
 
 

 

Scenariusz VI edycji kampanii społeczno-charytatywnej 

„Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi” 

18-19 września 2021 r. 

23 października 2021 r. (online) 

 18 września 2021 r. (sobota)  

1400 - 1700 

„Ekstrema na drodze” - Ośrodek Szkolenia Kierowców „Lipski - 
zdaj za pierwszym” w Puławach – możliwość skorzystania z 
symulatorów: zderzeń, dachowania, poduszki powietrznej; 
wagi przeciążeniowej, refleksomierza. 
plac przed I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach, ul. Warszawska 25; 

1700 

Zlot motocyklistów. Wspólne grillowanie, promocja zestawu - 
cegiełek pt. „Okruchy dnia, czyli Krzysiek i inne zapiski” 
autorstwa Beaty Smykiewicz-Różyckiej. 
Placówka Socjalizacyjna „PANDA” w Kozienicach, ul. 
Żeromskiego 5; 

 

 

 

 19 września 2021 r. (niedziela)  

1700 - 1900 

Spotkanie autorskie z Beatą Smykiewicz-Różycką – promocja 
zestawu (książka + audiobook) – cegiełek pt. „Okruchy dnia, 
czyli Krzysiek i inne zapiski”, z rozprowadzenia których, cały 
dochód zostanie przeznaczony na badania USG piersi kobiet z 
ziemi kozienickiej w przedziale 18 – 49 lat. 
Kawiarnia Kulturalna w Centrum Kulturalno-Artystycznym w 
Kozienicach. 

 

 

 



 
 

 

 23 października 2021 r. (sobota) 
online (Facebook) 

 

             900 - 1015 Maraton matematyczny. 
forma online na platformie Testportal. 

1030 
Konkurs wiedzy olimpijskiej. 
forma online na platformie Testportal. 

1400 - 1410 Ogłoszenie wyników obydwu konkursów. 

1410 - 1440 
Wywiad online z Lechem Kwiecińskim - lekarzem kardiologiem 
(gabinet kardiologiczny - nowe miejsce przyjazne Fundacji 
Energia-Działanie). 

1440 - 1500 
Prezentacja dorobku wolontariatu „szansa” – I Liceum 
Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. 

1500 - 1545 Wykład psychologa. 

1545 - 1600 
Reportaż z 18 września 2021 r. – „Ekstrema na drodze” - 
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Lipski - zdaj za pierwszym” w 
Puławach oraz ze zlotu motocyklistów. 

1600 - 1630 

Reportaż ze spotkania autorskiego z dnia 19 września 2021 r. z 
Beatą Smykiewicz-Różycką – promocja zestawu (książka + 
audiobook) – cegiełek pt. „Okruchy dnia, czyli Krzysiek i inne 
zapiski”, z rozprowadzenia których, cały dochód zostanie 
przeznaczony na badania USG piersi kobiet z ziemi kozienickiej 
w przedziale 18 – 49 lat. 

1630 - 1700 
Podsumowanie sześcioletniej działalności fundacji (prezentacja 
miejsc przyjaznych). 

 
 


