
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI 
W RAMACH KAMPANII 

ZACHOWAJ TRZEWY  UMYSŁ 2014 
W PSP W RYCZYWOLE WOJ. MAZOWIECKIE 

 
Od wielu lat uczniowie PSP im. chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole biorą 

czynny udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.  
W roku 2013/2014  odbyły się:  
*kilkukrotne spotkania  z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji w 

Kozienicach,  
 *zebrania klasowe z rodzicami  i pielęgniarką szkolną w trakcie których 

wychowawcy wykorzystali materiały dostarczone przez organizatorów kampanii.  
* kącik w którym zgromadzono informacje poszerzające wiedzę uczniów na 

temat rozwijania swoich pasji od najmłodszych lat, zdrowego stylu życia oraz 
sposobów zapobiegania zagrożeniom uzależnieniami.  

 *W dniu 7 czerwca 2014 roku, w godz. 17.00-20.30 odbył się w naszej szkole 
kolejny Festyn Rodzinny. Uroczystość ta rozpoczęła się od występów uczniów, 
akordeonistów ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach. Następnie odbyły się 
prezentacje artystyczne wszystkich klas. Dzieci miały możliwość  publicznego 
zaprezentowania siebie , ukazania swoich mocnych stron, oraz możliwość ciekawej 
zabawy na świeżym powietrzu. Z dużym  zainteresowaniem widzowie obejrzeli 
spektakl o tematyce profilaktycznej przygotowany przez szóstoklasistów. W trakcie 
zabaw rodzice częstowali ich kiełbaskami z grilla.  Odbyły się także mecze z 
udziałem rodziców, w piłkę nożną i siatkową.  Jak co roku dużym zainteresowaniem 
cieszyły się  konkursy plastyczne i konkursy wiedzy w ramach akcji ZTU.  Chętni 
malowali przy sztalugach prace plastyczne. Najbardziej aktywni uczniowie otrzymali 

dyplomy z logo akcji ZTU. A powstałe  prace  zostały wysłane zostało do Poznania. W 
październiku 2014 z rąk burmistrza miasta Kozienice pana dr Tomasza Śmietanki 
uczennica  naszej szkoły otrzymała nagrody w ramach ogólnopolskiego  konkursu ZTU : 
*Julia Misztal otrzymała nagrodę: kalendarz  w konkursie plastyczno-literackim „ Mój 
czas . ” Pani dyrektor w trakcie festynu wręczyła uczniom nagrody i dyplomy za 

udziały w licznych sportowych  konkursach szkolnych. Impreza ta cieszy się dużym 
zainteresowaniem społeczności lokalnej i wpływa na integrację środowiska. Chętnie 
bierzemy udział i będziemy nadal brali udział w takich akcjach, gdyż mamy 
świadomość zagrożeń jakie czyhają na młodych ludzi bez pasji i odpowiedniego 
zainteresowania zdrowym stylem życia.  

Koordynatorka akcji: 
Marianna Kacprzak 

 


