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Magazyn kulturalny 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

KWIECIEŃ w KDK: 

> Niedziela, 12 kwietnia 

godz. 16.00 III Festiwal 

Muzyki Sakralnej im. 

Józefa Furmanika 

(szczegóły na ostatniej 

stronie). 

> Sobota, 18 kwietnia 

godz. 11.00 Otwarte 

warsztaty literackie. 

> Niedziela, 19 kwietnia 

godz. 11.40 Poranek 

teatralny dla dzieci 

„Księżniczka na ziarenku 

grochu”. 

> Piątek, 24 kwietnia 

godz. 16.00 Wyjazd z 

cyklu Teatralne Podróże 

do Teatru BUFFO w 

Warszawie na musical 

realizowany w technologii 

3D POLITA. 

> Niedziela, 26 kwietnia 

godz. 11.00 Eliminacje 

r e g i o n a l n e  2 0 . 

O g ó l n o p o l s k i e g o 

Konkur su  P i o senk i 

„Wygraj Sukces”. 

Bliżej Włoch 

Kultury Świata to nowa tradycja KDK. 

Dotychczas Kozieniczanie mieli okazję 

dowiedzieć się więcej na temat kultury 

żydowskiej i japońskiej. Tym razem 

przyszedł czas na zaprezentowanie 

włoskich obyczajów. Dla wszystkich gości 

zaplanowany został szereg atrakcji. Jedną z 

nich było spotkanie familijne „Pewnego 

razu we Florencji.... oraz spotkanie z bajką 

włoską”, poprowadzone przez 

warszawskiego opowiadacza historii 

Jarosława Kaczmarka ze Stowarzyszenia 

Grupa Studnia O. Wykład o zwyczajach i 

tradycjach Włochów, wygłosiła dr Anna 

Osmólska-Mętrak z Uniwersytetu 

Warszawskiego. Mówiła ona także o 

najsłynniejszych włoskich 

daniach, wyrobach oraz 

przybliżyła sylwetki znanych 

Włochów. Fani teatru 

natomiast, mieli szansę 

obejrzeć pokaz „Dell’Arte 

Show”, w wykonaniu Agnieszki 

Cianciary-Fröhlich i Jonathana 

Fröhlicha z teatralnego atelier 

„Studio Dono” z Krakowa. Nie 

obyło się również bez 

degustacji najsłynniejszych 

wyrobów kuchni włoskiej 

takich jak: pizza, makarony 

czy bruschetta. Chętnych nie 

brakowało. 

 - Bardzo mi się podoba tego 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Już po raz trzeci w Kozienickim Domu Kultury zostało zorganizowane 

spotkanie z cyklu „Kultury Świata”. W niedzielę, 15 marca 

zaprezentowano zwyczaje i tradycje Włoch. 

Na finał Dnia Włoskiego w KDK wystąpił Thomas Grotto z zespołem.  

Podczas koncertu muzycy zaprezentowali takie utwory jak „Ti amo”, „Felicita” czy „Volare”. 

Publiczność zachwycona była grą aktorską Agnieszki Cianciary-Fröhlich  

i Jonathana Fröhlicha, którzy przybliżyli widzom zasady komedii dell’arte  

- szesnastowiecznej sztuki improwizacji. 
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Bliżej Włoch 

typu impreza, bo przenosi 

nas ona do innego kraju, 

pokazuje nam zakamarki 

innej kultury – ocenia jedna z 

uczestniczek. – Jestem 

bardzo zadowolona, że w tak 

małym mieście, tak wiele się 

dzieje. 

- Najbardziej podobał mi 

się teatr dell’arte, bo jest to 

coś czego do tej pory nie 

znałam – dodaje kolejna 

uczestniczka. 

 Pomyślano także o 

najmłodszych uczestnikach 

imprezy. Mogli oni bowiem 

wykonać własnoręcznie pod okiem instruktorek z KDK 

tradycyjną maskę wenecką, a także wziąć udział w 

warsztatach rysowania komiksów, które poprowadzili 

Joanna i Luca Montagliani. Dla nieco starszych odbyły 

się warsztaty tradycyjnego tańca włoskiego, 

poprowadzone przez Magdalenę Dąbrowską i Ewę 

Karasińską - Gajo.  

Główną atrakcją wieczoru, a zarazem 

zwieńczeniem całej imprezy był koncert muzyki 

włoskiej w wykonaniu Thomasa Grotto z zespołem. 

Zaprezentowali oni takie utwory jak „Ti amo”, 

„Felicita” czy „Volare”. 

Organizatorem „Spotkania z Kulturą Włoską” był 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Zgromadzonych powitała dyrektor placówki Elwira 

Kozłowska, zaś spotkanie poprowadziła instruktor 

Halina Koryńska. 

 Bartłomiej Matracki 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Maski weneckie wykonane przez dzieci pod czujnym okiem instruktorek  

z domu kultury zachwyciły wszystkich uczestników spotkania. 

Instruktorki tańców tradycyjnych: Magdalena Dąbrowska i Ewa Karasińska-Gajo, zaprosiły  

wszystkich zainteresowanych do nauki tarantelli - tańca z południa Włoch. 
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Pan Ernest pochodzi z Dęblina i już jako dziecko 

przejawiał talent, ale na poważnie maluje dopiero od 6 

lat. Zaczął od szkicu, potem była sucha pastela, 

akwarela, aż w końcu technika olejna. Tematy wokół, 

których się porusza to najczęściej pejzaże, portrety 

kobiet i konie pełne dynamiki. Jego kredo to 

„Niezłomność w dążeniu do doskonałości”, a kierunek 

malarstwa w jakim się realizuje to hiperrealizm, czyli 

przedstawienie rzeczywistości z jak największą 

precyzją. Ciekawostką jest to, że Ernest Włodarski 

sam tworzy ramy do swoich obrazów. W okresie 

letnim od maja do października można go spotkać 

w Kazimierzu Dolnym.  

Dla wszystkich zgromadzonych, wśród których 

znalazła się rodzina artysty, przyjaciele i znajomi, 

kozieniccy twórcy, a także dyrektor Miejskiego 

Domu Kultury w Dęblinie Agata Osika-Kucharska 

oraz dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Kozienicach Zdzisław Włodarski, przygotowano 

niespodziankę. Rozlosowano jedną z prac autora, 

która powstała w 2014 roku i przedstawiała 

zimowy pejzaż. Szczęśliwcem okazał się dyrektor 

Szkoły Muzycznej. 

- Obrazy są  barwne, jest miła atmosfera - 

powiedziała pani Anna. 

- Wystawa jest piękna. Posiada swój własny urok - 

dodał pan Zdzisław. 

Nie zabrakło oczywiście podziękowań i kwiatów dla 

autora prac, które wręczyła dyrektor KDK Elwira 

Kozłowska. Wystawę można oglądać w galerii domu 

kultury do 27 kwietnia, a jej opiekunem jest 

Agnieszka Bieńkowska - instruktor KDK.      

 Natalia Pietrzyk 

Inspiracje malarskie 
13 marca w Kozienickim Domu Kultury odbył  się wernisaż wystawy malarstwa Ernesta 

Włodarskiego zatytułowanej „Inspiracje”. Na wystawie w KDK znalazły się 24 prace.  

Autor wystawy Ernest Włodarski (pośrodku) wraz z gośćmi. 

Autor wystawy Ernest Włodarski odebrał kwiaty i gratulacje  

z rąk dyrektor KDK, Elwiry Kozłowskiej. 
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Kobiecy wieczór poezji 
8 marca był wyjątkowym dniem. Nie tylko z powodu święta wszystkich kobiet, ale także 

z powodu wieczoru poezji odbywającego się w Kozienickim Domu Kultury, podczas 

którego swoje wiersze zaprezentowały właśnie kobiety: Maria Komsta, Urszula 

Podsiadła, Iwona Bitner, Halina Budniak, Jelena Jasek i Zofia Kucharska. 

 Panie należą do Grupy Poetyckiej ERATO 

działającej w KDK. Na niedzielnym spotkaniu 

zaprezentowały wiersze m.in. o kobietach - chcąc 

ukazać różne odcienie kobiecości, o miłości czy o 

otaczającym nas świecie.  

Występy poszczególnych pań przeplatane były 

aforyzmami oraz występami solistek Młodzieżowej 

Estrady Piosenki działającej w KDK: Aniki Kęski, 

Natalii Grygiel i Katarzyny Luśtyk. Za wieczór pełen 

poetyckich uniesień  podziękowała artystkom i 

solistkom dyrektor KDK Elwira Kozłowska. Były też 

kwiaty oraz drobny upominek dla publiczności w 

postaci tomiku poezji grupy ERATO wydany przez KDK 

w 2013 roku zatytułowany „Obrazy Duszy”. Całość 

poprowadziła opiekunka grupy Halina Koryńska. 

Na zdjęciu (na dole od lewej) poetki: Iwona Bitner, Maria Komsta, Jelena Jasek, Zofia Kucharska,  

(na górze od lewej): Urszula Podsiadła, opiekunka grupy Erato Halina Koryńska,  

dyrektor KDK Elwira Kozłowska oraz Halina Markowska Budniak. 

Sierotka Marysieńka 
22 marca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Poranki Teatralne dla dzieci”. W tym miesiącu 

wystąpili aktorzy z Teatru Fantazja z Ulanowa ze spektaklem „Sierotka Marysieńka”. 

Bajka opowiadała o dziewczynce, która nie słuchała się rodziców, przez co zgubiła się w lesie. Szukając 

schronienia spotkała na swojej drodze starca, który w zamian za pomoc zaproponował jej dach nad głową. 

Dziewczynka musiała tylko opiekować się cennymi gąskami: Balbinką, Celinką i Malinką. Jednak nie było to 

łatwe, ponieważ czyhał na nie bardzo podstępny i przebiegły wilk, który na różne sposoby chciał odebrać jej 

gąski. Podczas przedstawienia było dużo tańców, śpiewu i mnóstwo śmiechu. Morał z tej bajki jest taki: 

„Rodziców swych słuchajmy, z obcymi nie rozmawiajmy i nie odchodźmy od domu nie mówiąc o tym nikomu”. 

Bajka nauczyła również dzieci trzech magicznych słów: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”. Kolejne spotkanie 

już 19 kwietnia. Wystawiony zostanie spektakl „Księżniczka na ziarenku grochu”.               Patrycja Adamczyk 
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Obchody Dnia Wody 
21 marca po raz drugi w Kozienicach odbyły się obchody Światowego Dnia Wody. 

Widowisko plenerowe „Laser Show” zorganizowano na terenie Zespołu Pałacowego-

Parkowego przed Urzędem Miejskim. Na wszystkich czekało wiele atrakcji. 

Organizatorami byli: Gmina 

Kozienice, Kozienicka Gospodarka 

Komunalna Sp. z o.o. oraz Kozienicki 

Dom Kultury im. B. Klimczuka. 

Oficjalnego otwarcia dokonała zastępca 

burmistrza Małgorzata Bebelska.  

Tego dnia mogliśmy wziąć udział w 

pokazie szalonych naukowców, wodnych 

animacjach, pokazie tworzenia 

pływających świec połączonym z 

warsztatami, pokazie malowania na 

wodzie czy  pokazie pierwszej pomocy 

przedmedycznej tonącej osobie. Wśród 

atrakcji znalazła się także bańkowa 

kraina, malowanie łodzi i wielkiego żagla, 

malowanie twarzy, basen wodny z 

kulami do chodzenia po wodzie i szczudlarz, który 

urozmaicał imprezę śmiesznymi gagami i zaczepkami.  

Na stoisku Kozienickiej Gospodarki Komunalnej można 

było otrzymać promocyjne gadżety oraz wziąć udział 

w eksperymentach przygotowanych przez panie z 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Zorganizowany był 

także konkurs dla dorosłych, w którym należało 

prawidłowo wypełnić ankietę zawierającą pięć pytań. 

Chętni mogli wsiąść do wozu gaśniczego Ochotniczej 

Straży Pożarnej i poczuć się jak prawdziwi strażacy. 

Zaprezentowano również film 

zatytułowany „Wodociągi wczoraj i dziś” 

wyprodukowany przez Izbę Gospodarczą Wodociągi 

Polskie. Film mówił o postępie branży wodociągowej i 

kanalizacyjnej w Polsce, który w głównej mierze 

zawdzięczamy samorządom i przedsiębiorstwom 

branżowym. W filmie przedstawiono nowoczesne 

oczyszczalnie, które spełniają standardy europejskie. 

Wśród wyróżnionych oczyszczalni znalazła się 

Oczyszczalnia Ścieków w Kozienicach. 

Na scenie natomiast zaprezentowały się  sekcje 

wokalno-teatralne z Kozienickiego Domu Kultury: Chór 

Dziecięcy „Mały Gospel”, soliści z Młodzieżowej 

Estrady Piosenki: Bartek Matracki, Łukasz Konder, 

Julia Duliasz i Natalia Grygiel, grupa teatralna 

„Młodzieżowy Teatr Vanitas” oraz poetki z grupy 

„Erato”, które wyrecytowały utwory 

o tematyce dotyczącej wody. Odbyło 

się  również rozstrzygnięcie 

gminnego konkursu „Ścieki rurą, 

zapach górą” połączone z 

wręczeniem nagród oraz konkursu 

dla dorosłych. Nagrody wręczyli: 

Robert Wojcieszek, prezes KGK oraz 

Elwira Kozłowska, dyrektor KDK. 

Część koncertową wieczoru 

poprowadziła Aleksandra Pajda, 

instruktor KDK. 

Główną atrakcją spotkania było 

widowisko plenerowe „LASER 

SHOW”. Wszyscy przybyli z 

fascynacją obejrzeli pokaz laserów. 

Karolina Jaskulak 
Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac gminnego konkursu  

„Ścieki rurą, zapach górą”. 
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Warsztaty wielkanocne 
W okresie przedświątecznym w Kozienickim Domu Kultury dwukrotnie odbyły się wielkanocne 

warsztaty plastyczne adresowane do młodzieży i osób dorosłych. Podczas warsztatów - metodą 

decoupage - wykonywano piękne pisanki.  

Zajęcia poprowadziła Agnieszka Bieńkowska, instruktor plastyki w KDK.  Wszystkie materiały niezbędne na 

zajęcia zapewnił organizator, a każdy uczestnik warsztatów zabrał do domu własnoręcznie zrobioną pisanką. 

18 marca uczestnicy malując i używając odpowiedniego medium stworzyli własną niepowtarzalną dużą 

pisankę z jajka styropianowego 15 cm z efektem spękań jednoskładnikowych (zdjęcie na górze), 

natomiast 25 marca z efektem spękań dwuskładnikowych (zdjęcie na dole). 
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Śmigus Dyngus 
27 marca w Kozienickim Domu Kultury odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 

„Śmigus Dyngus – na wesoło i kolorowo” połączone z wręczeniem nagród. Przyznano 

siedem nagród w trzech kategoriach wiekowych. 

Laureaci konkursu wraz z dyrektor KDK Elwirą Kozłowską (pierwsza od lewej)  

oraz instruktor plastyki KDK Agnieszką Bieńkowską (druga od prawej). 

Do 13 marca na konkurs napłynęło 89 prac ze szkół 

gminy Kozienice – tym samym do konkursu przystąpiło 

83 uczniów (część prac nie spełniała wymagań 

regulaminu). Komisja w składzie: Elżbieta Sadowska - 

emerytowana nauczycielka plastyki, Józef Kondeja - 

członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Grupy 

Twórczej VENA i Agnieszka Bieńkowska – instruktor 

plastyki KDK, sekretarz komisji, oceniała staranność i 

estetykę wykonania pracy, zgodność z tematem i 

wytycznymi z regulaminu. W kategorii klasy I-III 

nagrody przyznano następująco: I miejsce - Karol 

Kołdej z PSP nr 3 w Kozienicach, op. Katarzyna Małysa, 

II miejsce - Julia Karczewska z PSP nr 1 w Kozienicach, 

op. Magdalena Głowacka-Karcz, III miejsce - Klaudia 

Karbowiak z kozienickiej trójki, op. Katarzyna Małysa. 

W kategorii klasy IV-VI, I miejsce przypadło Natalii 

Brodowskiej z PSP nr 1, op. Anna Betlej, a dwa kolejne 

miejsca uczniom PSP nr 3, odpowiednio: Igorowi 

Krekorze i Wiktorii Ciepielskiej, op. Danuta Kopyt. W 

kategorii gimnazjum komisja przyznała tylko I miejsce, 

które zajęła Justyna Ptak z Publicznego Gimnazjum w 

Świerżach Górnych, op. Karina Delega.  

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do 

uczestnictwa w kolejnych konkursach. 

Komisja 

nagrodziła 

siedem prac 

w trzech 

kategoriach 

wiekowych. 



 

Str. 8 

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

Poetyckie zmagania 
Przez trzy dni w Kozienickim Domu Kultury królowała poezja. A to za sprawą eliminacji 

środowiskowych i powiatowych XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego  

i 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 9 recytatorów wyłonionych podczas 

tych eliminacji będzie reprezentować ziemię kozienicką podczas kolejnych etapów  

w Radomiu. 

Uczestnicy eliminacji powiatowych 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego wraz z instruktorkami 

KDK Ewą Izdebską (pierwsza od lewej) i Haliną Koryńską (piąta od lewej) oraz członkami Towarzystwa 

Kultury Teatralnej oddział w Radomiu, którzy wchodzili w skład komisji oceniającej: prezesem Adolfem 

Krzemińskim (trzeci od lewej), wiceprezesem Marianem Popisem (trzeci od prawej) i sekretarzem 

Jerzym Iwańskim (drugi od prawej). 

Do finału XXXII Małego Konkursu 

Recytatorskiego, który odbędzie się 9 

kwietnia w Kuźni Artystycznej w 

Radomiu, zakwalifikowali się: w 

kategorii klasy I-IV Wiktoria 

Wysoczańska z PSP nr 3 w 

Kozienicach oraz Hanna Bernaciak i 

Maksymilian Romanowski z PSP w 

Głowaczowie, w kategorii klasy V-VI 

Karolina Babula z PSP nr 3 w 

Kozienicach, w kategorii gimnazjum  

Julia Czubaj z PG w Głowaczowie oraz 

Piotr Śmietanka i Marta Paleczna z PG 

nr 2 w Kozienicach. W konkursie tym 

przyznano także 14 wyróżnień. 

W eliminacjach rejonowych 60. 

O g ó l n o p o l s k i e g o  K o n k u r s u 

Recytatorskiego, które odbędą się 25 

kwietnia w Radomskim Klubie 

Środowisk Twórczych i Galeria 

Ł A Ź N I A ,  z i e m i ę  k oz i e n i c k ą 

reprezentować będą: Anna Soboń i 

Wiktor Basaj z I LO w Kozienicach. 

Sekretarz Towarzystwa Kultury Teatralnej oddział w Radomiu Jerzy 

Iwański wręcza wyróżnienia przedszkolakom: Apolonii Seredyn  

z PP nr 1 w Kozienicach, Leonowi Olszynce z PP nr 4 w Kozienicach 

oraz Oskarowi Baranowi z PSP w Głowaczowie. 
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Poznajemy Ojcowiznę 
4 marca w KDK odbyło się rozstrzygnięcie eliminacji powiatowych XXII Ogólnopolskiego 

Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, których 

organizatorem było Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze oddział   

w Kozienicach, a współorganizatorem Kozienicki  Dom Kultury. Spośród 25 prac  

do kolejnego etapu komisja oceniająca zakwalifikowała 15.  

W każdej kategorii jury oceniało oddzielnie prace 

indywidualne, zespołowe i multimedialne. W skład 

komisji weszli: Lucyna Mańkowska, Ryszard 

Wojcieszek i Mirosław Mazur z Zarządu Oddziału PTTK 

w Kozienicach, Monika Wiraszka reprezentująca 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz Halina 

Koryńska i Aleksandra Pajda z Kozienickiego Domu 

Kultury.  

Na uroczystym podsumowaniu połączonym z 

wręczeniem nagród, przybyłych uczestników i gości, 

wśród których znalazł się dyrektor Wydziału Edukacji 

w Urzędzie Miejskim w Kozienicach Robert Boryczka, 

powitała dyrektor placówki Elwira Kozłowska. Po 

przemówieniach przyszedł czas na wręczenie nagród. 

W kategorii szkoły podstawowe praca indywidualna I 

miejsce zajęła Zuzanna Wasińska z PSP w Janikowie, 

II miejsce Oliwia Lisiecka z ZS-P w Słowikach Starych, 

III i IV miejsce zajęli uczniowie z PSP w Brzeźnicy, 

odpowiednio: Mikołaj Pająk i  Aleksandra Gajda.  W 

kategorii szkoły podstawowe praca zespołowa I 

miejsce zajęli: Zuzanna Majewska, Sandra Mazur i 

Agata Strzelecka z PSP w Bogucinie, II miejsce Kalina 

Pyc, Paulina Gregorczyk z PSP w Brzeźnicy i III 

miejsce ex aequo  Klaudia Węsek i Klaudia Gryszko z 

PSP w Brzeźnicy, Zuzanna Krześniak i Magdalena 

Prawda z tej samej szkoły oraz Zuzanna Tokarczyk, 

Martyna Górniak, Karolina Różańska i Wiktoria 

Łukasiewicz z PSP w Janikowie. W kategorii szkoły 

podstawowe praca multimedialna I miejsce zajął 

Mikołaj Maciejewski z PSP w Janikowie, a II miejsce 

Jacek Mikutel z PSP nr 3 w Kozienicach. W kategorii 

gimnazja praca indywidualna I miejsce zajęła Maria 

Lech z PG w Dębnowoli, a wyróżnienie otrzymała 

Agnieszka Piech z PG nr 2 w Kozienicach. W kategorii 

gimnazja praca zespołowa przyznano tylko 

wyróżnienie dla Joanny Przepiórki i Michała Grzelaka z 

PG w Głowaczowie. W kategorii gimnazja praca 

multimedialna I miejsce zajął Marcin Tasak z PG w 

Świerżach Górnych,  natomiast II miejsce Grzegorz 

Maciejewski z PG nr 1 w Kozienicach. W kategorii 

szkoły ponadgimnazjalne wszystkie prace zostały 

nadesłane z ZS nr 1 w Kozienicach. Praca 

indywidualna I miejsce zajęła Patrycja Małecka, II 

miejsce Damian Makuch i III miejsce Damian 

Oleksiak. Praca zespołowa I miejsce powędrowało do 

Kamila Kultysa i  Karoliny Czarneckiej, natomiast 

wyróżnienie do Natalii Milcuszek i Aleksandry Wołos. 

Praca multimedialna I miejsce zajęli Beata Janas, 

Aleksandra Kacprzak, Łukasz Adamiec i Krystian Nita, 

II miejsce Anna Bocheńska, Dagmara Cieślak i 

Patrycja Kręgulec, natomiast III miejsce ex aequo  

Kinga Molendowska i Dominika Karaś oraz Maciej 

Marczak i Adrian Kocyk. Wszyscy otrzymali 

pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Zdobywcy 

I i II miejsca powalczą o nagrody w etapie 

wojewódzkim konkursu.  Ponadto jurorzy wytypowali 

pracę dodatkową, która też znajdzie się w tym etapie. 

Miłą niespodzianką podczas tego spotkania był 

także występ instruktorki KDK Ewy Izdebskiej. 
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Wygraj Sukces 
28 marca w sali widowiskowej Kozienickiego Domu Kultury odbyły się eliminacje 

wstępne 20. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Zaprezentowało się 

25 uczestników w wieku od 6 do 19 lat, w tym 5 z Młodzieżowej Estrady Piosenki 

działającej w KDK. Do eliminacji regionalnych zakwalifikowało się pięć osób. 

KDK reprezentowali: Bartłomiej Matracki, Natalia 

Grygiel, Julia Duliasz, Łukasz Konder i Marta Kusal. 

Dodatkowo Kozienice reprezentowała Ewa Wnuk z ZS 

Nr 1. Pozostali uczestnicy przyjechali do nas m.in. z 

Brzózy, Zajezierza, Dęblina, Białobrzeg, Głowaczowa i 

Warki. Występowali w czterech  kategoriach 

wiekowych klasy 0 – 3 i 4 – 6 szkół podstawowych, 

gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

Każdy z nich przedstawiał dwie piosenki w języku 

polskim, w tym jedną obowiązkowo wybraną z 

dotychczasowych dwudziestu płyt Konkursu Piosenki 

„Wygraj Sukces”. Umiejętności wokalne oceniało  3-

osobowe jury w składzie: Magdalena Krasowiak – 

absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie 

saksofonu, animator zajęć artystycznych, Aleksandra 

Bykowska – studentka V roku Akademii Muzycznej w 

Łodzi na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie 

sztuki muzycznej i Piotr Dąbrówka – wokalista, 

gitarzysta, kompozytor wywodzący się z Radomia. 

Po obradach jury zdecydowało, że do eliminacji 

regionalnych, które odbędą się 26 kwietnia w 

Kozienickim Domu Kultury, zakwalifikowało się 5 

osób: Amelia Chodoła z Miejsko Gminnego Ośrodka w 

Białobrzegach, Julia Duliasz i Natalia Grygiel 

reprezentujące KDK, Zuzanna Gallopeni z Głowaczowa 

oraz Katarzyna Syta z Ośrodka Kultury w 

Białobrzegach. Komisja przyznała także 5 wyróżnień 

dla: Wiktorii Kurowskiej z Dęblina, Marty Kusal i 

Łukasza Kondera z KDK, Ewy Wnuk reprezentującej 

ZS Nr 1 oraz Julity Zawodnik z Warki. 

Główną nagrodą 20. edycji Konkursu Piosenki 

„Wygraj Sukces” jest wycieczka do Eurodisneylandu 

pod Paryżem dla laureata Grand Prix i jego 

instruktora. Dla pozostałych laureatów przewidziano 

nagrody rzeczowe. Organizatorem konkursu jest 

Agencja Reklamowa „PRO-MEDIA”  oraz Tarnobrzeski 

Dom Kultury. Jednym z organizatorów  eliminacji 

wstępnych i regionalnych tego konkursu jest  od wielu 

lat Kozienicki Dom Kultury. Prezentacje konkursowe 

poprowadziła instruktor KDK Ewa Izdebska. 

Nagrodzeni i wyróżnieni w eliminacjach wstępnych 20. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki  

„Wygraj Sukces” wraz z komisją oceniającą. 
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Trwa nabór do konkursu 
Do 30 kwietnia 2015r. trwa nabór do XIII Konkursu 

Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka. 

Organizatorem konkursu jest Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka. W konkursie 

mogą wziąć udział wokaliści z terenu całej Polski, 

soliści lub małe zespoły wokalne; wykonawcy, 

którzy ukończyli 15 rok życia. Konkurs jest głównym 

elementem „Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. 

Bogusława Klimczuka” organizowanego przez Gminę 

Kozienice. W tym roku Festiwal odbędzie się w 

dniach 28-29 sierpnia.  

Konkurs piosenki oraz festiwal odbywa się w 

Kozienicach od 2002 roku i nieprzerwanie nosi imię 

Bogusława Klimczuka, urodzonego 19 października 

1921 roku w Kozienicach, który po studiach całe swoje 

dorosłe życie związał z Warszawą i z Polskim Radiem. 

Nazywany „Kompozytorem Warszawy” był znakomitym 

kompozytorem, dyrygentem, aranżerem i świetnym 

pianistą. Skomponował ponad 250 piosenek. Skupiał 

wokół siebie młodych, zdolnych muzyków, zarówno 

profesjonalistów, jak i amatorów. Kozienicki Dom 

Kultury nosząc imię Bogusława Klimczuka kontynuuje 

prace na rzecz młodych talentów. Konkurs Piosenki o 

Nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywający się w 

ramach festiwalu, jest ukłonem w kierunku patrona.  

- Jak co roku myślą przewodnią kozienickiego 

festiwalu jest promocja młodych talentów. Młodzież z 

terenu całego kraju ma okazję prezentacji utworów z 

nurtu polskiej muzyki rozrywkowej, która Klimczukowi 

była najbliższa - podkreśla Elwira Kozłowska, dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury. 

Tegoroczny Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. 

Bogusława Klimczuka odbędzie się w dniach 28-29 

sierpnia, zaś kwalifikacje wstępne do konkursu w dniu 

31 maja. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu 

upływa 30 kwietnia 2015r. Szczegóły znajdują się w 

regulaminie dostępnym na stronie www.dkkozienice.pl. 

W razie niejasności zapytania prosimy kierować na nr 

telefonu: 48 611 07 50 lub pocztę e-mail: 

dom.kultury@dkkozienice.pl. 

Pula nagród w tegorocznym konkursie to prawie 

20 tys. zł. Do laureata nagrody Grand Prix  

im. Bogusława Klimczuka 2015 trafi 6 tys. zł  

i statuetka festiwalowa. 

 Bogusław Klimczuk (1921-1974)  

- patron Konkursu Piosenki.  

mailto:dom.kultury@dkkozienice.pl
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