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Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

PAŹDZIERNIK w KDK: 

>Sobota, 4 października 

godz .  17 .00  III 

Kozienicki  Dzień 

Ś m i e c h u — I I I 

Koz ieni ck i  S lam 

Kabaretowy. 

> P o n i e d z i a ł e k ,  6 

p a ź d z i e r n i k a 

Ogłoszenie wyników 

XII Ogólnopolskiego 

K o n k u r s u 

Literackiego im. Marii 

Komornickiej, strona 

i n t e r n e t o w a 

www.dkkozienice.pl 

>Wtorek, 7 października 

godz. 9.00 Eliminacje 

p o w i a t o w e  3 9 . 

O g ó l n o p o l s k i e g o 

K o n k u r s u 

K r a s o m ó w c z e g o 

Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej. 

> N i e d z i e l a ,  1 2 

października godz. 

16.00  II Spotkanie z 

c y k l u  K U L T U R Y 

ŚWIATA—KULTURA 

JAPOŃSKA. 

> N i e d z i e l a ,  1 9 

października godz. 

11.40 Spotkanie z cyklu 

Poranki Teatralne dla 

dzieci „Księżniczka 

i  Mozart”. 

>Piątek, 24 października 

godz. 16.30 Wyjazd 

z  cyklu Teatralne 

Podróże do Teatru 

KOMEDIA  w Warszawie 

n a  k o m e d i ę 

KONSERWATOR. 

Głównym elementem festiwalu jest 

Konkurs Piosenki o Nagrodę im. B. 

K l i m c z u k a .  P i e r w s z e g o  d n i a 

zaprezentowało się 16 wykonawców z całej 

Polski. Każdy miał zaprezentować po 

jednej piosence. Na życzenie jury śpiewali 

także drugi utwór. Kozienice już po raz 

trzeci w tym konkursie reprezentowała 

Małgorzata Kutyła z Kozienickiego Domu 

Kultury. Oceniało ich jury w składzie: 

przewodniczący-Marek Klimaczuk-syn 

Bogusława, muzyk i reżyser dubbingu, 

członkowie:  Piotr Gogol-wokalista, muzyk, 

aktor dubbingowy, Piotr Dąbrówka-

wokalista, gitarzysta, kompozytor 

z  Radomia oraz kozieniczanin Dariusz 

Szewc-muzyk i aranżer. Funkcję 

sekretarza bez prawa głosu pełniła 

dyrektor festiwalu, Elwira Kozłowska. Dość 

sprawnie i bez większych sporów 

wyłoniono siódemkę najlepszych 

wykonawców.  

Jury brało pod uwagę wiele elementów 

występu.  

-Oczywiście walory artystyczne 

i umiejętności techniczne. Bardzo ważny 

był również dobór piosenki, repertuaru na 

ten festiwal, a także interpretacja tekstu, 

czyli wszystkie te elementy, które składają 

się na profesjonalny występ.-powiedział 

członek jury, Piotr Gogol. 

W sali konferencyjnej w Pensjonacie 

nad jeziorem ogłoszono decyzję jury oraz 

udzielono młodym wokalistom cennych rad 

i wskazówek, które przydadzą im się 

w  dalszej karierze muzycznej. Pierwszy 

dzień festiwalu poprowadził Wojtek 

Szymański z radomskiego radia ESKA. 

Oficjalnego otwarcia Gali, 30 sierpnia 

dokonali: Zastępca Burmistrza Gminy 

Kozienice Małgorzata Bebelska, Starosta 

Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór, 

Poseł na Sejm RP Czesław Czechyra oraz 

Wiceprezes Zarządu Enea Wytwarzanie 

S.A. Grzegorz Mierzejewski.  

Tegoroczną laureatką nagrody Grand 

Prix została Małgorzata Nakonieczna 

z  Kielc. Otrzymała statuetkę festiwalową 

oraz czek na 6000 zł. Zwycięstwo 

wyśpiewała piosenką Maryli Rodowicz „Nie 

ma jak pompa”. 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

XII Festiwal im. Bogusława Klimczuka 

W dniach 29-30 sierpnia kozienicki amfiteatr przepełniony był muzyką i dużą 

dawką dobrego humoru. Wszystko to za sprawą bardzo dobrze znanego już 

wszystkim Kozieniczanom, Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klim-

czuka. Kozienicką sceną zawładnęli młodzi artyści z całej Polski. Pojawiły się 

także gwiazdy większego formatu-Ewa Farna i długo wyczekiwany przez Kozie-

niczan zespół Dżem oraz kabaret Hrabi. 

MAŁGORZATA NAKONIECZNA ODBIERA STATUETKĘ I CZEK Z RĄK WICEBUR-

MISTRZ MAŁGORZATY BEBELSKIEJ 
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-Ten festiwal cały czas mnie zaskakuje. 

Praktycznie wszyscy finaliści to moi znajomi 

i cieszę się, że im też się udało. Jestem bardzo 

zadowolona i ogromnie się cieszę.-powiedziała 

zdobywczyni Grand Prix, Małgorzata 

Nakonieczna. 

I miejsce i czek na 3500 zł ex aequo zajęły: 

Justyna Panfilewicz z Łodzi oraz Paulina 

Patrycja Tarasińska, która otrzymała nagrodę 

dodatkową ufundowaną przez Enea 

Wytwarzanie S.A. 

II miejsce i czek na 2500 zł wywalczyła 

Kozieniczanka Małgorzata Kutyła. 

-Jestem mega szczęśliwa. Po raz trzeci 

udało mi się dostać na tę galę, do tej ścisłej 

„siódemki” nagrodzonych i naprawdę bardzo się 

cieszę. Takie wydarzenie jest dla mnie również 

okazją do zdobywania nowych doświadczeń. 

Lubię słuchać innych wykonawców, więc po 

występie siadłam i  słuchałam. Zawsze mogę 

się czegoś od nich nauczyć.-powiedziała 

Małgorzata Kutyła. 

III miejsce przypadło Aleksandrze 

Łodzińskiej z Puławskiego Ośrodka Kultury 

„Dom Chemika”. 

Przyznano także wyróżnienia dla Rafała 

Błacha z  Radomia, który otrzymał nagrodę 

burmistrza gminy Kozienice Tomasza Śmietanki

- telefon oraz Mai Wojtaszek, do której trafiła 

nagroda starosty powiatu kozienickiego Janusza 

Stąpóra - laptop. 

Nagrody zwycięzcom wręczali : Małgorzata 

Bebelska, Janusz Stąpór, Mariusz Prawda, 

Edward Pułkowski, Ewa Malec, Grzegorz 

Mierzejewski oraz przedstawiciele władz 

z  partnerskich miast ze Słowacji, Niemiec 

i Włoch, a także Miss Kozienic  2014 Natalia 

Łukaszewska. 

Na tej samej scenie pierwszego dnia festiwalu 

wystąpiła bardzo dobrze znana zarówno w  Polsce 

jak i w Czechach piosenkarka-Ewa Farna. 

Publiczność mogła bawić się przy jej największych 

hitach, takich jak: „Cicho” „Ewakuacja” czy „Bez 

Łez”, a także przy utworach z jej najnowszej płyty. 

Tego samego dnia parę chwil wcześniej 

Kozieniczan do łez (oczywiście ze śmiechu) 

doprowadził kabaret HRABI. Przedstawili oni swój 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

XII Festiwal im. Bogusława Klimczuka 

MAŁGORZATA KUTYŁA 

KABARET HRABI 

EWA FARNA Z ZESPOŁEM 
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XII Festiwal im. Bogusława Klimczuka 

najnowszy program „Tak, że o”.  

-Staraliśmy się, żeby było to jak najbliżej 

takiego czystego kabaretu. Zapowiedzi, piosenki, 

skecze i to co w skeczach się działo-wszystko 

klasyczne.- powiedziała Joanna Kołaczkowska 

z  kabaretu HRABI. 

Drugi dzień festiwalu otworzył występ Big 

Band’u ze Szkoły Muzycznej I stopnia 

w  Kozienicach. Zespół wystąpił z utworami 

Bogusława Klimczuka w  nowoczesnych 

aranżacjach autorstwa Sebastiana Iwanowicza. 

Usłyszeliśmy „Jabłuszko pełne snu”, „Cóż wiemy 

o miłości” i „Czarny Alibaba”. Zespołem 

dyrygował Tomasz Strzelczyk.  

Na zakończenie festiwalu wystąpił, świętujący 

jubileusz 35-lecia pracy scenicznej, zespół Dżem. 

Wszyscy zgromadzeni w Amfiteatrze nad 

jeziorem Kozienickim bawili się przednio przy ich 

muzyce. Po koncercie na scenę wjechał duży tort 

z okazji jubileuszu. Drugi pojawił się przed sceną 

i był przeznaczony dla publiczności, więc każdy 

mógł skosztować słodkości. Małgorzata Bebelska 

przekazała muzykom najlepsze życzenia dalszych 

sukcesów i kolejnych jubileuszy. Jak powiedzieli 

sami członkowie zespołu, chcieliby grać jak 

najdłużej. Trwają także przygotowania materiału 

na płytę z  okazji 35-lecia zespołu. Muzycy 

zdradzili również, że popierają takie 

przedsięwzięcia organizowane dla uzdolnionych 

młodych ludzi jak Festiwal Muzyki Rozrywkowej 

im. Bogusława Klimczuka.  

Drugi dzień festiwalu poprowadził Paweł 

Sztompke z Programu I  Polskiego Radia. 

Patronem honorowym festiwalu była, jak co 

roku, Krystyna Klimczuk - żona kompozytora. 

Patroni i fundatorzy nagród to: Tomasz 

Śmietanka - Burmistrz Gminy Kozienice oraz 

Janusz Stąpór - Starosta Powiatu Kozienickiego. 

Pozostali patroni: Adam Struzik - Marszałek 

Województwa Mazowieckiego, Jacek Kozłowski - 

Wojewoda Mazowiecki oraz Czesław Czechyra - 

Poseł na Sejm RP. Partnerem radiowym, już po 

raz dwunasty, była  Jedynka Polskie Radio S.A., 

a patronami medialnymi: telewizja lokalna 

„Kronika Kozienicka" i portal kozienice24.pl. 

Organizatorów tj. Gminę Kozienice i Kozienicki 

Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, wsparło 

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. 

Sponsorem festiwalu była ENEA Wytwarzanie 

S.A. Nad całością czuwała Dyrektor Festiwalu 

Elwira Kozłowska. 

Alicja Dziewit 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

BIG BAND ZE SZKOŁY MUZYCZNEJ 

ZESPÓŁ DŻEM 
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7. rok akademicki UTW 

Gości i uczestników  serdecznie 

przywitała koordynatorka UTW, Alek-

sandra Pajda. Dyrektor KDK Elwira 

Kozłowska przypomniała jak wyglą-

dały początki Uniwersytetu. W pierw-

szym semestrze 1. roku akademic-

kiego UTW uczestniczyło 144 osoby. 

Teraz jest prawie 400 osób. Niektó-

rzy robią sobie przerwy, krótsze lub 

dłuższe, ale często po tym czasie 

wracają na zajęcia. Co roku Dom 

Kultury stara się uatrakcyjniać ofer-

tę, modyfikując ją o nowe elementy. 

Początkowo odbywały się tylko wy-

kłady, później również fakultety, wy-

cieczki, koncerty edukacyjne. W tym 

roku nowością będzie chór, kurs sa-

moobrony i tenis stołowy. Uczestnicy 

UTW mają także dofinansowanie na wyjazdy z cyklu 

„Teatralne podróże”. 

Dyrektor KDK wraz z Tomaszem Śmietanką, Ma-

riuszem Prawdą i Januszem Stąpórem rozdali nowym 

słuchaczom legitymacje. Życzyli im sukcesów oraz 

radości z dobrze spędzonego czasu. 

-Na nowy rok akademicki życzę otwartych i chłon-

nych umysłów.- mówił dr Tomasz Śmietanka. 

- Słuchacze UTW mają wszystko: wiedzę, doświad-

czenie, pokorę wobec życia oraz są pełni wigoru. Na 

to spotkanie czekałem z utęsknieniem, bo tak dobrych 

słuchaczy jeszcze nie miałem.- powiedział starosta, 

Janusz Stąpór. 

Tego dnia miał również miejsce wykład inaugura-

cyjny, entuzjastycznie przywitanego oklaskami, prof. 

Tadeusza Stępnia pt. „Trudne problemy pokoju”. 

Elementem muzycznym był koncert śpiewaczki 

Ilony Drapały i pianisty Pawła Filipiaka „Operowo, ale 

nie klasycznie, czyli kiedy Gruba Dama nie jest gru-

ba” (na zdjęciu poniżej). 

Rok akademicki UTW 2014/2015 jest ostatnim 

w  obecnym miejscu-budynku przy ulicy Aleja 1Maja 

8. Kolejne będą miały miejsce w nowym Centrum 

Kulturalno-Artystycznym przy ul. Warszawskiej. Po-

dziękowania za tę budowę przekazała burmistrzowi i 

radnym, podczas spotkania dyrektor KDK, Elwira Ko-

złowska. 

Patronem honorowym UTW jest Burmistrz Gminy 

Kozienice dr Tomasz Śmietanka. 

Alicja Dziewit 

11 września w sali widowiskowej Kozienickiego Domu Kultury odbyła się uroczysta inauguracja 

roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wśród zgromadzonych gości znaleź-

li się m.in.: burmistrz Kozienic dr Tomasz Śmietanka, przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Praw-

da, w-ce przewodniczący Edward Pułkowski oraz starosta kozienicki Janusz Stąpór. 

Zajęcia w pierwszym semestrze roku 

akademickiego 2014/2015 odbywać się bę-

dą w każdy czwartek, od 18 września do 

11  grudnia, w godzinach od 11.00 do 14.00 

w sali widowiskowej Kozienickiego Domu 

Kultury. Składać się będą z dwóch wykła-

dów lub wykładu i koncertu edukacyjnego 

w wykonaniu Filharmonii Narodowej w 

Warszawie. Ponadto dla słuchaczy zorgani-

zowane zostaną wycieczki, rajdy oraz liczne 

zajęcia fakultatywne. Zapisy oraz szczegó-

łowe informacje u koordynatorki UTW Alek-

sandry Pajdy w Kozienickim Domu Kultury 

(ul. Al. 1  Maja 8), pod adresem e-mail: 

ola.pajda@dkkozienice.pl lub pod nr telefo-

nu 48 611 07 50. 

NOWA SŁUCHACZKA ODBIERA LEGITYMACJĘ Z RĄK PRZEWODNI-

CZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ MARIUSZA PRAWDY 

mailto:ola.pajda@dkkozienice.pl
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Śluby Panieńskie 

Reżyser Magdalena Gna-

towska wydobyła z komedii 

najważniejsze punkty intrygi 

oraz zawarte w tekście emo-

cje, które zostały przełożone 

na język muzyki przez kom-

pozytora Bartka Cabonia.  

Panienki Klara i Aniela 

zawarły pakt przeciwko męż-

c z y z n o m  ś l u b u j ą c 

„nienawidzić ród męski i nig-

dy nie być żoną”. Jednak ich 

przysięgę postanowił znisz-

czyć lekkoduch Gustaw, ma-

jący zgodnie z planem swego 

stryja, Radosta, ożenić się 

z Anielą. Wymyślił więc intry-

gę w celu zdobycia ukocha-

nej i jednocześnie pomocy 

zakochanemu w Klarze Albi-

nowi. Splatana przez Gucia 

sieć zależności zaczynała 

coraz bardziej zaciskać się 

wokół bohaterów dramatu, aż w końcu nic już nie mo-

gło zatrzymać rozpętanego żywiołu uczuć i emocji. 

W efekcie pary połączyły się tak, jak życzył sobie tego 

Radost. 

Spektakl pełen humoru, muzyki, piosenek i tańca 

zaprezentowali aktorzy działający w Fundacji „Szafa 

Kultury” w Warszawie, związani z Teatrem Itakzagra-

my: Joanna Mazewska - Aniela, Katarzyna Gruszew-

ska - Klara, Patryk Pawlak – Gustaw i Konrad Szy-

mański – Albin. Oprawę muzyczną zapewnili Patrycja 

Baczewska grająca na klawiszach i Kamil Smukowski 

na saksofonie. Za choreografię odpowiedzialna była 

Anna Ochman. Warto tu zaznaczyć, że na czele Fun-

dacji „Szafa Kultury” stoi Radosław Mazur, aktor po-

chodzący z Kozienic , na co dzień współpracujący 

z  KDK. 

Musical pasmanteryjny „Śluby Panieńskie” powstał 

dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury 

i  Dziedzictwa Narodowego. Jego premiera miała miej-

sce 20 września w Warszawie.  

23 września w sali widowiskowej Kozienickiego Domu Kultury miała miejsce niezwykła adaptacja 

znanej komedii Aleksandra Fredry „Śluby Panieńskie”, zarazem współczesna, jak i trzymająca się 

ściśle pierwowzoru literackiego. Spektakl skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
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Poranki teatralne dla dzieci 
    14 września b.r. po raz kolejny odbyło się 

spotkanie z teatrem dla dzieci . Tym razem 

spektakl „Recepta na leniuszka” zaprezentowali  

aktorzy z krakowskiej agencji artystycznej KA-

NON.  

Bohaterem przedstawienia był Tadeuszek Le-

niuszek, tak nazywała go mama i babcia. Chło-

piec nie lubił chodzić do przedszkola, jeść zdro-

wej żywności, sprzątać , a nawet ubierać się. 

Najbardziej ze wszystkich rzeczy lubił leniucho-

wać. Wszyscy próbowali go przekonać do zmia-

ny swojej postawy, aż w końcu udało się to 

babci. Babcia podstępem i przy pomocy pu-

bliczności przegoniła leniuszka.  

A my zapraszamy na kolejne spotkanie z bajką 

19 października o godz. 11.45 zaprezentowany 

zostanie spektakl „Księżniczka i Mozart”. 

28 września w Kozienickim Domu Kultury już po raz dziewiąty seniorzy z całej Polski zebrali się 

na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Biesiadnej „Kozienice 2014”. Wzięło w nim udział ponad 400 

osób  z czterech województw: łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Ziemię ko-

zienicką reprezentował Zespół „Relaks”, który jednocześnie był jednym z organizatorów przeglądu.  

Kozienicka biesiada seniorów 

    Wśród gości obecny był także bur-

mistrz Gminy Kozienice dr Tomasz 

Śmietanka, który dokonał oficjalnego 

otwarcia oraz Dyrektor Wydziału Pro-

mocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miej-

skim Jarosław Traczyk. Jak powiedział 

burmistrz „muzyka biesiadna jest bliska 

naszym sercom i ma nadzieję, że kolej-

ny jubileuszowy już przegląd odbędzie 

się w nowym Centrum Kulturalno-

Artystycznym”. 

Wszyscy bawili się wyśmienicie przy 

utworach biesiadnych. Było kolorowo, 

śpiewnie i tanecznie. Pojawiła się także 

gawędziarka oraz kabaret. Każdy ze-

spół, duet i solista otrzymywał puchar, 

dyplom oraz słodki upominek. 

Organizatorami tegorocznego przeglądu 

byli: Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Ko-

zienickiej oraz  Sekcja Artystyczna Klubu Seniora „Relaks” przy współpracy ze Starostwem Powiatowym, Gminą 

Kozienice  oraz Kozienickim Domem Kultury. Patronat nad imprezą  objęli: Poseł na Sejm RP Czesław Czechyra, 

Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór oraz  Burmistrz Gminy Kozienice dr Tomasz Śmietanka. Organiza-

cja przeglądu jest realizacją zadania pożytku publicznego Gminy Kozienice pod nazwą: „Organizacja plenerów, 

biesiad, festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych, filmowych lub innych mających szczególne znaczenie 

dla kultury Ziemi Kozienickiej”. I został dofinansowany z dotacji Gminy Kozienice  w ramach otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych oraz środków finansowych Starostwa Powiatowego  w Kozienicach i ENEA 

Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Świerżach Górnych. 

Karolina Jaskulak 

MIROSŁAWA WÓJCICKA I ZBIGNIEW JANOWSKI 
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Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka serdecznie zaprasza 

w  niedzielę, 12 października na II spotkanie z cyklu Kultury Świata 

– tym razem będzie to spotkanie z Kulturą Japońską. Zaczynamy 

o  godz. 16.00.  

W programie m.in.: 

- wykład na temat kultury japońskiej 

- ceremonia parzenia herbaty 

- pokaz tańca tradycyjnego 

- pokaz karate 

- warsztaty origami dla dzieci 

- pokaz kaligrafii 

- koncert tradycyjnej muzyki japońskiej. 

Szczegółowe informacje ukażą się już na początku października na 

stronie internetowej KDK www.dkkozienice.pl oraz na plakatach.  

Wstęp wolny. 

Liczba miejsc ograniczona. 

Zapraszamy. 

http://www.dkkozienice.pl
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Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka serdecznie zaprasza dzieci ze szkół podstawowych 

i  młodzież gimnazjalną z gminy Kozienice do udziału w konkursie plastycznym „Przydrożna 

kapliczka” cykl LUDOWO MI. Celem konkursu jest promowanie sztuki ludowej oraz rozwija-

nie wyobraźni i manualnej sprawności.  

Wymagania: 

Technika dowolna - w formie płaskiej lub w formie przestrzennej. 

Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, telefon, klasa, szkoła, imię i nazwi-

sko opiekuna. 

Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

 

Prace mogą być realizowane tylko indywidualnie.  

Prace należy składać do dnia 7 listopada 2014r. na adres: Kozienicki Dom Kultury, al. 1 Maja 

8, 26-900 Kozienice  

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 listopada 2014r. o godz.12.00 w Domu Kultury. 

 

Nagrody i prawa autorskie 

Nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej tj.: 

I kategoria wiekowa – szkoły podstawowe klasy I-III, 

II kategoria wiekowa – szkoły podstawowe klasy IV-VI, 

III kategoria wiekowa – szkoły gimnazjalne. 

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego 

danych osobowych w celach związanych z konkursem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych). 

Prace nadesłane do konkursu automatycznie przechodzą na własność organizatora. 

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 

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

