
Międzynarodowy spektakl w wykonaniu społeczności I LO im. 

Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 

 
 

„Poligloci w drodze” to tytuł przedstawienia słowno-muzycznego, które przygotowywane zostało przez społeczność 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Jego premiera odbyła się w czwartek, 

7 kwietnia, o godzinie 11, w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. 

Spektakl powstał w ramach inicjatywy „Z językami wszędzie jesteś w domu” (Edward de Waal) – Rola języków obcych w życiu człowieka, 

zgłoszonej przez Grupę Nieformalną z I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach do 2. Konkursu na inicjatywy lokalne „Nasza kultura 

z KDK w Gminie Kozienice”, realizowanego przez Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 
Projekt społeczności liceum otrzymał 7 tysięcy złotych dofinansowania. 

Wydarzenie kilkoma słowami wstępu otworzyła Monika Lis, nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana 

Czarnieckiego w Kozienicach. 

Premiera spektaklu była pewnego rodzaju podsumowaniem podsumowaniem inicjatywy, która realizowana była od 

1 marca. Poruszono w nim kwestię języków jako narzędzia do poszerzania własnych horyzontów myślowych 

i kulturowych. Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach podjęła temat w bardzo przystępny, 

musicalowy sposób, bowiem pojawiały się wykonania piosenek po angielsku, niemiecku, czy włosku. Oprócz 

przedstawienia, tego dnia odbyło się także rozstrzygnięcie konkursów: plastycznego i literackiego, a także prezentacja 

filmu krótkometrażowego dotyczącego nauki języków obcych. 
 

Pierwszy z konkursów – plastyczny – skierowany był do przedszkolaków i uczniów szkół średnich. W kategorii 

„Przedszkola” pierwsze miejsce zajęli: Wiktor Maksym (PP nr 4) oraz Michał Stępień (PSP nr 4), drugie – Mia 

Lenarcik (PP nr 4) i Aleksander Marczewski (PP nr 4), a trzecie – Lena Misztal (PP nr 4) i Amelia Hernik (PP nr 4). 

W kategorii młodzież wygrała Hanna Robak, przed Hanną Łukiewicz i Anną Grządziela (wszystkie z I LO). 

Przyznano też dwa wyróżnienia dla Aleksandry Maliszewskiej (I LO) i Oliwii Strąg (PSP nr 3). 
 

Drugi z konkursów, tym razem o charakterze literackim, skierowany był do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

KDK. Tu pierwsze miejsce zajęła Zofia Barbara Młynarczyk, a druga była Agnieszka Cichoń. Nagrody laureatom 

obydwu konkursów wręczyły Ewa Malec i Elwira Kozłowska, a zwycięskie i nagrodzone prace zostały 

zaprezentowane na wystawie w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego. 
 

Wśród znamienitych gości, którzy obserwowali to wydarzenie byli między innymi dyrektor KDK Elwira Kozłowska, 

wicestarosta Małgorzata Bebelska, dyrektor I LO w Kozienicach Ewa Malec, a także prezes Stowarzyszenia 

Kozienickiego Hospicjum im. Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej ksiądz Tomasz Pastuszka. Podsumowanie 

tejże inicjatywy podziwiali także licznie przybyli goście oraz uczniowie miejscowych szkół. 
 

Zdjęcia do filmu powstały w marcu, a udział w nich wzięli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK, uczniowie 

I LO w Kozienicach oraz dzieci z Publicznego Przedszkola nr 4 w Kozienicach. 
 

Bohaterowie filmu opowiadali między innymi o tym, dlaczego warto uczyć się języków obcych, jaką mają motywację 

do nauki i co daje im poznawanie nowych języków. Pokaz filmu był świetnym dopełnieniem przedstawienia. 


