razem dla kultury 

Ruszyła realizacja inicjatyw mieszkańców, które otrzymały dofinansowanie w ramach 

projektu „Razem dla kultury w Gminie Kozienice”, stanowiącego część programu 

Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020”. Pierwszy  

z koncertów już za nami. Aktualnie trwają przygotowania do spektakli i prelekcji. 

Dobiega końca także przyjmowanie zdjęć do konkursu fotograficznego. 

Przypomnijmy, że w ramach konkursu, wyłonione 

zostały trzy inicjatywy mieszkańców Gminy Kozienice, 

które łącznie otrzymają 19 250 zł na ich realizację. Są 

to projekty: „Razem z Gminą Kozienicką”, zgłoszony 

przez grupę „Wiktoria Krekora – W grupie siła”, 

„Muzyczne Kozienice”, autorstwa Stowarzyszenia 

„Przystanek Inicjatywa” oraz „Kobieto! Puchu Marny! 

– czy aby na pewno?”, którego pomysłodawcą jest 

grupa nieformalna z I LO im. Stefana Czarnieckiego  

w Kozienicach. Ich realizacja rozpoczęła się na 

początku września. 

Zdjęcia jak z wystawy 

W poniedziałek, 14 września, wspólnie z grupą 

„Wiktoria Krekora – W grupie siła” ogłosiliśmy konkurs 

fotograficzny pn. „Razem z Gminą Kozienicką”. Jego 

uczestnicy mają za zadanie sfotografować miejsca  

z terenu gminy, które w ich ocenie są atrakcyjne pod 

kątem przyrodniczym, turystycznym, 

architektonicznym czy historycznym, a następnie 

wysłać zdjęcie do nas (termin zgłoszeń upływa  

1 października). 

Najlepsze z nadesłanych prac zostaną 

zaprezentowane szerokiej publiczności. Posłużą 

bowiem do stworzenia wystawy, której wernisaż 

zaplanowano na 18 października, oczywiście  

w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Ich autorzy 

otrzymają także upominki. 

Granie po kozienicku 

Z kolei autorzy inicjatywy „Muzyczne Kozienice” 

zaplanowali organizację trzech koncertów z udziałem 

lokalnych artystów. Pierwszy z nich odbył się  

w sobotę, 19 września, w „Barze nad stawem”  

w Janikowie. Dla zebranych tego wieczoru wystąpiła 

Joanna Kościug wraz z przyjaciółmi. Motywem 

przewodnim koncertu była „Muzyka drogi”, począwszy 

od piosenki turystycznej, przez pielgrzymkową,  

po biesiadną. 

Kolejne koncerty w ramach tej inicjatywy 

zaplanowano na 17 i 24 października. 

Z myślą o kobietach 

Trwają też przygotowania do pierwszych wydarzeń 

w ramach inicjatywy zgłoszonej przez społeczność  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 

Czarnieckiego w Kozienicach. Ich projekt poświęcony 

jest kobietom, a zwłaszcza wybitnym paniom, które 

swoją działalnością wpłynęły na kształt świata. 

Autorzy inicjatywy szykują m.in. prelekcje  

i wystawę w tym temacie, a także plebiscyt, w którym 

będą mogli zagłosować wszyscy mieszkańcy Gminy 

Kozienice. 

O wszystkich działaniach projektowych 

informujemy na bieżąco za pośrednictwem naszej 

strony internetowej www.dkkozienice.pl oraz mediów 

społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). 

Projekt „Razem dla kultury w Gminie Kozienice” 

realizowany jest przez Kozienicki Dom Kultury  

im. Bogusława Klimczuka w ramach programu „Dom 

Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020” i został 

dofinansowany ze środków Narodowego Centrum 

Kultury. 

Dla publiczności w „Barze nad stawem” w Janikowie wystąpiła Joanna Kościug wraz z przyjaciółmi. 
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Pracowali nad swoim warsztatem 

W sobotę, 19 września, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego odbyły się 

kolejne otwarte warsztaty literackie dla młodzieży i dorosłych. Tym razem zajęcia dla 

miłośników poezji i prozy w Kozienickim Domu Kultury poprowadziła Katarzyna Chołuj.  

Uczestnicy i  organizatorzy otwartych warsztatów literackich dla młodzieży i dorosłych. 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka 

od lat, cyklicznie, organizuje zajęcia dla mieszkańców 

Gminy Kozienice, którzy zajmują się pisaniem poezji 

czy prozy. Tego typu spotkania pozwalają na wymianę 

doświadczeń, dzielenie się swoją twórczością,  

a przede wszystkim na pracę nad własnym 

warsztatem literackim i ciągłe doskonalenie 

umiejętności. 

Kozienice aktywne literacko 

Tego dnia do Centrum Kulturalno-Artystycznego 

zawitało kilkanaście osób, by wspólnie popracować 

nad słowem. Wśród nich nie mogło zabraknąć 

członków Grupy Poetyckiej „Erato” z Kozienickiego 

Domu Kultury wraz z opiekunem grupy Adrianem 

Szarym. To on, jeszcze przed rozpoczęciem spotkania, 

wręczył jego uczestnikom dwie publikacje, na których 

gości kozienicka poezja, czyli audiobook „Erato”  

i najnowszą antologię „Fraktale”. Chwilę potem 

wszystkich oficjalnie przywitała instruktor KDK Halina 

Koryńska; przedstawiła pokrótce sylwetkę Katarzyny 

Chołuj i zaprosiła uczestników do twórczej pracy. 

Przyjemne spotkanie ze słowem 

Katarzyna Chołuj jest absolwentką podyplomowych 

studiów pisarskich na Uniwersytecie Warszawskim 

oraz Szkoły Mistrzów Pióra w Collegium Civitas. To 

inicjatorka warsztatów kreatywnego pisania dla dzieci 

i młodzieży w Radomiu realizowanych dzięki 

współpracy z MOK Amfiteatr. Jest miłośniczką krótkich 

form prozatorskich i poetyckich, które ukazały się 

między innymi w antologiach „Popisani” i „Od Słowa 

do słowa”. To autorka słuchowiska „Pociąg” 

wyemitowanego w Radiu Radom, a także laureatka 

konkursów regionalnych i ogólnopolskich. 

W trakcie sobotnich warsztatów mówiła  

o tym, czym powinna cechować się konstruktywna 

krytyka, co może obniżać poziom kreatywności autora 

i jak sobie z tym radzić. Nie zabrakło też ćwiczeń 

rozwijających umiejętności językowe, dobrych rad 

dotyczących aktywności w pisaniu czy analizy 

nadesłanych tekstów uczestników warsztatów,  

a wszystko to w duchu miłej rozmowy przy kawie  

i herbacie. 
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Seniorzy aktywni i pełni radości 

Już po raz trzeci w Kozienicach spotkali się mazowieccy seniorzy. W sobotę, 19 września, 

na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu odbył 

się piknik „Mazowsze Seniorom” Aktywnie – Zdrowo – Sportowo.  

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał  

m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach 

Rafał Sucherman, który życzył wszystkim uczestnikom 

dobrej zabawy. 

W pikniku udział wzięły setki seniorów z całego 

województwa, w tym słuchacze i słuchaczki 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu 

Kultury im. Bogusława Klimczuka. Brali oni udział 

m.in. w szkoleniu z pierwszej pomocy, które 

zorganizował kozienicki oddział Polskiego Czerwonego 

Krzyża oraz w licznych konkurencjach sportowych. 

Wśród zwycięzców sportowych rywalizacji znaleźli się 

również nasi seniorzy i seniorki. 

Piknik „Mazowsze Seniorom”, jak co roku, był 

dobrą okazją nie tylko do integracji i sportowej 

rywalizacji, ale także do podzielenia się swoimi 

talentami. Z możliwości tej skorzystali słuchacze 

naszego UTW. W tym roku na „Scenie Seniora” 

wystąpiły Halina Budniak i Maria Komsta, które 

zaprezentowały swoje wiersze. Obie panie należą do 

UTW oraz do działającej w Kozienickim Domu Kultury 

Grupy Poetyckiej „Erato”. Oprócz naszych słuchaczy, 

na scenie zaprezentowali się również seniorzy  

z kozienickich zespołów: „Relaks” i „Rozśpiewana 

Złota Jesień”. 

Natomiast uczestnicy zajęć artystyczno-

plastycznych oraz fotograficznych, podobnie jak rok 

temu, pokazali swoje prace na dwóch wystawach: 

„Szkice z pracowni UTW” oraz „Nad Hamernią  

w obiektywie UTW”. Spotkały się one z dużym 

zainteresowaniem i uznaniem ze strony pozostałych 

uczestników wydarzenia. 

Organizatorem pikniku „Mazowsze Seniorom” było 

Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury 

Fizycznej. Honorowym patronatem imprezę objął 

Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski oraz 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. 

Partnerem wydarzenia były m.in. Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka oraz Kozienickie 

Centrum Rekreacji i Sportu. Z kolei telewizja lokalna 

KDK „Kronika Kozienicka” sprawowała patronat 

medialny nad piknikiem. 

Piknik był okazją do wspólnej zabawy, zdrowej rywalizacji sportowej i prezentacji twórczości seniorów. 
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Pierwszy taki wernisaż w KDK! 

Od lewej: instruktorki KDK Aleksandra Sitnik  

i Agnieszka Bieńkowska, autor wystawy Marek Citak 

oraz dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 

Pejzaże, lasy, kwiaty i trawy, to one zdobią aktualnie ściany sali wystawowej Centrum 

Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. W piątek, 28 sierpnia, odbył się tu wernisaż 

wystawy pt. „Marek Citak… Ziemi”. Nie było to pierwsze otwarcie wystawy 

organizowanej przez Kozienicki Dom Kultury, ale po raz pierwszy wernisaż odbył się  

w formule transmisji „na żywo” on-line, za pośrednictwem serwisu społecznościowego 

Facebook, w oficjalnej grupie Kozienickiego Domu Kultury pn. „Kulturalna grupa KDK”. 

Po raz pierwszy w historii KDK wernisaż odbył się  

w formie transmisji „na żywo”. Widzowie mogli go 

oglądać za pośrednictwem portalu Facebook. 

Wszystkich zgromadzonych przed monitorami,  

a także zgromadzonych w sali przyjaciół artysty  

– Marka Citaka, powitała Dyrektor Kozienickiego 

Domu Kultury Elwira Kozłowska, która następnie 

przeprowadziła wywiad z malarzem. W czasie tej 

interesującej rozmowy, uczestnicy wernisażu mieli 

okazję dowiedzieć się jak wyglądała artystyczna droga 

Marka Citaka. Okazało się, że swoją przygodę ze 

sztuką rozpoczął w domu rodzinnym, jeszcze  

w dzieciństwie, dzięki tacie – Józefowi, który był 

rzeźbiarzem ludowym. Zanim zaczął malować, rzeźbił. 

Wykonana przez niego miniaturka figury Chrystusa 

frasobliwego z 1967 roku stała się rodzinną relikwią, 

która towarzyszyła artyście również tego wieczoru  

w Kozienicach. Później próbował swoich sił rysując, 

miał nawet swój cykl w „Dzienniku Radomskim”,  

aż w końcu sięgnął po pędzel i zaczął malować. 

Z Sądecczyzny na Mazowsze 

W czasie wywiadu Marek Citak zdradził też, jak to 

się stało, że artysta urodzony w Muszynie, uczący się 

w Zakopanem, a później studiujący w Krakowie, trafił 

do Radomia i z tym miastem związał się na stałe.  

– Moja żona jest z Radomia. Na drugim roku studiów 

wzięliśmy ślub, a po zakończeniu studiów podjęliśmy 

decyzję, że przeniesiemy się do Radomia, który 

stwarzał większe możliwości i perspektywy niż Krynica 

czy Muszyna – mówił Marek Citak. 

Kolejnym punktem programu naszego wernisażu 

było oprowadzenie po wystawie. Marek Citak 

opowiedział o swoich inspiracjach. Jak podkreślił, 

część prac, które znajdują się na ekspozycji w CKA, 

była inspirowana Puszczą Kozienicką,  

np. Zagożdżonką czy Królewskimi Źródłami. Obrazy te 

znajdują się na ścianie najbliżej wejścia do sali 

wystawowej i polecamy je szczególnej uwadze. 

W czasie wernisażu odbył się konkurs, w którym 

do wygrania była jedna z prac przekazana przez 

artystę. Żeby wygrać obraz przedstawiający maki, 

trzeba było prawidłowo odpowiedzieć w komentarzu 

pod transmisją, na pytanie zadane przez Aleksandrę 

Sitnik w czasie spotkania. 

Na koniec były jeszcze serdeczne podziękowania 

oraz kwiaty i upominki dla autora wystawy, które 

wręczyły: dyrektor KDK Elwira Kozłowska i komisarz 

wystawy Agnieszka Bieńkowska. 

Zapis transmisji wernisażu jest cały czas dostępny 

dla widzów i można go zobaczyć w „Kulturalnej grupie 

KDK” (facebook.com/groups/grupakdk). Z kolei 

zdjęcia z wydarzenia można znaleźć  na naszym 

fanpage’u na portalu Facebook (facebook.com/

KDKimBK). Zachęcamy też do indywidualnego 

zwiedzania wystawy, która prezentowana jest w sali 

wystawowej. Ekspozycja będzie dostępna dla 

odwiedzających do 2 listopada 2020 r. 
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W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 

W niedzielę, 6 września, odbyło się oficjalne 

odsłonięcie muralu „1920 Polskie Zwycięstwo 

dla Wolności Europy” w Kozienicach. Program 

uroczystości obfitował w wiele atrakcji, a wśród nich 

były wykłady historyczne, które odbyły się w Centrum 

Kulturalno-Artystycznym. 

W sali kameralnej można było tego dnia wysłuchać 

dwóch prelekcji. Dr Sebastian Piątkowski opowiadał  

o „Społeczeństwie Ziemi Kozienickiej w okresie wojny 

polsko-bolszewickiej”, a Przemysław Bednarczyk  

o „Udziale mieszkańców Ziemi Kozienickiej na froncie 

wojny polsko-bolszewickiej”. 

Po zakończonych wykładach miało miejsce 

symboliczne odsłonięcie muralu, który widnieje na 

ścianie bloku nr 3, na Osiedlu Pokoju. 

Organizatorami uroczystości były Gmina Kozienice 

i Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej we 

współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Na 

wydarzeniu nie mogło zabraknąć telewizji lokalnej 

Kozienickiego Domu Kultury „Kroniki Kozienickiej”.  

Przemysław Bednarczyk i Sebastian Piątkowski. 

Walne zebranie Towarzystwa 

W czwartek, 17 września, w sali koncertowo-

kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego 

odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej. 

W trakcie zgromadzenia omówione zostało 

sprawozdanie z prac zarządu TMZK w ostatnim roku,  

a także program działań na 2020 rok. Spotkanie było 

też okazją do prezentacji najnowszych zeszytów 

„Ziemi Kozienickiej” - XXXVI i XXXVII. 

Jak zawsze, nie zabrakło też wniosków i rozmów 

dotyczących działań towarzystwa. 

Ważenie przed walkami 

W piątek, 4 września, w sali kameralnej 

Centrum Kulturalno-Artystycznego odbyła się 

oficjalna ceremonia ważenia zawodników przed 

Galą 21 Thunderstrike Fight League, która miała 

miejsce 5 września w amfiteatrze nad Jeziorem 

Kozienickim. 

W ceremonii udział wzięli wszyscy walczący na gali 

zawodnicy, a także organizatorzy, w tym  

m.in. Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski  

i Jacek Sarna – właściciel organizacji TFL. Wśród 

partnerów medialnych wydarzenia była  telewizja 

lokalna KDK „Kronika Kozienicka”. 
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Dobra zabawa z krasnoludkami 

„Krasnoludek u Kupca” to tytuł kolejnego spektaklu dla najmłodszych, który odbył się  

w ramach cyklu Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka pn. „Poranki 

teatralne dla dzieci”. W niedzielę, 13 września, dla maluchów wystąpili aktorzy z Teatru 

„Tup Tup” z Warszawy. To była świetna zabawa z mądrym przesłaniem. 

„Krasnoludek u Kupca” to interaktywne 

przedstawienie na podstawie uroczej baśni Hansa 

Christiana Andersena. To przepiękna historia kupca, 

biednej studentki i dwóch krasnoludków: Paroli i Libro. 

Jak wiemy, jeden krasnoludek w domu to duże 

szczęście, a kupca spotkało jeszcze większe, ponieważ 

mieszkały z nim aż dwa krasnoludki. Dzięki temu jego 

sklep przynosił zyski i rozrastał się o coraz to nowe 

artykuły. 

Pewnego dnia studentka, robiąc zakupy, 

uświadomiła kupca, jak ważne jest czytanie książek, 

które przenoszą w fantastyczny, magiczny świat, 

bawią i uczą. Kupiec początkowo nie był o tym 

przekonany, ale pożar sklepu i przede wszystkim 

krasnoludki sprawiły, że zmienił zdanie. Dzięki tej 

historii dzieci poznały prawdę dotyczącą czytania 

książek; zobaczyły jakie to wspaniałe zajęcie, a przy 

okazji chętnie uczestniczyły w tym interaktywnym 

przedstawieniu. 

Uroku całemu spektaklowi nadały barwne stroje, 

urocza scenografia i autorskie piosenki śpiewane „na 

żywo”. Wisienką na torcie był pokaz żonglerski. 

Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć na 

fanpage’u Kozienickiego Domu Kultury na portalu 

Facebook (facebook.com/KDKimBK).  

Kolejny „Poranek teatralny dla dzieci” 

odbędzie się już 11 października. 

Zapraszamy! 

To było bardzo barwne przedstawienie.  

Maluchy, jak zawsze, były zachwycone! 

Przebojowa jesień w Kinie KDK 

Świat kina powoli wraca do względnej normalności po okresie stagnacji spowodowanym 

pandemią koronowirusa i „lockdownem”. Kolejne tygodnie przynoszą widzom następne, 

coraz głośniejsze premiery filmowe. #widzimysięwkinie 

Październik rozpoczynamy od dwóch głośnych 

premier. Pierwsza z nich skierowana jest do młodszej 

widowni. Już od 2 października będziemy wyświetlali 

„Trolle 2”, czyli kontynuację przygód wesołych 

stworków, przygotowaną przez studio DreamWorks. 

Tym razem Poppy i Branch odkrywają, że poza ich 

wioską istnieją inne światy zamieszkane przez Trolle, 

z którymi – by tak rzec – jakoś im nie po drodze. 

Starszym widzom proponujemy natomiast komedię 

obyczajową „Jak zostać gwiazdą”. To historia 

oscylująca wokół kontrowersyjnego programu 

telewizyjnego „Music Race” i jego bohaterów 

rzuconych w bezwzględny świat show-biznesu.  

W obsadzie same gwiazdy, m.in.: Katarzyna Sawczuk, 

Maciej Zakościelny, Julia Kamińska i Urszula Dudziak.  

A już 16 października na ekrany kin wchodzi 

„Tajemniczy Ogród”. To najnowsza adaptacja 

znanej na całym świecie brytyjskiej powieści o tym 

samym tytule. Po raz kolejny zanurzymy się  

w niezwykły świat Mary Lennox, jej wuja Archibalda 

Cravena i jego syna Colina.  

Tego samego dnia będzie miała miejsce premiera 

polskiego dramatu „Banksterzy”. To opowieść  

o systemie bankowym i o mechanizmach jego 

funkcjonowania, które nigdy nie ujrzały światła 

dziennego. Na ekranie występują m.in. Katarzyna 

Zawadzka, Antoni Królikowski, Tomasz Karolak, Jan 

Frycz, Małgorzata Kożuchowska, Marcin Bosak  

czy Ewa Kasprzyk. Więcej na ten temat na 

www.kinokozienice.pl 
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Wolontariuszki sprzątały świat 

„Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję” – to hasło przewodnie 27. akcji „Sprzątanie 

Świata – Polska”. W niedzielę, 20 września, do tego szczytnego przedsięwzięcia 

dołączyły również Kozienice, a to za sprawą wolontariuszy z Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Wolontariuszki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK wraz z ich opiekunką z ramienia KDK Haliną Koryńską.  

To właśnie wolontariuszki wyszły z inicjatywą 

zaangażowania się w tę akcję, a w dniu finału ruszyły 

do pracy na rzecz środowiska. Na zbiórce w Centrum 

Kulturalno-Artystycznym pojawiło się sześć pań. 

Wszystkich przybyłych powitała opiekun wolontariatu 

Halina Koryńska, która rozdała uczestnikom akcji 

rękawiczki oraz worki na śmieci. Chwilę potem grupa 

ruszyła do lasu przy ul. Głowaczowskiej. 

Niestety liczba odpadów w tym miejscu była 

zatrważająca. W ciągu zaledwie dwóch godzin 

uczestniczki akcji uzbierały kilkanaście dużych worków 

śmieci. W dużej mierze były to puste butelki po 

napojach, ale nie tylko. Wszystkie worki zostały 

ułożone wzdłuż jezdni, a ich odbiorem zajęła się 

Gmina Kozienice. 

Tegoroczna akcja miała na celu nie tylko 

uprzątnięcie bezmyślnie wyrzucanych odpadów,  

ale także zwrócenie uwagi społeczeństwa na kwestie 

związane z plastikiem – nadmiarem jego produkcji, 

możliwościami recyklingu czy szkodliwością dla 

środowiska. Na stronie Kozienickiego Domu Kultury 

www.dkkozienice.pl można znaleźć odnośnik do 

specjalnej publikacji, która została przygotowana na 

finał akcji. Znajdziemy tam wiele cennych informacji, 

np. dotyczących tego, jak sami w życiu codziennym 

możemy przyczynić się do mniejszego zużycia plastiku 

i poprawy sytuacji środowiska. 

Koordynatorem ogólnopolskiej akcji „Sprzątania 

Świata” jest Fundacja „Nasza Ziemia”. Kozienickie 

sprzątanie zorganizowały Gmina Kozienice i Kozienicki 

Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Serdecznie dziękujemy Gminie Kozienice za pomoc 

w dostarczeniu rękawiczek i worków na śmieci,  

a także za zapewnienie odbioru zebranych odpadów. 

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

