
W dniu 2 marca 2017 roku uczniowie klas: I DT, II DT, I BT, II BT, 

III CT i IV ET pod opieką nauczycieli: pani Ewy Kłosowskiej, pani Anny 

Wesołowskiej, pana Przemysława Piskorskiego i pana Dariusza 

Piotrowskiego wzięli udział w wycieczce do Elektrowni Kozienice i 

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.  

 

W Świerżach Górnych, po krótkim szkoleniu BHP - przeprowadzonym 

przez pracownika elektrowni - uczestnicy wycieczki zostali podzieleni na dwie grupy i 

w towarzystwie przewodników - odbyli około 2- godzinny spacer po terenie 

Elektrowni Kozienice – ENEA Wytwarzanie. W trakcie zwiedzania zakładu uczniowie 

poznali historię i obecną działalność elektrowni. Oglądali przepompownię, budynki 

bloków, ogromne składowisko węgla, nowoczesną instalację odsiarczania spalin i 

sterownię, która jest „mózgiem” elektrowni. Każdy mógł prześledzić proces 

wytwarzania energii elektrycznej. ENEA Wytwarzanie- Elektrownia Kozienice to 

druga co do wielkości elektrownia w Polsce (a pierwsza co do wielkości mocy 

zainstalowanej wśród elektrowni opalanych węglem kamiennym). Znajduje się w 

Świerżach Górnych koło Kozienic w województwie mazowieckim. Spółka zatrudnia 

ok. 2300 osób. 



 

 

W Czarnolesie natomiast młodzież w towarzystwie przewodnika muzealnego 

zwiedziła trzy wystawy:  wystawę główną,  która  znajduje się w reprezentacyjnej, 

parterowej części dworku i nosi tytuł  Jan Kochanowski – duch miejsca i klimat epoki, 

wystawę - Rzeczpospolita Babińska, która znajduje się w piwnicach dworku, a jej 

temat związany jest z aktywną działalnością poety w swoistego rodzaju 

stowarzyszeniu społeczno-literackim, które założone zostało w Babinie pod Lublinem 

i trzecią z wystaw - Mały Wawel znajdującą się w kaplicy czarnoleskiej ( jest to 

impresja historyczna, mówiąca o pobycie Jana Kochanowskiego na dworze 

królewskim). Wokół zabytkowego kompleksu dworskiego rozciąga się XIX - wieczny 

park na terenie którego znajduje się miejsce, gdzie rosło słynne drzewo poezji 

czarnoleskiej i wystaje z ziemi duży, płaski kamień, który swym kształtem przypomina 

ławę, na której według przekazów miał siadywać poeta, dzięki czemu kamień ma 

cudowną moc, jeśli ktoś na nim usiądzie zostanie natchniony weną poetycką. 

Uczniowie również i te magiczne miejsca zobaczyli, a na kamieniu każdy z ochotą 

choć na chwilę usiadł. 


