
Głównym elementem 

największego muzycznego 

wydarzenia w regionie, o 

zasięgu krajowym, był 

odbywający się w ramach 

festiwalu X Konkurs 

Piosenki o Nagrodę im. 

Bogusława Klimczuka. W 

tegorocznym konkursie 

finałowym zaśpiewało 28 

wspaniałych wokalistów 

wyłonionych w drodze 

eliminacji wstępnych, w 

tym trzy reprezentantki 

kozienickiej Młodzieżowej 

Estrady Piosenki z KDK: 

Kasia Luśtyk, Małgosia 

Kutyła i Katarzyna Stopka.  

Prezentacje finalistów 

oceniało czteroosobowe 

jury w składzie: 

przewodniczący Marek 

Klimczuk, syn Bogusława, 

znakomity muzyk i reżyser 

dubbingu oraz Szymon 

Wydra, wokalista Carpe 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Wakacyjny spektakl teatralny 
W sobotę, 11 sierpnia o godzinie 

18, na scenie sali widowiskowej 

Kozienickiego Domu Kultury im. 

Bogusława Klimczuka, odbył się 

spektakl-niespodzianka 

zatytułowany „20 cm 

nieświadomości”, przygotowany 

przez uczestników warsztatów 

teatralnych, które właśnie tego dnia 

dobiegły końca. 

Młodzież pod kierunkiem Agnieszki 

Senderowskiej, Natalii Jarnuszkiewicz 

oraz Radosława Mazura przez okrągłe 

dziesięć dni, po siedem godzin dziennie, 

intensywnie ćwiczyła, aby osiągnąć 

wspaniały efekt. Jak mówią 

wychowawcy, młodzież świetnie się 

spisała, pomimo ogromnego stresu i 

trudnej dziedziny improwizacji, która dla 

wielu była czymś zupełnie nowym. 

- Było świetnie, odkryłam nowe 

techniki teatru, czyli improwizacje - 

mówi Nikola Budzińska. 

- Bardzo profesjonalnie, mimo tego, 

że spędzili nad tym tylko dziesięć dni - 

podsumował jeden z widzów. - 

Naprawdę wyszło super! 

Zaraz po spektaklu atmosfera wśród 

młodych aktorów rozluźniła się. To co 

zobaczyliśmy na scenie było owocem ich 

ciężkiej pracy. Pytani jak opisaliby te 

zajęcia, odpowiadali, że mimo iż były 

bardzo męczące, wymagały silnej woli i 

ogromnego poświęcenia, była to 

wspaniała przygoda, dzięki której mogli 

się nauczyć wielu nowych, ciekawych 

rzeczy. 

- Trzeba się przygotować na 

zakwasy – mówi z uśmiechem Ola 

Mazur, - występ przygotowywany jest w 

dziesięć dni, więc jest ciężko, ale praca 

jest na tyle owocna, że później widzom 

się podoba.   

- Takie warsztaty to świetna 

przygoda – dodaje Klaudia Król, - 

można spotkać świetnych ludzi, a także 

jest to dla nas wspaniała zabawa. 

Wakacyjne warsztaty teatralne 

organizowane były już po raz trzeci, w 

poprzednich latach przyciągały wielu 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Szczęśliwa siódemka 

WRZESIEŃ w KDK: 

> Zapisy na zajęcia 

stałe na rok szkolny 

2012/2013. Oferta na 

str. 4 - szczegóły na 

stronie internetowej 

www.dkkozienice.pl  

> 13 września godz. 

16.00 Inauguracja 

roku akademickiego 

2 0 1 2 / 2 0 1 3 

U n i w e r s y t e t u 

Trzeciego Wieku 

> 16 września godz. 

1 1 . 4 0  P o r a n e k 

Teatralny dla dzieci 

> 21 września godz. 

1 7 . 0 0  O t w a r c i e 

wystawy uczniów 

T e c h n i k u m 

Drzewnego z Garbatki 

Letnisko 

> 22 września godz. 

14.00 Dzień Patrona 

oraz Europejski Dzień 

bez Samochodu 
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Magazyn kulturalny 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

W dniach 24-25 sierpnia w Kozienicach, w malowniczo położonym 

amfiteatrze nad jeziorem kozienickim, po raz dziesiąty odbył się Festiwal 

Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka, którego organizatorem była 

Gmina Kozienice oraz Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Grand 

Prix Festiwalu wyśpiewała Monika Mioduszewska z Łodzi. W gronie laureatów 

znalazła się także Małgosia Kutyła z Kozienickiego Domu Kultury. 

Laureaci X Konkursu Piosenki  

o nagrodę im. B. Kliczmuka: 

Grand Prix: Monika Mioduszewska  

z Łodzi (na zdjęciu) 

I miejsce: Paulina Wróblewska  

– Impresariat Edukacyjno-Artystyczny 

ARS-FABRICA w Dobroniu  

II miejsce: Natalia Sułowska  

– Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach  

III miejsce: Emilia Hamerlik  

– Studio Piosenki i Tańca FART Bielawa 

Wyróżnienia: Małgorzata Nakonieczna 

z Kielc i Małgorzata Kutyła z Kozienic 

Nagroda Publiczności:  

Małgorzata Jeśmontowicz z Bytowa 
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Śladami Moniki Olejnik  
6 sierpnia był początkiem 

pięknej przygody i pierwszych 

kroków stawianych przez młodych 

dziennikarzy w Kozienickim Domu 

Kultury im. Bogusława Klimczuka 

prowadzonej przez Renatę Jasek i 

Piotra Wojnowskiego - 

redaktorów telewizji lokalnej 

„Kronika Kozienicka”. 

- Jest fajniej niż sobie 

wyobrażałam - powiedziała Nikola 

Budzińska, najmłodsza z uczestników.  

- Kiedy zobaczyłam informacje na 

temat tych warsztatów pomyślałam, 

że będą to zajęcia teoretyczne, na 

których bliżej poznamy gatunki 

dziennikarstwa oraz prawo i etykę, 

jaka tam obowiązuje - dodała Alicja 

Dziewit. - Już na pierwszym spotkaniu 

moje wyobrażenia zostały rozwiane.  

Redaktorzy prowadzący 

przedstawili plan zajęć, w którym były 

zawarte nagrania w studio 

telewizyjnym, pisanie artykułów, m.in. 

do magazynu KDK, wyjście w teren z 

kamerą i nagrywanie wywiadów oraz 

oczywiście przewidywana część 

teoretyczna - a to wszystko w ciągu 

pięciu dni i pod okiem 

profesjonalistów, którzy dali nam kilka 

praktycznych rad. 

- Spędziliśmy czas 

pięć dni na 

doskonaleniu swoich 

umiejętności, 

poznawaniu tajników 

zawodu dziennikarza i 

przygotowywaniu różnorodnych 

materiałów informacyjnych – mówi o 

zajęciach Michał Kuźmiński. – 

Dowiedzieliśmy się jakie cechy 

powinna posiadać dobra informacja, 

jak zredagować przyciągający 

odbiorców news, a także czego nie 

należy robić podczas wystąpień przed 

kamerą. Podczas zajęć terenowych 

razem z całym profesjonalnym 

sprzętem przygotowywaliśmy 

materiały telewizyjne, m.in. 

przeprowadzając wywiady, co było dla 

nas wspaniałym doświadczeniem. 

Uczestniczyliśmy także w studyjnym 

„obrabianiu” nakręconych filmików, 

dzięki czemu zyskały one prawdziwie 

profesjonalny wygląd.  

Jak powiedział Bartek Matracki, 

praca z mikrofonem i kamerą bardzo 

uatrakcyjniły nasze zajęcia. 

- Pan Piotr oprócz umiejętności 

praktycznych starał się także 

przekazać nam bardzo ciekawe i 

przydatne wskazówki dotyczące pracy 

w redakcji, etyki zawodowej oraz 

tego, jakie cechy powinniśmy w sobie 

rozwijać, aby w przyszłości stać się 

zawodowymi dziennikarzami. Dzięki 

temu wszystkiemu zrozumieliśmy jak 

fascynującym i odpowiedzialnym 

zajęciem jest praca dziennikarza i na 

pewno przynajmniej kilkoro z nas 

zacznie się nią bliżej interesować – 

powiedział Bartek. 

- Dla każdego z uczestników 

warsztatów były to pierwsze zajęcia z 

dziennikarstwa i odniosły taki sukces, 

że większość deklaruje swój udział 

także w roku szkolnym, jeżeli tylko 

będzie taka możliwość. Na pewno  

starać się, aby znaleźć na te zajęcia 

czas - zapewniają uczestnicy 

wakacyjnych warsztatów 

dziennikarskich. 

Alicja Dziewit, Michał Kuźmiński 

Uczestnicy wakacyjnych warsztatów: Nikola 

Budzińska, Bartłomiej Matracki, Iza Barcikowska, 

Michał Kuźmiński, Piotr Wojnowski i Alicja Dziewit. 

chętnych. Jak mówił aktor i instruktor, 

Radosław Mazur, tegoroczne różniły 

się od poprzednich, ponieważ dodane 

zostały elementy tańca i scenografii, 

co dodatkowo uatrakcyjniło zajęcia. 

Zdaniem uczestników, było to świetne 

przeżycie, bo mogli spotkać się z 

czymś, czego nigdy nie doświadczyli. 

Ku naszemu zdziwieniu, warsztaty 

przyciągnęły nie tylko młodzież z 

Kozienic, ale i z Radomia, a nawet z 

Warszawy czy Sosnowca.  

- Na takich warsztatach, byłam po 

raz pierwszy - mówi Laura. - Bardzo 

mi się na nich podobało, jest świetna 

integracja pomiędzy ludźmi. 

Zamierzam uczęszczać na nie również 

w roku szkolnym. 

- W wakacyjnych zajęciach biorę 

udział już trzeci raz - dodała Ola 

Mazur - i jest świetnie, to jest taka 

energia, siedemdziesiąt godzin 

spędzone na tej sali w ciągu dziesięciu 

dni to jest jakiś kosmos.    

Na zakończenie spektaklu na 

scenie z koszem pełnym owoców 

pojawiła się dyrektor Kozienickiego 

Domu Kultury Elwira Kozłowska, która 

składając gratulacje uczestnikom i 

prowadzącym wyraziła nadzieję, że 

wakacyjna praca zaowocuje w 

przyszłości. Następnie wręczyła 

wszystkim dyplomy ukończenia 

warsztatów i zaprosiła do udziału w 

warsztatach teatralnych, które będą 

prowadzone w roku szkolnym. 

Dla wielu warsztaty teatralne były 

wyjątkowym przeżyciem. Dzięki nim 

mogą ćwiczyć i ulepszać swoje 

umiejętności aktorskie, co na pewno 

zaowocuje w ich dalszej przyszłości 

związanej z teatrem. Więc kto wie, 

może na scenie Kozienickiego Domu 

Kultury rosną gwiazdy pokroju 

Krystyny Jandy lub Daniela 

Olbrychskiego? 

Bartłomiej Matracki 

20 centymetrów nieświadomości 
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RELACJA: X Festiwal imienia Bogusława Klimczuka 

Jubileuszowy Festiwal 

Diem, Piotr Dąbrówka, muzyk z Radomia oraz 

kozieniczanin Dariusz Szewc. Do koncertu galowego 

jury zakwalifikowało siedem osób. Grand Prix, 

statuetkę festiwalową i czek na 5 tysięcy złotych 

wyśpiewała 17-letnia licealistka z Łodzi Monika 

Mioduszewska. 

Konkurs Piosenki to nie jedyny element festiwalu. 

W programie znalazły się także koncerty zespołów oraz 

występ kabaretu. Piątkowy wieczór zakończył występ 

kabaretu NEO-NÓWKA i zespołu ŻARÓWKI. Zaś na 

finał tegorocznego festiwalu, w sobotni wieczór, 

wystąpił T.LOVE. 

W trakcie dwudniowej imprezy nie zabrakło 

oczywiście recitalu nawiązującego do twórczości 

patrona festiwalu. W tegorocznym koncercie połączono 

prezentację dorobku z prezentacją sylwetki 

kozieniczanina – Bogusława Klimczuka. Postać 

kompozytora wspominali członkowie zespołu PARTITA 

wraz z redaktorem radiowej Jedynki Pawłem 

Sztompke. Wyemitowano także krótki film, w którym 

polskie gwiazdy sceny lat 60. wspominały znanego i 

cenionego kompozytora. 

Honorowy patronat nad festiwalem objęła wdowa 

po kompozytorze pani Krystyna Klimczuk. Patronami i 

fundatorami nagród dla osób wyróżnionych byli: 

Tomasz Śmietanka - Burmistrz Gminy Kozienice oraz 

Janusz Stąpór - Starosta Powiatu Kozienickiego. 

Patronat nad imprezą objęli także: Adam Struzik - 

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jacek 

Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki oraz Czesław 

Czechyra - Poseł na Sejm RP. Patroni medialni X 

Festiwalu to: Polskie Radio Program 1 oraz telewizja 

lokalna „Kronika Kozienicka”. Nad całością czuwała 

dyrektor festiwalu Elwira Kozłowska. Wydarzenie to 

było współfinansowane ze środków samorządu 

województwa mazowieckiego w ramach projektu 

„Powiat Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza 2012”. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Małgorzata Kutyła z KDK zaśpiewała piękny utwór 

Agnieszki Osieckiej „Miasteczko Cud”. 

Laureaci X Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka z fundatorami nagród  

oraz przewodniczącym jury i Miss Kozienic 2012. 
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WAKACJE 2012: Gitara my love 
Przez trzy dni dziewięcioro miłośników 

gry na gitarze szlifowało swoje umiejęt-

ności podczas specjalnych warsztatów 

zorganizowanych w ramach oferty waka-

cyjnej przez Kozienicki Dom Kultury.   

Poprowadził je Sławomir Tomczyk – 

gitarzysta i wokalista bluesowy z do-

świadczeniem pedagogicznym. Uczestnicy 

zostali podzieleni na trzy trzyosobowe 

grupy. Podczas zajęć wykonywano ćwi-

czenia usprawniające technikę gry na 

gitarze oraz zajmowano się opracowa-

niem muzycznym wybranych utworów. 

Efekty pracy warsztatowej można było 

ocenić podczas zakończenia warsztatów. Warsztaty gitarowe poprowadził Sławomir Tomczyk. 

Magazyn Kulturalny Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

Dyrektor: Elwira Kozłowska, Redaktor prowadzący: Piotr Wojnowski, Współpraca: Renata Jasek. 

Redakcja: pracownicy Kozienickiego Domu Kultury oraz młodzież uczestnicząca w Warsztatach Dziennikarskich. 

ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, fax 48 614 26 25, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl   www.dkkozienice.pl 

 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU (50 zł za 

semestr + 10 zł wpisowe) - zajęcia dla dorosłych 

Zapisy od 3 do 11 września, w godzinach od 11.00 do 

13.00. 

ZESPÓŁ BALETOWY „MOTYLEK” (zajęcia 

nieodpłatne) - zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat 

Spotkanie organizacyjne: 18 września godz. 17.00 - 

grupa początkująca i 19 września godz. 17.00 - grupa 

zaawansowana. 

KURS DECOUPAGE (40 zł od osoby za 8 spotkań po 

2 godz.) - zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

Spotkanie organizacyjne: 19 września godz. 16.00. 

GRUPA WOKALNA (zajęcia nieodpłatne) - zajęcia 

dla młodzieży w wieku 12-14 lat 

Spotkanie organizacyjne, podczas którego sprawdzane 

będą umiejętności kandydatów: 24 września godz. 

15.00. 

MŁODZIEŻOWA ESTRADA PIOSENKI (zajęcia 

nieodpłatne) - zajęcia dla młodzieży od 12 lat 

Spotkanie organizacyjne, podczas którego sprawdzane 

będą umiejętności kandydatów: 24 września godz. 

16.00. 

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z ELEMENTAMI 

KULTUROZNAWSTWA (80 zł za miesiąc) - zajęcia dla 

młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich 

Spotkanie organizacyjne: 24 września godz. 16.00. 

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO dla 

początkujących (180 zł od osoby za 12 spotkań po  

2 godz.) - zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

Spotkanie organizacyjne: 24 września godz. 18.00. 

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE (zajęcia 

nieodpłatne) - zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i szkół 

średnich 

Spotkanie organizacyjne: 25 września godz. 15.00. 

KURS RYSUNKU – MANGA / ANIME (zajęcia 

nieodpłatne) - zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i szkół 

średnich 

Spotkanie organizacyjne: 25 września godz. 16.00. 

MŁODZIEŻOWA GRUPA TEATRALNA „STOJĄCY 

LUDZIE” (zajęcia nieodpłatne) - zajęcia dla młodzieży 

gimnazjalnej i licealnej 

Spotkanie organizacyjne: 25 września godz. 16.00. 

GRUPA IMPROWIZACYJNA „APETYCZNE 

KRASNOLUDY Z KOSMOSU” (zajęcia nieodpłatne)  

- zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej 

Spotkanie organizacyjne: 25 września godz. 16.30. 

CHÓR MŁODZIEŻOWY (zajęcia nieodpłatne)  

- zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich  

i starszych (dziewczęta i chłopcy) 

Spotkanie organizacyjne: 26 września godz. 19.00. 

TRENING PAMIĘCI, KONCENTRACJI UWAGI  

I EFEKTYWNEJ NAUKI (30 zł za miesiąc) - zajęcia dla 

młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich 

Spotkanie organizacyjne: 27 września godz. 16.00. 

ZESPÓŁ BREAK DANCE (zajęcia nieodpłatne)  

- zajęcia dla dzieci i młodzieży 

Spotkanie organizacyjne: 27 września godz. 17.00. 

KÓŁKO PLASTYCZNE (zajęcia nieodpłatne) - zajęcia 

dla dzieci i młodzieży 

Spotkanie organizacyjne: 27 września godz. 17.00. 

TAŃCE W KRĘGU (zajęcia nieodpłatne) - zajęcia dla 

młodzieży (gimnazja, szkoły średnie) i dorosłych 

Spotkanie organizacyjne: 27 września godz. 19.00. 

KLUB WOLONTARIATU (zajęcia nieodpłatne)  

- zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich 

Spotkanie organizacyjne: 28 września godz. 16.00. 

WARSZTATY GITAROWE (zajęcia nieodpłatne)  

- zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich 

Spotkanie organizacyjne: 29 września godz. 16.00. 

KOZIENICKI DOM KULTURY im. Bogusława Klimczuka 

ogłasza zapisy na zajęcia na rok szkolny 2012/2013 

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

