
NR 139 / 14.09.2022 - wydanie specjalne

Przed nami 15. edycja  Przed nami 15. edycja  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDKUniwersytetu Trzeciego Wieku KDK
Szanowni Studenci, Drodzy Słuchacze 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach!
Lada dzień zainaugurujemy kolejną, piętnastą 

już edycję UTW prowadzonego przez Kozienicki Dom 
Kultury im. Bogusława Klimczuka. Z tej okazji chciałem 
wszystkim Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz nieustającego 
entuzjazmu i chęci do zgłębiania nowej wiedzy.

Jesteście Państwo jedną z najaktywniejszych grup  
w naszej społeczności lokalnej. Pomimo zakończenia 
przez Was kariery zawodowej oraz przejścia na 
emeryturę lub rentę, nie ustajecie w ciągłym rozwoju 
swojej sprawności intelektualnej i fizycznej. Pomimo 
szybkich zmian zachodzących we współczesnym świecie, ciągle zdobywacie nowe kompetencje oraz znakomicie 
odnajdujecie się w sferze nowoczesnych technologii. 

Wyróżnia Was prawdziwa chęć i gotowość do działania. Jesteście aktywnymi uczestnikami życia  
uniwersyteckiego i kulturalnego. Chętnie działacie na rzecz kozienickiej społeczności. To wszystko możliwe jest 
dzięki Waszemu uczestnictwu w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach. Jako Burmistrz Gminy 
Kozienice oraz patron honorowy UTW bardzo Wam za tę aktywność dziękuję.

Co szczególnie cieszy, liczba słuchaczy UTW, nawet pomimo niedawnej pandemii koronawirusa,  
nie spada i utrzymuje się na stałym poziomie. W rekordowym roku akademickim 2019/2020 na zajęcia 
zapisanych było aż 614 osób. To potężna siła! UTW w Kozienicach jest największym UTW na Mazowszu 
i jednym z największych w Polsce.

Gorąco zachęcam wszystkich seniorów z terenu Gminy Kozienice do wstępowania w szeregi Słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z pewnością dowiecie się Państwo wielu ciekawych rzeczy z różnych dziedzin, 

takich jak prawo, genealogia, religioznawstwo, historia, 
filozofia, etnografia, historia sztuki, muzyka czy teatr. 
Weźmiecie udział w wykładach podróżników, lekarzy 
oraz psychologów. Będziecie również mogli skorzystać 
z preferencyjnych cen biletów na filmy wyświetlane  
w Kinie KDK, w ramach cyklu „Kino dla seniora”.

Niech podczas zajęć zawsze będą z Wami słowa 
Ignacego Jana Paderewskiego: „Wiedza jest jedyną 
rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu 
odebrać”.

       Piotr Kozłowski,  
Burmistrz Gminy Kozienice
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Kiedy we wrześniu 2008 roku w Kozienicach 
został powołany Uniwersytet Trzeciego Wieku, razem  
z koleżanką Basią Pruszczak postanowiłyśmy wstąpić 
w szeregi Studentów. Czterdzieści lat byłyśmy 
czynne zawodowo jako nauczycielki, teraz jesteśmy 
na zasłużonej emeryturze. Na liście widniałyśmy 
pod numerami 18 i 19. Śmiałyśmy się, że jesteśmy: 
Osiemnastką i Dziewiętnastką.

Początkowo zajęcia odbywały się w starej 
siedzibie Domu Kultury, gdzie warunki były średnie, 
ale atmosfera wspaniała.

Setka Studentów (tyle było nas na początku 
istnienia Uniwersytetu) spotykała się na wykładach  
i fakultetach. Nie było limitów, więc mogliśmy spędzać 
tam czas od rana do wieczora. Był taniec towarzyski, 
gimnastyka 50+ z p. Heleną Szamańską, nordic 
walkingz p. Henrykiem Motyką, joga z p. Haliną 
Koryńską, język angielski. Mogłyśmy zapomnieć, 
że jesteśmy na emeryturze.

Powołano wtedy pierwszy Zarząd UTW. Ja i moje 
koleżanki (Basia i Krysia) byłyśmy „zarządzającymi” 
pierwszych edycji Uniwersytetu. Organizowane  
przez nas pokazy, zabawy, wigilie, wycieczki 
były wspaniałymi spotkaniami ludzi o różnych 
zainteresowaniach i poglądach.

Nie wyobrażam sobie tych 14 lat na emeryturze 
bez działalności UTW w naszym mieście. Z chęcią będę 
kontynuować swoją przygodę z UTW. 

Anna Kozłowska

Czas rządzi naszym życiem, dlatego należy dobrze 
go zagospodarować. Jest czas nauki, pracy zawodowej, 
pracy społecznej oraz czas wytchnienia i wypoczynku. 
Ten postanowiłam wykorzystać na dalszy rozwój 
osobisty, poznawanie ludzi, poszerzanie wiedzy, itd. 
Bez większego namysłu postanowiłam zapisać się  
i uczęszczać na UTW w Kozienickim Domu Kultury. 
To była dla mnie błogosławiona chwila. Tu znalazłam 
całą gamę możliwości dla wszechstronnego rozwoju 
seniora, dla pogłębienia pasji oraz dla uczestnictwa  
w wielu wspaniałych wydarzeniach. 

Na Uniwersytet uczęszczam od 10 lat,  
przy czym przez 4 lata pracowałam w Radzie  
Słuchaczy, której przewodniczył Witold Makarewicz. 
Pamiętam organizowane wycieczki kilkudniowe, które 
miały na celu nie tylko zwiedzanie, ale również integrację 

i bliższe poznanie. Pamiętam organizowane 

wigilie oraz inne uroczystości, zawsze szczegółowo 
przygotowane przez Radę Słuchaczy. W tym miejscu 
możemy powiedzieć: „Spieszmy się kochać ludzi,  
tak szybko odchodzą”.

Wziąwszy pod uwagę różnorodne zainteresowania 
Słuchaczy, cieszę się, że przygotowano dla nas tak 
dużą liczbę fakultetów. Ja wybrałam m.in. warsztaty 
teatralne, które sprawiają mi przyjemność i satysfakcję. 
Należę również do Wolontariatu Seniora. 

Podczas tych 10 lat obecności na UTW doznałam 
dużo, bardzo dużo przyjemności i wzruszeń, po 
prostu trudno wyliczyć. Najbardziej jednak utkwiło  
w mojej pamięci dwukrotne spotkanie z Panią Profesor 
Moniką Rasiewicz (występowała wraz z p. dr. Markiem 
Skrukwą), która przez pełną godzinę recytowała  
z pamięci nie tylko klasyczną poezję, ale również prozę, 
tak jak np. kazanie ks. Piotra Skargi. Po raz pierwszy 
w życiu mogłam upajać się takim wykonaniem,  
było cudowne. 

Alicja Czerska

Na Uniwersytet zapisałam się w 2012 roku. Byłam  
już wówczas na emeryturze. Wcześniej, jak pewnie 
dla każdej kobiety, ważne były: praca, działka, dom  
i dzieci. W natłoku codziennych zajęć, nie było zbyt  
wiele czasu na realizację i rozwijanie swoich 
zainteresowań, które miałam od najmłodszych lat. 
Przejście na emeryturę i związany z tym „wolny czas” 
stworzył mi doskonałe warunki do tego.

W Kozienickim Domu Kultury funkcjonują różne 
koła zainteresowań, dzięki czemu każdy może wybrać  
coś dla siebie. To pobudza kreatywność i sprzyja 
integracji mieszkańców.

Na zajęciach panuje miła atmosfera  
i uczestniczący w nich „Studenci” tworzą wspaniałe 
grupy. Swój wolny czas poświęcam na zajęcia, 
które mnie interesują i bardzo je lubię. Są to m.in.: 
decoupage, mozaika, makrama, rysunek, haftowanie, 
szydełkowanie, śpiew i fotografia. 

Wszystkie wspomnienia z tych dziesięciu lat są 
bardzo miłe, ale najbardziej utkwiły mi w pamięci 
konkursy i wystawy fotograficzne. W tym czasie  
udało mi się zdobyć wiele nagród, dyplomów,  
wyróżnień, a szczególnie miło wspominam wygraną 
w konkursie „Foto-Igraszki z kulturą w Powiecie 
Kozienickim”.

Wanda Laskowska

Wspomnienia słuchaczy Wspomnienia słuchaczy 
naszego Uniwersytetunaszego Uniwersytetu
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2 października 2008 roku to jedna z najważniejszych 
dat dla naszego Uniwersytetu. Wtedy to uroczyście 

zainaugurowaliśmy pierwszą edycję UTW KDK.

Inauguracja 15. edycji Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury 
to doskonała okazja, aby przypomnieć sobie 
początki tego niezwykłego przedsięwzięcia,  
a także najważniejsze chwile z tych kilkunastu 
lat. Dziś nikt nie wyobraża sobie Kozienic  
bez UTW KDK, ale nie zawsze tak było.

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.

– W tamtych latach oferta dla seniorów nie była tak 
rozbudowana jak obecnie, a Uniwersytety Trzeciego 
Wieku w małych miastach były jeszcze rzadkością. 
Można powiedzieć, że to my przetarliśmy szlaki 
w naszym regionie, a rozpoczynając pracę w tym 
kierunku mieliśmy wiele pytań i sporo wątpliwości.  
Te szybko zostały rozwiane, bo zainteresowanie  
ze strony seniorów było bardzo duże już na  
starcie – wspomina Dyrektor Kozienickiego Domu 
Kultury Elwira Kozłowska.

Pierwsze informacje o UTW w Kozienicach pojawiły 
się m.in. w lokalnej telewizji i ogłoszeniach na 
tablicach, zachęcając seniorów do wzięcia udziału  
w nowym, ale jakże interesującym przedsięwzięciu. 
Ruszyły zapisy, a odzew mieszkańców przekroczył 
wszelkie oczekiwania – na pierwszą edycję zgłosiło się  
144 Słuchaczy! 

Warto wspomnieć, że projekt UTW KDK zyskał 
aprobatę władz samorządowych, a od pierwszej edycji 
odbywa się pod Honorowym Patronatem Burmistrza 
Gminy Kozienice.

Wielkie przygotowania
Zanim ruszyły zajęcia wybrana została Rada  

Naukowa, która działała przez dwa lata. W jej 
skład weszli: prof. dr hab. Tadeusz Stępień jako 
przewodniczący Rady, Elżbieta Banasiak, Halina 
Uziembło-Trus oraz Czesław Czechyra.

Z ramienia Kozienickiego Domu Kultury koordynacją 
uniwersytetu zajęły się: Hanna Szczepanowska  
oraz Barbara Mrozek-Olechno. Do ich zadań należał 
m.in. dobór wykładowców, tematyki wykładów  
czy rodzaju zajęć fakultatywnych.

Przy okazji pierwszej edycji pojawiła się (jeszcze 
nie do końca formalna) Rada Słuchaczy, czyli 
przedstawiciele społeczności studentów. Do ich 

zadań należało i nadal należy m.in. kontakt z KDK  
czy koordynacja różnych oddolnych działań seniorów.

Historyczna chwila
Pierwszy rok Uniwersytetu zainaugurowany został  

2 października 2008 roku wykładem prof. Tadeusza 
Stępnia na temat szczęścia i dojrzałości oraz koncertem 
okolicznościowym zespołu Jarosław Bothur Quartet 
Jazz. Inauguracja miała bardzo uroczystą oprawę,  
a w wydarzeniu udział wzięła ponad setka studentów  
i przedstawiciele władz samorządowych.

W ramach wykładów pierwszej edycji naszego 
Uniwersytetu Słuchacze mogli dowiedzieć się wielu 
ciekawych rzeczy, m.in. z takich dziedzin jak prawo, 
genealogia, religioznawstwo, historia, filozofia, 
etnografia, historia sztuki, muzyka czy teatr. 

Ciąg dalszy na str. 4
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Pierwszy wykład na UTW KDK wygłosił  
prof. Tadeusz Stępień. Pan profesor jest  

jednym z przyjaciół naszego Uniwersytetu.
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Lata rozwoju
Z każdym kolejnym rokiem oferta UTW KDK 

rozwijała się. Pojawiły się nowe przedsięwzięcia, 
ciekawi wykładowcy, interesujące zajęcia fakultatywne. 
Nie brakowało wykładów wyjazdowych czy wycieczek 
organizowanych przez samych Słuchaczy. Na stałe do 
kalendarza naszych Studentów wpisały się różnego 
rodzaju uroczystości, m.in.: spotkania opłatkowe, 
Dzień Kobiet, „Dzień Pączka” i inne.

Przy programowaniu oferty, pracownicy domu 
kultury rokrocznie konsultują się z Radą Słuchaczy.  
Ta formalnie została powołana w 2012 roku.  
W pierwszych latach działalności Radę tworzyli: Witold 
Makarewicz, Krystyna Berezowska, Janina Bielas, 
Stefan Walczak, a także: Barbara Pruszczak, Anna 
Kozłowska, Wiesława Zmitrowicz, Roman Kopacz, 
Krystyna Dróżdż oraz Alicja Czerska. W późniejszych 
latach również Wiesława Kruszyńska, Małgorzata Król 
czy Władysława Barbara Drachal. 

Aktualna Rada (wybrana w edycji 2021/22) to: 
Dariusz Szewc, Zofia Kowalczyk, Wiesława Szylińska, 
Barbara Jeznach oraz Stanisław Kuźnar.

– Kontakt z Radą Słuchaczy jest dla nas bardzo 
cenny, reprezentują bowiem setki Słuchaczy. Z biegiem 
lat Uniwersytet rozrósł się do ogromnych rozmiarów, 
a dzięki aktywności członków Rady możemy zachować 
sprawną komunikację – dodaje Elwira Kozłowska.

W tak długim okresie czasu, również po stronie 
Kozienickiego Domu Kultury nie mogło obyć się bez 
zmian. Po Hannie Szczepanowskiej i Barbarze Mrozek-
Olechno, sprawami UTW zajmowały się kolejno: Izabela 
Barcikowska-Poździk, Aleksandra Sitnik, ponownie 
Izabela Barcikowska-Poździk oraz Marlena Zielińska  
i Olga Osińska. Od września 2019 roku  
koordynatorkami UTW są Katarzyna Kościug i Anna 
Tomczyk-Anioł. W roku akademickim 2020/21 
wsparciem koordynatorek była Patrycja Dąbrowska. 
Jedno zostało jednak niezmienne, Dyrektorem 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku od samego początku, do 
dnia dzisiejszego, jest Dyrektor KDK Elwira Kozłowska.

Liczby, które robią wrażenie
Kozienicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest 

największym UTW na Mazowszu i jednym z największych 
w Polsce – w przeliczeniu liczby studentów na liczbę 
mieszkańców. 

Liczba słuchaczy zmieniała się na przestrzeni lat. 
Początkowo oscylowała między 100 a 200 osobami, ale 
już w trakcie edycji 2014/15 (czyli przed przenosinami 
do Centrum Kulturalno-Artystycznego) wynosiła 453 
osoby! Pomieszczenie takiej liczby w starej siedzibie 

przy Alei 1 Maja 8 nie było fizycznie możliwe. 

Z radością przyjęliśmy wieść o budowie  
nowoczesnego centrum i z niecierpliwością 
wyczekiwaliśmy chwili, kiedy będziemy mogli 
poprowadzić zajęcia w tym wyjątkowym budynku. 
Rok akademicki 2015/16 rozpoczęliśmy we wrześniu 

Ciąg dalszy na str. 5

Ciąg dalszy ze str. 3

Pierwsze spotkanie w roku akademickim 2015/16, 
jeszcze w starej siedzibie Kozienickiego Domu  

Kultury. Ze względu na zainteresowanie ze strony  
słuchaczy ciężko było nam się pomieścić. 

21 października 2015 roku po raz pierwszy  
spotkaliśmy się w sali koncertowo-kinowej Centrum 

Kulturalno-Artystycznego. Wtedy to odbyła się  
oficjalna inauguracja 8. edycji UTW KDK.

Chór UTW to jedna z form działalności fakultatywnej 
naszych studentów. Tu podczas wykonanania  

tradycyjnej pieśni„Gaudeamus Igitur” w trakcie  
inauguracji roku akademickiego 2015/16. 
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w starej siedzibie, ale już w październiku odbyła się 
uroczysta inauguracja roku w sali koncertowo-kinowej 
Centrum Kulturalno-Artystycznego. Wówczas mieliśmy 
już 483 Słuchaczy. 

Szczyt zainteresowania Uniwersytetem przypadł 
tuż przed pandemią, bo na liście aktywnych  
studentów mieliśmy 614 osób! Edycja 2019/20 
była pod tym względem wyjątkowa. Kolejny rekord 
odnotowaliśmy w trakcie roku 2021/22, bo wówczas 
przekroczyliśmy granicę 1000 osób, które od początku 
zapisały się na UTW KDK.

Świecimy przykładem
Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK jest 

dostrzegana nie tylko w Kozienicach i okolicach, ale 
również na poziomie wojewódzkim czy krajowym. Warto 
przypomnieć, że nasz Uniwersytet został uhonorowany 
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego  
Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Został on 
przekazany na ręce dyrektor Elwiry Kozłowskiej  
przy okazji zakończenia 10. edycji Uniwersytetu. 

Dyrektor Elwira Kozłowska wielokrotnie miała 
okazję prezentować różne aspekty działalności UTW 
KDK podczas spotkań, konferencji i warsztatów,  
które odbywały się w naszym kraju. Nasz Uniwersytet 
często podawany jest jako wzorcowy. Tak też 
było chociażby w trakcie pandemii koronawirusa. 
Podczas pierwszego lockdownu, w zaledwie kilka 
dni od „zamknięcia kultury”, zorganizowaliśmy 
zajęcia i wykłady Uniwersytetu w sieci – jako jedni 
z pierwszych w kraju, wyprzedzając przy tym 
różnego rodzaju projekty ogólnopolskie. Dzięki 
temu, mimo trudnych warunków epidemiologicznych, 
edukacja na Uniwersytecie nie została przerwana,  
a seniorzy mogli korzystać z ciekawej oferty.

UTW dziś i jutro
14. edycja Uniwersytetu Trzeciego Wieku upłynęła 

nam pod znakiem obostrzeń sanitarnych. Ze względu 
na wprowadzone limity, Słuchacze zostali podzieleni 
na dwie grupy wykładowe, a oprócz tego wszystkie 
wykłady transmitowaliśmy „na żywo” w Internecie. 
Reżim sanitarny dotyczył również zajęć fakultatywnych. 
Mimo tych obostrzeń, rok akademicki przebiegł bez 
zakłóceń. Co więcej, w międzyczasie, zrodziła się nowa 
tradycja – uroczyste inauguracje i zakończenia roku 
odbywają się w malowniczej scenerii amfiteatru nad 
Jeziorem Kozienickim. Tak będzie również we wrześniu 
2022 roku. 

– Mimo upływu lat, nasz Uniwersytet cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem ze strony kozienickich 
seniorów. Wakacje naszych Słuchaczy powoli dobiegają 
końca, a ja już cieszę się na myśl o spotkaniu z Nimi.  

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa na 
inaugurację roku akademickiego 2022/23. Jestem 
przekonana, że jubileuszowa, piętnasta edycja będzie 
wyjątkowa – dodaje Elwira Kozłowska.

Szczegółowe informacje, a także odnośniki do galerii 
zdjęć z poszczególnych edycji UTW KDK dostępne są na 
stronie internetowej www.dkkozienice.pl.

Ciąg dalszy ze str. 4

Rada Słuchaczy reprezentuje naszych studentów  
w kontaktach z KDK. Na zdjęciu poprzedni skład rady 

z przewodniczącym Witoldem Makarewiczem.

Uniwersytet Trzeciego Wieku KDK został nagrodzony  
Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”.

W trakcie pandemii i kolejnych lockdownów, nasz 
Uniwersytet przeniósł się do Internetu.  

Dzięki zaangażowaniu słuchaczy i pracowników,  
edukacja płynnie odbywała się w sieci.
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Powstanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
KDK to jeden z najważniejszych momentów 
w historii Kozienickiego Domu Kultury.  
W 2008 roku była to nowa i bardzo świeża  
w naszym regionie oferta. O początkach  
UTW w Kozienicach, nadziejach i obawach  
z tym związanych oraz o efektach 
tych kilkunastu lat pracy rozmawiamy  
z Dyrektor KDK Elwirą Kozłowską.

Pani Dyrektor, chciałbym zapytać o początki 
naszego Uniwersytetu. Wiem, że była to Pani 
inicjatywa. Czy pamięta Pani skąd wówczas 
wziął się pomysł na to przedsięwzięcie? Jak to  
wszystko  się zaczęło?

Elwira Kozłowska: Doskonale to pamiętam. 
Przygotowywałam się wówczas do konkursu na 
stanowisko Kierownika Wydziału Kultury Kozienickiego 
Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu (dawne KCKRiS, 
które z końcem 2010 r. zostało „podzielone” na KCRiS  
i KDK – dop. red.). 

W ramach tych przygotowań szczegółowo 
analizowałam ówczesną ofertę domu kultury. 
Wynikało z niej, że wszystkie działania prowadzone 
są w godzinach popołudniowych, a ich adresatami 
są jasno określone grupy: dzieci, młodzież i osoby 
dorosłe czynne zawodowo. Zastanawiałam się w jaki 
sposób zagospodarować przestrzeń domu kultury  
w godzinach porannych i w południe. Taka oferta mogła 
być skierowana tak naprawdę do dwóch grup: mam 
wychowujących dzieci (jednak tą grupą od lat opiekuje 
się „Ogród Jordanowski”) oraz seniorów. Pozostali byli 
w tym czasie w szkole lub w pracy. 

W tamtym czasie Uniwersytety Trzeciego Wieku 
w małych miastach były jeszcze rzadkością. Podczas 
konkursu przedstawiłam swój pomysł i zyskał on 
aprobatę komisji. Jak się okazało, był to jeden z tych 
elementów, które przyczyniły się do wyboru mojej 
osoby na to stanowisko. Po rozpoczęciu pracy możliwie  
jak najszybciej rozpoczęłam pracę w kierunku 
utworzenia UTW w Kozienicach.

Jak wspomina Pani pierwszą edycję UTW?  
Czy może coś szczególnie zapadło w pamięci? 

Do pierwszej edycji należało przede wszystkim 
odpowiednio się przygotować; przemyśleć koncepcję 
i dopracować wszystkie szczegóły. Wiązało się to 

oczywiście z dużym nakładem pracy. 

W takich sytuacjach warto zwrócić uwagę na dobre 
praktyki stosowane w innych miastach. Jako pierwszy 
odwiedziłam jeden z uniwersytetów w Warszawie. 
Szybko okazało się, że ich metody pracy nie do końca 
sprawdzą się w naszej kozienickiej rzeczywistości. 
Warszawskie uniwersytety były połączone w sieć, 
ściśle współpracowały ze sobą i obowiązywały je te 
same, konkretne wytyczne, np. mieli narzuconych 
prelegentów, którzy po kolei odwiedzali poszczególne 
placówki.

Ten schemat nie mógłby zaistnieć w naszych 
warunkach. Brakowałoby tu elementów lokalnych, 
elastyczności, samodzielności. W związku z tym 
nie dołączyliśmy do żadnej istniejącej struktury,  
a kozienicki UTW powstał jako jedna z form działalności 
domu kultury. Stworzyliśmy nasz własny regulamin, 
opracowaliśmy logo, przygotowaliśmy budżet  
i – przy pełnej akceptacji władz samorządowych  
– ruszyliśmy z zapisami. 

Były lekkie obawy czy znajdzie się odpowiednia 
liczba chętnych, ale jakże przyjemna była informacja, 
że na pierwszej liście znalazły się 144 osoby.  
To był jasny sygnał, że zaczynamy coś ważnego i bardzo 
w Kozienicach potrzebnego. 

Punktem zwrotnym w historii Uniwersytetu 
z pewnością były przenosiny KDK do CKA.  
Jak wyglądało to z perspektywy Uniwersytetu?

Zmiana naszej siedziby miała miejsce podczas 
8. edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK. Rok 
akademicki 2015/16 formalnie rozpoczęliśmy jeszcze 
w budynku przy Alei 1 Maja 8, ale już w drugiej 
połowie października po raz pierwszy spotkaliśmy się 
ze studentami w sali koncertowo-kinowej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego. To właśnie wtedy odbyło się 
oficjalne, uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego. 

Różnica była diametralna. Z punktu widzenia 
Uniwersytetu, zmiana siedziby oznaczała przede 
wszystkim brak ograniczeń lokalowych. Już wtedy 
nasze UTW cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, 
a Słuchacze z trudem mieścili się w sali widowiskowej 
starego domu kultury. Dzięki przenosinom mogliśmy 
przyjąć większą liczbę Studentów, uruchomić nowe 
zajęcia fakultatywne, rozszerzyć ofertę i robić to  
w komfortowych warunkach.

Warto przypomnieć, że nasza przeprowadzka była 

Ciąg dalszy na str. 7
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płynna i odbywała się w tzw. „międzyczasie” – między 
kolejnymi wydarzeniami kulturalnymi. W ciągu zaledwie 
kilku dni przenieśliśmy się na ul. Warszawską 29, 
nie odwołując przy tym żadnych wydarzeń  
kulturalnych.  

Dziś Uniwersytet osiągnął ogromne rozmiary. 
Spodziewała się Pani, że może okazać się aż tak 
dużym sukcesem? 

Od samego początku wiedziałam, że Uniwersytet 
Trzeciego Wieku jest kozieniczanom bardzo potrzebny. 
Nikt, ale to nikt, nie zdawał sobie sprawy jak bardzo!

Wielokrotnie już podkreślałam, że zainteresowanie 
ze strony mieszkańców przekroczyło nasze najśmielsze 
plany i oczekiwania. Przypomnę tylko, że od początku 
jego działalności, na UTW KDK zapisało się ponad  
1000 osób, a w rekordowym roku (2019/20), mieliśmy 
614 aktywnych słuchaczy. Te liczby mówią same  
za siebie, a nas – ogromnie cieszą. 

Jesteśmy jednym z największych uniwersytetów 
tego typu w Polsce, a jeśli weźmiemy pod uwagę 
wskaźnik liczby słuchaczy na liczbę mieszkańców,  
to znajdujemy się w ścisłej czołówce w kraju.

Nie jest tajemnicą, że UTW KDK uznawany 
jest za wzorcowy. Nasz Uniwersytet przetrwał 
chociażby trudny czas pandemii i przy różnych 
okazjach pokazywany jest jako przykład. Jak Pani 
myśli, gdzie tkwi klucz do tego sukcesu?

Kozienicki Uniwersytet Trzeciego Wieku to 
prawdziwy fenomen. Budzimy zainteresowanie 
nie tylko ze strony naszych mieszkańców,  
ale również innych uniwersytetów, samorządów z całego 
województwa czy różnych instytucji, które zajmują się 
tworzeniem oferty dla seniorów. 

O naszych doświadczeniach wielokrotnie miałam 
okazję opowiadać na różnego rodzaju posiedzeniach, 
spotkaniach i konferencjach. Również w czasie 
wspomnianej przez Pana pandemii. To Uniwersytet 
Trzeciego Wieku KDK jako jeden z pierwszych w Polsce 
rozpoczął działalność on-line, uprzedzając nawet 
ogólnokrajowe programy. Wystarczyło tylko kilka 
dni, by na bazie doświadczeń, analiz i przewidywań, 
uruchomić stałą, szeroką ofertę cyfrową, z której 
skorzystały setki Słuchaczy. 

Popularność UTW KDK wynika z kilku czynników. 
Najważniejsi są ludzie – zarówno Słuchacze, jak i kadra 
KDK oraz nasi współpracownicy. Kozieniccy seniorzy 
są wspaniali; pełni energii, skłonni do aktywnego 
rozwoju, do podejmowania wyzwań i do regularnej 
pracy na zajęciach. Im się po prostu chce! I właśnie 
dla takich osób szczególnie miło nam pracować. Kadra 
Kozienickiego Domu Kultury poświęca bardzo dużo 

uwagi sprawom Uniwersytetu, co przekłada się na 
jakość tej oferty. Nieocenione jest też wsparcie władz 
samorządowych Gminy Kozienice. 

Mówiąc o jakości, pragnę podkreślić, że już 
przy pierwszej edycji przyjęłam zasadę, że wśród 
wykładowców, prelegentów czy instruktorów nie będzie 
takich osób, które w mniej lub bardziej umyślny sposób 
mogłyby wywierać wpływ na Studentów. Mam tu na 
myśli różnego rodzaju akcje promocyjne / handlowe, 
które ukrywane są pod postacią wykładów. Wiem, że są 
ośrodki, w których takie sytuacje mają miejsce. 

My natomiast staramy się ściągać do Kozienic 
wybitnych fachowców: wykładowców akademickich, 
artystów, podróżników, literatów… Szukamy osób,  
które nie tylko posiadają ogromną wiedzę, ale także 
potrafią się nią podzielić z naszymi Słuchaczami  
w interesujący sposób. Jak wiadomo, to nie zawsze 
idzie w parze. 

Rokrocznie przygotowujemy bardzo ciekawą ofertę, 
wsłuchując się przy tym w głosy naszych Studentów 
i uwzględniając ich sugestie. W tym miejscu pragnę 
serdecznie podziękować wszystkim pracownikom 

Ciąg dalszy na str. 8

Ciąg dalszy ze str. 6

Dyrektor KDK Elwira Kozłowska była inicjatorką  
utworzenia naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
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Kozienickiego Domu Kultury, którzy dokładają  
wszelkich starań, aby Uniwersytet funkcjonował na 
najwyższym poziomie. Chociaż rok akademicki trwa 
„zaledwie” osiem miesięcy, to prace nad ofertą trwają 
przez pełne dwanaście miesięcy. 

Nie da się ukryć, że praca z seniorami i na rzecz 
seniorów sprawia Pani przyjemność. Jak Pani 
ocenia tę wieloletnią współpracę ze Studentami?

Nie będzie przesady jeśli powiem, że Uniwersytet 
Trzeciego Wieku KDK jest dla mnie przysłowiowym 
„oczkiem w głowie”. Cieszę się, że spotkała mnie 
przyjemność pracy i współpracy z tak wspaniałymi 
ludźmi. Studenci UTW KDK roztaczają wokół siebie 
bardzo pozytywną energią, dzielą się swoimi 
doświadczeniami i zachęcają do kolejnych działań.

W ciągu roku akademickiego jestem w kontakcie 
przede wszystkim z członkami Rady Słuchaczy, którym 

raz jeszcze dziękuję za aktywne działania na rzecz 
całej społeczności Uniwersytetu. Z naszymi seniorami 
spotykam się tak często, jak to tylko możliwe:  
podczas części wykładów, w trakcie uroczystości, 
koncertów czy wernisaży. Zawsze jest to bardzo 
owocny czas.

Oczywiście widujemy się nie tylko w domu kultury, 
w końcu to bardzo liczna grupa mieszkańców. Często 
trafiamy na siebie przypadkiem, np. w sklepie, 
na rowerze, itp. Nie sposób zliczyć tych krótkich, 
przypadkowych spotkań i rozmów, dziesiątek miłych 
gestów, które pozwalają mi się poczuć jakbym niemal 
była ich ukochaną córką. Razem tworzymy jedną 
wielką, uniwersytecką rodzinę. 

Przyznam, że jestem nieustannie zachwycona 
naszymi Studentami i przy okazji jubileuszu tego 
właśnie chcę im życzyć – wielu powodów do zachwytu 
każdego dnia. Do zobaczenia na wykładach! 

Ciąg dalszy ze str. 7

Tak wyglądały ostatnie lata  Tak wyglądały ostatnie lata  
na naszym Uniwersyteciena naszym Uniwersytecie

Dariusz Szewc jest Przewodniczącym Rady Słuchaczy 
od roku akademickiego 2018/19.

Dotychczasowe 14 lat działalności 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego 
Domu Kultury to wspaniały czas. Pełen wielu 
ciekawych wykładów, pasjonujących zajęć 
fakultatywnych, wydarzeń kulturalnych, 
spotkań z interesującymi ludźmi. To przede 
wszystkim czas, który spędziliśmy razem  
z Państwem. O początkach UTW KDK 
wiele napisaliśmy na łamach tego wydania  
„Magazynu Kulturalnego KDK”. Na kolejnych 
kilku stronach chcemy poświęcić nieco 
uwagi wydarzeniom, które miały miejsce 
na przestrzeni ostatnich lat. Każdy rok był  
bowiem dla nas tak samo ważny. 

Ze względu na liczbę wydarzeń i spotkań z naszymi 
Studentami, a przy tym ograniczoną liczbę stron 
naszego czasopisma, nie ma fizycznej możliwości,  
by przypomnieć wszystkie kwestie. 

Wybór redakcji był subiektywny. Nie są to  
wszystkie najważniejsze wydarzenia, które 
miały miejsce. To spojrzenie na różne aspekty 
bardzo szerokiej działalności, jaką prowadzi  
społeczność naszego Uniwersytetu. Na stronach  
8-11 przypominamy, że edukacja na UTW KDK  
to nie tylko wykłady i zajęcia fakultatywne.  
To przede wszystkim spotkania ludzi pełnych pasji, 
zaangażowanych w to co robią i dzielących się 

pozytywną energią. Taki jest nasz Uniwersytet! 

Aktualną Radę Słuchaczy UTW tworzą (od lewej): 
Dariusz Szewc, Barbara Jeznach, Zofia Kowalczyk, 

Wiesława Szylińska i Stanisław Kuźnar. Na fot.  
podziękowania składa im dyrektor Elwira Kozłowska.
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Od początku istnienia naszego Uniwersytetu, 
 jedną z form jego działalności są wycieczki  

oraz wykłady wyjazdowe - „podróże kształcą”.

Nasi studenci angażują się w różnego rodzaju  
projekty społeczne, takie jak np. „Foto-Igraszki 

 z kulturą w Powiecie Kozienickim”.

„Aktywność” to słowo klucz w przypadku naszych Seniorów. Na fot. po lewej widzimy ich podczas pikniku  
„Mazowsze Seniorom Aktywnie - Zdrowo - Sportowo” , a po prawej na „Pikniku Aktywnego Seniora”,  

który zorganizowaliśmy wspólnie z Eneą i Gminą Kozienice. Po prostu tryskają energią!

Słuchacze dbają o atmosferę na Uniwersytecie, m.in. poprzez organizację różnego rodzaju uroczystości  
i spotkań tematycznych. Do tradycji UTW KDK weszły m.in. spotkania z okazji Dnia Pączka (po lewej)  
czy spotkania opłatkowe, które odbywają się przy okazji ostatniego wykładu w roku kalendarzowym.
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W naszych Studentach drzemią talenty aktorskie. Co ciekawe, potrafią zagrać zarówno dla najmłodszych  
(na fot. po lewej „Kozienicka Baśń” dla przedszkolaków), jak i dla dorosłych widzów (na fot. po prawej  

fragment ze sztuki „Zrzędność i przekora. Komedia w jednym akcie wierszem”).

Ważnym ogniwem Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK jest Wolontariat Seniora. Nasze wolontariuszki  
angażują się w wiele różnych akcji, takich jak np. „Sprzątanie świata”. Organizują też zajęcia dla dzieci,  
a także odwiedzają świetlice środowiskowe czy Dom Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej.

W trakcie pandemii znaczna część działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK przeniosła się  
do Internetu. Organizowaliśmy także wykłady w formie spacerów dla chętnych Studentów. 
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W ramach Uniwersytetu działają różnego rodzaju grupy plastyczne, a także fotograficzne. Swoje prace 
chętnie prezentują na wystawach, które regularnie organizowane są w Kozienickim Domu Kultury.

Od roku 2019/20 koordynatorkami UTW KDK są  
(od lewej): Anna Tomczyk-Anioł i Katarzyna Kościug.  
W roku 2020/21 wspierała je Patrycja Dąbrowska.

Od września 2020 roku uroczyste inauguracje  
oraz zakończenia roku akademickiego odbywają się  

na terenie Amfiteatru nad Jeziorem Kozienickim.

Na Studentów UTW KDK czekają m.in. różnego rodzaju wydarzenia artystyczne. W roku akademickim 2021/22 
mogli m.in. wysłuchać koncertu fenomalnej grupy Vołosi czy obejrzeć nietuzinkowy spektkal „Baśń o dwóch  

braciach”, zaprezentowany przez teatr „Akademia Wyobraźni”. Było przepięknie i refleksyjnie.
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