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Kozienicki Dom Kultury z grantem Kozienicki Dom Kultury z grantem 
od PSE. Zakupimy nowy sprzętod PSE. Zakupimy nowy sprzęt

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława 
Klimczuka otrzymał od Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych S.A. grant w wysokości 
16 750 zł na realizację projektu „#WzMOCnij 
ciało w KDK” w ramach programu „WzMOCnij 
Swoje Otoczenie”. Środki te zostaną 
przeznaczone na zakup nowego sprzętu do 
sali zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-
Artystycznego i posłużą do organizacji nowych 
zajęć.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski 
program grantowy realizowany przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów  
i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek,  
czy ośrodków pomocy społecznej oraz do organizacji 
pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne  
i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym  

z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, 
bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój 
wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, 
zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach 
programu. 

– Miło mi poinformować, że nasz projekt 
„#WzMOCnij ciało w KDK” został pozytywnie oceniony  
i otrzyma grant na kwotę w wysokości 16 750 zł. Środki 
te przeznaczymy na zakup sprzętu do naszej sali zajęć 
tanecznych. Będą to m.in. krzesła do jogi, sprzęt 
nagłaśniający czy sprzęt do prowadzenia ćwiczeń 
dla dzieci z niepełnosprawnościami – mówi Dyrektor 
Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska.

Nowe zajęcia
Sprzęt, który zostanie zakupiony dzięki środkom  

z grantu, posłuży nie tylko do poprawienia  
Ciąg dalszy na str. 2
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atrakcyjności już prowadzonych zajęć, ale pozwoli 
zorganizować nowe warsztaty. Kozienicki Dom Kultury 
pracuje nad ofertą zajęć ruchowych skierowanych do 
dzieci z niepełnosprawnościami.

– Planujemy m.in. zakup maty sensorycznej, desek 
równoważnych i rotacyjnych, dysków dotykowych 
czy zestawu specjalistycznych piłek oraz gąbek. 
Sukcesywnie staramy się zwiększać dostępność naszej 
oferty, a te warsztaty będą kolejnym, bardzo ważnym 
działaniem w tym kierunku – dodaje Elwira Kozłowska.

Dodatkowe informacje o programie można 
znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz  
www.wzmocnijotoczenie.pl. 

O realizacji projektu będziemy na bieżąco  
informować na naszych profilach w mediach 
społecznościowych, gdzie zapraszamy.

Ciąg dalszy ze str. 1

Upały nam nie straszne.  Upały nam nie straszne.  
Udogodnienia wokół siedziby KDKUdogodnienia wokół siedziby KDK

Koniec czerwca oraz druga połowa lipca 
przyniosły nam fale upałów. Kozienicki Dom 
Kultury zadbał o to, by w te najgorętsze dni  
w roku mieszkańcy mieli możliwość 
skorzystania z ochłody (i ich czworonogi). 
Wokół Centrum Kulturalno-Artystycznego 
pojawiły się letnie udogodnienia. 

Rozwiązania o których mowa zawitały do nas jeszcze 
w ostatnich dniach czerwca. Po pierwsze, powróciła 
kurtyna wodna, którą rokrocznie rozstawiamy dzięki 
współpracy z Kozienicką Gospodarką Komunalną.  
Ta jak zwykle cieszy się dużym zainteresowaniem, 
zwłaszcza ze strony młodszych mieszkańców.

Warto też wspomnieć, że po przerwie związanej 
z pandemią i wynikającymi z niej obostrzeniami 
sanitarnymi ponownie uruchomiliśmy poidełko na 
pierwszym piętrze CKA, w pobliżu łazienek. 

Świetnym rozwiązaniem okazało się także nowe 
poidełko dla kozienickich zwierzaków - szczególnie 
przydatne podczas spacerów w upalne dni. Miski ze 
świeżą wodą można znaleźć tuż przy sali na rogu, 
przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Legionów; miski 
znajdują się w specjalnej budce, dzięki czemu woda 
jest w cieniu i się tak nie nagrzewa. 

Zadbaliśmy również o stronę wizualną. W czerwcu, 
wiosenne bratki zostały zastąpione przez cudowne 
begonie i pięknie towarzyszące im trzykrotki. 

Tradycyjnie zachęcamy do korzystania z tych 
rozwiązań i oczywiście do odwiedzania naszej 
siedziby. Zapraszamy do nas! 

Nowe kwiaty na rabatkach cieszą oko,  
a kurtyna wodna pozwala się schłodzić.

CKA to „obowiązkowy” punkt postoju dla  
kozienickich czworonogów, bo czeka na nich woda.
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Mężczyźni dla Pań, czyli „Kobiety  Mężczyźni dla Pań, czyli „Kobiety  
Kobietom” po raz trzeci Kobietom” po raz trzeci 

Za nami trzecie spotkanie motywacyjne  
w ramach cyklu „Kobiety Kobietom”.  
W czwartek, 30 czerwca, przed damską 
publicznością wystąpili tym razem panowie: 
dziennikarz Tomasz Kammel i skrzypek Tomasz 
Dolski. Był to finał cyklu w 2022 roku.

Cykl „Kobiety Kobietom” to projekt Gminy Kozienice 
skierowany specjalnie do pań. Jego inicjatorką jest 
Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice ds. Społecznych 
Dorota Stępień, która powitała wszystkie kozieniczanki 
przybyłe do sali koncertowo-kinowej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego. Jak podkreśliła, założeniem 
projektu jest organizacja warsztatów i wykładów  
z trenerami, którzy chcą motywować kobiety z Gminy 
Kozienice do pracy i pomagania. Spotkania te mają 
pomóc w budowaniu własnej wartości, samoakceptacji 
i rozwoju osobistym mieszkanek Gminy Kozienice.

Następnie odczytany został list od partnera 
wydarzenia - Prezes Fundacji Energia-Działanie  
z Kozienic Beaty Smykiewicz-Różyckiej i wyświetlono 
animację o „Jeżyku Igiełce”. Autorką polsko-ukraińskiej 
bajki jest właśnie Beata Smykiewicz-Różycka. Tematyka 
książki odnosi się do konfliktu na Ukrainie i wątków 
związanych z masową migracją.

Dwaj goście
Pierwszym, zapowiedzianym przez Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwirę Kozłowską, gościem 

wieczoru był znany dziennikarz i prezenter telewizyjny 
Tomasz Kammel. Mówił o tym jak sprawić żeby 
chciało się chcieć. Opowiedział o swoich osobistych 
doświadczeniach z krytyką, porównywaniem się do 
kolegów z branży oraz o hejcie. Podkreślał też jak ważna 
w dążeniu do celu jest metoda „małych kroczków”. 

Po jego wystąpieniu na scenie pojawił się popularny 
skrzypek Tomasz Dolski, finalista programu „Must be 
the Music”. Zabrał on panie w muzyczną podróż od 
tradycji do współczesności. To już trzeci jego występ  
w Kozienicach i jak zwykle zrobił nieprawdopodobne 
show. Panie kapitalnie się bawiły i „nie wypuściły” 
artysty z Kozienic bez bisu. 

Miłe niespodzianki
Oczywiście nie mogło zabraknąć podziękowań 

i upominków dla obu panów. Obowiązkowym 
punktem programu były także pamiątkowe zdjęcia 
z publicznością. Były też upominki i poczęstunek dla 
przybyłych kozieniczanek. 

Organizatorem wydarzenia była Gmina Kozienice,  
a partnerami Fundacja Energia-Działanie z Kozienic 
oraz Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 
Na kolejne spotkanie Gmina Kozienice zaprasza  
w 2023 roku.

Obszerną galerię zdjęć z tego wydarzenia można 
znaleźć na naszym fanpage’u na portalu Facebook 
(facebook.com/kozienickidomkultury).
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Uczestniczki trzeciego spotkania z cyklu „Kobiety Kobietom” wraz z Tomaszem Kammelem.
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Kozienicki Dom Kultury ma nową  Kozienicki Dom Kultury ma nową  
stronę internetową. Ważne zmianystronę internetową. Ważne zmiany

Strona Kozienickiego Domu Kultury  
przeszła gruntowną modernizację. To efekt 
projektu „wwwierni kulturze – Kozienicki 
Dom Kultury w sieci dla dorosłych i dzieci”,  
który jednostka zrealizowała w ramach 
„Konwersji Cyfrowej Domów Kultury”.  
Na stronie pojawiło się kilka istotnych zmian,  
o których piszemy poniżej.

Projekt Kozienickiego Domu Kultury trwał od 
lipca 2021 r. do końca czerwca 2022 r. W ramach 
przedsięwzięcia, instytucja zakupiła cyfrowy sprzęt na 
potrzeby działalności kulturalnej, a pracownicy KDK 
przeszli szereg szkoleń. Jednym z elementów całego 
przedsięwzięcia była również modernizacja strony 
internetowej.

Większa dostępność
– Przy realizacji projektu wiele uwagi 

poświęciliśmy poprawie dostępności naszej oferty 
dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób 
z niepełnosprawnościami. Stworzyliśmy m.in. cykl 
filmów, które zostały przetłumaczone na polski język 
migowy. Zleciliśmy również modernizację naszej strony, 
by zwiększyć jej dostępność – tłumaczy Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska.

Na nowej stronie domu kultury pojawiły się 
między innymi skróty klawiaturowe, opcje zmiany 
wielkości czcionki, tryb wysokiego kontrastu, inwersji  
czy podkreślanie linków. Obsługa serwisu możliwa jest 
zarówno przy pomocy myszki, jak i klawiatury.

– Jednym z założeń modernizacji strony było 
zachowanie całego naszego archiwum www, dlatego 
wszystkie treści archiwalne są dalej dostępne dla 
internautów. Zmieniliśmy natomiast wygląd i układ 
strony głównej. Myślę, że użytkownikom jeszcze łatwiej 
będzie poruszać się po serwisie i bez trudu znajdą 
wszystkie interesujące ich informacje – dodaje Elwira 
Kozłowska.

Na stronie głównej znajdziemy m.in. odnośniki do 
Kina KDK, systemu zakupów biletów na wydarzenia 
odpłatne czy do „Magazynu Kulturalnego KDK”. Całość 
podana jest w przejrzystej formie. Stali Czytelnicy 
szybko powinnni przyzwyczaić się do nowej wersji,  
a nowi – łatwo się po niej poruszać.

Projekt „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” 
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania 
na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Widok na stronę główną serwisu www.dkkozienice.pl. Zachęcamy do częstych odwiedzin. 



Marlena Zielińska pokazała uczestnikom zajęć jak wykonać piękne magnesy na lodówkę.
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U nas w wakacje nie ma nudy. U nas w wakacje nie ma nudy. 
Lato w mieście - wakacje 2022 z KDKLato w mieście - wakacje 2022 z KDK

W ofercie wakacyjnej bardzo dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju zajęcia plastyczne,  
takie jak np. „Bransoletki ze sznurka”. Dzieci robiły je wraz z instruktor Anną Tomczyk-Anioł.

Wraz z Patrycją Dąbrowską dzieci przygotowały wyjątkowe breloczki z malowanych koralików. 

Od 4 lipca w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka trwa akcja „Lato w mieście 
— wakacje 2022 z KDK”. W ramach naszej letniej oferty, na dzieci i młodzież czeka cała masa 
atrakcji: warsztaty, zajęcia kreatywne i specjalne seanse kinowe. Akcja potrwa do 31 sierpnia, 
a my publikujemy fotorelację z lipcowych spotkań.
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U nas w wakacje nie ma nudy. U nas w wakacje nie ma nudy. 
Lato w mieście - wakacje 2022 z KDKLato w mieście - wakacje 2022 z KDK

W wakacje pamiętaliśmy o naszych młodych wokalistach. W dniach 4-5 lipca odbyły się dwudniowe warsztaty 
wokalne „Mała Estrada Piosenki”. Poprowadziła je Małgorzata Koksa - wokalistka i gitarzystka, współpracująca 

z Koziencikim Domem Kultury. W zajęciach wzięły udział dzieci w wieku 7-9 lat oraz 10-12 lat (dwie grupy).

Aktor, scenarzysta i reżyser Marcin Masztalerz po raz kolejny poprowadził pięciodniowe warsztaty teatralne.  
To były naprawdę intensywne dni dla młodych aktorów, ktorzy po raz pierwszy mogli zagłębić się w świat  

teatru. Zajęcia cieszyły sie bardzo dużym zainteresowaniem, a ich zwieńczeniem był krótki spektakl. 

Michał Wójcik zabrał dzieci i młodzież do świata tańca break-dance. W sali tanecznej CKA odbyły się  
dwudniowe warsztaty, podczas których uczestnicy poznawali podstawowe ruchy i układy.
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U nas w wakacje nie ma nudy. U nas w wakacje nie ma nudy. 
Lato w mieście - wakacje 2022 z KDKLato w mieście - wakacje 2022 z KDK

Szymon Gniadkowski - dyplomowany instruktor tańca, wielokrotny Mistrz Polski, Wicemistrz Świata i Europy 
formacji w tańcach latynoamerykańskich poprowadził dwudniowe warsztaty taneczne.

„Tik Tok Dance” to tytuł warsztatów tanecznych z Jagodą Olewińską, które odbyły się w dniach  
14-15 lipca. Uczestnicy zajęć mieli okazję nauczyć się różnych choreografii łączących wiele stylów  

tańca, inspirowanych trendami i popularnymi w serwisie społecznościowym Tik Tok.

Kolejne ciekawe zajęcia taneczne upłynęły pod hasłem „Baby Dance”. Były to warsztaty przeznaczone  
dla mam i ich pociech. To było kilkadziesiąt minut pozytywnej energii i rodzinnej zabawy. 
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Lato w mieście - wakacje 2022 z KDKLato w mieście - wakacje 2022 z KDK

Kolejną propozycją taneczną były trzydniowe warsztaty w klimacie hip-hop. Te odbyły się dla dwóch  
grup wiekowych: 4-6 i 7-10 lat, a poprowadziła je Jagoda Olewińska.

„Wyginam śmiało ciało” to tytuł warsztatów tanecznych modern jazz, które dla dzieci w wieku 6-12 lat  
poprowadziła Anna Pułkowska. Była nauka podstawowych kroków i figur, rozciąganie oraz zabawy ruchowe.

Z kolei „Fitness malucha” to zestaw ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci mających na celu poprawę kondycji, 
kształtowanie prawidłowej sylwetki oraz integrację. Te zajęcia również prowadziła Anna Pułkowska.
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U nas w wakacje nie ma nudy. U nas w wakacje nie ma nudy. 
Lato w mieście - wakacje 2022 z KDKLato w mieście - wakacje 2022 z KDK

Jak zawsze, pamiętaliśmy też o młodych kinomanach i po raz kolejny zorganizowaliśmy wakacyjne seanse  
pod hasłem „Filmowe środy w Kinie KDK”. W lipcu odbyły się cztery pokazy, a dzieci zobaczyły  

filmy: „Yakari i wielka podróż”, „Moje życie to cyrk”, „Felix i ukryty skarb” oraz „Ogliki”.

9

We wtorek, 19 lipca, w Kozienickim Domu Kultury zorganizowaliśmy Festiwal Dawnych Komputerów i Gier.  
Celem wydarzenia jest przypomnienie starszym, a młodszym pokazanie jak wyglądały komputery, konsole  
i gry kilkanaście-kilkadziesiąt lat temu, m.in. NES (Super Mario, Excitebike), SNES (Donkey Kong Country,  

Lion King), Amiga 500 (Lotus, Sensible Soccer), Commodore 64 (International Karate, River Raid) 
 oraz pecety z winXP spięte w sieć (Quake III Arena, Warcraft II). Było nostalgicznie! 
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To nie była byle jaka pchła,  To nie była byle jaka pchła,  
czyli kolejne spotkanie z teatremczyli kolejne spotkanie z teatrem
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W niedzielę, 17 lipca, w Kozienickim Domu 
Kultury odbył się kolejny spektakl z cyklu 
„Poranki teatralne dla dzieci”. Aktorzy z Teatru 
„TAK” ze Skomielnej-Czarnej zaprezentowali 
najmłodszej publiczności przedstawienie  
pt. „O pchle co manier nie miała”.

Spotkanie z teatrem odbyło się jak zwykle w sali 
koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego 
i jak co miesiąc, przyciągnęło wiele dzieci. Za sprawą 
aktorów młoda widownia poznała historię „Pchły 
Szachrajki” – bohaterki popularnej opowieści Jana 
Brzechwy. 

Dzieci przekonały się, że warto znać dobre 
maniery i stosować się do nich. Spektakl był nie tylko 
swojego rodzaju lekcją savoir-vivre, ale także języka 
angielskiego, bowiem w przedstawieniu nasz ojczysty 
polski język przeplatał się z mową angielską. 

Maluchy doskonale się bawiły, a przy tym wyniosły 
solidną dawkę przydatnej w życiu wiedzy.

Organizatorami spektaklu były: Gmina Kozienice 
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 
Obszerną galerię zdjęć z tego wydarzenia można 
znaleźć na naszym fanpage’u na portalu Facebook, 
gdzie serdecznie zapraszamy.

Spektakl miał interaktywną formułę, dzięki czemu młodzi widzowie mogli pojawić się na scenie. Byli chętni!

To będzie największe w regionie  To będzie największe w regionie  
muzyczne wydarzenie roku muzyczne wydarzenie roku 

Już za miesiąc, 26-27 sierpnia, odbędzie się  
XIX Festiwal Muzyki Rozrywkowej  
im. Bogusława Klimczuka. Po raz kolejny 
Kozienice staną się areną muzycznych 
zmagań, a na Scenie Enea w Amfiteatrze  
nad Jeziorem Kozienickim wystąpią gwiazdy. 

Z przyczyn organizacyjnych nie możemy jeszcze 
podać wszystkich szczegółów wydarzenia, ale już dziś 
zachęcamy do lektury 137. (specjalnego) wydania 
„Magazynu Kulturalnego KDK”, które będzie w pełni 
poświęcone festiwalowi. Jego publikacja zaplanowana 
jest na 19 sierpnia. Warto też na bieżąco śledzić 
nasze media społecznościowe (Facebook, Instagram, 
YouTube), bo tam informacje o festiwalu pojawią się 

odpowiednio wcześniej.

Tradycyjnie festiwal będzie podzielony na dwa dni. 
W piątek, 26 sierpnia, o godz. 16.00 w sali kameralnej 
Centrum Kulturalno-Artystycznego spotkamy się na 
Koncercie Finałowym XIX Konkursu Piosenki o Nagrodę 
im. Bogusława Klimczuka.

Dzień później, 27 sierpnia, festiwal zagości na 
terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego 
Centrum Rekreacji i Sportu. To tam, na Scenie Enea, 
zobaczymy występy gwiazd (szczegóły wkrótce), 
muzyczne „Wspomnienie o Bogusławie Klimczuku”  
oraz  Koncert Galowy XIX Konkursu Piosenki o Nagrodę 
im. Bogusława Klimczuka. Start o 19.00. 

Organizatorami wydarzenia są: Gmina Kozienice  
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 
Sponsorem głównym festiwalu jest Enea. 



  KDK nr 136 / 31.07.2022

ØRGANEK wystąpi w KDK!  ØRGANEK wystąpi w KDK!  
Bilety już w sprzedaży Bilety już w sprzedaży 

Tej formacji nie trzeba nikomu  
przedstawiać! Popularny Zespół ØRGANEK  
z charyzmatycznym liderem Tomaszem 
Organkiem wystąpi 15 grudnia  
w Kozienickim Domu Kultury. Bilety już  
w sprzedaży, warto pośpieszyć się z zakupem.

– To z pewnością będzie jeden z najgorętszych 
koncertów, jakie w tym roku organizujemy w Kozienickim 
Domu Kultury. Zespół ØRGANEK to stały bywalec 
największych polskich festiwali. Artyści meldują się na 
takich imprezach jak choćby Pol’and’Rock, Opene’er, 
Orange Festival czy Męskie Granie. W Kozienicach 
spotkamy się oczywiście w bardziej kameralnym 
gronie. Myślę, że to nie lada gratka dla miłośników 
dobrej muzyki – zapowiada Dyrektor Kozienickiego 
Domu Kultury Elwira Kozłowska.

Zespół powstał w 2013 roku z inicjatywy jej 
lidera, autora tekstów i muzyki, Tomasza Organka, 
laureata wielu prestiżowych nagród.  W 2022 roku 
uznany przez magazyn Newsweek za jednego ze  
100 najbardziej wpływowych Polaków w kategorii 
popkultura. 

– Do tej pory zespół wydał cztery długogrające 
płyty, a każda z nich nominowana była do Fryderyków. 
Wydana w 2016 roku „Czarna Madonna” zgarnęła trzy 
statuetki, w kategoriach: Album Roku Rock, Piosenka 

Roku, Produkcja Muzyczna Roku. Przez dwa lata 
zespół był trzonem Orkiestry Męskiego Grania i jest 
współautorem dwóch płyt koncertowych tego projektu. 
Dyrektorem muzycznym obu edycji 2016 i 2017 był 
właśnie Tomasz Organek – dodaje Elwira Kozłowska. 

W skład zespołu wchodzą: Tomasz Organek (gitara, 
śpiew), Adam Staszewski (bas), Tomasz Lewandowski 
(instrumenty klawiszowe), Robert Markiewicz 
(perkusja). Zespół zagrał do chwili obecnej kilkaset 
koncertów w Polsce i za granicą (Litwa, Francja, Anglia, 
Szkocja, Irlandia, Szwajcaria, Bułgaria, Holandia, 
Norwegia, Czechy).

Kup bilety
Koncert odbędzie się w czwartek, 15 grudnia, o godz. 

18.00 w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-
Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29). 
Sprzedaż biletów już trwa. 

Te są dostępnie w cenie 76 zł w kasach KDK  
w Centrum Kulturalno-Artystycznym oraz na  
www.dkkozienice.pl, w zakładce „Kup bilet”.  
W przypadku zakupów stacjonarnych, posiadacze 
„Kozienickiej Karty Mieszkańca” mogą liczyć na 
dodatkowe rabaty. 

Szczegółowe informacje dostępne są na  
www.dkkozienice.pl. Na koncert zapraszają Gmina 
Kozienice i Kozienicki Dom Kultury.
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SIERPIEŃ 2022 w KDK:
• Codziennie, za wyjątkiem czwartków,  
zapraszamy na seanse filmowe do kina.  
Uwaga: w dniach 28 lipca - 15 sierpnia Kino KDK  
jest nieczynne z powodu przerwy wakacyjnej.
• 4 lipca - 31 sierpnia. Akcja „Lato w mieście  
– wakacje 2022 z KDK” według harmonogramu 
dostępnego na www.dkkozienice.pl.
• Piątek, 5 sierpnia, godz. 17.00. Wernisaż wystawy 
malarstwa UTW Pionki pt. „Pasją malowane”.
• Piątek, 12 sierpnia, godz. 17.00. Wernisaż 
wystawy malarstwa Edyty Gałan.
• Piątek, 19 sierpnia. Wydanie nr 137 „Magazynu 
Kulturalnego KDK” - wydanie specjalne, festiwalowe.
• Niedziela, 12 sierpnia, godz. 12.00. Spektakl  
z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci” pt. „To już lato,  
co Ty na to?”.
• Piątek, 26 sierpnia, godz. 16.00. Koncert Finałowy 

XIX Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława 
Klimczuka.
• Sobota, 27 sierpnia, godz. 19.00. XIX Festiwal 
Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka 
na terenie Afmiteatru Ośrodka Rekreacji  
i Turystyki KCRiS.
• Środa, 31 sierpnia. Wydanie nr 138 „Magazynu 
Kulturalnego KDK”.
Aktualne informacje na temat naszej oferty 
dostępne są na stronie www.dkkozienice.pl.

Zeskanuj kod QR  
i sprawdź nasz  

repertuar.

W dniach 28 lipca - 15 sierpnia Kino KDK 
jest nieczynne z powodu przerwy wakacyjnej. 
Na ostatnie dni lata przygotowaliśmy 
jednak ciekawe propozycje dla kozienickich 
kinomanów. Sprawdzamy, co będzie grane.

Już 19 sierpnia w Kinie KDK pokażemy komedię 
obyczajową „Każdy wie lepiej” z Joanną Kulig, 
Andrzejem Sewerynem i Grażyną Szapołowską  
w obsadzie. Na młodszych widzów (ale pewnie i ich 
rodziców) czekać będzie animacja „DC Liga Super-
Pets”, czyli animowana opowieść o zwierzakach  
Ligi Sprawiedliwości. Na czele stada stają Krypto  
i As Bat-Pies. Kolejna familijna pozycja to „Lena  
i Śnieżek”, czyli historia przyjaźni z małym lwem.

A już 26 sierpnia czekają nas dwie premiery 
ogólnopolskie. Na dorosłych widzów czekać będzie 
dramat „After 4. Bez siebie nie przetrwamy”,  
czyli finał hitowego cyklu rodem z USA. Młodsi 

kinomani mogą szykować się 
natomiast na przezabawne animacje  
pt. „Jak zostałem samurajem”  
oraz „Kurozając i zagadka 
Chomika Ciemności”.

Miesiąc zakończymy pokazem  
w ramach cyklu „Kino dla 
Ciekawych”. 31 sierpnia zagramy 
komediodramat „Powodzenia, Leo 
Grande” z Emmą Thompson i Darylem McCormackiem.

W sierpniu czekają nas również dwie „Filmowe środy 
w Kinie KDK” w ramach wakacyjnej akcji. 24 sierpnia 
zagramy film familijny „Chłopiec z chmur”, a tydzień 
później animację „Foki kontra rekiny”. Obydwa 
seanse o godz. 11.00 i z biletami w cenami 13 zł.

Szczegółowe informacje na temat Kina KDK, 
repertuaru i cennika dostępne są na stronie internetowej 
www.kinokozienice.pl. 

W sprzedaży bilety na następujące wydarzenia:
• Czwartek, 1 września, godz. 18.00. Koncert zespołu 
Stare Dobre Małżeństwo.
• Czwartek, 22 września, godz. 17.00. Spektakl 
teatralny pt. „Kobieta Idealna”.
• Czwartek, 13 października, godz. 17.00 i 20.00. 
Występ Kabaretu Hrabi z programem „Wady i Waszki”.
• Czwartek, 15 grudnia, godz. 18.00. Koncert zespołu 
ØRGANEK.


