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Zakończyliśmy kolejną edycję  Zakończyliśmy kolejną edycję  
Akademii Szerokich Horyzontów Akademii Szerokich Horyzontów 

Śpiewem, grą na instrumentach, tańcem 
oraz wystawą prac plastycznych zakończyliśmy 
rok artystyczny 2021/22 Akademii Szerokich 
Horyzontów Kozienickiego Domu Kultury. 
Jego uroczyste podsumowanie odbyło się  
w czwartek, 23 czerwca, w sali koncertowo-
kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego. 

Wszystkich przybyłych na to wydarzenie powitała 
instruktor KDK Katarzyna Kościug. Specjalnymi gośćmi 
tego wieczoru byli oczywiście instruktorzy, rodzice  
i uczestnicy naszych zajęć stałych, którzy w minionym 
roku artystycznym rozwijali swoje pasje i talenty  
w KDK. Szczegółowe informacje na temat prowadzonych 
u nas zajęć przedstawiła zgromadzonym Dyrektor 
Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska.

– W tym roku artystycznym na nasze zajęcia 
uczęszczało 286 podopiecznych. Był to rok radosny i 
wyjątkowy, bowiem po dwóch latach pandemii w końcu 

mogliśmy spotykać się stacjonarnie i bez przerwy  
– mówiła dyrektor KDK. – W naszej ofercie znalazło się 
łącznie 18 różnych warsztatów, w tym cztery muzyczne, 
pięć plastycznych, sześć tanecznych i trzy z kategorii 
„inne” – dodała.

Po podsumowaniu roku artystycznego 2021/22  
w KDK, dyrektor Elwira Kozłowska pochwaliła się 
także sukcesami podopiecznych ASzH i przypomniała  
o tym, że 23 czerwca świętujemy także Dzień Ojca. 
Korzystając z okazji, złożyła życzenia wszystkim 
obecnym w sali Tatom, a następnie zaprosiła do 
obejrzenia teledysku do „Piosenki dla mamy i taty”, 
zrealizowanego w KDK kilka lat temu. 

Zaprezentowali swoje talenty
W drugiej części spotkania przyszedł czas 

na prezentację talentów uczestników Akademii.  
Jako pierwsze na scenie pojawiły się dziewczęta,  

Grupa uczestników Akademii Szerokich Horyzontów KDK wraz ze swoimi instruktorami. 

Ciąg dalszy na str. 2
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które w minionym roku artystycznym uczyły się gry na 
gitarze i ukulele pod okiem Małgorzaty Koksy. Po nich 
wysłuchaliśmy piosenek w wykonaniu solistek z „Małej 
Estrady Piosenki”, którą prowadzi również Małgorzata 
Koksa.

Po sześciu muzycznych prezentacjach przyszedł czas 
na taniec. W etiudzie baletowej przed publicznością 
wystąpiły dziewczynki z Zespołu baletowego „Motylek”, 
którego instruktorką jest Anna Pułkowska.

 Po baletnicach okazję do występu mieli młodzi 
pianiści szkolący się pod okiem Kamila Koksy, a na 
koniec wysłuchaliśmy talentów z „Młodzieżowej Estrady 
Piosenki”, prowadzonej przez Piotra Markowskiego.

Wyjątkowa wystawa
Przed wyjściem z Centrum Kulturalno-Artystycznego 

można było jeszcze obejrzeć prace plastyczne oraz 
rękodzieło dzieci i młodzieży, które powstawały pod 
okiem: Agnieszki Bieńkowskiej, Anny Betlej, Agnieszki 
Milczarczyk, Karoliny Majewskiej-Nowak oraz Wojciecha 
Stachurskiego. Wystawa będzie dostępna w patio CKA 
do 29 lipca 2022 r. Zachęcamy do jej oglądania!

Warto dodać, że na uczestników naszych zajęć 
stałych czekały także dyplomy ukończenia Akademii 
Szerokich Horyzontów. 

Oczywiście wszystkich tych, którzy będą chcieli 
rozwijać swoje zainteresowania w KDK, zapraszamy już 
w październiku!

Ciąg dalszy ze str. 1

Dyrektor KDK Elwira Kozłowska podsumowała  
miniony rok na Akademii Szerokich Horyzontów.

Konkurs na inicjatywy lokalne. Konkurs na inicjatywy lokalne. 
Czekamy na Wasze pomysły!Czekamy na Wasze pomysły!

Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Kozienice 
będą mieli okazję do sprawdzenia się w roli 
animatorów kultury, a przede wszystkim do 
realizacji własnych pomysłów. Ogłoszono 
bowiem 3. Konkurs na inicjatywy lokalne 
„Nasza kultura z KDK w Gminie Kozienice”. 
Nabór wniosków potrwa jeszcze do 15 lipca.

W ramach naboru mieszkańcy (pojedyncze osoby 
i/lub grupy) mogą zgłaszać swoje pomysły z zakresu 
szeroko rozumianej kultury. Mogą to być np. różnego 
rodzaju warsztaty, konkursy, koncerty, spektakle  
czy inne przedsięwzięcia. Co ważne, to wnioskodawcy 
będą odpowiadali za ich realizację – sprawdzą się zatem 
w roli animatorów kultury. 

Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury zapewnią 
natomiast finansowanie najlepszych pomysłów, 
które zostaną zgłoszone do konkursu. Na realizację 
pojedynczej inicjatywy można otrzymać nawet 7 tysięcy 

złotych dofinansowania. 

Aby wziąć udział w konkursie inicjatyw, 
należy wypełnić specjalny wniosek. Jego wzór 
(wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie  
www.dkkozienice.pl.

Warto pamiętać, że przed złożeniem formularza, 
wszyscy wnioskodawcy powinni skonsultować swój 
wniosek z koordynatorami konkursu. To warunek 
wymagany przy ocenie formalnej. Koordynatorami 
konkursu są pracownicy KDK: Mariusz Basaj 
(mariusz.basaj@dkkozienice.pl, tel. 48 611 07 50,  
wew. 128 i 786 913 616)  oraz Patrycja Dąbrowska 
(patrycja.dabrowska@dkkozienice.pl, tel. 48 611  
07 50, wew. 128). Wnioski można konsultować  
w trakcie całego okresu naboru.

Wypełnione formularze należy składać osobiście 
w sekretariacie KDK, drogą pocztową lub mailowo 
na adres sekretariat@dkkozienice.pl w terminie  
do 15 lipca, do godz. 15.00.

Więcej informacji na www.dkkozienice.pl.

Wystawa prac naszych podopiecznych jest dostępna  
w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego.
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Taka noc jest tylko raz w roku.  Taka noc jest tylko raz w roku.  
To był wieczór muzyki, ognia i magiiTo był wieczór muzyki, ognia i magii

Koncert Orkiestry Na Dużym Rowerze, 
pokaz teatru ognia, gry, zabawy i konkursy 
dla dzieci, a przede wszystkim świetna 
frekwencja i wspaniała atmosfera. W sobotę, 
25 czerwca, na nabrzeżu Jeziora Kozienickiego 
odbyła się kolejna edycja Nocy Świętojańskiej, 
organizowanej przez Gminę Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury.

Impreza wystartowała punktualnie o godz. 
20.00 i tradycyjnie spotkała się ona z bardzo dużym 
zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Jeszcze 
przed startem wydarzenia, nad Jeziorem Kozienickim 
pojawiły się tłumy kozieniczan. Jak zawsze, czekały na 
nich ciekawe, klimatyczne atrakcje.

Wszystkich przybyłych powitała instruktor KDK 
Halina Koryńska, która zapowiedziała wyjątkowy występ. 
Muzycy z Orkiestry Na Dużym Rowerze zainaugurowali 
Noc Świętojańską w niecodzienny sposób. Panowie 
wjechali na teren Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS 
na swoim sześcioosobowym jednośladzie i po raz 
pierwszy zagrali dla kozienickiej widowni. 

Dla małych i dużych
Wśród atrakcji przygotowanych na ten wieczór 

nie mogło zabraknąć wyplatania wianków wraz  
z instruktorkami KDK. Były też różnego rodzaju 
animacje, zajęcia plastyczne, wyścigi w workach czy gry 
i zabawy średniowieczne – ten ostatni blok poprowadzili 
członkowie Teatru Ognia „AMATUM”.

Ciekawą ofertę przygotowali też członkowie grup 
artystycznych z Kozienickiego Domu Kultury. Wszyscy 
chętni mogli wraz z członkami Grupy Twórczej „Vena” 

spróbować swoich sił podczas warsztatów z malowania 
na plastrach drewna. Zajęcia te poprowadzili: 
Władysława Barbara Drachal oraz Krystyna i Józef 
Kondeja.

Z kolei Maria Komsta z Grupy Poetyckiej „Erato” 
przybliżyła najmłodszym „Słowiańskie opowieści”. Po 
ich lekturze przyszła pora na krótki konkurs wiedzy. 
Pytania oczywiście dotyczyły przytoczonego tekstu.

Tradycyjne konkursy
Jak podczas każdej edycji imprezy, tak i tym 

razem nie zabrakło dwóch tradycyjnych konkursów  
– na najpiękniejszy wianek oraz strój, nawiązujący do 
tego święta. Oceny wianków i strojów dokonało jury,  
w skład którego weszli uczestnicy imprezy oraz główny 
specjalista ds. programowych KDK Aleksandra Sitnik.

Wybór był bardzo trudny, ale ostatecznie (łącznie 
w obu konkursach) nagrodzono sześć uczestniczek, 
a kolejne sześć uhonorowano wyróżnieniami. Chwilę 
potem przyszła pora na puszczanie wianków na wodę. 

Wyjątkowy koncert
Kozienicka Noc Świętojańska kojarzy się ze świetnymi 

koncertami. Tak było i tym razem. Tego wieczoru dla 
mieszkańców wystąpiła Orkiestra Na Dużym Rowerze. 
Zespół, tym razem już bez jednośladu, pojawił się 
na scenie nad jeziorem i dał kapitalne show. Muzyka 
Orkiestry wymyka się tradycyjnym ramom. Jest tu 
trochę popu, trochę folku, ale też piosenka aktorska, 
nutka ska i bluesa, jazzowe improwizacje, a na dodatek 
brzmienia z różnych kierunków Europy i świata. 
Wszystko to podane w bardzo energicznej mieszance, 

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. 
Na nabrzeżu było tłoczno, barwnie i sympatycznie.

Jedną z atrakcji kozienickiej Nocy Świętojańskiej byl 
koncert Orkiestry Na Dużym Rowerze. 

Ciąg dalszy na str. 4
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Nowa wystawa malarstwa Nowa wystawa malarstwa 
 w Kozienickim Domu Kultury w Kozienickim Domu Kultury

„Śladami miast” to tytuł wystawy malarstwa 
Pauliny Hortyńskiej, którą aktualnie można 
oglądać w sali wystawowej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. 

Na wystawę Pauliny Hortyńskiej pt. „Śladami miast”, 
składają się trzy cykle abstrakcji. Inspiracją były 
ściany budynków Lizbony, Tbilisi i Lublina, dla których 
artystka starała się znaleźć malarskie odpowiedniki, 
posługując się przede wszystkim kolorem i fakturą 
jako podstawowymi środkami wyrazu. Autorka chciała 
zapisać emocje i wrażenia, które towarzyszyły jej  
w trakcie podróży, odnaleźć ich ślady w pamięci, 
odtworzyć je na płótnie. Obrazy sugerują smutek, 
radość, strach, nostalgię, spokój czy uczucie pustki. 
Są ciągami nieokreślonych znaków i kształtów, 
niefiguratywnymi, autonomicznymi układami linii, plam 
i barw. To także otwarte na wieloznaczne odczytanie 
metafory trzech europejskich miast, odmiennie 
naznaczonych przez historię. Opowiadają o przestrzeni 
stworzonej przez człowieka, która mówi o nim czasem 

więcej niż on sam potrafiłby powiedzieć innym.

Będzie finisaż 
Okazją do spotkania z autorką prac będzie finisaż, 

który zaplanowano na 29 lipca, na godz. 17.00. 
Wydarzenie to będzie również transmitowane na żywo 
na fanpage’u Kozienickiego Domu Kultury na portalu 
Facebook.

Tymczasem zachęcamy do odwiedzania ekspozycji. 
Ta będzie dostępna dla odwiedzających do 7 sierpnia. 
Dodatkowe informacje są na www.dkkozienice.pl. 

okraszonej satyrą i refleksją. 
Orkiestra to stosunkowo młody projekt. Zespół 

został utworzony w 2021 roku, chociaż jego początki 
sięgają 2017 roku. W skład formacji wchodzą: Adrian 
Zasada – wokal, gitara akustyczna, kierownica, 
Jędrzej Rochecki – skrzypce, wokal, Maciej Drapiński 
– akordeon, wokal, Krzysztof Biernacki – klarnet, 
saksofon, wokal, Szymon Wiciński – kontrabas, wokal 
oraz Tomasz Stanny – instrumenty perkusyjne, wokal. 
Panowie są półfinalistami XIII edycji programu „Mam 
Talent!”. W naszym mieście grali zarówno autorskie 
utwory, jak i ciekawe aranżacje światowych hitów, 
porywając kozienicką publiczność do wspólnej zabawy.

Płomienny finał
Od wielu lat naszą imprezę wieńczą pokazy 

tańca z ogniem. Aktorzy z Teatru Ognia „AMATUM” 
zaprezentowali gorące widowisko z użyciem 
najróżniejszych płomiennych gadżetów i rozpalili naszą 
publiczność do czerwoności. Było gorąco i klimatycznie!

Galerię około 150 zdjęć z tego wydarzenia można 
znaleźć na naszym fanpage’u na portalu Facebook 
(facebook.com/kozienickidomkultury).

Organizatorami Nocy Świętojańskiej były: Gmina 
Kozienice i Kozienicki Dom Kultury. 

Ciąg dalszy ze str. 3

Teatr ognia zapewnił ognisty finał wydarzenia!

Laureatki konkursu na wianek wraz z jury.
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Wyjątkowe obchody „Dnia Dziecka”. Wyjątkowe obchody „Dnia Dziecka”. 
Show pełne kolorowych balonówShow pełne kolorowych balonów

Balonowe widowisko teatralne to atrakcja, 
jaką w tym roku z okazji „Dnia Dziecka” 
przygotował Kozienicki Dom Kultury.  
W czwartek, 2 czerwca, sala koncertowo-
kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego 
wypełniła się po brzegi dziećmi i ich  
opiekunami, którzy przyszli do nas zobaczyć 
„Funny Balls Show”.

Czegoś takiego nasza publiczność jeszcze nie 
widziała! Było to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju, 
niepowtarzalne. Za sprawą naszych gości przenieśliśmy 
się do zaczarowanej krainy – Balonolandii, w której 
wszystko może się zdarzyć. Ta niezwykła kraina 
wyrosła na scenie sali koncertowo-kinowej z ponad 
trzech tysięcy balonów we wszystkich kolorach tęczy  
i niespotykanych kształtach. 

Szybko okazało się, że Balonolandię, w olbrzymim 
balonowym zamku, zamieszkuje król Balonon  

wraz z księżniczką Balottą oraz ich przyjaciele i latający 
smok. Był też balonowy wodospad i wirujące w rytm 
muzyki gigantyczne balony z niespodzianką.  

Interaktywna zabawa
W czasie tego balonowego spektaklu dzieci miały 

okazję spotkać oryginalne postacie, zobaczyć cyrkowe 
triki i sztuczki. Nie zabrakło też interaktywnych zabaw  
z udziałem publiczności – dzieci i rodziców. Opiekunowie 
m.in. mieli okazję do tego, aby wcielić się w bajkową 
orkiestrę. Było przezabawnie. 

Co więcej, na koniec spektaklu... na publiczność 
spadł deszcz balonów!

Obszerną galerię zdjęć z tego barwnego wydarzenia 
można znaleźć na naszym fanpage’u na portalu 
Facebook (facebook.com/kozienickidomkultury), gdzie 
jak zawsze serdecznie zapraszamy.

Organizatorami wydarzenia były: Gmina Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
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Tysiące kolorowych balonów wypełniły salę koncertowo-kinową. Nawet stroje aktorów zrobione były z balonów.

To był interaktywny spektakl. Na scenie pojawili się zarówno ci młodsi widzowie, jak i ich opiekunowie.
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XIX Konkurs Piosenki o Nagrodę XIX Konkurs Piosenki o Nagrodę 
im. Bogusława Klimczukaim. Bogusława Klimczuka

Za nami kwalifikacje wstępne do XIX 
Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława 
Klimczuka. W niedzielę, 29 maja, kilkudziesięciu 
uzdolnionych wokalistów z całej Polski 
rywalizowało w sali kameralnej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego. Stawką muzycznej 
walki był awans do etapu finałowego naszego 
najbardziej prestiżowego konkursu. Udało się 
to grupie 17 wykonawców i to oni w sierpniu 
powalczą o najwyższe laury.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się  
w sumie 44 wykonawców: solistów, duetów i zespołów 
wokalnych. Na kwalifikacjach ostatecznie pojawiła 
się grupa 33 artystów. Przybyłych wokalistów,  
w imieniu swoim i Burmistrza Gminy Kozienice Piotra 
Kozłowskiego, powitała Dyrektor Kozienickiego Domu 
Kultury Elwira Kozłowska. 

Na rzecz młodych talentów
Dyrektor przypomniała, że konkurs piosenki jest 

jednym z działań Kozienickiego Domu Kultury mających 
na celu kontynuację misji Bogusława Klimczuka 
– patrona jednostki. Ten wybitny pianista, kompozytor  
i radiowiec wiele uwagi poświęcał na promowanie 
młodych talentów muzycznych. M.in. temu służą 
kozienicki konkurs i festiwal. Odniosła się też do 
wysokiego poziomu, który cechuje to przedsięwzięcie.

– Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. 
Niektórzy wokaliści są z nami po raz pierwszy, część  
próbuje swoich sił w Kozienicach po raz kolejny. Patrząc 
na listę uczestników, jestem pewna, że i dziś możemy 
spodziewać się bardzo wysokiego poziomu. W gronie 

uczestników są bowiem laureaci wielu konkursów,  

a także uczestnicy programów muzycznych – mówiła 
Elwira Kozłowska. 

Wyjątkowe jury
Następnie głos zabrała instruktor KDK Aleksandra 

Sitnik, której przypadła rola prowadzącej eliminacje. 
Przedstawiła ona pokrótce skład jury, które oceniało 
występy wokalistów. W komisji konkursowej 
zasiedli: Marek Klimczuk (przewodniczący) – muzyk, 
kompozytor, aranżer, reżyser dubbingu, syn Bogusława 
Klimczuka oraz Dariusz Szewc – muzyk wywodzący 
się z Kozienic, działacz kulturalny, producent i autor 
przekładów. Sekretarzem jury, bez prawa głosu, była 
tradycyjnie Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 
Elwira Kozłowska.

Każdy uczestnik musiał przygotować po dwa utwory 
z list opublikowanych przez organizatorów konkursu. 
Wokaliści obowiązkowo prezentowali po jednym  
z nich, a gdyby pojawiła się potrzeba, to na prośbę  

6
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W koncercie finałowym konkursu udział wezmą m.in. Duet Intertwine oraz Karolina Nieckarz.

Kolejna finalistka to Natalia Kosmowska. 
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jury również drugi.
Z lokalnymi akcentami
W grupie uczestników konkursu byli reprezentanci 

większości regionów Polski, a do naszego miasta 
przyjechali z najdalszych zakątków kraju, oddalonych 
nieraz o setki kilometrów od Kozienic. Nie zabrakło też 
przedstawicieli rodzimej sceny muzycznej. Kozienicki 
Dom Kultury reprezentował „Tercet KDK”, czyli Natalia 
Wilczek, Oliwier Dębiński i Katarzyna Chałdaś, która 
wystąpiła również solo. Solowy występ zaliczyła również 
kolejna reprezentantka KDK – Anna Wasińska.

Przesłuchania konkursowe potrwały ponad trzy 
godziny, a po nich jury udało się na narady. Jeszcze zanim 
ogłoszono werdykt, dyrektor KDK Elwira Kozłowska 
przekazała uczestnikom kilka uwag technicznych, 
zwracając m.in. uwagę na to, że jest to konkurs muzyki 
rozrywkowej, a laureaci występują na festiwalu.

Oni przechodzą dalej
Werdykt jury odczytała dyrektor Elwira Kozłowska. 

Jurorzy postanowili, że do kolejnego etapu przeszli: 
Katarzyna Chałdaś (Kozienicki Dom Kultury), Duet 
Intertwine (Kielce), Daria Gliniecka (Bytowskie Centrum 

Kultury w Bytowie), Natalia Kosmowska (Opatkowice, 
gm. Puławy), Wioletta Kwapisz (Gminny Ośrodek 
Kultury w Wierzbicy), Aneta Mroczek (Warszawa, Klub 
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych), 
Karolina Nieckarz (Hermanowa, gm. Tyczyn), Karolina 
Pękalska (Kielce), Antoni Płaczek (Barlinek), Filip 
Rychcik (Warszawa), Ida Szebla (Stary Wielisław), 
Martyna Temporowicz (Warszawa), Gabriela Tomaka 
(Trzebownisko), Emil Trela (Nowa Dęba, Studio Muzyki 
Rozrywkowej eMKa), Anna Wasińska (Kozienicki Dom 
Kultury), Wojciech Władek (Lublin) i Kinga Wołoszyn 
(Józefin). Gratulujemy!

Teraz całą siedemnastkę czeka muzyczna walka 
podczas koncertu finałowego, który odbędzie się  
w sierpniu. Sylwetki wszystkich finalistów przedstawimy 
w wydaniu specjalnym (festiwalowym) „Magazynu 
Kulturalnego KDK”. 

Obszerną fotorelację z eliminacji można znaleźć na 
naszym fanpage’u na portalu Facebook (facebook.com/
kozienickidomkultury).

Organizatorami Konkursu Piosenki o Nagrodę  
im. Bogusława Klimczuka są: Gmina Kozienice 
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Ciąg dalszy ze str. 6

Prezentacje konkursowe oceniała komisja w składzie 
(od lewej): Dariusz Szewc, Elwira Kozłowska  

(sekretarz bez prawa głosu) oraz Marek Klimczuk.

W finale zobaczymy dwie reprezentantki KDK (od lewej): Katarzynę Chałdaś i Annę Wasińską.
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Nasz dom kultury reprezentował m.in. „Tercet KDK”,  
w składzie (od lewej): Katarzyna Chałdaś,  

Oliwier Dębiński oraz Natalia Wilczek.
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20 uczestników, m.in. z Kozienic, Dęblina, 
Pionek i Kielc, wzięło udział w kwalifikacjach 
regionalnych 27. Ogólnopolskiego Konkursu 
Piosenki „Wygraj Sukces”. Przesłuchania 
odbyły się w sali kameralnej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach,  
we wtorek, 21 czerwca. Miło nam  
poinformować, że wśród osób, które  
przeszły do ostatniego, trzeciego 
etapu konkursu znalazły się m.in. dwie  
reprezentantki Kozienickiego Domu Kultury.

Kwalifikacje regionalne to już drugi etap 
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. 
Pierwszy etap – kwalifikacje wstępne, miały formułę 
on-line i zakończyły się 27 kwietnia. Wśród nadesłanych 
w tym terminie zgłoszeń wyłoniono 471 solistów, 
którzy zakwalifikowali się do etapu regionalnego 
rozstrzyganego w ośrodkach kultury na terenie całej 
Polski.

Wszystkich przybyłych do Kozienic na przesłuchania 
regionalne, w imieniu Burmistrza Gminy Kozienice 
Piotra Kozłowskiego oraz Dyrektor Kozienickiego 
Domu Kultury Elwiry Kozłowskiej, powitała Patrycja 
Dąbrowska, referent ds. programowych i organizacji 
imprez w KDK.

Oni oceniali
Uczestników kwalifikacji w Kozienicach oceniali: 

Mariusz Ryś – muzyk, muzykolog, Zastępca Dyrektora 
Tarnobrzeskiego Dom Kultury, juror wszystkich edycji 
Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”; Sylwester Hernik 

– muzyk, aranżer, pedagog, animator kultury, 

juror ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów 
muzycznych oraz Szymon Wydra – założyciel  
i lider zespołu Carpe Diem, z którym wydał sześć 
długogrających albumów, z których cztery pokryły się 
złotem i platyną, zdobywca najważniejszych nagród  
w polskiej branży muzycznej (w tym roku zespół 
obchodzi jubileusz 30 lat istnienia).

Jurorzy oceniali walory głosowe oraz dobór 
repertuaru, a także interpretację, muzykalność  
i indywidualność artystyczną w czterech kategoriach 
wiekowych: I kategoria – soliści urodzeni w latach 
2015-2012, II kategoria – w latach 2011-2009,  
III kategoria – w latach 2008-2006 i IV kategoria  
– w latach 2005-2003.

Wszyscy uczestnicy śpiewali po dwie piosenki,  
z czego obowiązkowo po jednej z repertuaru „Wygraj 
Sukces” (z dotychczas wydanych płyt). Wszystkie 
piosenki zgodnie z regulaminem były w języku polskim.

One przeszły dalej
Decyzją jury do III etapu „Wygraj Sukces” przeszło 

sześć solistek, w tym dwie reprezentujące Kozienicki 
Dom Kultury: Wiktora Kotlicka, którą przygotowała 
Małgorzata Koksa oraz Sandra Fafińska przygotowana 
przez Piotra Markowskiego.

Nominację otrzymały również: Lilianna Grudzień 
(GOK Nowiny), Alicja Bzymek (GOK Nowiny), Sylwia 
Lasota (GOK Nowiny) oraz Barbara Leśniewska (DK  
w Małogoszczu).

Przyznano także sześć wyróżnień, ale te nie były 
premiowane awansem. Otrzymały je: Klaudia Kiczor 
(Bilcza), Weronika Ryńczuk (Nowiny), Emilia Głodek 

Wiktoria Kotlicka z KDK zaśpiewała piosenki  
pt. „Co się śni niewidomym” oraz „Siebie zapytasz”.

Sandra Fafińska z KDK przygotowała na konkurs  
piosenki pt. „Mięta” oraz „Na pierwszy znak”.
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(Kąty), Zuzanna Pyczek (Bilcza), Angelika Rotszejn 
(Małogoszcz) oraz Wiktoria Basiak (Nowiny).

Szczegółowe wyniki kozienickich kwalifikacji 
dostępne są na stronie konkursu pod adresem www.
wygrajsukces.com.pl. Laureaci czerwcowych zmagań 
wezmą udział w III etapie – finale, który odbędzie się 
w Tarnobrzeskim Domu Kultury w dniach 29 września 
– 1 października. Główną nagrodą 27. edycji Konkursu 
Piosenki „Wygraj Sukces” jest nagroda pieniężna  
w wysokości 5 tys. złotych. W poszczególnych 
kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody 
rzeczowe. Trzymamy kciuki za reprezentantki 
Kozienickiego Domu Kultury. Powodzenia w kolejnym 
etapie! 

Celem konkursu „Wygraj Sukces” jest prezentacja 
i popularyzacja dorobku artystycznego solistów  
i instruktorów. Organizatorami konkursu są Tarnobrzeski 
Dom Kultury i Studio „PRO-MEDIA” w Tarnobrzegu,  
a Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, 

jest organizatorem kwalifikacji regionalnych.
Obszerną galerię zdjęć z tego wydarzenia można 

znaleźć na naszym fanpage’u na portalu Facebook 
(facebook.com/kozienickidomkultury).

„Przygody niebieskiego smoka”  „Przygody niebieskiego smoka”  
rozbawiły najmłodszych widzówrozbawiły najmłodszych widzów

Za nami kolejne spotkanie z cyklu 
„Poranki teatralne dla dzieci”. W niedzielę, 
12 czerwca, najmłodsi widzowie zobaczyli 
spektakl zatytułowany „Przygody niebieskiego 
smoka”. Dla publiczności zgromadzonej  
w sali koncertowo-kinowej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego wystąpili artyści  
z Grupy Teatralnej „Echo”.

Aktorzy przedstawili dzieciom historię wyjątkowego 
smoka, który różnił się od pozostałych istot ze swojego 
gatunku. Niebieski smok nie pluł ogniem, nie straszył 
ludzi i nie jadł owiec. Bohater sam zastanawiał się nad 
tym dlaczego jest inny, dlatego wyruszył w niezwykłą 
podróż. Po drodze wpadł w małe tarapaty, bo został 

schwytany i musiał występować w cyrku. Udało mu się 
jednak uciec, a całą jego wędrówkę młodzi widzowie 
obserwowali z wielkim zaangażowaniem.

Podczas wyprawy spotkali m.in. Dzielnego Rycerza, 
Pinokia, Śpiącą Królewnę, a także inne bajkowe 
postacie. Aktorom towarzyszyły urocze lalki, a maluchy 
zobaczyły wielu bohaterów ze swoich ulubionych bajek. 
Co warto podkreślić, cała opowieść utrzymana była  
w duchu tolerancji oraz akceptacji. 

Tradycyjnie, dodatkowe zdjęcia z tego wydarzenia 
można znaleźć na naszym fanpage’u na portalu 
Facebook, gdzie zapraszamy.

Organizatorami spektaklu były Gmina Kozienice  
i Kozienicki Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Niebieski smok i Pinokio Brzozowski.

Jurorzy kwalifikacji regionalnych. Od lewej: 
 Szymon Wydra, Sylwester Hernik oraz Mariusz Ryś.

Spektakl przypadł widowni do gustu.
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Co to był za koncert! W czwartek,  
26 maja, w sali koncertowo-kinowej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego wystąpili laureaci 
XXVII Konkursu Muzyczno-Tanecznego 
„Music-Dance”, organizowanego przez 
Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury. 
Przed publicznością zaprezentowali się 
najlepsi wokaliści, instrumentaliści i tancerze  
tej edycji.

Wszystkich przybyłych na Koncert laureatów 
powitała Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira 
Kozłowska. Przypomniała, że „Music-Dance” to jeden 
z najważniejszych konkursów dla dzieci i młodzieży, 
organizowanych przez KDK. To także jedno z działań, 
które ma na celu promocję młodych talentów,  
a występy laureatów są rejestrowane przez 
telewizję lokalną „Kronika Kozienicka”. Następnie 
retransmitowane są w sieci kablowej oraz w Internecie.

– Doceniamy młodych artystów i pomagamy im 
dotrzeć do szerokiej publiczności. Zdajemy sobie 
sprawę z tego ile serca i pracy wkładają w to, co robią.  
Rozwój osobisty przez działania artystyczne jest 
po prostu piękny – mówiła Elwira Kozłowska. 
Dyrektor przekazała też życzenia wszystkim Mamom  
z okazji „Dnia Matki”.

Wspaniałe prezentacje
Dalszą część koncertu poprowadziła instruktor 

KDK Patrycja Dąbrowska, która zapowiadała 
poszczególne występy uczestników. Najpierw wystąpili 
instrumentaliści, a następnie na scenie wymieniali się 
wokaliści i tancerze.

Tego dnia na scenie zaprezentowali się: Natalia 
Kosmowska (Piotr Markowski Vocal Studio), Zespół 
KAJMAKI (MOK „Amfiteatr” w Radomiu), Zespół Tańca 
„Excellent” Kids (Studio Inspektorat Tańca w Radomiu), 
Oliwia Jakubiak (MOK „Amfiteatr”), Maja Tomczyk (DK 
w Zwoleniu), Anna Nowakowska (SIT w Radomiu), 
Wiktoria Bomba (KDK), Zespół Tańca „Excellent” Junior 
(SIT w Radomiu), Grupa Black (CKiT w Iłży), Julia 
Malczewska (SIT w Radomiu), Klaudia Warda (MOK 
„Amfiteatr”), „Step smile dance” (KDK), Roksana 
Konofał (I LO w Kozienicach), Maja Bartold (MDK  
w Radomiu) i Zespół „Excellent” (SIT w Radomiu).

W międzyczasie zaprezentowano też teledysk do 
„Piosenki dla Mamy i Taty”, który powstał w Kozienickim 
Domu Kultury w 2017 roku. Było to oczywiście związane 
z „Dniem Matki”.

Puchary dla młodych artystów
Zwieńczeniem Koncertu laureatów było wręczenie 

pucharów i dyplomów laureatom oraz osobom 
wyróżnionym w konkursie. Te wręczała dyrektor KDK 
Elwira Kozłowska.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym! 
Zachęcamy do obejrzenia retransmisji koncertu. 

W gronie laureatów konkursu znalazł się zespół „Step smile dance” z Kozienickiego Domu Kultury.
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Dwie premiery, dwa spektakle.  Dwie premiery, dwa spektakle.  
Młodzi aktorzy podsumowali rok Młodzi aktorzy podsumowali rok 

„Piotruś Pan” oraz „Nowa przyjaźń”  
to tytuły spektakli, które przygotowały 
dzieci uczęszczające na warsztaty aktorskie 
organizowane przez Kozienicki Dom Kultury  
w ramach Akademii Szerokich Horyzontów.  
Ich premiery odbyły się kolejno 30 i 31 maja. 
Było to podsumowanie zajęć prowadzonych 
przez aktora i reżysera Marcina Masztalerza  
w roku artystycznym 2021/22.

Na obydwu spektaklach bardzo licznie pojawili 
się bliscy młodych aktorów: rodzice, dziadkowie, 
rodzeństwo i przyjaciele. Podczas obu premier, 
wszystkich przybyłych witał Marcin Masztalerz, który 
pokrótce zapowiadał przedstawienia. Głos zabierała 
również dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 

– Cieszę się, że do naszego domu kultury powrócił 
teatr i to w jakim stylu! Dziękuję panu Marcinowi 
Masztalerzowi za pracę z naszymi dziećmi i młodzieżą, 
a Wam drodzy aktorzy za trud włożony w pracę w czasie 
tych zajęć – mówiła Elwira Kozłowska.

„Piotruś Pań”
Pomysłodawcą i reżyserem tego przedstawienia był 

Marcin Masztalerz. Dzieci pokazały w nim niezwykle 
dynamiczny i zabawny fragment powieści „Piotruś Pan” 
autorstwa szkockiego powieściopisarza i dramaturga 
Jamesa Matthew Barriego.

W tym spektaklu zagrali: Amelia Sucherman, Hanna 
Jelonkiewicz, Lena Gaworek, Iwan Traczyk, Aleksander 
Budniak i Jan Smolarczyk.

„Nowa przyjaźń”
Z kolei „Nowa przyjaźń” to historia paczki młodych 

ludzi, którzy próbują swoich sił w muzyce. Z dnia na 

dzień rzucają dotychczasowe życie by wyruszyć w świat 
z trasą koncertową. W sztuce zagrali: Wiktoria Bomba, 
Michalina Chmielewska, Aleksandra Łukasik, Oliwia 
Panek, Cezary Strzelczyk i Szymon Seremak. 

Jak przyznał Marcin Masztalerz, młodzi aktorzy 
przygotowali dla swoich rodziców sztukę wg własnego 
pomysłu, uzupełnioną o popularne piosenki polskich  
(i nie tylko) wykonawców.

Owacje na stojąco
Artyści  zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

Serdeczne gratulacje przekazała im też Dyrektor 
Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. 

– Cieszę się, że wraz z panem Marcinem możemy 
oderwać naszą młodzież od rzeczywistości i zaprosić do 
świata wyobraźni. Teatr jest właśnie światem wyobraźni 
– podkreślała Elwira Kozłowska. 

Na zakończenie nie mogło zabraknąć dyplomów dla 
młodych adeptów sztuki aktorstwa oraz zapowiedzi 
kolejnych warsztatów teatralnych.
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Po lewej grupa, która przygotowała „Piotrusia Pana”, po drugiej obsada spektaklu „Nowa przyjaźń”. 

„Nowa przyjaźń” to spektakl wokalno-aktorski.  
Nie zabrakło też ciekawej choreografii.
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LIPIEC 2022 w KDK:
• Codziennie, za wyjątkiem czwartków,  
zapraszamy na seanse filmowe do kina.  
Uwaga: w dniach 28 lipca - 15 sierpnia Kino KDK  
będzie nieczynne z powodu przerwy wakacyjnej.
• 4 lipca - 31 sierpnia. Akcja „Lato w mieście  
– wakacje 2022 z KDK” według harmonogramu 
dostępnego na www.dkkozienice.pl.
• Niedziela, 17 lipca, godz. 12.00. Poranek teatralny 
dla dzieci „O pchle co manier nie miała”.
• Piątek, 29 lipca, godz. 17.00. Finisaż wystawy 
malarstwa „Śladami miast” – Paulina Hortyńska.

• Niedziela, 31 lipca. Wydanie nr 136 „Magazynu 
Kulturalnego KDK”.
Aktualne informacje na temat naszej oferty 
dostępne są na stronie www.dkkozienice.pl.

Zeskanuj kod QR  
i sprawdź nasz  

repertuar.

Przed nami pełen wrażeń lipiec  
w Kinie KDK! Na najbliższe tygodnie  
szykujemy świetne filmy i całą masę głośnych 
premier. Szykuje się kapitalna zabawa. 

Lipiec zaczynamy od gorącej premiery. Już 1 lipca 
na naszym ekranie pojawi się kapitalna animacja 
„Minionki: Wejście Gru”. To oczywiście najnowsza 
animacja z niesfornymi, żółtymi stworzonkami. Tym 
razem widzowie lepiej poznają początki kariery Gru 
jako złoczyńcy, a w jej rozwoju Minionki będą miały 
swój udział. 

Dla starszych widzów również szykujemy kilka 
ciekawych propozycji. Już 6 lipca, w ramach cyklu 
„Kino dla ciekawych”, zagramy francuski melodramat 
„Paryż, 13. dzielnica” w reżyserii Jacquesa Audiarda. 
To utrzymany w czarno-białej konwencji film, który  
w interesujący sposób podchodzi do tematu uczuć. 

A już 8 lipca na naszym ekranie pojawi się  
fascynujący horror „Czarny telefon” z Ethanem 
Hawkiem w roli głównej, będący ekranizacją opowiadania 
o tym samym tytule. To historia uprowadzonego 
nastolatka, który zaczyna słyszeć głosy poprzednich 
ofiar swojego oprawcy. Te dobiegają z tytułowego 
czarnego telefonu. 

Z kolei 9 i 10 lipca szykujemy 
kolejne pokazy z cyklu „Poranek 
filmowy dla dzieci”. Tym razem 
zagramy animację „Dogtanian. Psi 
Muszkieterier”.

Kolejne premiery czekają nas  
15 lipca. Najmłodsi widzowie  
z chęcią zobaczą animację  
o strażakach pt. „Niezgaszalni”. 
Na starszych widzów czekać będzie polski romans 
„Na chwilę, na zawsze” z Pawłem Domagałą  
i Martyną Byczkowską. Od 15 lipca grać będziemy 
również najnowszy film ze studia Marvel, czyli „Thor: 
miłość i grom”. To już czwarta odsłona cyklu  
o gromowładnym Thorze, mitologicznym bogu burzy  
i błyskawic. 

Ponadto, w ramach wakacyjnej akcji „Filmowe środy 
w Kinie KDK” zapraszamy na letnie seanse filmów 
familijnych i animowanych. Spotykamy się o godz. 
11.00, a bilety na te pokazy kosztują tylko 13 zł. 

Serdecznie zapraszamy do Kina KDK  
i na naszą stronę kinokozienice.pl. Uwaga:  
w dniach 28 lipca - 15 sierpnia Kino KDK będzie 
nieczynne z powodu przerwy wakacyjnej.

W sprzedaży bilety na następujące wydarzenia:
• Czwartek, 1 września, godz. 18.00. Koncert zespołu 
Stare Dobre Małżeństwo.
• Czwartek, 22 września, godz. 17.00. Spektakl 
teatralny pt. „Kobieta Idealna”. 
• Czwartek, 6 października, godz. 18.00. Koncert 
zespołu ØRGANEK.
• Czwartek, 13 października, godz. 17.00 i 20.00. 
Występ Kabaretu Hrabi z programem „Wady i Waszki”. 


