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XIX Festiwal Muzyki Rozrywkowej XIX Festiwal Muzyki Rozrywkowej 
im. Bogusława Klimczukaim. Bogusława Klimczuka

Drodzy Kozieniczanie!
Serdecznie zapraszam na kolejną, dziewiętnastą już edycję  

wyczekiwanego przez Państwa i jednego z najważniejszych w naszym 
kalendarzu wydarzenia kulturalnego. Mam oczywiście na myśli  
Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka, 
 zaplanowany na ostatni weekend sierpnia.

Cieszymy się, że koncerty powróciły na dobre. Muzyka „na żywo” jest 
znakomitą okazją do wspólnego spotkania dla wszystkich – zarówno dla 
artystów, jak i dla nas, publiczności. Festiwal wieńczący kozienicki sezon 
wakacyjny jak zawsze gwarantuje wysoki poziom artystyczny i doskonałą 
atmosferę.

Spotkanie z muzyką Bogusława Klimczuka rozpoczniemy w sobotni 
wieczór 27 sierpnia. W amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim będą  
Państwo mieli okazję wysłuchać finalistów konkursu piosenki. Dla wielu  
z nich występ w naszym festiwalu to pierwsza szansa na zabłyśnięcie 
przed wielką publicznością. Niektórzy właśnie w Kozienicach wykonują  
pierwszy, duży krok w kierunku profesjonalnej kariery artystycznej.

Wcześniej jednak na scenie pojawi się Kabaret K2, 
reprezentujący słynne Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe.  
To gwarancja dobrego humoru – jestem przekonany, że ich przezabawne skecze wprowadzą Państwa  
w dobry nastrój.

W kozienickim amfiteatrze usłyszymy też „Wspomnienie o Bogusławie Klimczuku”. Zagra zespół  
Reggaeside, w którego wykonaniu usłyszymy piosenki patrona festiwalu i nie tylko, zaaranżowane w stylu 
reggae przeplatanym innymi gatunkami muzycznymi.

W wielkim finale czeka nas koncert Maryli Rodowicz, od wielu pokoleń niekwestionowanej gwiazdy polskiej 
piosenki. Mam nadzieję, że wszyscy razem spotkamy się w kozienickim amfiteatrze i wspólnie zaśpiewamy  
jej wielkie przeboje.

Zapraszam wszystkich Państwa do udziału w festiwalu. Przypomnę, że wstęp na nasze wyjątkowe 
wydarzenie jest wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Warto więc pojawić się w amfiteatrze nieco wcześniej,  
żeby od początku do końca wziąć w nim udział. Do zobaczenia!

       Piotr Kozłowski, Burmistrz Gminy Kozienice
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Najpiękniejszy festiwal  Najpiękniejszy festiwal  
muzyczny w naszym regioniemuzyczny w naszym regionie

Festiwal Muzyki Rozrywkowej  
im. Bogusława Klimczuka to bez wątpienia 
największe muzyczne wydarzenie w naszym 
regionie. W konkursie piosenki rywalizują 
niezwykle uzdolnieni wokaliści, a występy 
gwiazd przyciągają tłumy. Liczymy, że w tym 
roku nie będzie inaczej! Poniżej zdradzamy 
szczegóły festiwalowego programu.

Pierwszy dzień
Festiwal rozpocznie się w piątek, 26 sierpnia,  

o godz. 16.00, w Centrum Kulturalno-Artystycznym  
w Kozienicach. W sali kameralnej, do muzycznej 
walki podczas Koncertu Finałowego XIX Konkursu 
Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka staną 
artyści, którzy zostali wyłonieni podczas kwalifikacji  
wstępnych. Wydarzenie poprowadzi prezenterka  
radiowa Magdalena Gliszczyńska.

— Konkurs piosenki jest tak naprawdę „sercem 
kozienickiego festiwalu”. To nasz sposób na kontynuację 
misji naszego patrona. Bogusław Klimczuk, mimo 
licznych obowiązków związanych z radiem i jego 
muzycznymi projektami, zawsze znajdował czas 
na wspieranie młodych artystów — mówi Dyrektor 
Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska.

Dzień drugi
Drugi dzień festiwalu odbędzie się na terenie 

Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum 
Rekreacji i Sportu (ul. Bohaterów Studzianek 
30). Na Scenie Enea, w amfiteatrze nad Jeziorem 
Kozienickim szykuje się wspaniałe widowisko. Festiwal 
wystartuje o godz. 19.00, a poprowadzi go tradycyjnie  
Paweł Sztompke z Programu 1 Polskiego Radia.

Widzowie najpierw zobaczą występ Kabaretu K2,  
w składzie: Bartosz Klauziński, Tomasz Łupak i 
Dominika Najdek. Formacja pochodzi z Zielonej Góry i 
działa na scenie od 2012 r. To autorzy takich skeczy jak:  
„Gry rodzinne”, „Zakon PR-ów” czy „Celebrytki”.

Kolejnym punktem programu będzie koncert 
„Wspomnienie o Bogusławie Klimczuku”, tym  
razem w wykonaniu formacji Reggaeside. To zespół 
poruszający się w klimatach reggae z elementami 
rocka, popu, funky i ska, który szerokiej publiczności  
dał się poznać w finale „Must be the music”  
oraz półfinale „Mam talent!”. 

Następnie przyjdzie pora na Koncert 
Galowy XIX Konkursu Piosenki o Nagrodę  

im. Bogusława Klimczuka, czyli występ najlepszych 
wokalistów jego tegorocznej edycji oraz oczywiście 
wręczenie nagród laureatom. 

Na finał wystąpi gwiazda wydarzenia – Maryla 
Rodowicz. Tej artystki nie trzeba nikomu przedstawiać. 
Żywa legenda polskiej muzyki rozrywkowej. Na 
profesjonalnej scenie muzycznej zadebiutowała  
w 1962 r. W ciągu 60 lat aktywności muzycznej 
nagrała dziesiątki szlagierów, a jej albumy ukazywały 
się nie tylko w Polsce, ale również poza granicami 
kraju. Wśród jej hitów są m.in.: „Małgośka”,  
„Ale to już było”, „Niech żyje bal”, „Łatwopalni”,  
„Damą być” czy „Remedium”. 

Patronami i fundatorami nagród festiwalu są: 
Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice, Antoni 
Józwowicz – Prezes Zarządu Enei Wytwarzanie, 
Krzysztof Wolski – Starosta Powiatu Kozienickiego, 
patronat sprawuje również Konstanty Radziwiłł  
– Wojewoda Mazowiecki. Organizatorami wydarzenia 
są: Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury  
im. Bogusława Klimczuka, a partnerem festiwalu 
Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Sponsorem 
głównym jest Enea Wytwarzanie, a patronem radiowym 
– jak co roku – Program 1 Polskiego Radia. 

Zapraszamy na festiwal!

Gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu  
będzie Maryla Rodowicz!



  KDK nr 137 / 19.08.2022 - wydanie specjalne

3

17 wykonawców weszło  17 wykonawców weszło  
do finału naszego konkursudo finału naszego konkursu

Szesnaścioro wokalistów oraz jeden duet 
powalczą o zwycięstwo w XIX Konkursie 
Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka. 
W gronie tym znalazły się reprezentantki 
gospodarzy: Katarzyna Chałdaś i Anna 
Wasińska. To będą wielkie muzyczne emocje!

Finaliści wyłonieni zostali podczas kwalifikacji 
wstępnych, które odbyły się 29 maja w Kozienickim 
Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. W sali 
kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego 
zmierzyło się wówczas 33 uczestników z całej Polski. 
Każdy z artystów musiał przygotować po dwa utwory  
z list opublikowanych przez organizatorów konkursu.  
W trakcie kwalifikacji wokaliści obowiązkowo 
prezentowali po jednym z nich, a gdy pojawiła się 
potrzeba, to na prośbę jury również drugi.

Uczestnicy z całego kraju!
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. Ich występy 
oceniało jury (na zdjęciu obok), w składzie: 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. 
To oni wyłonili finałową siedemnastkę wykonawców. 
Trzeba przyznać, że komisja nie miała łatwego zadania, 
bo poziom naszego konkursu jest bardzo wysoki. 

Gra o wysoką stawkę
Przypominamy, że jest o co walczyć,  

bo w puli nagród jest ponad 20 tysięcy 
złotych, z czego nagroda główna — Grand Prix 
Festiwalu premiowana jest czekiem na kwotę 
6 tysięcy złotych. Nie bez znaczenia pozostaje 
też możliwość występu przed dużą publicznością. 
Festiwal od lat cieszy się niesłabnącą popularnością,  
a do tegorocznej edycji zgłosiło się wielu utalentowanych 
wokalistów. W gronie tym znajdziemy laureatów wielu 
prestiżowych konkursów, a być może przyszłe gwiazdy 
muzyki rozrywkowej.

 Jak sobie poradzą na wspaniałej kozienickiej  
scenie? Z pewnością śpiewająco! O tym  
przekonamy się już 26 i 27 sierpnia. 

Sylwetki uczestników Koncertu Finałowego 
prezentujemy na stronach 4-7 niniejszego wydania 
specjalnego „Magazynu Kulturalnego KDK”. Zachęcamy 
do dopingowania Waszych faworytów!

Laureat nagrody Grand Prix, oprócz czeku, otrzyma 
także wyjątkową statuetkę. Jej projekt wykonał  

nieżyjący już artysta-rzeźbiarz Grzegorz Szewczyk. 
Statuetka towarzyszy festiwalowi od 2004 r.  

Jej wymiary to: 25 x 12 x 5 cm, a waga to 4,65 kg.

Sponsor:
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KATARZYNA CHAŁDAŚ (Kozienicki Dom Kultury 
im. Bogusława Klimczuka), w utworach: „Dziesięć 
przykazań” – Bajm, sł. Beata Kozidrak, muz. Beata 
Kozidrak i „Jeszcze się tam żagiel bieli” – Alicja Majewska, 
sł. Wojciech Młynarski, muz. Włodzimierz Korcz.

Katarzyna ma 15 lat, ukończyła Szkołę Muzyczną  
I stopnia w Kozienicach. Od 4 lat uczy się wokalu, ponadto 
gra na pianinie i pisze teksty piosenek. Uczęszcza na 
zajęcia Młodzieżowej Estrady Piosenki Kozienickiego 
Domu Kultury, gdzie treneruje pod okiem instruktora 
Piotra Markowskiego.

DUET INTERTWINE (Kielce), w utworach: „Byłaś serca biciem” – Andrzej Zaucha, sł. Zbigniew Książek,  
muz. Jerzy Dobrzyński i „Gdzie Ci mężczyźni” – Danuta Rinn, sł. Jan Pietrzak, muz. Włodzimierz Korcz.

Członkinie duetu pochodzą z Kielc, ich znajomość zaczęła się od działalności w zespole wokalno-instrumentalnym 
„Wołosatki”. Otworzyło to przed nimi m.in. możliwość towarzyszenia na scenie zespołowi Skaldowie, z którym do 
dziś występują w roli chórków. Po wyjeździe na studia zdecydowały się stworzyć własny duet, w którym mogą 
dalej rozwijać swoją pasję, tworząc muzykę i wyrażając się twórczo na własnych zasadach.

DARIA GLINIECKA (Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie), w utworach: „Ostatni most” – Lanberry,  
sł. i muz. Małgorzata Uściłowska, Piotr Siejka. „Niech pomyślą, że to ja” – Grzegorz Hyży, sł. Grzegorz Hyży, 
Karolina Kozak, muz. Grzegorz Hyży, Konrad Biliński.

Śpiewa od kilku lat, jest laureatką konkursów lokalnych i ogólnopolskich, swoje umiejętności artystyczne 
rozwija w Bytowskim Centrum Kultury.

NATALIA KOSMOWSKA (Opatkowice gm. Puławy), w utworach: „Wielka dama tańczy sama” – Anna Jantar, 
sł. Małgorzata Komorowska, muz. Jarosław Kukulski i „Kochana” – Renata Przemyk, sł. Katarzyna Nosowska, 
muz. Renata Przemyk.

Laureatka wielu konkursów i festiwali o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Uczestniczka  programu 
„The Voice Kids 2020” i „Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2020”.

WIOLETTA KWAPISZ (Gminny Ośrodek Kultury  
w Wierzbicy), w utworach: „Apetyt na życie”  
– Hanna Banaszak, sł. Magda Czapińska, muz. 
Ryszard Sygitowicz i „Nie mam woli do zamęścia”  
– Łucja Prus, sł. Adam Kreczmar, muz. Adam Sławiński.

Śpiewem interesuje się od najmłodszych lat. Na co 
dzień uczęszcza na lekcje śpiewu do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wierzbicy. Jest laureatką wielu konkursów  
i festiwali, m.in. II miejsce w Międzynarodowym 

Festiwalu „Orpheus in Italy” we Włoszech. 

Finaliści Konkursu PiosenkiFinaliści Konkursu Piosenki
o Nagrodę im. B. Klimczuka 2022o Nagrodę im. B. Klimczuka 2022

Katarzyna Chałdaś. 

Wioletta Kwapisz. 
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ANETA MROCZEK (Warszawa, Klub Dowództwa 
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych), w utworach: 
„Samba z kalendarza” – Dorota Miśkiewicz, sł. Wojciech 
Młynarski, muz. Dorota Miśkiewicz, Marek Napiórkowski 
i „Z tobą bez ciebie” – Ewa Bem, sł. Andrzej Zaorski, 
muz. Piotr Figiel.

Na co dzień członkini chóru gospel Soul Connection. 
Nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz  
wykładowca w Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej  
i Jazzu im. Krzysztofa Komedy w Warszawie. 
Laureatka wielu konkursów i festiwali, między innymi:  
II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
„Muzyka Otwiera Duszę” Żuromin 2019, I miejsce w Konkursie „Piosenki Naszych Rodziców” Płochocin 2019,  
II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Piosenki lat 60. i 70. pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”  
Wyszków 2020, I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rozrywkowej „FIR Aleja Gwiazd” 2020. 

KAROLINA NIECKARZ (Hermanowa gm. Tyczyn), w utworach „Coś optymistycznego” – Kasia Kowalska,  
sł. Kasia Kowalska, muz. Konstanty Joriadis i  „Do kiedy jestem” – Kasia Wilk, sł. Katarzyna Wilk, muz. Łukasz 
Makowiak, Katarzyna Wilk.

Absolwentka pedagogiki oraz nauk o rodzinie. Ukończyła I stopień Szkoły Muzycznej nr 2 im. Wojciecha 
Kilara w Rzeszowie na flecie poprzecznym. Od dziecka śpiew jest jej największą pasją. Od najmłodszych lat 
brała udział w różnego rodzaju konkursach czy festiwalach wokalnych. W 2014 r. doszła do półfinału konkursu  
„Wygraj Sukces”, natomiast w 2016 r. zajęła I miejsce w „Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Angielskiej”  
w Głogowie Małopolskim. W 2021 r. wyśpiewała II miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Muzyki  
Bluesowej w Rzeszowie. W ubiegłym roku wzięła również udział w Festiwalu Muzyki Rozrywkowej  
im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach zajmując II miejsce.

KAROLINA PĘKALSKA (Kielce), w utworach: „Nieprawda” – Łukasz Zagrobelny, sł. Ryszard Kunce,  
muz. Piotr Siejka i „Na językach” – Kayah, sł. i muz. Kayah.

Ma 20 lat i pochodzi z Kielc. Jest uczennicą szkoły dla wokalistów „Natural Voice Perfection Institute”  
w Krakowie. Niemalże cały czas poświęca na rozwój muzyczny, ponieważ sprawia jej  to ogromną przyjemność.   

Jest wokalistką zespołów wokalno-instrumentalnych. 
Miała okazję występować na jednej scenie z takimi 
artystami jak Maryla Rodowicz oraz Skaldowie.

ANTONI PŁACZEK (Barlinek), w utworach:  
„Bo jesteś Ty” – Krzysztof Krawczyk, sł. Danuta 
Jurewicz-Myszor, Przemysław Myszor, muz. Andrzej 
Smolik, Przemysław Myszor i „Czarny Alibaba” – Helena  
Majdaniec, sł. Tadeusz Urgacz, muz. Bogusław Klimczuk.

Śpiewa praktycznie od dziecka. Muzyka jest jego 
największą pasją. Jest laureatem wielu festiwali.

Sponsor:

Antoni Płaczek.

Aneta Mroczek.
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FILIP RYCHCIK (Warszawa), w utworach „Nie ma 
nas” – Poluzjanci, sł. Jacek Falkiewicz, muz. Kuba Badach  
i „Myśmy byli sobie pisani” – Andrzej Zaucha, sł. Andrzej 
Zaucha, Zbigniew Książek, muz. Jerzy Dobrzyński.

Uczestnik wielu konkursów, zwycięzca „Szansy 
na sukces” z Andrzejem Piasecznym. Był też jego 
podopiecznym w „The Voice of Poland”. Rychcik ma za 
sobą epizod jako wokalista zespołu Mafia, w którym 
„Piasek” rozpoczynał poważną muzyczną karierę. 
Ponadto Filipa mogliśmy zobaczyć w półfinale „Must be 
the Music”. Miłośnik muzyki soul, r&b i funky.

IDA SZEBLA (Stary Wielisław), w utworach: „Sutra” – Sistars, sł. Natalia Przybysz, muz. Bartosz Piotr Królik, 
Marek Piotrowski i „Moje serce to jest muzyk” – Ewa Bem, sł. Wojciech Młynarski, muz. Jacek Mikuła.

Na co dzień śpiewa w Studio Piosenki i Tańca FART w Bielawie. Jest laureatką wielu prestiżowych konkursów 
o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Zdobyła m.in. Grand Prix w Międzynarodowym Festiwalu „Viva 
la Musica” 2020 na Teneryfie, III miejsce w Festiwalu Piosenek Jeremiego Przybory „Stacja Kutno” 2020  
oraz I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu „Your Song” 2021. W przyszłości chce rozpocząć 
studia na kierunku wokalnym.

MARTYNA TEMPOROWICZ (Warszawa), w utworach: „Człowiek 
nie jest sam” – Zdzisława Sośnicka, sł. Jacek Cygan, muz. Wojciech 
Trzciński i „Chłopak z drewna” – Urszula Sipińska, sł. Agnieszka Osiecka,  
muz. Katarzyna Gaertner.

Absolwentka wydziału neofilologii o specjalności Iberystyka-
hispanistyka Uniwersytetu  Warszawskiego. Ukończyła 
studia licencjackie na wydziale wokalno-aktorskim, kierunek 
wokalistyka, specjalność musical na Uniwersytecie Muzycznym 

Fryderyka Chopina w Warszawie. Obecnie studentka pierwszego roku studiów magisterskich  
o specjalności musical na Akademii Muzycznej W Łodzi. Od najmłodszych lat wokalistka i tancerka  
w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej. Obecnie wokalistka i tancerka Zespołu Pieśni i Tańca  
Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”.

GABRIELA TOMAKA (Trzebownisko), w utworach: 
„Śpiewam i gram” – Urszula Sipińska, sł. Adam 
Kreczmar, muz. Jerzy Konrad oraz „Ja wysiadam”  
– Anna Maria Jopek, sł. Magda Czapińska, muz. Mateusz 
Pospieszalski.

Gabriela reprezentuje Klub 21. Brygady  
Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Ukończyła  
szkołę muzyczną w klasie fletu, ale to właśnie śpiew 

 jest jej największą pasją. 

Filip Rychcik.

Gabriela Tomaka.

Martyna Temporowicz.
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EMIL TRELA (Nowa Dęba, Studio Muzyki 
Rozrywkowej eMKa), w utworach: „C’est la vie”  
– Andrzej Zaucha, sł. Jacek Cygan, muz. Wiesław 
Pieregorólka i „Dzień się budzi” – Jolanta Borusiewicz,  
sł. Jerzy Kleyny, muz. Katarzyna Gärtner.

 
Emil śpiewa i gra na pianinie od najmłodszych lat. 

Ma na koncie wiele sukcesów w konkursach o zasięgu 
zarówno ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Brał 
udział w nagraniach do płyt festiwalu MIT TON.

ANNA WASIŃSKA (Kozienicki Dom Kultury  
im. Bogusława Klimczuka), w utworach: „Kiedyś byłam 
różą” - Kayah, Goran Bregovic, sł. i muz. Goran Bregovic i „Odkryjemy miłość nieznaną” – Alicja Majewska,  
sł. Wojciech Młynarski, muz. Włodzimierz Korcz.

Śpiewa od 10. roku życia, a od trzech lat uczęszcza na zajęcia Młodzieżowej Estrady Piosenki Kozienickiego 
Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Na co dzień swoją pasję kontynuuje w szkole o profilu muzyczno-
teatralnym w Warszawie.

WOJCIECH WŁADEK (Lublin), w utworach: „Cóż wiemy  
o miłości” – Ewa Śnieżanka i Trubadurzy, sł. Andrzej Lech, muz. 
Bogusław Klimczuk i „Wakacje z blondynką” - Maciej Kossowski, 
Andrzej Zaucha, sł. Jonasz Kofta, muz. Juliusz Loranc.

Swoją przygodę z muzyką rozpoczął od śpiewania w chórku 
kościelnym, później rozwijał się muzycznie uczęszczając do 
szkoły muzycznej w klasie akordeonu. Pandemia zmobilizowała 
go do nauki gry na gitarze, ale to fortepian jest jego ulubionym 
instrumentem. Wojtek komponuje, nagrywa, tworzy  własne 
aranżacje utworów muzycznych. Można go usłyszeć w lubelskich 
kawiarniach i restauracjach. Aktualnie pracuje nad swoimi autorskimi utworami, a jego marzeniem jest nagranie 
i wydanie własnej płyty.

KINGA WOŁOSZYN (Józefin), w utworach: „Aleja 
gwiazd” – Zdzisława Sośnicka, sł. Marek Dutkiewicz, 
muz. Romuald Lipko i „Płynie w nas gorąca krew”  
– Bajm, sł. Beata Kozidrak, muz. Jarosław Kozidrak.

Kinga to 16-latka, pochodząca z małej 
miejscowości Józefin w woj. lubelskim. Jest 
laureatką wielu konkursów zarówno ogólnopolskich,  
jak i międzynarodowych.  Była uczestniczką 3. edycji 
„The Voice Kids” oraz „Szansy na sukces”, gdzie zdobyła 
wyróżnienie! Jej utwory coraz śmielej zdobywają 
popularność w serwisach streamingowych.

Sponsor:

Emil Trela.

Kinga Wołoszyn.

Wojciech Władek.
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Kompozytor, pianista, 
dyrygent, aranżer. Urodził 
się 19 października 1921 r. 
w Kozienicach. Ukończył 
Państwową Wyższą Szkołę 
Muzyczną w Warszawie.  
I mimo, iż po studiach całe 
swoje dorosłe życie związał  
z Warszawą i z Polskim 
Radiem, to do Kozienic zawsze 
chętnie wracał. Tu komponował 

i wypoczywał, ale także pracował, organizując życie 
kulturalne miasta i ściągając największe gwiazdy polskiej 
estrady na gościnne występy. W Polskim Radiu tworzył 
nowoczesne zespoły do nagrań muzyki rozrywkowej, 
kierował i dyrygował Orkiestrą Taneczną i Big Bandem 
Polskiego Radia. Współpracował z czołowymi gwiazdami 
piosenki, wspierał młode talenty wokalne i młodych 
muzyków – instrumentalistów i aranżerów.

Autor wielkich szlagierów 
Komponował utwory na orkiestrę, balety, pieśni 

i kantaty, ale zawsze najbliższa była mu piosenka. 
Skomponował ich przeszło 250, z których wiele 
cieszyło się ogromną popularnością i zdobywało miano 
prawdziwych przebojów. Do najbardziej znanych 

należą m.in.: „To nie sen”, „Rudy rydz”, „Jabłuszko 

pełne snu”, „Andriusza”, „Jest Warszawa, „Cóż wiemy 
o miłości”, „Księżyc i róże” i wiele innych. Niektóre  
z tych piosenek zrobiły karierę za granicą; rozeszły 
się w dawnym Związku Radzieckim w milionowych 
nakładach. Utwory Bogusława Klimczuka były stale 
nagrywane w Polskim Radiu, w Polskiej Telewizji i na 
płytach (m.in. płyta „Bogusław Klimczuk zaprasza  
do tańca”). Nagrywali je też znani artyści zagraniczni. 

Ostatnim dziełem Bogusława Klimczuka był 
musical „Och, laleczko”. Wystawiony już po śmierci 
kompozytora w Operetce Wrocławskiej, gdzie odbyło się  
150 przedstawień. A dwa lata później 80 razy 
wystawiono go w Operetce Łódzkiej. 

Wielokrotnie był odznaczany medalami i nagrodami 
za wybitną twórczość i za zasługi dla polskiej muzyki  
i kultury. Zmarł 12 kwietnia 1974 r. w Warszawie.  
Został pochowany na warszawskim Cmentarzu 
Wojskowym.

Na zawsze w naszej pamięci
Pamięć o kompozytorze jest kultywowana. 

W programie Polskiego Radia do dziś można 
usłyszeć jego przeboje. Również festiwale w Opolu 
rozpoczynają się od sygnału jego autorstwa. Rodzinne 
miasto kompozytora - Kozienice - także czci jego 
pamięć, organizując od 2002 r. Festiwale Muzyki  
Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka.

Szanowni Państwo,
już w dniach 26-27 sierpnia 2022 r., w Kozienicach odbędzie się kolejna, dziewiętnasta już edycja  

Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka. Festiwalu, o którym przez ostatnie lata powiedziano  
i napisano wiele. Nieprzerwanie, jednym z organizatorów tego wydarzenia jest Kozienicki Dom Kultury,  
który od 2002 r. nosi imię Bogusława Klimczuka. 

Corocznie, w ramach festiwalu, odbywa się Konkurs Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka. Dla wielu 
młodych artystów jest on bramą do wielkiego świata muzyki rozrywkowej, kluczem do kariery i znaczącym 
krokiem na ścieżce rozwoju artystycznego. Cieszę się, że przez te wszystkie lata możemy kontynuować 
dzieło Bogusława Klimczuka, który jako wybitny kompozytor, aranżer, dyrygent i pianista, wspierał młodych, 
uzdolnionych wokalistów i muzyków. W ubiegłym roku nasz festiwal „zyskał pełnoletność”, w tym roku obchodzić 
będzie ostatnie „nastoletnie urodziny”. XIX edycja zapowiada się przepięknie i z pewnością będzie czymś  
znacznie więcej niż tylko wspaniałym preludium do przyszłorocznej, jubileuszowej edycji. 

Zapraszam Państwa na festiwal, a szczególnie na Konkurs Piosenki, przekonana o tym, że muzyka   
– jak zawsze – połączy ludzi, niezależnie od wszystkich dzielących ich różnic.                                    

Elwira Kozłowska, Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

Bogusław Klimczuk - patron  Bogusław Klimczuk - patron  
Kozienickiego Domu KulturyKozienickiego Domu Kultury
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Marek Klimczuk 
(przewodniczący jury, syn 
Bogusława Klimczuka, 
patrona festiwalu)  
– muzyk, kompozytor, aranżer, 
reżyser dubbingu, wieloletni 
przewodniczący jury naszego 
festiwalu. Karierę muzyczną 
rozpoczął już w szkole 
średniej, kiedy to wystawił 
„Rock Operę” na orkiestrę 
symfoniczną, big band i kwartet 
jazzowy. Ten ewenement 
zaowocował występem  

w „Tele-Echu” u Ireny Dziedzic. Po ukończeniu szkoły 
studiował dyrygenturę u profesora Wisłockiego. 
W latach 80. był członkiem Zespołu Pieśni i Tańca 
„Mazowsze”,  a następnie zespołu „Five”, razem  
z Robertem Chojnackim. W 1987 r. wyjechał do USA  
z Teatrem „Syrena”, gdzie nagrał płytę „Metropoly”,  
m.in. z udziałem Michała Urbaniaka. Od lat 90. związany 
z dubbingiem. Współpracował z Warner Bros, Studiem 
Disney czy DreamWorks, jako kierownik muzyczny. 
Następnie zajął się również reżyserią dubbingu 
(Start International Polska) do filmów, animacji i gier 
komputerowych.

Piotr Gogol – muzyk, 
wokalista, trener wokalny, 
lektor, aktor dubbingowy, 
autor opracowań muzycznych 
i aranżacji wokalnych, 
kompozytor. Zwycięzca 
programu „Szansa na sukces”, 
laureat „Debiutów Opolskich”  
w 1996 r. Ma na swoim 
koncie udział w wielu 
festiwalach i koncertach oraz 
programach telewizyjnych jako 

wokalista, nierzadko też jako osoba odpowiedzialna 
za przygotowanie wokalne przedsięwzięcia. 
Współpracował z wieloma czołowymi artystami 
polskiej sceny (m.in. E. Górniak, R. Rynkowski,  
I. Santor, K. Krawczyk, Trubadurzy, Ł. Zagrobelny,  
A. Majewska, K. Stankiewicz, M. Rodowicz, Z. Wodecki 
i wielu innych). W latach 1999-2012 artysta Teatru 
Muzycznego ROMA (aktor, wokalista), gdzie brał udział 

w produkcjach musicalowych, m.in. „Grease”, „Miss 
Sajgon”, „Taniec Wampirów”, „Koty”. Przez pięć lat był 
również asystentem ds. wokalnych przy dyrektorze 
muzycznym TEATRU ROMA – Macieju Pawłowskim. 
Kierownik muzyczny w firmach dubbingowych  
– Masterfilm, Start International Polska, MR Sound, 
Dubbfilm, Studio Publishing, TVP.

Piotr Dąbrówka – muzyk, 
wokalista, kompozytor, 
autor tekstów, interpretator 
poezji. Laureat wielu 
konkursów i festiwali.  Na 
scenie od ponad 20 lat. Ma 
w swoim dorobku koncerty 
w całej Polsce. Występował   
w koncertach telewizyjnych 
(„13 Poetów”, „Damy radę! 
– Piosenki Lecha Janerki”). 
Śpiewa teksty autorskie oraz 

kompozycje do wierszy: Stanisława Grochowiaka, 
Jonasza Kofty, Bolesława Leśmiana, Tadeusza Nowaka, 
Grzegorza Madejskiego, Mariana Piechala, Łukasza 
Majewskiego. Laureat festiwali poezji śpiewanej  
i piosenki literackiej w całym kraju, Lubelskich Ogrodów 
Piosenek, laureat Certyfikatu Jakości Artystycznej 
Lubelskich Ogrodów Piosenek, finalista Festiwalu 
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, laureat Nagrody 
Kulturalnej Miasta Radomia.

Od wielu lat jest jurorem naszego konkursu, jednak 
w tym roku nie będzie mógł być obecny na festiwalu ze 
względów osobistych. Jak zapewnia, wróci do Kozienic 
w przyszłym roku, by oceniać młode talenty.

Dariusz Szewc – z zawodu 
energetyk, z zamiłowania 
muzyk wywodzący się  
z Kozienic; działacz kulturalny  
i społeczny. Producent  
i autor przekładów piosenek 
do musicalu „Lato miłości”. 
Wokalista i gitarzysta, związany 
z lokalnymi formacjami „Power 
Blues 40+” oraz „Stare Konie”. 
Artystycznie realizuje się  
w indywidualnych projektach 

muzycznych.

Sponsor:
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Historia Festiwalu Muzyki Rozrywkowej 
im. Bogusława Klimczuka sięga 2002 r.  
Za każdym razem wywołuje on ogromne 
emocje. Na łamach „Magazynu Kulturalnego 
KDK” przypominamy natomiast jego 
osiemnastą edycję z 2021 r.

Festiwal rozpoczął się 27 sierpnia, w Centrum 
Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. W sali 
kameralnej odbył się koncert finałowy XVIII Konkursu 
Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka. Przybyłych 
na to wydarzenie miłośników muzyki powitała Dyrektor 
Kozienickiego Domu Kultury i jednocześnie dyrektor 
festiwalu, Elwira Kozłowska. Podkreśliła, jak ważnym 
wydarzeniem dla Kozienic jest festiwal poświęcony 
pamięci Bogusława Klimczuka i nierozerwalnie związany 
z nim konkurs piosenki. Przypomniała, że powrócił 
on po rocznej przerwie spowodowanej pandemią  
oraz o przypadającej w październiku 2021 r. setnej 
rocznicy urodzin Bogusława Klimczuka.

Wspaniali finaliści
Na podstawie kwalifikacji wstępnych, które odbyły się 

w maju, nominację do Koncertu Finałowego otrzymało 
15. wykonawców. Finalnie 27 sierpnia zaprezentowało 
się 13 z nich. W gronie tym nie zabrakło reprezentacji 
gospodarzy, czyli „Tercetu KDK” w składzie: Anna 
Wasińska, Natalia Wilczek i Patrycja Wołos, która to 

wystąpiła również solo.

Uczestnicy prezentowali po dwa utwory,  
a oceniało ich niezawodne jury. Przewodniczącym 
komisji, pod nieobecność Marka Klimczuka (syna 
kompozytora, wieloletniego przewodniczącego jury 
naszego konkursu) został Dariusz Szewc – z zawodu 
energetyk, z zamiłowania muzyk wywodzący się  
z Kozienic; działacz kulturalny i społeczny. Wokalista 
i gitarzysta, związany z lokalnymi formacjami „Power 
Blues 40+” oraz „Stare Konie”. Towarzyszyli mu: Piotr 
Gogol – muzyk, wokalista, trener wokalny, lektor, aktor 
dubbingowy, autor opracowań muzycznych i aranżacji 
wokalnych, kompozytor; Piotr Dąbrówka – muzyk, 

Elwira Kozłowska  
– sekretarz jury (Dyrektor 
Kozienickiego Domu Kultury 
im. Bogusława Klimczuka).  
Z zawodu ekonomista, 
specjalista ds. public 
relations, manager kultury. 
Z festiwalem związana  
od 2003 r. W 2005 r. 
szefowa zespołu ds. 
koordynacji festiwalu.  
Od 2010 r. dyrektor festiwalu 

oraz sekretarz jury – bez prawa głosu – ze względu na 
udział w konkursie podopiecznych z KDK.

Mikołaj Ganabisiński 
– przedstawiciel w jury 
Enei Wytwarzanie, sponsora 
głównego naszego festiwalu;  
z wykształcenia realizator, 
reżyser dźwięku, ponadto 
muzyk multiinstrumentalista 
oraz producent muzyczny, 
pasjonat fotografii. Założyciel 
i właściciel istniejącej od 2012 r. 
Radomskiej Szkoły Rocka.  
Jego zadaniem jest wyłonienie 

zwycięzcy nagrody specjalnej — Nagrody Prezesa Enei 
Wytwarzanie za najbardziej energetyczny występ.

XVIII Festiwal Muzyki Rozrywkowej. XVIII Festiwal Muzyki Rozrywkowej. 
Przeżyjmy to jeszcze raz!Przeżyjmy to jeszcze raz!
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Grand Prix XVIII Festiwalu Muzyki Rozrywkowej  
im. Bogusława Klimczuka wygrała Magdalena Chołuj. 
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wokalista, kompozytor, autor tekstów, interpretator 
poezji; laureat wielu konkursów i festiwali; Elwira 
Kozłowska – sekretarz jury (bez prawa głosu),  
z zawodu ekonomista, specjalista ds. public relations, 
manager kultury, z festiwalem związana od 2003 r., 
a od 2010 r. jego dyrektor.

W komisji konkursowej zasiadł również przedstawiciel 
głównego sponsora festiwalu – Enei Wytwarzanie. 
W 2021 r. rolę tę pełnił Mikołaj Ganabisiński  
– z wykształcenia realizator i reżyser dźwięku, ponadto 
muzyk multiinstrumentalista i producent muzyczny, 
pasjonat fotografii. Założyciel i właściciel istniejącej od 
2012 r. Radomskiej Szkoły Rocka.

Przesłuchania konkursowe potrwały ponad dwie 
godziny, a następnie komisja udała się na obrady.  
W trakcie rozmów jurorzy wyłonili siódemkę laureatów, 
która zakwalifikowała się do Koncertu Galowego. 

Finał pełen emocji i muzyki
Na pełne wyniki artyści musieli jednak poczekać 

jeszcze jeden dzień. W sobotę, 28 sierpnia, na Scenie 
Enea w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim odbył się 
Koncert Galowy konkursu, poprowadzony tradycyjnie 
przez Pawła Sztompke, redaktora Programu 1 Polskiego 
Radia.

Na początek kozienickiej publiczności zaprezentował 
się Kabaret Skeczów Męczących, w składzie: Karol 
Golonka, Marcin Szczurkiewicz, Michał Tercz oraz 
Jarosław Sadza. W ich wykonaniu zobaczyliśmy trzy 
kapitalne skecze.

Kolejnym punktem programu był Koncert Galowy 
XVIII Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława 
Klimczuka. Przed zgromadzoną w amfiteatrze 
publicznością wystąpili najlepsi wokaliści, wyłonieni 
dzień wcześniej w trakcie Koncertu Finałowego.

Zanim poznaliśmy wyniki konkursu, na scenie 
pojawił się duet LENDA / KOZUB. W ich wykonaniu 
usłyszeliśmy koncert „Wspomnienie o Bogusławie 
Klimczuku”. Paulina Lenda jest dwukrotną laureatką 
Grand Prix naszego festiwalu (w tym laureatką Grand 
Prix XV-lecia). Teraz wraz z mężem tworzy synth 
popowy duet. Z okazji festiwalu przygotowali specjalny 
mix piosenek skomponowanych przez Bogusława 
Klimczuka, w bardzo ciekawych aranżacjach. 

W końcu przyszła pora na długo oczekiwany 
moment i ogłoszenie wyników konkursu. Werdykt jury 
odczytała jego sekretarz Elwira Kozłowska. Grand Prix  
Festiwalu wywalczyła Magdalena Chołuj  
z Morawicy. Oprócz festiwalowej statuetki, 
otrzymała czek na 6 tys. zł.

I miejsce i nagrodę w wysokości 3,5 tys. zł 
otrzymała Małgorzata Sztandera. Tuż za nią uplasowała 

się Karolina Nieckarz (nagroda 2,5 tys. zł), a podium 
domknęła reprezentacja gospodarzy – „Tercet KDK”, 
w składzie: Anna Wasińska, Natalia Wilczek i Patrycja 
Wołos (czek na kwotę 1,5 tys. zł).

Nagrodę Piotra Kozłowskiego – Burmistrza Gminy 
Kozienice w kwocie 1,2 tys. zł otrzymała Ida Szebla. 
Nagrodę Krzysztofa Wolskiego – Starosty Powiatu 
Kozienickiego (voucher o wartości 1,2 tys. zł) otrzymał 
Sebastian Wojtczak z Łodzi.

W trakcie konkursu przyznano również nagrodę 
specjalną o wartości 5 tys. zł – Nagrodę Antoniego 
Józwowicza Prezesa Zarządu Enei Wytwarzanie, za 
najbardziej energetyczny występ XVIII Festiwalu Muzyki 
Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka. Odebrała ją 
Adrianna Włodarczyk.

Gwiazdorski finał
Zwieńczeniem festiwalu był koncert jednego  

z najbardziej popularnych polskich wokalistów  
– Andrzeja Piasecznego. Piosenkarz od blisko 30 lat  
z powodzeniem występuje na scenach koncertowych 
i w programach telewizyjnych. 

W Kozienicach Andrzej Piaseczny zaśpiewał swoje 
największe hity, m.in.: „Śniadanie do łóżka”, „Chodź, 
przytul, przebacz” czy „Pogodniej (złoty środek)”,  
a nasza publiczność chętnie śpiewała razem z nim.

Ciąg dalszy ze str. 10

Sponsor:

Gwiazdą festiwalu był Andrzej Piaseczny.

 
NASI LAUREACI

Od 2002 r. po nagrodę Grand Prix im. Bogusława 
Klimczuka sięgnęli:

Marta Jagnińska (Sieradz), Karolina Koryńska 
(Kozienice), Dominika Sulgostowska (Końskie), 

Michał Kaczmarek (Ostrów Wlkp.), Dominika 
Kasprzycka (Skarżysko-Kamienna), Natalia 
Krakowiak (Kołobrzeg), Tomasz Hoffmann 

(Warszawa), Alicja Kozłowska (Kozienice), Sylwia 
Gajek (DK Małogoszcz), Monika Mioduszewska 

(Łódź), Monika Malczak („Dom Chemika”  
w Puławach), Małgorzata Nakonieczna (Kielce  

– Grand Prix w latach 2014 i 2019), Paulina Lenda 
(Świdnica – Grand Prix 2015 oraz Grand Prix XV-lecia 
w 2017), Paulina Tarasińska (Końskie), Zofia Sydor 

(Kraków) oraz Magdalena Chołuj (Morawica).
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