
Oficjalne otwarcie ,,Kina za rogiem” 

 
14 sierpnia 2015 roku o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 

odbyło się oficjalne otwarcie ,,Kina za rogiem”. W uroczystości wzięli udział burmistrz 

miasta Mariusz Godlewski, przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz przewodniczący Rady 

Miejskiej, reprezentanci Stowarzyszenia Seniorów Emerytów i Rencistów i przedstawiciele 

służb, ponadto obecny był senator RP Jan Maria Jackowski wraz z przedstawicielami 

samorządu, starostą płońskim Andrzejem Stolpą i kierownikiem Delegatury UW 

Grzegorzem Wróblewskim. W uroczystości wziął udział ks. proboszcz Wiesław Kosiński, 

ks. wikariusz Piotr Wilkowski, którzy odmówili modlitwę i poświęcili przybytek kultury, 

jakim jest kino. Po krótkim powitaniu dyrektor MCKSiR opowiedział pokrótce o idei 

małych kin społecznościowych, w których można spotkać się z przyjaciółmi i obejrzeć film 

w najwyższej jakości dźwięku i obrazu. Dyrektor nadmienił, że kino cieszy się dużą 

popularnością. Pod względem największej liczby widzów i największej liczby projekcji 

Raciąż znalazł się na 3 miejscu w rankingu ,,Kin za rogiem”. Jest to powód do dumy. 

Następnie burmistrz opowiedział o historii kina w naszym mieście. Wyraził nadzieję, że 

kino może zostać miejscem, gdzie dużo się będzie działo. Sala mimo tego, że jest nieduża, 

bo licząca około 30 widzów, robi wrażenie. Na koniec kilka słów od siebie powiedział 

inicjator projektu pan Grzegorz Molewski, który również gościł na otwarciu ,,Kina za 

rogiem”. Później nastąpiło oficjalne przecinanie wstęgi, a następnie krótka projekcja, która 

zrobiła na obecnych na sali kinowej gościach ogromne wrażenie. Podczas otwarcia kina 

głos zabrał senator Jackowski, gratulując władzom Raciąża udanego przedsięwzięcia, jakim 

jest otwarcie małego kina. Senator w swoim słowie podkreślił wagę takich inicjatyw, które 

pozwalają mieszkańcom małych ośrodków na dostęp do szeroko pojmowanej kultury. Jak 

zaznaczył senator nowo otwarty obiekt z pewnością służył będzie nie tylko do oglądania 

filmów lecz też, jako miejsce kameralnych spotkań.  

Po uroczystościach oficjalnych ,,Kino za rogiem” zostało otwarte dla wszystkich 

mieszkańców miasta i gminy Raciąż. Każdy mógł wejść zwiedzić nowo powstałe kino, 

obejrzeć salę.   

W ,,Kinie za rogiem” każdy znajdzie coś dla siebie, wyświetlane będą filmy zarówno dla 

młodszych jak i dla starszych widzów. Repertuar kina jest bardzo różnorodny, filmy 

wybierane są ze specjalnej bazy dostępnej na oficjalnej stronie internetowej - 

www.kinozarogiem.pl  

Przez cały okres wakacyjny dzieci do lat 12 obowiązuje wstęp wolny, młodzież do lat 20 – 5 

zł, osoby powyżej 20 lat – 8 zł. Oprócz tego można będzie obejrzeć na żywo transmisje 

wydarzeń sportowych i kulturalnych.  

Projekt współfinansowano ze środków pozyskanych z funduszy europejskich przez 

MCKSiR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2007-2013. Koszt przygotowania i wyposażenia sali w niezbędny sprzęt to ok. 30 000 zł z 

czego 7 000 zł to wkład własny. ,,Kino za rogiem” ma szansę stać się ulubionym miejscem 

spędzania czasu wolnego przez raciążan. Wszystkich chętnych już dziś serdecznie 

zapraszamy na seanse. Aktualny repertuar wyświetlanych filmów dostępny jest na stronie 

internetowej MCK-u: www.mckraciaz.pl oraz na stronie MCKSiR na Facebook-u.  

http://www.kinozarogiem.pl/
http://www.mckraciaz.pl/

