
Trasa 6 Trasa Rozrywkowa - Pożegnanie Lata 
 
Warszawa – Kozienice (trasa 79, 87,3 km, ok. 1 godzina 35 min)  

 
Festyn z okazji Dnia Energetyka oraz Pożegnania Lata odbywa się corocznie w pierwszy weekend września 
w Amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim. Impreza ma już ponad 20-letnia tradycję. Przeznaczona jest dla 
całych rodzin, więc każdy znajdzie coś dla siebie. To najbardziej „energetyczne” przedsięwzięcie roku. 
Pierwsze godziny zabawy to blok dla dzieci. Tu zwykle nie zabraknie piosenek, gier oraz zabaw 
przeznaczonych dla najmłodszych. Natomiast dmuchane zamki, zjeżdżalnie oraz karuzele dziecięcego 
miasteczka zadowolą każdego smyka. Tradycją Dnia Energetyka jest także spotkanie seniorów.  
Niezapomnianą zabawę dostarczą popołudniowe koncerty sceny głównej. Do tej pory Kozienice odwiedziły 
m.in. takie gwiazdy jak: Perfect, Bracia, ZAKOPOWER , Urszula, Bajm, Robert Janowski, Andrzej Piaseczny, 
Budka Suflera. Wśród gwiazd znalazły się także liczne, znane kabarety. Dodatkową atrakcję stanowią stoiska 
twórców regionalnych oraz liczne kramy a na nich smakołyki wszelakie. Festyn kończy wspaniałe widowisko 
pirotechniczne, przy dźwiękach muzyki. 

Impreza corocznie przyciąga tłumy okolicznych mieszkańców oraz turystów. Tym bardziej, że początek 
września zazwyczaj odznacza się dobrą pogodą. Przedłużmy, więc lato jeszcze chociaż na jeden weekend. Kto 
żyw niech jedzie. Na pewno nie pożałuje. 

W Kozienicach warto spędzić cały weekend. W związku z tym proponujemy zarezerwować wcześniej nocleg 
w pensjonacie na tym samym ośrodku lub położonym w pobliżu „Kryształowym pałacyku”. Po atrakcjach 
dnia poprzedniego, warto drugi dzień przeznaczyć na słodkie lenistwo nad kozienickim akwenem. 
 
 
Festiwal Piosenki Polskiej im. Bogusława Klimczuka - I Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Bogusława 
Klimczuka odbył się w październiku 2002 roku, w sali widowiskowej kozienickiego Domu Kultury. Od tamtej 
pory organizowany jest corocznie w ostatni weekend sierpnia i cieszy się niegasnącą sławą, przyciągając 
coraz to nowe rzesze wielbicieli. Organizatorem festiwalu jest gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. 
Bogusława Klimczuka. Festiwal poza tym, że przypomina legendarne piosenki kompozytora w wykonaniu 
sław polskiej estrady, promuje również, a może przede wszystkim młode talenty. Program imprezy co roku 
jest bardzo bogaty.  
Honorowy patronat nad festiwalem objęła wdowa po Kompozytorze pani Krystyna Klimczuk. Ponadto 
imprezie patronują dodatkowo największe osobistości ze świata polityki i kultury. Od 2004 roku festiwalowi 
towarzyszy mosiężna statuetka, której projekt wykonał Grzegorz Szewczyk – rzeźbiarz z Kozienic. W czasie 
dwudniowej imprezy, z jednej strony, występują młodzi wykonawcy „walczący” o nagrody pieniężne podczas 
Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka, z drugiej zaś swój dorobek prezentują artyści 
obeznani już z polską sceną muzyczną. Na deskach kozienickiego amfiteatru młodzież z terenu całego kraju 
ma, więc okazję sprawdzenia swoich umiejętności wokalnych, a także pogłębienia zainteresowań 
muzycznych. Konkurs Piosenki to najważniejszy, ale nie jedyny element festiwalu. W programie znajdują się 
także występy kabaretów, gwiazd estrady, teatru i filmu. Do tej pory Kozienice odwiedzili między innymi: 
Trubadurzy, Leszcze, Joanna Rawik, VOO-VOO, Łzy, De Mono oraz Papa Dance, Justyna Steczkowska, Marcin 
Rozynek, Olga Bończyk, DODA, Patrycja Markowska oraz T.LOVE. Co roku nie może oczywiście także 
zabraknąć recitalu nawiązującego do twórczości patrona festiwalu. A wszystko to odbywa się we  wspaniałej, 
niepowtarzalnej atmosferze, która łączy pokolenia, a także przepięknej scenerii kozienickiego amfiteatru, 
która zachwyca turystów oraz mieszkańców Kozienic.  
 
 
Patron festiwalu – kompozytor Bogusław Klimczuk urodził się w Kozienicach. Znany jest szerokiej 
publiczności przede wszystkim jako twórca licznych przebojów z nurtu muzyki rozrywkowej, które śpiewała i 
nadal śpiewa cała Polska. Niezapomniane do dziś utwory to m. in. „Rudy Rydz”, „Czarny Alibaba”, „Cóż 
wiemy o miłości”, „Jest Warszawa”. Klimczuk to także jeden z prekursorów muzyki jazzowej w Polsce, który 
pierwszy zaczął grać aranżacje be-bopowe i stworzył zespół jazzowo-rozrywkowy pod nazwą „Boogie Band”. 
Skomponował także sygnał Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Kompozytorowi nie obcy 



był także musical. Jego dzieło „Och, laleczko” wielokrotnie wystawiane było w Operetce Wrocławskiej i 
Łódzkiej. 
 
 
 
Doroczny wykaz wydarzeń kulturalnych znajdziemy na stronach internetowej www.kozienice.pl, 
kozienice.dt.pl, www.dkkozienice.pl  

 

 
 
 

http://www.kozienice.pl/
http://www.dkkozienice.pl/

