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Znamy wyniki konkursu
na inicjatywy mieszkańców!
Trzy

inicjatywy

kulturalne,

zgłoszone

przez

mieszkańców

Gminy

Kozienice, otrzymały dofinansowanie na ich realizację. Na początku

Magazyn Kulturalny

sierpnia Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłosił

Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka

wyniki konkursu w ramach projektu „Razem dla kultury w Gminie
Kozienice”. Lada moment ruszy ich realizacja, a mieszkańcy będą mogli
cieszyć się z nowych koncertów, wykładów, wystaw i spotkań!

WRZESIEŃ 2020 w KDK:
> Codziennie, za wyjątkiem
czwartków, zapraszamy na seanse
filmowe do kina.
> Wtorek – wtorek, 1-8 września.
Zapisy na Uniwersytet Trzeciego
Wieku Kozienickiego Domu
Kultury na rok akademicki
2020/21 (13. edycja).
>
Wtorek,
4
września.
„Sympatyczny quiz ekologiczny”
w „Kulturalnej grupie KDK” na
portalu Facebook.
> Poniedziałek, 7 września, godz.
17.00.
Warsztaty
on-line
„Recykling w domu. Drugie życie
przedmiotów” w „Kulturalnej
Grupie KDK” na portalu Facebook.
> Środa, 9 września, godz. 11.00.
Uroczysta inauguracja 13. edycji
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
KDK w
amfiteatrze na terenie
Ośrodka Rekreacji i Turystyki
Kozienickiego Centrum Rekreacji
i Sportu.
> Piątek, 11 września, godz.
17.00. Wykład on-line „Zero
wa st e d la poc z ą tkuj ą cyc h”
w „Kulturalnej grupie KDK” na
portalu Facebook.
> Niedziela, 13 września, godz.
12.00. Poranek teatralny dla
dzieci
pt.
„Krasnoludek
u Kupca”.
> Sobota, 19 września, godz.
11.00.
O twarte
warsztaty
literackie
dla
młodzieży
i dorosłych.
> Niedziela, 20 września, godz.
18.00. Koncert on-line — Michał
Pastuszak
z
zespołem
w „Kulturalnej grupie KDK” na
portalu Facebook.
> Sobota, 26 września. Koncert
muzyki
jazzowo-popowej
z okazji „Międzynarodowego Dnia
Muzyki”.
>
Środa,
30
września.
Nr 112 „Magazynu Kulturalnego
KDK”.

Realizowany

przez

Kozienicki

Dom

Dyrektor

Kozienickiego

Domu

Kultury im. Bogusława Klimczuka projekt

Elwira Kozłowska, animator

„Razem dla kultury w Gminie Kozienice”

Narodowego

Centrum

jest

Jaszczewska

i

częścią

Inicjatywy

programu

Lokalne

„Dom

2020”,

Kultury+

ogłoszonego

Kultury

z

ramienia

Kultury

koordynator

Ligia

projektu

z ramienia KDK Mariusz Basaj.

przez Narodowe Centrum Kultury.

Posiedzenie

komisji,

wideokonferencji,

odbyło

się

jest jednym z najważniejszych etapów tego

31

r.

trakcie

projektu. Pomaga w aktywizowaniu lokalnej

członkowie jury byli bardzo zgodni, a ich

społeczności i pozwala odkrywać potencjał

oceny zbieżne.

– Konkurs na inicjatywy mieszkańców

kulturotwórczy

kozieniczan

–

tłumaczy

lipca

2020

W

w

formie
w

piątek,
obrad

Oni wygrali

dyrektor KDK Elwira Kozłowska, dodając:

Najwyżej oceniony został wniosek

– Przez kilka tygodni nasi mieszkańcy

złożony

mogli zgłaszać swoje pomysły na nowe

Ogólnokształcące

działania z zakresu kultury. Następnie ich

Czarnieckiego, czyli „Kobieto! Puchu

wnioski przeszły kilkuetapową weryfikację.

marny! – czy aby na pewno?”. Otrzymał

Najpierw pod względem formalnym, potem

on

w

mieszkańców (za 136 głosów w ankiecie on

głosowaniu

mieszkańców,

a

finalnie

78

przez

punktów

zostały ocenione przez specjalnie powołaną

-line),

do tego komisję konkursową.

Wnioskodawcy

co

dało

teatr

od
mu

I

Liceum

im.

Stefana

komisji
łącznie

proponują
małych

88

10

od

oczek.

mieszkańcom

Wybrali najlepsze

m.in.

Na konkurs wpłynęły w sumie cztery

spotkania i prelekcje, a także publikację
–

oceny

przedsięwzięcia będą kobiety.

dokonała

Zastępca

komisja,

Burmistrza

Społecznych

w

Gminy
Dorota

składzie:
Kozienice
Stępień,

głównymi

form,

wnioski od mieszkańców. Ich ostatecznej

ds.

i

Na

drugim

plebiscyt,

bohaterkami
miejscu

tego

uplasował

(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Znamy wyniki konkursu
na inicjatywy mieszkańców!
kluczowe, ale widać zbieżność. Myślę, że przełoży

(Ciąg dalszy ze strony 1)

się

to

na

zainteresowanie

samymi

projektami,

się fotograficzny projekt „Razem z Gminą Kozienicką”,

a mieszkańcy chętnie wezmą udział w organizowanych

zgłoszony przez Wiktorię Krekorę („Wiktoria Krekora

wydarzeniach – zaznacza dyrektor Elwira Kozłowska.

— w grupie siła”). Otrzymał on 76 punktów (w tym

Już niedługo zaczynają

10 za 124 głosy mieszkańców).
Podium

domknęły

W środę, 12 sierpnia 2020 r., podpisaliśmy w tej
czyli

sprawie specjalne porozumienia. Na umowach swoje

multimedialna inicjatywa Stowarzyszenia „Przystanek

podpisy złożyli: Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury

Inicjatywa”. W sumie zgromadziła ona 61 punktów

Elwira

(w tym 10 za 124 głosy mieszkańców).

wnioskodawców: Zastępca Dyrektora I LO im. Stefana

Poza

podium

„Muzyczne

znalazło

Kozienice”,

się

„Honorowe

Kozłowska

Czarnieckiego

oraz

w

przedstawiciele

Kozienicach

Anna

Wiceprezes

w formie premiery filmu”, zgłoszone przez Klub

Inicjatywa” Albert Kopański oraz Wiktoria Krekora,

Honorowych Dawców Krwi przy Enea Wytwarzanie

reprezentująca grupę „Wiktoria Krekora – W grupie

sp. z o.o. Ten pomysł uzyskał łącznie 31 punktów,

siła”.

Komisja
do

postanowiła

dofinansowania

wniosków,

w

trzech

kwotach

Stowarzyszenia

Liwocha,

Krwiodawstwo w Kozienicach – wydarzenie kulturalne

z czego 6 za 61 głosów od mieszkańców.

Zarządu

wszystkich

„Przystanek

Wraz z końcem sierpnia zakończył się pierwszy

o

skierowaniu

najwyżej

ocenionych

postulowanych

przez

etap projektu, a lada dzień na dobre ruszy etap drugi,
czyli
Te

właściwa
będą

realizacja

realizowane

w

inicjatyw
okresie

mieszkańców.

od

1

września

wnioskodawców. Na ich realizację przeznaczone

do 10 listopada 2020 r. O wszystkich wydarzeniach

zostanie ponad 19 tysięcy złotych, a mieszkańców

będziemy informować za pośrednictwem naszej strony

czekają:

internetowej i mediów społecznościowych.

koncerty,

wykłady,

spotkania,

wystawy

i wiele innych atrakcji.

Projekt „Razem dla kultury w Gminie Kozienice”

– Warto zwrócić uwagę na fakt, że wybór komisji

realizowany

jest

przez

Kozienicki

Dom

Kultury

był podobny do wyboru mieszkańców głosujących

im. Bogusława Klimczuka w ramach programu „Dom

w ankiecie. Środki otrzymają zatem te projekty, które

Kultury+

zdobyły

dofinansowany

największą

popularność.

Oczywiście

głosowanie internetowe nie było w tym przypadku

Inicjatywy
ze

Lokalne

środków

2020”

Narodowego

i

został
Centrum

Kultury.

Podpisanie porozumienia to bardzo ważna chwila zarówno dla Kozienickiego Domu Kultury, jak i dla samych
wnioskodawców. Był to sygnał, że wkrótce będzie można rozpocząć realizację nagrodzonych pomysłów.
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PARTNER:

Przyroda to cenny skarb.
Zadbajmy o nią wspólnie

„Wirtualne życie, realne problemy środowiska” - razem dla ekologii w Gminie Kozienice,
to tytuł projektu proekologicznego, który Kozienicki Dom Kultury realizuje we
współpracy z Eneą Wytwarzanie. Za nami pierwsze wydarzenia w ramach tej akcji:
spektakl dla dzieci, warsztaty i wykład; wkrótce poznamy też wyniki konkursów.
Podpowiadamy, które treści są ciągle dostępne w sieci i na co jeszcze warto czekać.

O bogactwie przyrody w otoczeniu Elektrowni Kozienice opowiedział w specjalnym wykładzie
Prezes Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego Jacek Tabor.

Nasz

projekt

rozpoczęliśmy

w

połowie

lipca

i przewidujemy, że będzie on realizowany do końca
września.

Wśród

głównych

założeń

całego

Działamy w sieci
Cały projekt realizowany jest w formie on-line,
za pomocą portalu Facebook. Korzystając z naszych

przedsięwzięcia, jest chęć zwiększenia świadomości

doświadczeń

mieszkańców

bezpieczeństwo

naszej

gminy

na

temat

potrzeby

w

sieci

i

mając

mieszkańców,

naszej przyrody, podpowiadamy jak o nią dbać,

pn. „Kulturalna grupa KDK” (facebook.com/groups/

promujemy wartości proekologiczne.

grupaKDK).

mieszkańcy

Gminy

Kozienice,

mamy

Wirtualne

działania

oficjalnej

projektowe

grupy

kolejny

zaprosiliśmy

Jako

do

względzie

raz

ochrony środowiska naturalnego. Mówimy o bogactwie

–

ich

na

po

KDK

rozpoczęliśmy

to szczęście, że żyjemy w otoczeniu przepięknej

w połowie lipca od ogłoszenia dwóch konkursów

przyrody. Zarówno Puszcza Kozienicka, jak i Dolina

plastycznych: „Z zielonych pobudek – Ekoludek” dla

Środkowej Wisły, to prawdziwe, naturalne perełki. Na

dzieci i młodzieży oraz „Piękno Ziemi Kozienickiej”

co dzień, może nie do końca zdajemy sobie z tego

dla dorosłych. Zgodnie z regulaminem, do stworzenia

sprawę – mówi Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury

prac

Elwira Kozłowska i dodaje: – Chcemy zwrócić uwagę

materiały,

mieszkańców na te naturalne skarby i przypomnieć,

Przyjmowanie

że

a na początku września poznamy laureatów, dla

wszyscy

odpowiedzialnie
podpowiadamy

powinniśmy
wobec
im,

zachowywać

środowiska.

podsuwamy

się

Jednocześnie

proste

na ekologiczne działania w życiu codziennym.

konkursowych
które

autorzy
nadają

zgłoszeń

musieli
się

już

do
się

wykorzystać
recyklingu.
zakończyło,

których przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody.

sposoby
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Przyroda to cenny skarb.
Zadbajmy o nią wspólnie

(Ciąg dalszy ze strony 3)

Bądź eko w domu
Kolejną
warsztaty
pn.

propozycją
z

dla

tworzenia

„Łatwe

patenty

mieszkańców

ekochemii

na

były

gospodarczej

ekodetergenty”.

Zajęcia

poprowadziła Joanna Baranowska – ekoaktywistka,
ekoedukatorka, autorka bloga www.organiczni.eu oraz
książki „Jak kompostować? To proste!”.
W

trakcie

zajęć

przedstawione

zostały

proste

przepisy na takie środki czystości jak m.in. proszki do
prania, kostki do zmywarki czy do WC. Wszystkie
z nich da się bardzo łatwo wykonać w domu. Ciągle
można się przekonać jak to zrobić, bo warsztaty będą
dostępne dla widzów aż do 21 września. Wystarczy
poszukać w grupie na portalu Facebook zakładki

Dla uczestników naszych konkursów plastycznych
przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody: gry planszowe
i zestawy (butelka + dzbanek) do filtrowania wody.

„Razem dla ekologii w Gminie Kozienice”.
Naturalne bogactwo i spektakl
Oprócz warsztatów, naszym widzom oferujemy
wykłady. Pierwszy z nich, zatytułowany „Bogactwo
owadów

Elektrowni

Kozienice

(Enea

Wytwarzanie

Sp. z o.o.)”, wygłosił Jacek Tabor, Prezes MazowieckoŚwiętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego.
Przyrodnik opowiadał kozieniczanom o owadach
i

roślinach

występujących

w

obrębie

elektrowni.

Szacuje się, że w tym miejscu występuje około 650
gatunków owadów. W sumie, na tym terenie może
bytować aż 80 tysięcy osobników. Ten wykład był
dostępny dla widzów w dniach 14-21 sierpnia.
Oczywiście pamiętamy również o najmłodszych.
Specjalnie

dla

nich,

we

współpracy

z

Teatrem

Blogerka Joanna Baranowska opowiadała o tym,
jak w prosty sposób samemu przygotować
bezpieczną dla środowiska chemię domową.

„Kultureska” z Krakowa, przygotowaliśmy spektakl
„Skrzydlaty

Odlot”.

Był

to

kolorowy

musical

ekologiczny z mądrym przesłaniem. Maluchy mogły go
oglądać w dniach 23-24 sierpnia.
Co jeszcze nas czeka?
Przed nami jeszcze sporo wydarzeń związanych
z naszym projektem. Już 4 września uruchomimy
specjalny quiz. Warto być tego dnia w „Kulturalnej
grupie KDK” punktualnie o godz. 18.00. O tej porze
pojawi
(i

się

20

oczywiście

pytań.

Na

autorów

poprawnych)

najszybszych

odpowiedzi

czekają

nagrody – butelki filtrujące.

Michała Pastuszaka z zespołem. Ten odbędzie się

W poniedziałek, 7 września, o godz. 17.00 odbędą

20 września, o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy!

się kolejne warsztaty on-line („na żywo”), tym razem

Projekt „Wirtualne życie, realne problemy

poświęcone recyklingowi. Z kolei na 11 września

środowiska” – razem dla ekologii w Gminie

zaplanowaliśmy wykład o tematyce „zero waste”. O tej

Kozienice,

idei widzom opowie Eliza Sobczuk.

Dom

Zwieńczeniem

projektu

będzie

koncert

on-line

realizowany

Kultury

im.

jest

przez

Bogusława

Kozienicki
Klimczuka.

Partnerem projektu jest Enea Wytwarzanie.
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„Lato w mieście — wakacje 2020 z KDK”
Kolejne tygodnie dobrej zabawy
Jak co roku, Kozienicki Dom Kultury przygotował na czas letniej przerwy od szkoły
szereg ciekawych zajęć oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży. Tegoroczna akcja „Lato
w mieście — wakacje 2020 z KDK” trwała od 1 lipca do 27 sierpnia. W tym czasie,
nasi instruktorzy dbali o to, by ich podopieczni nie tylko dobrze się bawili, ale doskonalili
też swoje umiejętności. Publikujemy kolejną część fotorelacji z tych zajęć.

Szymon Gniadkowski – dyplomowany instruktor tańca, wielokrotny Mistrz Polski formacji w tańcach
latynoamerykańskich – po raz kolejny zabrał młodzież do świata muzyki i disco.

Instruktor KDK Helena Szamańska przygotowała dla dzieci warsztaty taneczne „Baletnica”.
Jak zawsze, były to zajęcia pełne pozytywnej energii, a dziewczynki wychodziły z nich zachwycone!

Kamil Koksa zaprosił dzieci i młodzież na indywidualne warsztaty pianistyczne. W ich programie znalazły się
m.in.: nauka czytania nut, podstaw rytmiki, wybranych utworów muzycznych, synchronizacja gry na obie ręce.
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„Lato w mieście — wakacje 2020 z KDK”
Kolejne tygodnie dobrej zabawy

Miłośnicy gry na gitarze oraz na ukulele mieli okazję potrenować z Małgorzatą Koksą. Współpracująca
z Kozienickim Domem Kultury instruktorka uczyła m.in. czytania tabulatur. Były też różnego rodzaju ćwiczenia
oraz nauka wybranych utworów muzycznych. Aż chce się napisać: „i gra gitara!”.

Czym są węzły makramy? Tego dowiedzieli się uczestnicy zajęć „Brelok makramowy”, prowadzonych przez
instruktor KDK Agnieszkę Bieńkowską. W ich trakcie, przy użyciu sznurka ozdobnego i technik wiązania
węzłów, stworzyli wyjątkowe breloki do kluczy. Takie zajęcia bawią i uczą!

„Kolorowa puszka” to tytuł zajęć plastycznych, które poprowadziła instruktor KDK Patrycja Dąbrowska.
W ich trakcie dzieci tworzyły unikatowe organizery na kredki. Do ich stworzenia wykorzystały puste puszki,
klej, kolorowy papier i różnego rodzaju ozdoby, takie jak np. brokat czy barwne naklejki.
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„Lato w mieście — wakacje 2020 z KDK”
Kolejne tygodnie dobrej zabawy

Czy z papieru można zrobić kolorowe witraże? Okazuje się, że tak. Przekonali się o tym uczestnicy zajęć
plastycznych „Papierowy witraż”, które poprowadziła instruktor KDK Patrycja Dąbrowska. W ruch poszedł
kolorowy papier oraz bibuła, a po godzinie pracy dzieci mogły się cieszyć z pięknych efektów.

„Łapacze snów” to bardzo popularne ozdoby, które często pojawiają się w polskich domach. Kolejne z nich
powstały podczas zajęć w Kozienickim Domu Kultury, które poprowadziła Patrycja Dąbrowska. Do ich
wykonania uczestnicy użyli drewnianych obręczy, włóczki, piór oraz koralików. Efekty były bardziej niż
zadowalające, a nowe łapacze z pewnością będą wspaniałymi pamiątkami z wakacji w KDK.

W te wakacje nie mogło zabraknąć zajęć z tworzenia biżuterii, które — jak zawsze — poprowadziła
Irmina Węgrzycka. Współpracująca z KDK instruktor zaproponowała dzieciom wykonanie unikatowych
bransoletek przy pomocy łańcuszków, koralików i zawieszek. Wyszło świetnie!
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„Lato w mieście — wakacje 2020 z KDK”
Kolejne tygodnie dobrej zabawy

„Jestem motylem” to tytuł interesujących zajęć z instruktor KDK Agnieszką Bieńkowską. W ich trakcie
powstał wyjątkowy kolaż, do stworzenia którego wykorzystano… sylwetkę każdego z uczestników
warsztatów. Bez wątpienia było to niecodzienne doświadczenie dla młodych artystów.

Instruktor KDK Halina Koryńska zaproponowała warsztaty jogi. W ich programie były: rozgrzewka, ćwiczenia
rozciągające, podstawowe i bardziej zaawansowane asany jogi z użyciem pasków, piłek, koców i klocków.

Artysta, plastyk Wojciech Stachurski przygotował warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Ich celem była
nauka postrzegania, obserwacji otaczającego nas trójwymiarowego świata, analiza oraz jego interpretacja,
zapisana w sposób plastyczny za pomocą ołówka i farb na powierzchni kartonu. Rysowanie oraz malowanie
martwej natury, pejzażu, szukanie proporcji, kolorów, światłocienia, nauka kompozycji, perspektywy
oraz ogólnych zasad tworzenia prac artystycznych z dziedziny plastyki.
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„Lato w mieście — wakacje 2020 z KDK”
Kolejne tygodnie dobrej zabawy

Na początku sierpnia odbyły się drugie podczas tych wakacji warsztaty aktorskie. Przez pięć dni dzieci
zgłębiały tajniki sztuki teatralnej pod okiem Marcina Masztalerza — aktora teatralnego i telewizyjnego,
reżysera, pedagoga, twórcy spektakli i wykładowcy. To były niezwykle ciekawe zajęcia.

„Gry zręcznościowe — rozgrywki wakacyjne” pod takim hasłem przebiegała wspaniała zabawa, która odbyła się
14 sierpnia. Na dzieci i młodzież tego dnia czekały m.in. bańki mydlane, kręgle, strzelanie z łuku i inne gry
zręcznościowe. Nad całością czuwały Marlena Zielińska i Agnieszka Krynicka z KDK.

W wakacje pamiętaliśmy o młodych kinomanach. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy letni cykl „Filmowe środy
w kinie KDK”, w ramach którego wyświetlane były filmy familijne oraz popularne animacje. Na te seanse
obowiązywały preferencyjne ceny biletów, a widzowie zobaczyli kilka naprawdę ciekawych produkcji.
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„Lato w mieście — wakacje 2020 z KDK”
Kolejne tygodnie dobrej zabawy

Nowością w tegorocznej ofercie wakacyjnej były warsztaty z drukarką 3D. Doodler to niezwykła, ręczna
drukarka 3D w postaci długopisu. Rysuje podgrzanym tworzywem, co daje możliwość budowania obiektów 3D
bez tworzenia modeli komputerowych. Uczestnicy zajęć szybko przekonali się, jak dużo frajdy może ona dać.
Możemy wykonywać portrety, napisy, ozdoby, gadżety, figurki, zabawić się w modowych projektantów,
motoryzacyjnych designerów… i stworzyć wszystko to, co naszkicuje nasza pomysłowość!

Kolejną nowością, która cieszyła się dużym zainteresowaniem było „Mobilne planetarium”. To jedyna
i niepowtarzalna szansa na podziwianie kosmosu bez wychodzenia z sali lekcyjnej. Pokazy astronomiczne mają
za zadanie zaszczepić wśród dzieci i młodzieży chęć poszerzania wiedzy o otaczającym nas Wszechświecie.
Nic dziwnego, że na wycieczkę wśród gwiazd było tak dużo chętnych. Zarówno warsztaty z drukarką 3D,
jak i pokazy w planetarium, poprowadzili animatorzy z agencji „Modra Sowa”.
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Pierwsze kroki do świata teatru
Wakacje w Kozienickim Domu Kultury to czas ciekawych inicjatyw, a czasem i wyzwań.
Tak było w przypadku uczestników zajęć aktorskich dla dzieci, którzy zadebiutowali
przed publicznością, wystawiając dwa spektakle – kolejno 31 lipca i 7 sierpnia.
Pięciodniowe

warsztaty

aktorskie

z

Marcinem

Masztalerzem odbyły się w te wakacje dwa razy.
Pierwsza grupa zgłębiała tajniki świata teatru w dniach
27-31 lipca. Efektem tych prac był krótki spektakl,
który 31 lipca dzieci wystawiły dla swoich bliskich
w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego.
Uczestnicy zajęć chętnie pokazywali to, czego się
nauczyli, prezentując m.in. ćwiczenia z mimiki twarzy
czy

historię

nieudanego

przyjęcia

instrumentów

dętych.
Kolejna grupa do pracy ruszyła 3 sierpnia, by już
7

sierpnia

wystawić

przedstawienie,

nawiązujące

w swoich założeniach do antycznych tragedii greckich.
I jak to u wielkich klasyków bywało, nie mogło
zabraknąć tu śmierci bohaterów.
Oba spektakle zostały nagrodzone brawami przez
widzów: rodziców, dziadków, rodzeństwo młodych
aktorów. Były też liczne gratulacje, podziękowania
i pamiątkowe dyplomy.
Zajęcia teatralne poprowadził Marcin Masztalerz
– aktor teatralny i telewizyjny, reżyser, pedagog,
konferansjer,

twórca

wykładowca

spektakli

Instytutu

teatralnych,

Doskonalenia

Kadr

Pedagogicznych. Warsztaty zrealizowano w ramach
akcji „Lato w mieście – wakacje 2020 z KDK”.

Dobra zabawa to najlepsza nauka
„Leśna Przygoda, czyli na ratunek Planecie” to tytuł kolejnego spektaklu, który odbył
się w Kozienickim Domu Kultury, w ramach cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”.
W

niedzielę,

9

sierpnia,

koncertowo-kinowej

zgromadzeni

Centrum

w

sali

Kulturalno-

Artystycznego młodzi widzowie zobaczyli przepiękną
bajkę z mądrym przesłaniem w wykonaniu artystów
z warszawskiego Teatru „Ptasie Melodie”.
Przedstawienie
szacunku

do

właściwych

nauczyło

przyrody,

zachowań

w

najmłodszych
a

zwłaszcza

lesie

czy

widzów
zwierząt,

segregowania

odpadów. Uświadomiło im, że Ziemia to nasz wspólny
dom, za który ponosimy odpowiedzialność.
Spektakl

miał

interaktywną

formę,

a

młodzi

widzowie mieli okazję wykazać się swoją wiedzą.
Uroku całej zabawie dodały śliczne kostiumy zwierząt,
barwna scenografia i autorska muzyka.

To było radosne przedstawienie z dobrym przesłaniem.
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Zapraszamy do Kina KDK
Lato dobiega końca, ale filmowe emocje w „Kinie KDK” nigdy się nie kończą. Dla naszych
widzów tradycyjnie szykujemy ciekawe propozycje i — jak zawsze — zapraszamy na
seanse! Już dziś możemy zdradzić, że czekają nas duże premiery.
Wrzesień w kozienickim kinie rozpoczynamy od
mocnego

uderzenia.

Już

4

września

czeka

nas

Na

horyzoncie

premiera

hitu

długo

Vegi pt. „Pętla”. Tym razem znany reżyser pokazuje

premierowo w Kozienicach już 4 października.

siatki

klubów

nocnych

Cały

czas

przebojową

wyczekiwana

Animation,

„Trolle

historię

Tę

też

DreamWorks

ogólnopolska premiera najnowszego filmu Patryka
prawdziwą

2”.

jest

od

czekamy

też

animację
na

dwie

czyli

zobaczymy
wyjątkowe

kontrolowanych przez agenta CBŚP, która stała się

superprodukcje, których premiery zostały przełożone

elementem

ze względu na pandemię. Chodzi m.in. o najnowszy

gry

ukraińskich

i rosyjskich

służb

specjalnych poprzez sekstaśmy z udziałem polityków,

film

celebrytów, duchownych i innych osób z pierwszych

„Incepcja”, „Interstellar”), czyli „Tenet”. Tym razem

stron gazet. Vega pozyskał do współpracy nie tylko

reżyser

wszystkich kluczowych uczestników tego procederu,

szpiegostwa, podróży w czasie i ewolucji. Jedno jest

ale

również

posiada

kamer.

pewne: szykuje się wartka akcja. Następny film, który

W

obsadzie

filmu

Antoni

z pewnością zobaczymy w Kozienicach, to „Mulan”,

nagrania
znaleźli

z ukrytych
się

m.in.:

Królikowski, Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski.

Christophera

Nolana

porusza

wątki

(trylogia

Batmana,

międzynarodowego

czyli aktorska wersja animowanego hitu studia Disney

Z kolei na młodszych widzów czekają dwa filmy

z 1998 roku. Po raz kolejny przenosimy się do dalekiej

familijne. Pierwszy z nich to „Rocca zmienia świat”.

Azji, by poznać historię kobiety, która zaciąga się do

Tytułowa

cesarskiej armii, by uratować schorowanego ojca.

bohaterka

to

11-latka,

która

prowadzi

niezwykłe życie. Jej ojciec jest astronautą, a ona

Szczegółowe

informacje

temat

ze szkolnymi tyranami, pomaga osobom bezdomnym

z pandemią, a także repertuaru kina i zapowiedzi są

i z niekończącym się optymizmem zjednuje ludzi

dostępne

wokół

animacja

www.kinokozienice.pl. Do kina zapraszają Gmina

wielka

Kozienice, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława

„Pettson
przyjaźń”,

Następna

i Findus
czyli

człowieka z kotem.

–

propozycja
mały

historia

to

kłopot,

niezwykłej

przyjaźni

na

naszej

sanitarnych

oferty,

regulaminu,

siebie.

obostrzeń

na

— gdy tylko pojawia się taka potrzeba — rozprawia się

stronie

związanych
internetowej

Klimczuka oraz Stowarzyszenie „Łódź Filmowa”.
#widzimysięwkinie

Natura to również kultura

Takie kolorowe tabliczki stanęły przed naszą siedzibą w sierpniu. Raz jeszcze prosimy: szanujmy naturę!
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