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Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

LUTY w KDK: 

> Codziennie, za 

wyjątkiem czwartków, 

zapraszamy na seanse 

filmowe do kina. 

> 1 - 14 lutego ZIMA W 

MIEŚCIE - FERIE Z KDK 

(szczegóły na stronie 

internetowej 

www.dkkozienice.pl). 

> Sobota, 6 lutego godz. 

15.00 - 21.00 IV 

Spotkanie z cyklu 

KULTURY ŚWIATA - 

KULTURA GRECKA. 

> Niedziela, 14 lutego 

WALENTYNKI W KINIE. 

> Piątek, 19 lutego godz. 

16.00 Wyjazd z cyklu 

Teatralne Podróże do 

Teatru CAPITOL w 

Warszawie na spektakl 

KIEDY KOTA NIE MA. 

> Niedziela, 21 lutego 

godz. 11.40 Poranek 

teatralny dla dzieci. 

> Czwartek, 25 lutego 

godz. 17.00 Spektakl 

LILKA, CUD MIŁOŚCI. 

Spektakl w gwiazdorskiej 

obsadzie 

Teksty powstawały od 1973 do 2000 

roku. Ich autorem był Jacek Janczarski. W 

sumie napisanych zostało ponad 290 

odcinków słuchowiska.  

- To jest taki spektakl, takie 

słuchowisko, które było stricte radiową 

historią. Ale słuchacze nas zdopingowali, że 

to jest tak wspaniały tekst, takie 

wzruszające, żeby próbować to pokazać 

poza radiem - powiedział Paweł Sztompke z  

Programu 1 Polskiego Radia. 

Teksty pomimo, że powstały wiele lat 

temu są ponadczasowe. 

- Rzeczywiście Jacek Janczarski 

uchwycił coś ponadczasowego, jego teksty 

ciągle bawią  publiczność pomimo, że sam 

autor nie żyje już od 15 lat – 

powiedziała Marta Lipińska.  

– Mistrzostwo pióra (…) tego typu 

utwory zawsze wytrzymują próbę 

czasu  – dodał Krzysztof Kowalewski. 

Oboje zarówno Marta Lipińska jak i 

Krzysztof Kowalewski ze swoimi 

postaciami ze słuchowiska są związani 

od 40 lat.  

– Przyjemnie jest być panem Sułkiem, 

jest on akceptowany przez słuchaczy, 

przez publiczność – mówi Kowalewski. 

– Po głosie ludzie głównie mnie 

poznają  jako panią Elizę. Jestem 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Marta Lipińska, Krzysztof Kowalewski i Adam Ferency  - ci znakomici 

polscy aktorzy wystąpili  7 stycznia na scenie sali koncertowo-kinowej  

Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Widzowie obejrzeli 

spektakl  „Kocham pana, panie Sułku”, w reżyserii  Janusza Kukuły, 

oparty na kultowych słuchowiskach Polskiego Radia.  

Główni bohaterowie spektaklu to Pani Eliza – w tej roli niezastąpiona Marta Lipińska  

oraz Pan Sułek, czyli Krzysztof Kowalewski. W roli narratora wystąpił Adam Ferency. 

Spektakl został nagrodzony przez widzów owacjami na stojąco. 
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Spektakl w gwiazdorskiej obsadzie 

- Postać, którą gram to jest takie moje alter ego, 

jest inspirowana Violettą Villas. Troszeczkę taką 

ekscentryczną wokalistką, która na tej scenie jest 

troszeczkę przerysowana, pozwala sobie na dużo – 

zdradziła  Karolina Piechota. 

Pochodząca z Kozienic aktorka podczas swego 

występu zaśpiewała wiele znanych utworów takich 

jak: „Przyjdzie na to czas”, „Ja jestem Twoja Marylin 

Monroe”, czy „Hit the road Jack”, zapraszając 

jednocześnie widzów do wspólnej zabawy. 

Nie obyło się także bez wspólnego śpiewania. Za 

akompaniament odpowiedzialny był, muzyk i aranżer, 

Ignacy Jan Wiśniewski. Pełne atrakcji i 

niezapomnianych wrażeń show muzyczne, nagrodzone 

zostało gromkimi brawami.  

Organizatorem wydarzenia był Kozienicki Dom 

Kultury im. B. Klimczuka. 

Bartłomiej Matracki  

Vivianna odwiedziła CKA  

rozpoznawalna, nawet gdy w zwykłym sklepie coś 

kupuję i się odezwę  - dodaje Marta Lipińska. 

W trakcie spektaklu licznie zgromadzona 

publiczność wspaniale się bawiła. Przy fortepianie o 

oprawę muzyczną zadbał  Marian Szałkowski. Spektakl 

został nagrodzony przez widzów owacjami na stojąco. 

Po jego zakończeniu wykonawcy zostali obdarowani 

przez burmistrza Tomasza Śmietankę i 

przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Prawdę 

bukietami kwiatów. Był też czas na krótką rozmowę z 

aktorami. Pytania zadawał prowadzący oraz 

publiczność.  

Organizatorem tego wyjątkowego spotkania w 

Centrum Kulturalno-Artystycznym był Kozienicki Dom 

Kultury im. B. Klimczuka. 

- Był to pierwszy spektakl takiego formatu na tej 

scenie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy gościć  w 

Kozienicach tak wspaniałych aktorów - powiedziała 

Elwira Kozłowska, dyrektor KDK. - Przy tej okazji 

przekonaliśmy się, że sala koncertowo-kinowa CKA 

doskonale sprawdza się też jako sala teatralna. 

Ten wyjątkowy, literacko-muzyczny spektakl 

poprowadził redaktor Programu 1 Polskiego Radia 

Paweł Sztompke. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

W sobotni wieczór, 23 stycznia sala kameralna Centrum Kulturalno-Artystycznego w 

Kozienicach wypełniła się różnorodną muzyką. A to za sprawą recitalu Karoliny Piechoty, 

zatytułowanego „Lady Vivi is coming to town”.  
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Wspaniały jubileusz 

W wyjątkowej atmosferze uczczono jubileusz 10-lecia pracy literackiej kozienickiego 

twórcy - Janusza Karasia. Spotkanie autorskie odbyło się w piątek, 22 stycznia w 

kawiarni Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.  

Były wspomnienia o początkach drogi twórczej, 

omówiono dorobek literacki, czytano fragmenty 

wybranych utworów.  

- Moja pierwsza przygoda z pisaniem rozpoczęła 

się w 2006 roku. Wtedy to napisałem opowiadanie 

„Henio” na konkurs, który zorganizowała biblioteka 

publiczna - wspomina Janusz Karaś. 

W swym dorobku twórca ma wydane cztery 

książki: „Kozienickie opowieści” i „Kozienickie 

opowieści cz. II”, zbiór baśni regionalnych „Klechdy 

Kozienickie” oraz książkę poświęconą obrzędom i 

zwyczajom regionu kozienickiego „Jak to kiedyś 

bywało”. Na podstawie tego ostatniego wydawnictwa 

powstało też widowisko „Nasze Kozienickie Wesele” 

opracowane i przedstawiane w różnych miejscach 

naszego kraju przez zespół Klubu Seniora „Złota 

Jesień”. I właśnie ten zespół podczas tego 

jubileuszowego spotkania zaprezentował fragmenty 

tego widowiska. 

Podczas spotkania wyświetlono też dwie 

prezentacje multimedialne oparte na opowiadaniach 

Janusza Karasia „W szeregach Legionów Polskich” i 

„Powstańczy epizod” uzupełnione archiwalnymi 

zdjęciami i rysunkami ukazującymi Kozienice sprzed 

lat.  

Były też życzenia od przybyłych, upominki i kwiaty. 

Nie mogło również zabraknąć tortu z okazji 10-lecia 

pracy literackiej. Za organizację tego wieczoru  w CKA  

autor podziękował dyrekcji i pracownikom KDK. Dla 

niego ten  jubileusz pracy literackiej to doskonała 

okazja, aby wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy 

mu w tej pracy twórczej pomogli.  

- To spotkanie było okazją do podziękowania 

wszystkim moim znajomym, którzy w czasie tych 10 

lat mi pomagali. Pomagali mi przy wydaniu książek i 

służyli dobrą radą - powiedział twórca. 

W g r on i e  p r z yby ł y ch  z na l e ź l i  s i ę 

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Pułkowski, 

radny miejski i jednocześnie członek zarządu TMZK 

Krzysztof Zając, Janina Kuśmierczyk także z zarządu 

Towarzystwa, szefowa Lokalnej Grupy Działania 

„Puszcza Kozienicka” Irena Bielawska oraz rodzina, 

znajomi i przyjaciele autora. Stanowiące element 

scenografii fotografie dawnych Kozienic pochodziły z 

albumu autorstwa Krzysztofa Zająca i Michała 

Woźnego „Kozienice lat wojny i okupacji 1939 – 1945 

w starej fotografii”. Organizatorem tego 

jubileuszowego spotkania był Kozienicki Dom Kultury. 

Spotkanie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem, odbyło się w wyjątkowej scenerii.  

Wieczór poprowadziła pracownik Kozienickiego Domu Kultury Halina Koryńska. 
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Pierwsza wystawa w CKA 

Jerzy Cichecki urodził się w 1960 roku.  Jest 

absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

W 1986 roku zdobył dyplom w pracowni malarstwa 

Jerzego Tchórzewskiego  i pracowni plakatu Macieja 

Urbańca. Artysta posługuje się tradycyjnymi 

technikami malarskimi, dąży do wypowiedzi w swój 

własny sposób. Jest ilustratorem i portrecistą. Jego 

obrazy skłaniają oglądających do wielu przemyśleń. 

Możemy w nich znaleźć wiele celnych i trafnych 

skojarzeń, ukrytych ludzkich pragnień i przeżyć, 

niekiedy osobistych. Do odczytania zawartej treści 

najczęściej kluczem bywa sam tytuł, choć niektóre z 

nich mają wiele znaczeń i widz może  je 

zinterpretować na swój sposób. Jerzy Cichecki jest 

twórcą wielu wystaw w Polsce, jak i za granicą, 

najczęściej w Japonii.  

Autora wystawy oraz wszystkich przybyłych w 

imieniu dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwiry 

Kozłowskiej, powitała  pracownik KDK Aleksandra 

Pajda. Komisarz wystawy Agnieszka Bieńkowska 

przybliżyła zebranym sylwetkę artysty. Zaś Jerzy 

Cichecki przedstawił gościom bliżej swoje prace. 

Podczas wystawy wylosowana została praca 

autora. Szczęście uśmiechnęło się do kozieniczanki, 

Genowefy Łukaskiej. 

- Jest to dla mnie ogromne zadziwienie, 

zaskoczenie. Nigdy w życiu niczego mi się nie udało 

wygrać i bardzo się cieszę, że ten obraz trafił do mnie 

– powiedziała Genowefa Łukaska. 

Po oficjalnej części zgromadzeni goście mogli 

osobiście porozmawiać z autorem prac.  

Oprawę muzyczną całego wydarzenia zapewniła 

absolwentka Akademii Muzycznej - skrzypaczka Ewa 

Izdebska.  

Organizatorem wernisażu był Kozienicki Dom 

Kultury. Wystawę Jerzego Cicheckiego w galerii 

Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach 

można oglądać do 11 marca 2016 roku. 

Karolina Jaskulak 

29 stycznia w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbyła się pierwsza 

wystawa malarstwa, pod tytułem „Jerzy Cichecki - pejzaż i metafora”. W galerii 

wyeksponowanych zostało 25 obrazów. 

W imieniu dyrektor Kozienickiego Domu Kultury, Elwiry Kozłowskiej,  

kwiaty artyście wręczyła Aleksandra Pajda oraz komisarz wystawy Agnieszka Bieńkowska. 
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Przepraszali 

26 stycznia, po raz kolejny, członkowie grupy teatralnej „Młodzieżowy Teatr Vanitas” 

działającej w Kozienickim Domu Kultury pod okiem aktora i pedagoga, Radosława 

Mazura, zaprezentowali sztukę „Przepraszamy”. 

Premiera spektaklu miała miejsce 22 czerwca 2015 

roku w poprzedniej siedzibie Kozienickiego Domu 

Kultury. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem, 

dlatego też prowadzący zajęcia podjął decyzję o 

ponownym  jej wystawieniu. Tym razem w sali 

kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego.  

Na spektakl złożyły się dwa teksty.  Pierwszy „Pif! 

Paf! Jesteś trup!” Williama Mastrosimone’a w 

przekładzie Zbigniewa Hołdysa to historia pozornie 

nieśmiałego chłopaka z dobrej rodziny, który pewnego 

dnia przynosi do szkoły broń i zabija kolegów z 

własnej klasy. Dlaczego ja? – pytają zmarli koledzy, 

próbujący zrozumieć, co tak naprawdę się stało. 

Ofiarą drugiej historii „I'm sorry” jest 17-letnia 

uczennica, która nie potrafi poradzić sobie z 

niekończącymi się uwagami i żartami kolegów i 

koleżanek z klasy. Prowadzi to do tragedii. 

Dziewczyna popełnia samobójstwo skacząc przez 

okno.  

W role aktorów wcielili się: Klaudia Bąk, Błażej 

Doniec, Adrianna Glegoła, Bartłomiej Łukiewicz, 

Magdalena Posłowska, Hubert Smolarczyk i Anna 

Soboń. A przy obsłudze spektaklu pomagał Grzegorz 

Maciejewski. 

Fabuła przedstawienia dotknęła problemu przemocy w szkole. Ukazała bezwzględność młodych ludzi,  

brak empatii, ich znieczulenie oraz czerpanie przyjemności z krzywdzenia innych.  

Kopciuszek 
24 stycznia w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbyło się kolejne 

spotkanie z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”. W tym miesiącu wystąpili aktorzy z 

Teatru „Urwis” z Krakowa, w autorskiej interpretacji baśni braci Grimm pt. „Kopciuszek”. 

Kopciuszek - piękna i młoda służąca swoich sióstr i macochy przez całe życie marzyła o poznaniu księcia z bajki. 

Pewnego dnia dowiedziała się o balu, na którym książę miał znaleźć swoją żonę. I strasznie chciała w nim 

uczestniczyć. Dzięki pomocy dzieci, wykonała wszystkie zadania powierzone przez macochę, a ostatnią 

przeszkodę w spełnieniu marzenia pokonała dobra wróżka darując jej suknię i karocę. Dziewczyna została 

wybranką księcia jednak, gdy wybiła północ wybiegła z pałacu gubiąc pantofelek. Wszystkie małe księżniczki 

będące na spektaklu mogły przymierzyć pantofelek Kopciuszka. Niestety bucik pasował tylko na jedną stopę. 

Morał z tej bajki był taki, abyśmy zawsze spełniali nasze marzenia i dążyli do ich realizacji. Na poranku 

oczywiście nie zabrakło tańca i śpiewu oraz uczestnictwa dzieci w przedstawieniu. Kolejne spotkanie z teatrem 

dla dzieci już 21 lutego.                 Patrycja Adamczyk  
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Relacje z całego powiatu 

Telewizja lokalna „Kronika Kozienicka” działająca w strukturach Kozienickiego Domu 

Kultury już od prawie 22 lat za pośrednictwem telewizji kablowej gości w domach 

mieszkańców Kozienic i okolic. Od stycznia 2016 roku telewizja poszerzyła swoją 

działalność. 

Telewizja lokalna „Kronika Kozienicka”  od nowego 

roku relacjonuje wydarzenia odbywające się nie tylko 

na terenie gminy, ale i całego powiatu kozienickiego. 

Materiały te dostępne są także na kanale YouTube 

Kozienickiego Domu Kultury www.youtube.com/

KDKimBK. Znajdują się tam nie tylko pojedyncze 

materiały filmowe z wydarzeń, ale także i pełne 

wydania serwisów informacyjnych oraz wiadomości 

sportowych. Zachęcamy do oglądania i do subskrypcji 

kanału. 

Przypomnijmy: 29 marca 1994r. telewizja 

lokalna „Kronika Kozienicka”, jako jedna z form 

działalności Kozienickiego Domu Kultury im. 

Bogusława Klimczuka, rozpoczęła regularne 

nadawanie programu telewizyjnego. Początkowo 

bieżące wydarzenia były przedstawiane z 

tygodniowym opóźnieniem, od ponad 10 lat 

informacje ukazują się codziennie, a w soboty i 

niedziele prezentowany jest przegląd wydarzeń 

tygodnia - teraz już także z całego powiatu. I nie 

zapominajmy, że wszystkie materiały można 

całkowicie za darmo obejrzeć na kanale YouTube KDK. 

http://www.youtube.com/KDKimBK
http://www.youtube.com/KDKimBK
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Nagrody wręczone 

13 stycznia w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach 

wręczono nagrody laureatom VII edycji Konkursu Kolęd i Pastorałek „Na ten Nowy Rok”. 

Konkurs odbył się 10 grudnia 2015 roku. Wtedy 

też usłyszeliśmy najpiękniejsze kolędy i pastorałki w 

wykonaniu uczniów ze szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu 

kozienickiego. Laureatów i osoby wyróżnione 

mogliśmy ponownie usłyszeć podczas VII Spotkania 

Wigilijnego Mieszkańców i Gości Ziemi Kozienickiej, a 

13 stycznia wręczono im zasłużone nagrody 

rzeczowe. 

Wszystkich przybyłych powitała pracownik 

Kozienickiego Domu Kultury Halina Koryńska 

odczytując jednocześnie protokół z przebiegu 

konkursu.  

Następnie głos zabrała dyrektor KDK Elwira 

Kozłowska, która podziękowała za udział w konkursie 

oraz wręczyła wszystkim nagrody i pamiątkowe 

dyplomy. Nauczyciele, którzy zaangażowali się w 

przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu, 

również otrzymali dyplomy z podziękowaniami oraz 

drobne upominki. Dyrektor placówki zachęcała do 

wzięcia udziału w kolejnych imprezach 

organizowanych przez dom kultury i zapowiedziała 

małą niespodziankę. 

Młodych i zdolnych wykonawców zaproszono do 

zwiedzania pomieszczeń telewizji lokalnej „Kronika 

Kozienicka”. Mogli tam zobaczyć jak przygotowywane 

są m.in. materiały informacyjne i sportowe oraz jak 

wygląda całe studio.                                  Jeremi Budniak 

Niecodzienną nagrodą dla laureatów konkursu kolęd i 

pastorałek była możliwość zwiedzenia studia telewizji 

lokalnej. Dzieciom bardzo spodobało się występowanie 

przed obiektywem kamery. Wycieczka ta niewątpliwie 

na długo pozostanie w ich pamięci.  
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Turystycznie w Sylwestra po Ziemi 
Kozienickiej? Dlaczego nie. 

Ostatni dzień minionego roku  ponad sześćdziesięcioosobowa grupa osób w wieku od lat 

kilku do 50+ przemierzyła ponad 7 kilometrów trasy po Puszczy Kozienickiej śladami 

miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne  lub idąc ścieżkami  przyrodniczymi czy 

zachwycając się urokami rezerwatów przyrody. To już II Turystyczny Sylwester, w 

którym uczestniczyli młodzieżowi miłośnicy rajdów oraz sympatycy Nordic Walking 

z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Trasa pierwszego, w 2014 roku, biegła przez 

Augustów (z Izbą Dydaktyczno-Muzealną Puszczy 

Kozienickiej,  cmentarzem z I wojny światowej do 

Rezerwatu Zagożdżon), zaś podczas obecnego   

wiodła od cmentarza z I wojny światowej w Bąkowcu 

oraz, między innymi, obok pięknej drewnianej 

zabudowy willowej z okresu międzywojennego w 

Garbatce-Letnisko i budynku niemal 100-letniego 

dworca PKP. 

Uczestnicy obu rajdów otrzymali okolicznościowe 

naklejki do – ustanowionej 1 października 2014 roku – 

Książeczki Odznaki Krajoznawczej Ziemi Kozienickiej, 

w której znajduje się wykaz najciekawszych miejsc 

oraz wybranych obiektów w Puszczy Kozienickiej. 

Wykaz ten, ułożony z podziałem na gminy, może być 

nie tylko przewodnikiem do uzyskania odpowiednich 

odznak  krajoznawczych, ale także 

inspiracją do indywidualnego poznania 

miejsc turystycznych, krajoznawczych, 

historycznych i przyrodniczych które nie 

zawsze są nam znane.  

Pomysłodawcą Turystycznego Sylwestra 

z PTTK jest Pan Henryk Motyka, 

instruktor Nordic Walking zaś 

przewodnikiem w obu był Pan Mirosław 

Mazur,  nauczyciel geografii w Zespole 

Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich. 

Patronują temu przedsięwzięciu m.in. 

kozienicki Oddział PTTK i Lokalna Grupa 

Działania „Puszcza Kozienicka”. 

Uczestniczka rajdu  

(słuchaczka UTW)  

Rozgrzewka przed rajdem. 

Po rajdzie - w kolejce po pyszny żurek. 
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Święto seniorów 

22 stycznia z okazji Dnia Babci i Dziadka wolontariusze z Klubu Wolontariatu „Skrzydła” 

działającego w Kozienickim Domu Kultury, wybrali się do Stowarzyszenia Klub Seniora 

„Radosna Jesień”. 

To nie była ich pierwsza wizyta. Wolontariusze 

regularnie odwiedzają seniorów z „Radosnej Jesieni”. 

Tym razem przybyli do świetlicy Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, by złożyć im życzenia z 

okazji ich święta.  

Jeremi Budniak, Alicja Gogacz, Wiktoria Gnieciak i 

Agata Śmietanka pod opieką p. Izabeli Barcikowskiej-

Poździk odczytali dwa opowiadania o tym, jak ważną 

rolę w naszym życiu odgrywają babcie i dziadkowie. 

Seniorzy również przygotowali informacje o 

pochodzeniu świąt Babci i Dziadka oraz zabawne 

wiersze z nimi związane, które przeczytała pani Zofia 

Wojdak.  W imieniu wszystkich zebranych przybyłym 

podziękowała wiceprezes stowarzyszenia Ewa 

Kalbarczyk, po czym zaprosiła „skrzydlatą” młodzież 

na słodki poczęstunek i wspólne śpiewanie. 

Miło spędzony czas na pewno zostanie w pamięci 

zarówno wolontariuszom, jak i seniorom. 

Oliwia Kocyk 

Każdy z seniorów otrzymał z rąk wolontariuszy 

własnoręcznie zrobioną zakładkę do książki.  

Dzień Dziadków w kozienickim kinie 

O tym, jak ważni są dziadkowie w życiu każdego wnuczka i wnuczki, pamiętało także kino w Kozienicach i z tej 

okazji przygotowało specjalny seans. 19 stycznia w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego 

w Kozienicach wyświetlony został film w reżyserii Marka Osborne’a „Mały książę” opowiadający historię małej 

dziewczynki, której życie jest kontrolowane przez wymagającą matkę. Na szczęście kilkuletnia bohaterka 

spotyka na swojej drodze ekscentrycznego sąsiada. Staruszek opowiada jej o przygodach Małego Księcia. 

Projekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony Kozieniczan. 
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Stop dyskryminacji! 

Na warsztaty zostali zaproszeni uczniowie obu 

kozienickich gimnazjów. Głównym celem warsztatów 

było poruszenie problemu stereotypu, dyskryminacji i 

równości.  

- Podjęliśmy się tego wyzwania, ponieważ we 

współczesnym świecie często prawa człowieka są 

łamane. Nie zdajemy sobie czasami sprawy z tego, że 

dyskryminacja naprawdę istnieje - powiedziała 

nauczycielka z I LO, Małgorzata Kuśmierczyk-

Balcerek. - Równość to nie identyczność, liczą się cele 

i abyśmy mogli je osiągnąć. Aby szanse w spełnieniu 

marzeń młodych ludzi były możliwe. 

Licealiści poprzez różne przykłady, chcieli pokazać 

młodszym kolegom na czym polega problem rasizmu, 

dyskryminacji czy równości, chcieli pokazać, że kolor 

skóry, włosów, wzrost czy majątek nie mają znaczenia 

i wszyscy powinniśmy być traktowani równo mimo 

różności jakie nas dzielą.  

Aby pomóc gimnazjalistom w zrozumieniu 

trudnego tematu, przygotowali parę ćwiczeń, które 

polegały między innymi na próbie utożsamienia się w 

dwie sytuacje.  

Jeden chłopiec pochodził z ubogiej rodziny, a drugi 

miał wszystko co sobie wymarzył. Uczniowie zadali 

sobie pytanie, któremu z nich będzie w życiu łatwiej i 

który będzie miał większe szanse, aby spełnić 

wszystkie zaplanowane marzenia i dlaczego. 

- Warto się angażować w takie sytuacje, ponieważ 

jest to ważne, żeby pamiętać, że jednak ta 

dyskryminacja wokół nas istnieje - powiedziała Marta 

Katler, uczennica klasy II C zielonego liceum w 

Kozienicach. 

Warsztaty zorganizowali uczniowie klasy II C o 

profilu społeczno-prawym wraz z nauczycielką wiedzy 

o społeczeństwie Małgorzatą Kuśmierczyk-Balcerek. 

Pamiętajmy o tym, że wszyscy jesteśmy równi i 

powinniśmy pomagać wszystkim osobom, które tego 

potrzebują. 

              Patrycja Adamczyk 

12 stycznia uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w 

Kozienicach w ramach projektu Amnesty International, zatytułowanego „RAZEM MAMY 

SIŁĘ. STOP DYSKRYMINACJI” zorganizowali warsztaty, które odbyły się w Centrum 

Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach.  

Podczas warsztatów młodzież pracowała w grupach. Zastanawiała się m.in. co może być przyczyną 

dyskryminacji, co to jest w ogóle dyskryminacja i jak jej zapobiegać. 



 

Str. 11 

Nr 51 / 31.01.2016 

Orszak Trzech Króli 

6 stycznia po raz czwarty ulicami Kozienic przeszedł Orszak Trzech Króli, który wyruszył 

sprzed kościoła p.w. Świętego Krzyża i odwiedził cztery stacje.  

Podczas mszy w kościele p.w. Świętego Krzyża 

poświęcono kredę, wodę i kadzidło. Wśród przybyłych 

znaleźli się m.in. przedstawiciele lokalnych władz 

powiatowych i gminnych. Przed wyruszeniem orszaku 

uczestnicy odmówili modlitwę „Anioł pański” oraz 

każdy otrzymał koronę traktowaną jako symbol króli i 

śpiewnik. Na czele orszaku szli trzej królowie, każdy 

reprezentujący inny kontynent. Kacper był 

przedstawicielem Europy i  jego orszak miał kolor 

czerwony. Melchior jako król Azji ubrany był w zielone 

szaty tak jak jego orszak, a Baltazar władca Afryki 

odziany był na niebiesko.  

Trasa składała się z czterech przystanków, na 

których zaprezentowane były sceny biblijne. Pierwsza 

z nich znajdowała się przed kościołem Świętego 

Krzyża i mówiła o wydaniu edyktu cesarza 

Rzymskiego Cezara Augusta o spisie ludności i 

konieczności udania się świętej rodziny do Betlejem. 

Następnie wszyscy udali się przed budynek 

Starostwa Powiatowego, gdzie została odegrana druga 

scena biblijna. Do gospody, w której odbywało się 

przyjęcie przybyła rodzina święta prosząc o nocleg. 

Gospodarze odmówili jednak pomocy Maryi i Józefowi. 

Następnie orszak ruszył przed I LO im. Stefana 

Czarnieckiego, gdzie trzej królowie złożyli wizytę 

królowi Herodowi, który kazał wymordować wszystkie 

noworodki. Orszak został zakończony przed pływalnią 

„Delfin” w Kozienicach. Trzej królowie oddali pokłon 

Jezusowi i złożyli dary. Kacper ofiarował złoto, 

Melchior kadzidło, a Baltazar mirrę. 

Za udział w orszaku podziękowali proboszczowie 

obu kozienickich parafii ks. Kazimierz Chojnacki i ks. 

Władysław Sarwa.  

Karolina Jaskulak 

Jak co roku orszak przyciągnął tłumy kozieniczan w kolorowych strojach i koronach na głowach. 

W role Maryi i Józefa wcielili się młodzi aktorzy 

amatorzy z grupy teatralnej „Za 15 kwadrans” 

działającej w Kozienickim Domu Kultury pod okiem 

aktora i pedagoga Radosława Mazura,  

Otylia Emanowicz i Łukasz Wójtowicz. 
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