
Katarzyna Kulik, Ewa Wnuk, Aneta 

Woszczyńska. 

Ponadto Komisja Artystyczna wyróżniła 

następujących solistów: Dominika 

Niewiadomska,  Justyna Miciul, Magdalena 

Kaczmarek, Weronika Kawecka, Maja 

Kowalczyk, Julia Krajewska, Julia Zielińska, 

Martyna Zwierzchowska, Olga Rayska, 

Izabela Bany.  

Młodzieżową Estradę Piosenki działającą 

przy KDK w tym roku będzie reprezentować 

Ewa Wnuk. Dodatkowo wyróżnienie zdobyła 

Julia Krajewska. 

Eliminacje Regionalne 17. 

Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj 

Sukces”, podobnie jak środowiskowe, 

odbędą się w sali widowiskowej 

Kozienickiego Domu Kultury. W tym etapie, 

który odbędzie się 5 maja, zaśpiewają 

przedstawiciele regionów lubelskiego, 

radomskiego i świętokrzyskiego.  

Zwycięzcy otrzymają zaproszenie do 

udziału w finale, podczas którego spotykają 

się młodzi wokaliści z całej Polski. Impreza 

tradycyjnie odbędzie się w Tarnobrzegu. 

Królewna Śnieżka i kilku krasnoludków 

Młodzieżowa grupa teatralna „Stojący ludzie” 

działająca przy Kozienickim Domu Kultury 

udanie zadebiutowała podczas niedzielnego 

poranka teatralnego dla dzieci. Młodzi 

aktorzy wystawili bajkę „Królewna Śnieżka i 

Siedmiu Krasnoludków”. 

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z występu – 

zgodnie przyznawali po spektaklu widzowie i 

wykonawcy. 

Młodzież przygotowywała spektakl od kilku 

miesięcy pod okiem aktora i reżysera 

Radosława Mazura, który prowadzi w domu 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

WYGRAJĄ SUKCES? 

KWIECIEŃ w KDK: 

> PORANEK TEATRALNY DLA DZIECI: 

15 kwietnia o godzinie 11.40 spektakl 

„Przygody Smoka Emila”. Ceny biletów: 

normalny 10 zł, ulgowy 5 zł.  

 

> 20 kwietnia otwarcie WYSTAWY 

członków Stowarzyszenia Plastyków 

Grójeckich. 

> BIESIADA POETYCKA w ramach XII 

Światowego Dnia Poezji odbędzie się 15 

kwietnia. Gośćmi specjalnymi będą: Lam 

Quang My, poeta wietnamski, Monika 

Lidka, śpiewająca poezję, Aleksander 

Nawrocki z Warszawy oraz członkowie 

Grupy Poetyckiej Erato z KDK.  

> TEATRALNE PODRÓŻE: W 

poniedziałek 23 kwietnia br. o godz. 

16.15 zapraszamy na wersję koncertowo

-sceniczną operetki Franza Lehará w 

reżyserii Andrzeja Strzeleckiego KRAINA 

UŚMIECHU w sali koncertowej 

Filharmonii Narodowej. Zapisy oraz 

wpłaty (68 zł) do 12-tego kwietnia w 

KDK.  
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Po raz ósmy Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka 

zaprasza serdecznie wszystkie 

osoby pasjonujące się śpiewem i 

muzyką do wzięcia udziału w 

Ogólnopolskich Prezenta-

cjach Artystycznych Osób 

N i e p e ł n o s p r a w n y c h 

„ S z u k a m y  S i e b i e ” .  

 

Tegoroczne prezentacje od-

będą się w Kozienicach, w 

dniach 1 – 2 czerwca 2012r. 

w Amfiteatrze nad jeziorem 

kozienickim przy ul. Bohaterów 

S t u d z i a n e k  3 0 .  

 

Warunkiem udziału jest nagranie 

jednej piosenki na odpowiednim 

nośniku i przesłanie jej wraz z 

kartą zgłoszenia i załącznikami 

na adres naszej placówki do dnia 

1 1  m a j a  2 0 1 2 r .  

 

Mamy nadzieję, że nasza propo-

zycja imprezy spotka się z Pań-

stwa zainteresowaniem i co roku 

będziemy się spotykać i efektyw-

nie spędzać czas w Kozienicach 

podczas realizowania naszych 

m u z y c z n y c h  p a s j i .  

 

Wszelkie szczegóły dostępne są 

w regulaminie. W razie niejasno-

ści zapytania prosimy kierować 

na nr telefonu: 48 611 07 50. 

Osoba do kontaktu: Barbara 

M r o z e k -O l e c h n o  e -m a i l :  

barbara.mrozek@dkkozienice.pl.  

OGŁOSZENIE 

Młoda publiczność brawami podziękowała aktorom za występ. 

Eliminacje środowiskowe konkursu trwały 

przez całą niedzielę, 25 marca. Każdy z 

wokalistów prezentował po dwa utwory. 

Komisja Artystyczna w składzie: Piotr 

Dąbrówka, Marek Ślufarski i Sławomir Mazur 

po przesłuchaniu wszystkich solistów 

postanowiła zakwalifikować do kolejnego 

etapu dziesięciu wykonawców. 

5 maja, w eliminacjach regionalnych w 

czterech kategoriach wiekowych zaśpiewają: 

Julia Agacka, Daria Potrzebowska, Katarzyna 

Syta, Kamila Iwańczyk, Kamil Kacprzyk, 

Katarzyna Kaczmarek, Katarzyna Natora, 

- Kochamy śpiewać i każda z nas marzy o  sukcesie — 

mówiły zgodnie przed występem młode wokalistki.  

W eliminacjach środowiskowych 17. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj 

Sukces”, które odbyły się w Kozienickim Domu Kultury 25 marca wzięło udział  

niespełna czterdziestu wykonawców. Do kolejnego etapu jurorzy zaprosili dziesięciu.  

Jurorzy konkursu: Piotr Dąbrówka, Marek Ślufarski i Sławomir 

Mazur długo dyskutowali komu przyznać nagrodę. 



ZASADY: 

> k a ż d y  u c z e s t n i k 

prezentuje wyłącznie przed 

rozpoczęciem imprezy lub 

w  t r a k c i e  t r w a n i a 

pierwszego etapu slamu; 

>nagrodą dla zwycięzcy 

slamu są wpływy z biletów 

wstępu na imprezę, poeci 

prezentujący wiersze nie 

płacą za bilet. 

Wieczór poezji 
Halina Markowska-Budniak  
i Zbigniew Szumierz z Grupy 
Poetyckiej Erato podzielili się 

swoją twórczością.  

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

O przyrodzie, miłości, otaczającym nas świecie i 
naszych emocjach mówiono podczas wieczoru poezji 
zorganizowanego w niedzielę 11 marca w Kozienic-
kim Domu Kultury. Swój dorobek zaprezentowała 
dwójka poetów Halina Markowska-Budniak i Zbigniew 
Szumierz. Ich wiersze przeplatane były piosenkami w 
wykonaniu Luizy Luśtyk z Młodzieżowej Estrady Pio-
senki działającej w KDK.  

Zbigniew Ryszard Szumierz urodził się w 1937 roku 
w Jasionce w województwie lwowskim. Jest absol-
wentem politechniki śląskiej w Gliwicach. Od 1972 
roku związany z Kozienicami, pracował w Elektrowni, 

obecnie przebywa na emeryturze. Na swym koncie ma wydane trzy tomiki 
poezji. Jego wiersze ukazywały się także w antologiach. W 1997 roku otrzy-
mał odznakę Zasłużony Działacz Kultury. Jest członkiem Radomskiego Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury oraz grupy twórczej Erato działającej w KDK.   

Współautorka wieczoru, Halina Markowska-Budniak w tym roku obchodzi 50-
lecie pracy twórczej. Jak przyznała podczas spotkania, pierwszy wiersz popeł-
niła mając 12 lat.  Autorka pochodzi ze Zwolenia, od wielu lat związana jest z 
Kozienicami,. Pracowała w Elektrowni obecnie przebywa na emeryturze. Na 
swym koncie ma jeden tomik indywidualny, ale jej twórczość można znaleźć 
w internecie, gdzie ma swoja stronę. Poetka również także do Radomskiego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz grupy twórczej Erato działającej w 
KDK.  

kultury zajęcia teatralne. Historia 

pięknej księżniczki, złej macochy i 

siedmiu krasnoludków dodatkowo 

urozmaiciły muzyczne ilustracje. 

W  p o r a n k u  t e a t r a l n y m 

wystąpili: Bernadetta Brodawka, Iga 

Górecka, Anna Kocyk, Klaudia Król, 

Małgorzata Kutyła, Milena i Kalina 

Leśniak, Aleksandra Mazur, Karolina 

Musiał, Patryk Basaj, Błażej Doniec, 

Dan ie l  Koz łowsk i  i  Hubert 

Smolarczyk. Zdjęc ia  można 

obejrzeć na stronie Kozienickiego 

Domu  Ku l tu ry  na  po r t a lu 

społecznościowym Facebook’a. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Poranek teatralny dla najmłodszych 

Spektakl „Królewna Śnieżka” przyciągnął do Kozienickiego Domu Kultury rekordową publiczność. 

Zaproszenie do kolejnego etapu z rąk Jerzego Iwańskiego odbierają: 

Izabela Wawer, Anna Zmitrowicz i Aleksandra Lenartowicz. 

  Ponad czterdziestu recytatorów od przedszkolaków po 

uczniów szkół średnich zaprezentowało swoje możliwości 

podczas etapu powiatowego zarówno małego jak i ogólno-

polskiego konkursu recytatorskiego. Zgromadzonych na 

sali widowiskowej KDK powitała dyrektor placówki Elwira 

Kozłowska,  uczestnikom życzyła udanych występów a 

jury owocnych obrad. Poszczególne prezentacje oceniała 3 

osobowa komisja  złożona z przedstawicieli radomskiego 

oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej w składzie:  Ma-

rian Popis, Jerzy Iwański i Marek Ślufarski. 

   Z małego konkursu recytatorskiego do Radomia  na 

koncert laureatów pojedzie czwórka recytatorów. Z 

najmłodszej kategorii  Julia Wziątek z PP nr 1 w Kozie-

nicach, z grona uczniów klas I–IV Maria Czechowska z 

PSP nr 3, z klas V-VI Krzysztof Celuch, także  z kozie-

nickiej trójki, a gimnazjalistów będzie reprezentował 

Jakub Sękulski z gimnazjum nr 1. Oprócz tych kwalifi-

kacji w MKR przyznano także 20 wyróżnień.  

   W eliminacjach powiatowych 57. Ogólnopolskiego 

Konkursu Recytatorskiego wzięło udział osiem recytato-

rek. Każda prezentowała wiersz i fragment prozy. W 

Radomiu podczas etapu rejonowego Kozienice będą 

reprezentować: Anna Zmitrowicz z I LO oraz Alek-

sandra Lenartowicz i Izabela Wawer z ZS nr 1. 

   Pozostałe uczestniczki otrzymały wyróżnienia. 

Wszyscy laureaci oraz osoby wyróżnione oprócz pa-

miątkowych dyplomów otrzymały także nagrody 

książkowe ufundowane przez KDK. Konkursy popro-

wadziła Barbara Mrozek-Olechno. Na jej ręce człon-

kowie jury złożyli też gratulację za wzorowe przygo-

towanie tych eliminacji.  

MŁODZI RECYTATORZY  

Wiersze Haliny Markowiskiej-Budniak czytały Luiza Luśtyk (z lewej) i Magdalena 

Neumann oraz wnuczek pani Haliny - Jeremi. Z prawej Zbigniew Szumierz. 

Halina Markowska-Budniak  

(z prawej) wraz z rodziną. 
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obowiązkami. Kozienicka publiczność 

po raz kolejny udowodniła, jak bardzo 

ceni sobie twórczość Ryby, Czarnego, 

Jeśka i Kwasiora, śpiewając wraz z 

zespołem większość kompozycji. 

- HeRRmo zawsze gra coś nowego — 

mówił Piotr Poździk, wokalista i gita-

rzysta zespołu. — Tym razem przygo-

towaliśmy dwa znane utwory w 

n o w y c h aranża-

cjach. 

Z kolei Perły Piwnicy i The Bac-

kPacks to laureaci tegorocznego 

przeglądu SanLoRemo, zespoły 

które dopiero zaczynają przygo-

dę z muzyką.  

- Wzorujemy się na legendach 

rocka: The Doors czy Led Zeppe-

lin — mówił Szymon Leporowski 

z The BackPacks, - ale gramy też 

własne kompozycje. 

Dla The BackPacks i Pereł Piwni-

cy występ na scenie domu kultu-

ry był trzecim w karierze. Oba 

młode zespoły, podobnie jak pu-

bliczność, nie kryli zadowolenia 

po występie. 

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, 

choć nie ustrzegliśmy się wpadek 

– mówili zgodnie po koncercie i 

już myślą o kolejnym. 

- Planujemy wspólny koncert z 

zespołami: The BackPacks i Ka-

nalia, ale gdzie i kiedy jeszcze 

nie wiemy – powiedział Maciej 

Pietrzyk z Pereł Piwnicy. - 

Myś lę, że w ciągu 

dwóch miesięcy 

na pewno. 

Wieczór pełen dobrej muzyki 
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RELACJA: KONCERT HERRMO, THE BACKPACKS I PEREŁ PIWNICY  

W sobotni wieczór, 10 marca, 

na scenie Kozienickiego Domu 

Kultury zespoły HeRRmo, Per-

ły Piwnicy i The BackPacks po 

raz kolejny udowodniły, że 

rock’n’roll jest wciąż żywy. 

Publiczność świetnie bawiła 

się przy dźwiękach rocka, 

punk rocka czy re-

ggae. 

HeRRmo mają w 

K o -

z i e n i c a c h 

status gwiazdy, 

ale niestety kon-

certują rzadko, ak-

tywność sceniczną 

łącząc z zawodowymi 

Publiczność śpiewała wraz z zespołem HeRRmo większość piosenek. 

Perły Piwnicy: Maciej Pietrzyk, Kacper Pietrzyk, Michał 

Dyga, Przemysław Rafa i Aneta Podsiadła. 

HeRRmo: Piotr Poździk, Artur Rybakowski, Wojciech Bednarz, Konrad Kwasigroch.  

The BackPacks: Marcin Bartosiewicz, Szymon Leporowski, 

Barotsz Kęska, Mateusz Wojdat, Jakub Miękus. 



Najbardziej spektakularne 

osiągnięcie należy jednak do Arka 

Makowskiego, który w 2000 roku wygrał 

ogólnopolską edycję programu „Szansa 

na Sukces”. 

Kilka lat później festiwalowe Grand 

Prix zdobywały Karolina Koryńska czy 

ostatnio Alicja Kozłowska. Wiele innych 

wokalistek z powodzeniem śpiewa w 

zespołach muzycznych.  

Prezentując warsztaty wokalne  

i muzyczne 

dokonania 

Młodzieżowa Estrada Piosenki w tym 

roku świętuje jubileusz 18-lecia powstania. 

Od początku kieruje nią Barbara Mrozek-

Olechno, która pomysł nauki śpiewu  

dzieci i młodzieży przeniosła z zespołu 

Małych Form Teatralno-Muzycznych Akord. 

- Na początku każdego naboru 

chętnych do nauki śpiewu jest wielu—

mówi instruktorka, - z czasem zostają ci, 

którzy sami wiedzą, co chcą osiągnąć. Ja 

im tylko pomagam w nauce. 

Członkowie MEP od lat występują na 

licznych przeglądach, konkursach 

i festiwalach, 

zdobywając nagrody  

i wyróżnienia. 

Pierwszy 

ogólnopolski sukces 

osiągnęła Kinga 

Gogacz, która przez 

lata czarowała swoim 

głosem publiczność. 

młodych artystów należy też 

wspomnieć o Jacku 

Opalskim. Muzyk i aranżer, 

pracujący w KDK od 1988 roku jest 

autorem większości aranży. 

Prowadząca warsztaty wokalne 

Barbara Mrozek-Olechno o swojej 

pracy mówi krótko: - Pasja. Bez niej 

nie ma satysfakcji. I dodaje: - Dla 

mnie największym szczęściem jest, gdy 

zobaczę swojego wychowanka na 

deskach teatru muzycznego lub na 

scenie dużego festiwalu czy widowiska 

muzycznego. 

Do śpiewania potrzeba pasji, talentu i pracy 

ZAJĘCIA W KDK: MŁDZIEŻOWA ESTRADA PIOSENKI 
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Trzeba mieć coś w zanadrzu 

Agata Sokołowska i Daniel Wolszczak, uczestnicy zajęć 

dziennikarskich, stawiają pierwsze kroki w prasie. Ostatnio udało im 

się porozmawiać z Krzysztofem Pająkiem, absolwentem Zespołu 

Szkół numer 1 w Kozienicach, który swój debiut dziennikarski 

zaliczył w Kronice Kozienickiej, będąc uczniem szkoły podstawowej. 

Z Krzysztofem Pająkiem, studentem 1-go roku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 

redaktorem Radio Aktywne rozmawia Agata Sokołowska. 

- Jak wyglądało Twoje pierwsze wejście w radiu?- Moja pierwsza audycja odbyła się niedługo po 

rekrutacji do radia. Ogólnie, każde wejście trwa około dwóch godzin, a przygotowuje je osiem osób. 

Wchodzimy na antenę o 18. Audycję zazwyczaj zaczyna redaktor naczelna, następnie przeprowadzamy 

wywiad z uprzednio zaproszonym gościem. O 19 jest czas na aktualności, przeważnie trzy informacje, a o 

19.30 zaczynają się indywidualne wejścia. 

- Kiedy był ten „pierwszy raz”? 

- Niedługo po tym, jak zostałem przyjęty, w październiku ubiegłego roku. Moja pierwsza audycja polegała 

na streszczeniu tekstu koleżanki, czyli przedstawieniu aktualności. 

- Byłeś zestresowany? 

- Nie ponieważ miałem za sobą już kilka tego typu występów. 

- Jaki kierunek studiujesz? 

- Informatyczno-Ekonomiczny, dziennikarstwo to moje hobby, lubię 

to robić, ale wielu dziennikarzy jest bezrobotnych. Z kolei wielu ludzi, 

którzy nie ukończyli dziennikarstwa pracuje w tym zawodzie 

odnosząc nie mniejsze sukcesy od tych, którzy ten kierunek 

ukończyli. Jeżeli nie uda mi się z dziennikarstwem zajmę się 

programowaniem. Aby być dziennikarzem nie trzeba mieć wysokiego 

wykształcenia, trzeba mieć fajny pomysł i coś w zanadrzu. 

- Jakie są Twoje plany na przyszłość? 

- Przede wszystkim studia i doskonalenie swoich umiejętności oraz 

płynności w mowie.  

Pierwsze kroki w prasie 

Krzysztof Pająk 

Barbara Mrozek-Olechno  

i Przemysław Wasiński. 

Arek Makowski wygrał „Szansę 

na Sukces” w 2000 roku. 

Kinga Gogacz śpiewała na  

wielu festiwalach i przeglądach. 
Alicja Kozłowska posiada talent i możliwości by osiągnąć sukces. 

UWAGA: W tym roku świętujemy dwie 18-stki!  Wiosną Kronika Kozienicka,  

a jesienią Młodzieżowa Estrada Piosenki.  

Przysyłajcie wspomnienia i zdjęcia: dom.kultury@dkkozienice.pl  

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
mailto:dom.kultury@dkkozienice.pl

