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Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

CZERWIEC w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy na 

seanse filmowe do kina. 

> Czwartek, 2 czerwca godz. 

10.00 XXV Prezentacje Dorobku 

Artystycznego Przedszkoli „Z 

uśmiechem na buzi”. 

> Piątek, 3 czerwca godz. 20.30 

V Inauguracja Kozienickiego 

Muzycznego Lata 2016 (teren 

przed Urzędem Miejskim). 

> Sobota-niedziela, 4-5 czerwca 

O b c h o d y  D n i  P u s z c z y 

Kozienickiej (ośrodek nad 

Jeziorem Kozienickim). 

> Czwartek, 9 czerwca godz. 

8 . 30  Fe s t iw a l  P i o senk i 

Obcojęzycznej, godz. 18.00 

Spotkan ie  z  S zymonem 

Hołownią. 

> Sobota, 11 czerwca godz. 

14.00 III Ogólnopolski Turniej 

Tańca Break Dance „Kozienice 

City Breakers”, godz. 20.30 

k o n c e r t  P O K A H O N T A Z 

(amfiteatr nad Jeziorem 

Kozienickim). 

> Niedziela, 12 czerwca godz. 

12.00 Poranek teatralny dla 

dzieci. 

> Środa, 15 czerwca godz. 

17.00 Spektakl „Pozostało ci” 

Grupy Teatralnej „Za 15 

kwadrans” ,  godz.  19.00 

Spektakl „Głodomór” Grupy 

Teatralnej „Młodzieżowy Teatr 

Vanitas”. 

> Piątek, 17 czerwca godz. 

17.30 Wyjazd z cyklu Teatralne 

P o d r ó ż e  d o  T e a t r u 

POWSZECHNEGO w Radomiu na 

spektakl SZALONE NOŻYCZKI. 

> Sobota, 18 czerwca godz. 

20.00 Noc Świętojańska 

( oś r odek  nad  J e z io r em 

Kozienickim). 

> Czwartek, 23 czerwca godz. 

11.00 Zakończenie Roku 

K u l t u r a l n o - O ś w i a t o w e g o 

2015/2016 dla zespołów, sekcji i 

klubów działających w KDK. 

> Piątek -sobota, 24-25 czerwca 

Półfinał Miss Polski 2016 i Finał 

Miss Polski Nastolatek 2016 

(amfiteatr nad Jeziorem 

Kozienickim). 

Seniorzy z kozienickiego UTW 

zakończyli rok akademicki 

Ostatnie spotkanie w semestrze łączyło 

w sobie cechy podsumowania i wykładu. Po 

uroczystym powitaniu wszystkich 

zebranych, burmistrz gminy Kozienice 

Tomasz Śmietanka wygłosił wykład pt. 

„Gospodarka finansowa gmin Grójec, 

Kozienice, Szydłowiec w latach 2003-2016 

jako czynnik rozwoju lokalnego”. Ze 

względu na podniosłość chwili, wykład miał 

zwięzłą formę. 

Po wykładzie dyrektor Kozienickiego 

Domu Kultury Elwira Kozłowska 

podsumowała bieżący rok akademicki. Na 

zajęcia, w każdym z semestrów 

uczestniczyło około 300 osób, z czego 

większość stanowią panie, jednakże 

frekwencja panów widocznie wzrasta.  

W ramach zajęć seniorzy-studenci wzięli 

udział m.in. w 43 wykładach, 9 koncertach 

i 2 wycieczkach. W ofercie była też 

możliwość korzystania z zajęć 

fakultatywnych, jak np. języki obce, kurs 

fotografii, taniec, teatr, yoga czy brydż. 

Wyróżniono tych najbardziej 

aktywnych 

Dyrektor Elwira Kozłowska gratulowała 

wszystkim seniorom, a w środę złożyła 

szczególne podziękowania na ręce Rady 

Słuchaczy: Krystyny Berezowskiej, Janiny 

Bielas, Alicji Czerskiej, Witolda 

Makarewicza oraz Stefana Walczaka.  

Specjalnymi nagrodami były vouchery, 

które zwalniały z opłaty za czesne w 

przyszłym roku za dwa lub jeden semestr. 

Zdobyła je trójka najbardziej aktywnych 

słuchaczy, którzy brali udział w wielu 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Niemal 300 kozienickich studentów-seniorów z Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku 18 maja uroczyście zakończyło rok akademicki 2015/2016.  

Na ceremonii podsumowania, która odbyła się w Centrum Kulturalno-

Artystycznym w Kozienicach, nie zabrakło wielu podziękowań  

i kwiatów. Był również wykład i koncert. 

Gościem honorowym był  

prof. Tadeusz Stępień, współpracujący  

z KDK od początku istnienia kozienickiego 

UTW, czyli od 2008 roku. 

Wykład na zakończenie roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

wygłosił burmistrz gminy Kozienice Tomasz Śmietanka. 
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Seniorzy z kozienickiego UTW zakończyli 

rok akademicki 

wykładach i zajęciach 

fakultatywnych. 

Nagrody te zdobyły: 

Jolanta Głaczkowska, 

Jolanta Borowska oraz 

Ewa Krupińska. 

Przemówienia 

okolicznościowe 

Po wręczeniu nagród 

przyszła pora na 

przemówienia 

okolicznościowe. 

Burmistrz Tomasz 

Śmietanka, 

przewodniczący rady 

Mariusz Prawda, 

wicestarosta Krzysztof 

Stalmach, 

współpracujący z UTW 

prof. Tadeusz Stępień 

czy przedstawiciele 

Rady Słuchaczy, życzyli 

udanych wakacji i 

pełnego aktywnego 

wypoczynku. 

Podziękowania złożyli także słuchacze i wręczyli kwiaty dla wykładowców oraz osób wspierających działalność 

UTW.  

Po krótkiej przerwie, w czasie której studenci odebrali dyplomy przyszła pora na koncert muzyki hiszpańskiej 

w wykonaniu muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie. 

Zuzanna Mazur 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Dyrektor KDK, a równocześnie dyrektor UTW Elwira Kozłowska gratulowała wszystkim 

seniorom, a szczególne podziękowania złożyła na ręce Rady Słuchaczy: Witolda 

Makarewicza, Krystyny Berezowskiej, Janiny Bielas,  

Stefana Walczaka i Alicji Czerskiej (na zdjęciu od lewej).  

Pamiątkowe zdjęcie słuchaczy. Mamy nadzieję, że w tak licznym gronie spotkamy się w przyszłym roku akademickim. 
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To już trzydzieści lat ze sztuką 

Trzydziestą wystawą podsumował trzydziestolecie swojej pracy artystycznej Janusz 

Karaś. 13 maja w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach 

odbył się niezwykły wernisaż - jak zapowiedział autor - jego ostatniej wystawy. 

Zgromadzonych na wernisażu powitała dyrektor 

KDK Elwira Kozłowska. Ekspozycja zawiera obrazy, 

rysunki i rzeźby Janusza Karasia z różnych okresów 

jego twórczości. Jak przyznał tego dnia, jest to ostatnia 

jego wystawa indywidualna.  

- Trzydzieści w zupełności wystarczy. Nie ilość 

wystaw, ale prace świadczą o artyście - tłumaczył.  

Podczas spotkania Agnieszka Bieńkowska, komisarz 

wystawy, przeprowadziła wywiad z autorem. Janusz 

Karaś opowiedział o skomplikowanych początkach 

swojej pracy twórczej.  

Pierwsze próby artystyczne miały miejsce podczas 

odbywania zasadniczej służby wojskowej i polegały na 

wypalaniu wzorów w drewnie. Następnie przyszedł czas 

rzeźb. W połowie lat 80. państwo Karasiowie 

stwierdzili, że lepiej wydać pieniądze na sztalugi, 

pędzle i farby niż na gotowe obrazy. 

Wernisażowi towarzyszyły liczne atrakcje. 

Zgromadzeni mogli wygrać pięć prac autorstwa Janusza 

Karasia. Nie zabrakło też występów artystycznych, w 

tym recytacji wiersza Alicji Olejarczyk przez Adriannę Jaros z grupy teatralnej „Młodzieżowy Teatr Vanitas”, 

występu Bartłomieja Matrackiego z Młodzieżowej Estrady Piosenki z KDK oraz Zespołu „Złota Jesień”. 

Kamil Jeżak 

Wśród zgromadzonych znaleźli się m.in. nasi rodzimi 

twórcy, rodzina, przyjaciele oraz znajomi artysty. 

Szczęśliwą posiadaczką pracy Janusza Karasia stała się 

m.in. Wiesława Wiedro, słuchaczka UTW. Gratulujemy. 

Wystawę Janusza Karasia można oglądać w sali  

wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego  

w Kozienicach do 10 sierpnia 2016 roku. 

Wszystkich przybyłych powitała dyrektor KDK Elwira 

Kozłowska. Na zdjęciu również komisarz wystawy 

Agnieszka Bieńkowska oraz autor prac Janusz Karaś. 
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XXIII Music - Dance 

19 i 20 maja w salach Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach odbywał się 

XXIII Konkurs Muzyczno-Taneczny MUSIC-DANCE. Uczestnicy prezentowali zdolności 

muzyczne i taneczne. Wśród laureatów znaleźli się m.in. podopieczni Kozienickiego 

Domu Kultury. 

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży ze 

szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich i 

placówek kultury z powiatu kozienickiego, 

radomskiego, lipskiego i zwoleńskiego.  

Pierwszego dnia uczestnicy prezentowali swoje 

umiejętności taneczne, a ich zmagania oceniała w 

czterech kategoriach wiekowych: kl. 0-III, kl. IV-VI, 

gimnazja, szkoły średnie, komisja konkursowa w 

składzie: Lidia Żuchowska i Sylwia Żołądkiewicz. Obie 

panie to choreografki, trenerki i instruktorki tańca.  

Oceniając występujących w kategoriach tanecznych 

jury brało pod uwagę dobór muzyki, opracowanie 

choreograficzne, technikę wykonania, dobór i estetykę 

kostiumów, ogólny wyraz artystyczny.  

Drugiego dnia konkursu jury w składzie: Katarzyna 

Bochyńska-Wojdył wokalistka, solistka, nauczyciel 

śpiewu oraz Alicja Gryz-Wasil wokalistka, oceniło 

występujących w kategoriach: śpiew solo, śpiew w 

duetach lub zespołach wokalnych, prezentacja 

utworów instrumentalnych. Przy ocenie komisja 

konkursowa brała pod uwagę: warsztat, dobór 

repertuaru, muzykalność, naturalną i przekonywującą 

interpretację, dykcję oraz ogólne wrażenie 

artystyczne.  

Zwycięzcy pierwszych miejsc wystąpią podczas 

Koncertu Galowego w niedzielę, 5 czerwca, w 

amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim. Odbędzie się on 

w ramach obchodów Dni Puszczy Kozienickiej. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy. 

W kategorii: taniec solo – kl. 0-III 

I miejsce - Mercedes Szulen – Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Zajezierzu  

II miejsce - Antonina Nowak – Klub Energy w Radomiu  

W kategorii: taniec formacje – kl. 0-III 

I miejsce - Formacja „Dynamit” – Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach  

II miejsce - Formacja „Iskierki” - Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach  

III miejsce - Formacja „Roztańczona Akademia Malucha” – 

Smagowska Studio Dance w Radomiu  

W kategorii: taniec solo – kl. IV-VI 

I miejsce - Roksana Konofał – Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Magnuszewie  

II miejsce - Olga Gumińska – Dom Kultury „Borki” w 

Radomiu  

III miejsce - Joanna Kruk – Dom Kultury „Borki” w Radomiu  

Wyróżnienie - Joanna Krawczyk – Dom Kultury „Borki” w 

Radomiu  

W kategorii: taniec formacje – kl. IV- VI 

I miejsce - Formacja „Afera” – Dom Kultury „Borki” w 

Radomiu  

II miejsce - Formacja „Ogniki” – Ognisko Pracy Pozaszkolnej 

„Ogród Jordanowski” w Kozienicach  

III miejsce - Formacja „Say Kids” – Dom Kultury „Idalin”  

Wyróżnienie - Formacja „Kolorowe Zamieszanie” – Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie  

W kategorii: taniec solo – gimnazja 

I miejsce (ex aequo) - Luiza Szulc – Zespół Szkół 

Ogólnokształcących im. Batalionów Chłopskich w Ursynowie i 

Oliwia Miturska – Zajezierze  

II miejsce - Jagoda Olewińska – Kozienice  

III miejsce - Mikołaj Kowalski – Dom Kultury „Borki” w 

Radomiu  

W kategorii: taniec formacje – gimnazja 

I miejsce - Formacja „Kids in Action” – Kozienicki Dom 

Kultury im. B. Klimczuka  

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

W kategoriach tanecznych Kozienicki Dom Kultury podczas Dni Puszczy Kozienickiej w Koncercie Galowym 

reprezentować będzie Formacja „Kids in Action” (zdjęcie po lewej), która zajęła I miejsce w kategorii taniec 

formacje (opiekun artystyczny Michał Wójcik) oraz Formacja „Freestylers”, która zajęła I miejsce w kategorii 

taniec formacje - szkoły średnie (opiekun artystyczny Helena Szamańska). 
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II miejsce - Formacja „Watch Out” – Dom Kultury „Idalin”  

III miejsce - Formacja „The Tide” – Publiczne Gimnazjum 

nr 1 w Kozienicach  

Wyróżnienie - Formacja „Jets” – Zespół Szkół 

Ogólnokształcących im. Batalionów Chłopskich w Ursynowie  

W kategorii: taniec solo – szkoły średnie 

I miejsce - Kinga Staniek – Klub Energy w Radomiu  

II miejsce - Weronika Broda – Klub Energy w Radomiu  

III miejsce - Jakub Smerda - Klub Energy w Radomiu  

W kategorii: taniec formacje – szkoły średnie 

I miejsce (ex aequo) - Formacja „Freestylers” – Kozienicki 

Dom Kultury im. B. Klimczuka oraz Formacja „Energy 

Champions” – Klub Energy w Radomiu  

W kategorii: śpiewanie piosenek solo – kl. 0-III 

I miejsce (ex aequo) - Barbara Balcerzak – Publiczne 

Przedszkole Nr 1 w Kozienicach oraz Amelia Żurowska – Miejski 

Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu   

II miejsce - Wiktoria Włoszczak – Lipskie Centrum Kultury  

III miejsce - Julia Michalska – Lipskie Centrum Kultury  

Wyróżnienie - Sara Szulen – Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Zajezierzu oraz Maja Lament – MDK Radom  

W kategorii: śpiewanie piosenek solo – kl. IV-VI 

I miejsce - Emila Olszewska – Kozienicki Dom Kultury im. B. 

Klimczuka  

II miejsce (ex aequo) - Bartłomiej Nowak – Młodzieżowy 

Dom Kultury im. Hanki Stadnickiej w Radomiu oraz Maria 

Bladziak – Kuźnia Artystyczna „Amfiteatr” w Radomiu  

III miejsce - Anna Umięcka – Młodzieżowy Dom Kultury w 

Radomiu  

Wyróżnienie - Zuzanna Kowalczyk – Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Gniewoszowie  

W kategorii: śpiewanie piosenek w duetach lub 

zespołach wokalnych – kl. IV-VI 

I miejsce - Zespół N N A (Natalia Wilczek / Nina Tywonek / 

Anna Wasińska) – Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka  

II miejsce - nie przyznano 

III miejsce - Bernadetta Boryczka i Zuzanna Kudła – 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi  

W kategorii: prezentacja utworów instrumentalnych – 

kl. IV- VI 

I miejsce - nie przyznano 

II miejsce - nie przyznano 

III miejsce - nie przyznano 

Wyróżnienie - Oskar Rakoczy i Patryk Rakoczy – Kozienicki 

Dom Kultury im. B. Klimczuka  

W kategorii: śpiewanie piosenek solo – gimnazja 

I miejsce - Maja Kowalczyk – Publiczne Gimnazjum w 

Gniewoszowie  

II miejsce - Julia Marek – Lipskie Centrum Kultury  

III miejsce (ex aequo) - Patrycja Wołos – Publiczne 

Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach oraz Emila Ciucias – Zajezierze  

Wyróżnienie - Julia Zawodnik – Studium Wokalno 

Instrumentalne „Cantabile” oraz Aleksandra Ziemska – Publiczne 

Gimnazjum w Gniewoszowie  

W kategorii: śpiewanie piosenek w duetach lub 

zespołach wokalnych – gimnazja 

I miejsce - Zespół „Fuego” – Lipskie Centrum Kultury  

II miejsce - Milena Mańturzyk i Zuzanna Rębiś – Zespół 

Szkół Ogólnokształcących w Brzózie - Publiczne Gimnazjum 

III miejsce - nie przyznano 

W kategorii: śpiewanie piosenek solo – szkoły średnie 

I miejsce - Martyna Pajączkowska – Kozienicki Dom Kultury 

im. B. Klimczuka  

II miejsce - Dominika Pońska – I Liceum Ogólnokształcące 

w Kozienicach  

III miejsce - Aleksandra Warchoł – Liceum 

Ogólnokształcące w Pionkach 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

XXIII Music - Dance 

Podopieczni KDK zdobyli także dwa wyróżnienia.  

W kategorii prezentacja utworów instrumentalnych – 

kl. IV- VI - Oskar Rakoczy i Patryk Rakoczy  

oraz w kategorii śpiewanie piosenek solo – szkoły 

średnie - Bartłomiej Matracki. 

I miejsce w kategorii śpiewanie piosenek w duetach 

lub zespołach wokalnych – kl. IV-VI zajął Zespół N N A 

(Natalia Wilczek / Nina Tywonek / Anna Wasińska) 

działający w KDK pod okiem Ewy Izdebskiej. 

I miejsca w kategorii śpiewanie piosenek solo zajęły: 

kl. IV-VI - Emilia Olszewska (zdjęcie po lewej)  

(opiekun artystyczny Ewa Izdebska) oraz szkoły 

średnie - Martyna Pajączkowska (zdjęcie po prawej) 

(opiekun artystyczny Piotr Markowski).  

Obydwie reprezentujące KDK.  
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Występy naszych małych artystów 

15 maja w Jedlni-Letnisko odbyło się „Święto Polskiej Niezapominajki”. W bogatym programie 

artystycznym znalazły się m.in. występy małych artystów z Kozienickiego Domu Kultury. Przed 

licznie zgromadzoną publicznością wystąpili: chór dziecięcy „Mały Gospel”, zespół taneczny 

„Motylek”, zespół tańca w kręgu „Wianeczek” oraz zespół tańca break dance „Kids in Action”.  

W podziękowaniu dzieci otrzymały drobne upominki. Dzieci do występu zostały przygotowane  

przez instruktorów KDK: Halinę Koryńską, Helenę Szamańską, Ewę Izdebską i Michała Wójcika.  

Pamiątkowe zdjęcie po występach. 

Spotkanie z Pinokiem 

Przygody małego, drewnianego pajacyka wystruganego z 

magicznego drewna przez majstra Dżepetto, przedstawili 8 maja 

aktorzy ze Studia Małych Form Teatralnych „Art-Re” z Krakowa.  

Kukiełka niespodziewanie ożywa. Jest krnąbrna,  nieposłuszna i 

strasznie kłamie. Na swojej drodze Pinokio spotyka różne postacie, 

zarówno dobre jak i złe. W ten sposób uczy się życia i przekonuje 

się, co tak naprawdę jest ważne i dobre.  Po  tułaczce i wielu 

przygodach powraca do majstra. Zostaje dobrym pajacykiem, a w 

nagrodę za tę przemianę staje się prawdziwym chłopcem.  

Poprzez wspólną zabawę, aktorzy wprowadzają widza w świat teatru, fantazji, ale też przekazują ważne, 

życiowe prawdy. Dzięki temu spektaklowi najmłodsi przekonali się, że najgorsza prawda jest lepsza niż najlepiej 

brzmiące kłamstwo. 

Kolejny „Poranek teatralny dla dzieci” już 12 czerwca. Organizatorem poranków jest Kozienicki Dom 

Kultury im. B. Klimczuka. Bilety do nabycia w kasach Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. 

W Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach co miesiąc organizowane są „Poranki 

Teatralne dla Dzieci”. Ostatnio z najmłodszymi widzami spotkał się Pinokio.   
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Niezwykły spektakl „Tomaszek” 

Komedię obyczajową „Tomaszek” można było w środę, 11 maja zobaczyć na scenie sali 

kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Spektakl powstał dzięki 

zaangażowaniu grupy teatralnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającej w KDK pod 

kierunkiem aktora Radosława Mazura.  

„Tomaszek” to historia opowiadająca o losach kilku 

kobiet w różny sposób związanych z jednym 

mężczyzną, tytułowym Tomaszkiem. W poszczególne 

role  wcieliło się sześć pań: Alicja Czerska, Leokadia 

Jakubowska, Teresa Pater, Ewa Krupińska, Teresa 

Wójcik i Jadwiga Bińczak  oraz sam opiekun grupy, 

reżyser Radosław Mazur, który także … zagrał kobietę. 

- Po raz pierwszy w życiu miałem okazję zagrać 

kobietę, ale dziękuję za to doświadczenie - powiedział 

po spektaklu aktor. 

Praca nad spektaklem trwała pół roku podczas 

zajęć dla grupy teatralnej UTW.  

- Mobilizował nas Radek bardzo. Jest naprawdę 

bardzo zdolnym człowiekiem o wysokiej kulturze - 

powiedziała Alicja Czerska. - Miał do nas wiele uwag, 

ale bardzo mu za to dziękujemy. Uczęszczamy na 

zajęcia nie tylko dla przyjemności, ale także żeby się 

czegoś nauczyć. 

Ich praca dała efekty. Widzowie, głównie słuchacze 

UTW, ale także wykładowca prof. Tadeusz Stępień i 

dyrektor KDK Elwira Kozłowska  nagrodzili spektakl 

gromkimi brawami. Panie z grupy teatralnej 

serdecznie podziękowały swemu opiekunowi Radkowi 

Mazurowi. 

Były też słowa uznania i dyplomy od dyrektor KDK 

Elwiry Kozłowskiej dla osób zaangażowanych w 

powstanie tego spektaklu. 
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Ta wystawa to efekt ich pasji i pracy 

Słuchacze kozienickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez cały rok mogli brać udział 

w różnych zajęciach fakultatywnych, w tym tych z fotografii. 4 maja seniorzy pochwalili 

się efektami swojej pracy i przygotowali wystawę „Moje przygody z aparatem 

fotograficznym”. 

Wystawa to zbiór zdjęć dziewięciu autorów, którzy 

szkolą swoje umiejętności podczas zajęć ze znanym 

kozienickim fotografem - Franciszkiem Suboczem. To 

on, wraz z koordynatorką kozienickiego UTW Izabelą 

Barcikowską-Poździk, poprowadził spotkanie 

miłośników zdjęć w sali na rogu Centrum Kulturalno-

Artystycznego w Kozienicach. 

- Jest to wystawa autorska dziewięciu osób, które 

fotografią zajmują się od kilku lat, a to są efekty ich 

dokonań, nie tylko z ostatniego czasu - tłumaczył na 

wernisażu Franciszek Subocz. 

Podczas wernisażu autorzy prac: Marek Wojtowicz, 

Jerzy Wojtkowski, Ewa Krupińska, Anna Nowicka, 

Witold Makarewicz, Barbara Młynarczyk, Stefan 

Walczak, Leszek Szwast i Marian Wołowik otrzymali 

pamiątkowe dyplomy. 

Fotografie można było oglądać od 4 do 18 maja. 

Kamil Jeżak 

Trójmiasto  

– trochę historii, trochę wspomnień 
Wybór Trójmiasta na kolejną wycieczkę słuchaczy UTW nie był przypadkowy. Większość 

z nas bywała nad morzem, lecz przed wielu, wielu laty. Zatem miło było odświeżyć 

wspomnienia.  

Czterodniową wycieczkę rozpoczęliśmy od 

zwiedzania największego na świecie zamku 

krzyżackiego z cegieł w Malborku. W Europie 

natomiast jest największą zachowaną twierdzą 

obronną, składającą się z Zamku Niskiego, Średniego i 

Wysokiego. Budowany był przez 30 lat w XIII w. 

Zamek zachwyca pięknym gotykiem z bogatymi 

detalami architektonicznymi. W 1997 roku został 

wpisany na listę UNESCO.  

W drodze do Gdańska zwiedziliśmy Muzeum 

Stutthof w Sztutowie. W tym działającym w latach 

1939-1945 obozie koncentracyjnym zarejestrowano 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 
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Trójmiasto  

– trochę historii, trochę wspomnień 

ok. 110 000 więźniów z 28 państw. Życie straciło 

65 000 osób, a 24 600 przeniesiono do innych obozów 

niemieckich na terenie Polski. 

Westerplatte to kolejna lekcja historii – to tutaj 1 

września 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa. 

Przybyły sześć dni wcześniej z kurtuazyjną wizytą 

pancernik „Schleswig – Holstein” zaatakował z lądu, 

morza i powietrza Polską Wojskową Składnicę 

Tranzytową, w której stacjonował 182-osobowy 

oddział wartowniczy, nieprzygotowany na długie 

oblężenie. Mimo to oddział pod dowództwem mjr 

Henryka Sucharskiego bronił się 7 dni, aż w końcu 

skapitulował. Zginęło 16 żołnierzy, 50 było rannych, 

brak było pomocy z zewnątrz, dalsza walka nie miała 

sensu. 

Rejs statkiem „Elżbieta” wzdłuż nabrzeża 

portowego Gdańska zakończył się na przystani koło 

Żurawia, w samym centrum starego Gdańska. 

Przewodnik oprowadzał nas po urokliwych uliczkach, 

przy których stoją wysokie, ale wąskie (na 2 – 3 

okna) kamieniczki z niezwykle bogatą historią. 

Starannie odbudowane po wojennych zniszczeniach 

kamienice, Bramy, których obecnie istnieje 14 (5 

Fortyfikacyjnych i 9 Bram Wodnych, w przeszłości były 

24 Bramy Miejskie) i liczne kościoły, m.in. Kościół św. 

Brygidy znany z budowanego w nim ołtarza z 

bursztynu. Wielkim przeżyciem było wysłuchanie 

koncertu organowego w Bazylice Archikatedralnej w 

Gdańsku Oliwie oraz spacer po wspaniale 

utrzymanych ogrodach wokół Pałacu Opatów. 

Współczesny Gdańsk zaskoczył nas Europejskim 

Centrum Solidarności – ogromna budowla o 

chropowatych, niby zardzewiałych ścianach, lekko 

pochylona niczym kadłub statku, o zaskakujących 

wnętrzach. Centralnie usytuowany ogród zimowy z 

drzewami, krzewami, klombami i ławeczkami nad 

którymi góruje szklany sufit. Dookoła zaś, na trzech 

kondygnacjach sale konferencyjne, pracownie 

naukowe, biblioteka, archiwum i mediateki. Na trzech 

tys. m. kw. - jedna z najnowocześniejszych wystaw w 

Europie prezentująca multimedialne pamiątki po 

rewolucji Solidarności. To po prostu trzeba zobaczyć i 

raz jeszcze przeżyć nie tak odległą historię.  

Nie mniej ciekawie zapowiada się Muzeum II 

Wojny Światowej, którego budowa i wyposażenie są 

już w końcowej fazie.  

W programie wycieczki nie mogło zabraknąć 

Gdyni. To młode, szybko rozwijające się miasto, 

którego centrum stanowi nabrzeże z przystanią 

jachtową. Zwiedziliśmy Akwarium Gdyńskie z okazami  

wodnej fauny i flory, a także pływające muzea: ORP 

„Błyskawicę” i żaglowiec „Dar Młodzieży”. Z Gdyni już 

blisko do Sopotu, który mnie osobiście oczarował 

zadbanymi, urokliwymi kamieniczkami, niezbyt 

agresywną współczesną zabudową, nowym obiektem 

zdrojowym, harmonizującym z otoczeniem i „żyjącą” 

ulicą. Odnowione molo, liczne kafejki, niezwykła jak 

na maj pogoda, sprzyjały plażowaniu turystów 

krajowych i zagranicznych. Aż żal było wyjeżdżać… 

(anazawa) 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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Poznajemy Ojcowiznę  

- Centralny Zlot Laureatów 
Od 13 do 15 maja w Kozienicach odbywał się Centralny Zlot Laureatów XXIII 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego  Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.  

Pierwszego dnia zlotu wyłoniono laureatów 

Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego 

Województwa Mazowieckiego-Poznajemy Ojcowiznę 

oraz konkursu na najlepszy Szkolny Klub 

K ra j oz nawczo -Tur y s t yc z ny  Wo jewód z twa 

Mazowieckiego. W pierwszym z nich, wśród 19 

laureatów, których prace zakwalifikowano  do etapu 

ogólnopolskiego znaleźli się też przedstawiciele 

powiatu kozienickiego: Michał Tasak reprezentujący 

PSP w Stanisławicach, Kinga Stalmach z PSP w 

Garbatce Letnisko oraz uczniowie z ZS nr 1 w 

Kozienicach - Kamil Kultys, Karolina Czarnecka i 

Aleksandra Zając. 

 W drugim z konkursów wśród nagrodzonych, 

również znaleźli się mieszkańcy  naszego powiatu. 

Laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy 

oraz nagrody książkowe.  

Drugiego dnia w sali koncertowo-kinowej Centrum 

Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach odbyło się 

uroczyste podsumowanie XXIII Ogólnopolskiego 

Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. 

Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz 

samorządowych: powiatowych i gminnych, zaproszeni 

goście, przedstawiciele PTTK, gospodarz obiektu oraz 

uczestnicy konkursu.  Zgromadzonych powitali m.in.: 

burmistrz gminy Kozienice Tomasz Śmietanka, 

dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira 

Kozłowska, wiceprezes zarządu głównego PTTK 

Andrzej Gordon oraz prezes  zarządu oddziału  PTTK w 

Kozienicach Arkadiusz Nowakowski. 

W tegorocznej edycji konkursu, niestety nie udało 

się naszym reprezentantom zdobyć Grand Prix, ale 

wśród laureatów znaleźli się: reprezentantka PSP w 

Garbatce Letnisko - Kinga Stalmach, której za pracę: 

„Zapisane w Krysztale” przyznano nagrodę specjalną 

im. Łukasza Wojeckiego, przedstawicielki PSP w 

Bogucinie: Zuzanna Majewska, Maja Strzelecka i 

Karolina Dudziak uhonorowane II nagrodą za pracę 

„Tradycja Rzecz Święta” oraz uczniowie ZS nr 1 w 

Kozienicach: Kamil Kultys, Karolina Czarnecka i 

Aleksandra Zając, którzy otrzymali II nagrodę za 

pracę „Budownictwo Powiśla Kozienickiego”. 

Uroczystość wręczenia nagród przeplatano 

występami formacji działających w KDK. Na scenie 

zarówno wokalne, jak i taneczne, umiejętności 

zaprezentowali przedstawiciele: Małej i Młodzieżowej  

Estrady Piosenki, Zespół Taneczny „Freestylers” oraz 

Zespół Tańca Break Dance „Kids In Action”. 

Zgromadzonych w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach powitała gospodarz obiektu  

- Elwira Kozłowska, dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka. 
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Pomagali ptakom i wygrali 

Na wstępie dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 

Elwira Kozłowska podziękowała  wszystkim 

uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie, wielkie 

chęci i zaangażowanie. Robert Belina, zastępca 

dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych przybliżył założenia konkursu, który 

nie dość że służy edukacji najmłodszych, to jeszcze w 

praktyce pozwala pomóc ptakom. 

W konkursie brali udział uczniowie z gmin: 

Kozienice, Pionki, Garbatka-Letnisko, Głowaczów i 

Policzna. Ich postępy oceniało jury w składzie: 

Aleksandra Kołacz i Jolanta Tabor z Mazowieckiego 

Zespołu Parków Krajobrazowych, Agnieszka 

Bieńkowska z Kozienickiego Domu Kultury, Lidia 

Zaczyńska z Nadleśnictwa Kozienice, Ewelina 

Jankowska z Nadleśnictwa Radom i Łukasz Gregorczyk 

z Nadleśnictwa Zwoleń. 

Byli najlepsi 

W kategorii podopiecznych placówek dla 

niepełnosprawnych pierwsze miejsce zajęli 

reprezentanci Szkoły Specjalnej przy Zespole Szkół w 

Pionkach: Żaneta Skrzela, Magdalena Kozłowska, 

Ewelina Kalbarczyk, Monika Molenda, Konrad 

Paszkiewicz, Kacper Szymański, a ich opiekunem była 

Dorota Kęska. 

Wśród uczniów szkół podstawowych najlepsi byli 

podopieczni Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej: 

Zuzanna Grabowska, Maja Petniak, Katarzyna Nowak, 

Kornelia Agaczyńska, Kacper Bik, Kacper Rokita i ich 

opiekunka - Małgorzata Kajdania. 

Z kolei wśród przedszkolaków triumfowała drużyna 

z Publicznego Przedszkola nr 1 w Zwoleniu: Iga 

Bednarczyk, Mateusz Krawczyk, Olga Piątkowska, Jan 

Płachta, Agata Smolarczyk, Piotr Wach, opiekun - 

Anna Solecka. 

Nagrodzeni i wyróżnieni byli także przedstawiciele 

placówek z powiatu kozienickiego. II miejsce w 

najmłodszej kategorii przypadło Oddziałowi 

Przedszkolnemu z Cecylówki-Brzózkiej, wyróżnienie w 

tej kategorii otrzymali zaś podopieczni Publicznego 

Przedszkola Nr 1 "Pod Topolą" w Kozienicach. Z kolei 

PSP w Bogucinie zajęło II miejsce w kategorii szkół 

podstawowych. 

Jeremi Budniak 

Ponad 170 uczniów z 29 placówek oświatowych wzięło udział w tegorocznej edycji 

konkursu „Szkolny Karmnik”. Młodzi ornitolodzy nie tylko dokarmiali ptaki, ale również 

uczyli się je obserwować. W czwartek, 12 maja podczas uroczystej gali w Centrum 

Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach poznaliśmy laureatów konkursu. 

Wśród uczniów szkół podstawowych najlepsi byli podopieczni Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej.  

Na zdjęciu wraz z dyrektor KDK Elwirą Kozłowską. 
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