
„Szukamy Siebie” po raz ósmy 

- Jeszcze nigdy do ścisłego finału nie 

zaprosiliśmy tak wielu solistów, a wszystko 

za sprawą rekordowo wysokiego poziomu. 

Na szczęście, w prezentowanym repertuarze 

mamy mnóstwo piosenek festiwalowych, 

przy których świetnie będzie bawiła się 

publiczność – podkreśla Marek Klimczuk. 

Koncert finałowy X Konkursu Piosenki 

odbędzie się 24 sierpnia w kozienickim 

amfiteatrze, w trakcie Festiwalu Muzyki 

Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka. 

Laureatów poznamy dzień później, 25 

sierpnia. Gośćmi tegorocznego festiwalu 

będzie kabaret Neo-Nówka oraz T.LOVE. 

Zdjęcia i listę uczestników finału można 

znaleźć na www.dkkozienice.pl, na profilu 

facebook’a, a relację filmową na kanale 

YouTube Kozienickiego Domu Kultury. 

Zuzanna Osuchowska z Żyrardowa wyśpiewała 

Grand Prix VIII Ogólnopolskich Prezentacji 

Artystycznych Osób Niepełnosprawnych 

„Szukamy Siebie”. W piątek, 1 czerwca podczas 

koncertu finałowego, na scenie kozienickiego 

amfiteatru wystąpiło 21 wokalistów i jeden duet. 

Dzień później na scenie wystąpili laureaci,  

a tegoroczne Prezentacje, odbywające  

się w ramach „Dni Puszczy Kozienickiej”, 

zakończył Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem. 

- Nie było rewelacji, ale myślę, że było w porządku. 

W prezentacjach biorę udział po raz szósty, poziom był 

bez porównania wyższy, niż w latach ubiegłych – 

powiedziała po swoim piątkowym występie późniejsza 

zwyciężczyni Zuzanna Osuchowska. – Lubię przyjeżdżać 

do Kozienic ze względu na wspaniałą atmosferę  

i przyjaciół, z którymi, dzięki takim konkursom, mogę 

się spotykać. 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

FESTIWAL MUZYCZNEGO PATRONA  

LIPIEC w KDK: 

> 30 czerwca - 31 

sierpnia LATO w 

MIEŚCIE - wakacje 

2012 z Kozienickim 

Domem Kultury im. B. 

Klimczuka. Oferta na 

str. 4 - szczegóły na 

stronie internetowej 

www.dkkozienice.pl  

> 6 lipca o godzinie 

1 7 . 0 0  o t w a r c i e 

zbiorowej wystawy 

Grupy Twórczej VENA 

pt. ECHA PUSZCZY z 

okazji XV-lecia istnienia.  

>  P O R A N E K 

TEATRALNY DLA 

DZIECI: 8 lipca o 

godzinie 11.40 spektakl 

„Złota Kaczka”.  

> Trwa przyjmowanie 

z g ł o s z e ń  d o  X 

O g ó l n o p o l s k i e g o 

K o n k u r s u 

Literackiego im. Marii 

Komornickiej.  
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24 czerwca sala widowiskowa 

Kozienickiego Domu Kultury gościła 

wykonawców z różnych stron Polski – z 

miejscowości oddalonych od Kozienic 

nawet o 500 km. Wszyscy zgodnie 

twierdzili, że poziom tegorocznych 

kwalifikacji był bardzo wysoki.  

- Do tegorocznego konkursu zgłosiła się 

rekordowa liczba chętnych. Spodziewaliśmy 

się, że wśród nich będzie dużo dobrze 

śpiewających wokalistów. Jednak wysoki 

poziom prezentacji zaskoczył nas wszystkich 

- zaznacza Elwira Kozłowska, dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury. 

Spośród 63 wykonawców, jury w 

składzie: Marek Klimczuk (przewodniczący), 

Dariusz Szewc i Piotr Dąbrówka do finału 

konkursu zakwalifikowało 29 wokalistów. 

Rekordowa liczba chętnych wzięła udział w kwalifikacjach wstępnych  

do X Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywającego  

się w ramach Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka.  

Zuzanna Osuchowska odbiera nagrodę Grand Prix z rąk 

starosty kozienickiego Janusza Stąpora. 

W tegorocznym finale zaśpiewają trzy wokalistki Młodzieżowej Estrady Piosenki  

z Kozienickiego Domu Kultury: Katarzyna Stopka, Małgorzata Kutyła i Katarzyna Luśtyk. 



- Po raz pierwszy w historii prezentacji otrzymaliśmy 

tak dużo zgłoszeń, że konieczne było przeprowadzenie 

kwalifikacji wstępnych – zaznacza Elwira Kozłowska, 

dyrektor Kozienickiego Domu Kultury. – Warto również 

podkreślić, że wielu z wykonawców pojawiło się w 

Kozienicach po raz pierwszy, co świadczy, że o naszej 

imprezie jest coraz głośniej w całej Polsce. 

Finalistów tegorocznych Prezentacji oceniała komisja 

artystyczna w składzie: Agnieszka Kowalska (wokalistka 

formacji Sugar Jazz, flecistka, nauczyciel śpiewu, 

wykładowca w studiu wokalnym im. Jerzego 

Wassowskiego w Warszawie), Iwona Skwarek (wokalistka 

jazzowa, pedagog, nauczyciel śpiewu) i Jarosław 

Piątkowski (kompozytor, muzyk, aranżer, dyrektor 

artystyczny Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj 

Sukces”). 

- Po raz pierwszy miałem okazję oceniać śpiewających 

niepełnosprawnych wokalistów i muszę przyznać, że 

większość prezentowała bardzo wysoki poziom, a 

niektórzy wręcz zachwycali zarówno pod względem doboru 

repertuaru jak i interpretacji – mówi Jarosław Piątkowski. 

Gwiazdą tegorocznych Prezentacji był Szymon Wydra z 

zespołem Carpe Diem. Podczas koncertu publiczność 

wyśpiewała wraz z Szymonem większość przebojów. 

- W Kozienicach po raz pierwszy wystąpiliśmy bodaj w 

1997 roku – mówił wokalista zespołu Carpe Diem, który w 

tym roku będzie świętować jubileusz 20-lecia. – Nie jest 

żadną kurtuazją jeśli powiem, że tutejsza publiczność jest 

niezwykle muzykalna, reagująca bardzo spontanicznie. 

Każdemu artyście życzę takich wrażeń. 

Tegoroczne Prezentacje odbywały się w ramach „Dni 

Puszczy Kozienickiej”. W piątek i sobotę na scenie 

kozienickiego amfiteatru wystąpili także finaliści XIX 

Konkursu Muzyczno-Tanecznego „Music-Dance”, 

zaśpiewały chóry seniora „Złota Jesień” i „Relaks”, chór 

„Bell Canto” oraz zespół muzyczny i akordeoniści ze 

Szkoły Muzycznej I-go Stopnia. Dzieci i młodzież ze szkół 

podstawowych: numer 1 z Kozienic, z Wólki Tyrzyńskiej 

oraz gimnazjum numer 1 w Kozienicach przedstawiły 

programy artystyczne. Piątkowy wieczór zakończył koncert 

Kamila Borucha z zespołem. 

Podczas sobotniego pikniku rozdano także nagrody 

uczestnikom I Konkursu „Czy znasz swoją gminę?” oraz 

zwycięzcom zawodów kajakowych i smoczych łodzi. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

II Kozienicki Slam Poetycki 

Zofia  Kucharska wygrała 

poetycki pojedynek. 

Laureaci „Szukamy Siebie”: 

Grand Prix: Zuzanna Osuchowska – Żyrardów 

I miejsce: Łukasz Baruch – Dąbrowa Górnicza 

II miejsce: Katarzyna Nowak – Wrocław 

III miejsce: Michał Karol Wiśniewski – Ostrowite 

Wyróżnienia: 

Arkadiusz Tarnawa i Katarzyna Rudnik – Bielsko-

Biała (nagroda Adama Struzika – Marszałka 

Województwa Mazowieckiego) 

Armand Perykietko – Gorzów Wielkopolski (nagroda 

Tomasza Śmietanki – Burmistrza Gminy Kozienice)  

Krzysztof Sałapa – Warszawa (nagroda Janusza 

Stąpora – Starosty Powiatu Kozienickiego) 

Anna Natalia Kłos – Ożarów (nagroda Czesława 

Czechyry – Posła na Sejm RP) 

Katarzyna Nowak – Wrocław (nagroda Dariusza 

Piwońskiego) 

Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem do późna 

bawił kozienicką publiczność. 

Podczas imprezy na scenie wystąpili finaliści Music-Dance. 

Na zdjęciu grupa taneczna z Ogrodu Jordanowskiego  

w towarzystwie Elwiry Kozłowskiej, dyrektor KDK. 

Zofia Kucharska, poetka ludowa, zwyciężyła w II Kozienickim 

Slamie Poetyckim. Impreza odbyła się w sobotę, 9 czerwca w 

Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Jak powiedziała Zofia Kucharska: „W takiej rywalizacji brałam udział 

pierwszy raz i bardzo przeżywałam, ale okazało się, że niepotrzebnie, bo to 

świetna zabawa”. Do konkursu zgłosiło się czworo uczestników. W finale 

imprezy znalazł się Piotr Piechota, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Konkurs słowa mówionego jest nową 

propozycją dla autorów. To połączenie poezji i performance’u stawiające na 

pierwszym miejscu kontakt poety z odbiorcami jego twórczości. Publiczność 

ocenia na bieżąco zarówno treść utworów, jak i umiejętności oratorskie 

poety oraz pomysł na autoprezentację. 
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„Powiśle” z Puławskiego Ośrodka 

Kultury. 

- Widowisko powstało dokładnie 

w czerwcu 1961 roku. Całość 

nawiązuje do dawnych słowiańskich 

obrzędów obchodzonych w 

najkrótszą noc w roku – 

poinformowała zgromadzonych 

Aleksandra Rolska, kierownik 

zespołu. 

Podczas widowiska przybliżono 

zgromadzonym zwyczaje 

obchodzone, w dawnych czasach, 

podczas nocy świętojańskich. Było 

rytualne rozpalanie ognia, skoki 

Noc Świętojańska 

zorganizowana w nocy z 23 na 

24 czerwca przez Kozienicki 

Dom Kultury, we współpracy z 

Kozienickim Centrum Rekreacji 

i Sportu odbyła się nad jeziorem 

kozienickim.  Zabawa trwała 

niemal do pierwszego brzasku.  

Wyjątkowa noc, rozpoczęła się 

od przemarszu z pochodniami 

ulicami miasta na plażę nad 

jeziorem, gdzie publiczność 

obejrzała niecodzienne widowisko 

zatytułowane „Sobótki” w 

wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca 

przez ognisko, puszczanie wianków 

na wodę, obrzędowe tańce i 

śpiewy. Po widowisku publiczność 

została zaproszona do wspólnej 

biesiady przy śpiewie zespołu 

„Relaks” z Kozienic. Nie obyło się 

bez konkursów z nagrodami, z 

wiedzy na temat nocy 

świętojańskiej oraz tańców w 

kręgu poprowadzonych przez 

Halinę Koryńską - instruktor KDK. 

Kolejne święto ognia, wody, 

słońca i księżyca, urodzaju, 

płodności, radości i miłości, już za 

rok. 

Zespół baletowy MOTYLEK, instruktor: Helena Szamańska 

Jedyna taka noc w roku 

Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Powiśle” z Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” naukę 

zaczynają już w wieku pięciu lat. Wielu z nich tańczy w zespole po 15, a nawet 20 lat.   

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W KDK  

Grupa improwizacyjna i teatralna, instruktor: Radosław Mazur 
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ZAJĘCIA W KDK: Wakacje 2012 
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