
 

 

 

Kronika szkolna 
 

 11 maja przedstawiciele naszej szkoły 

wzięli udział w gminnym konkursie 

recytatorskim z cyklu „Pory roku 

w poezji” organizowanym przez PSP nr 

1 w Kozienicach. Tytuł tegorocznej 

edycji konkursu brzmiał „Lato 

w poezji”. Szkołę reprezentowali 

następujący uczniowie: Filip Benduch 

z kl. I, Zuzanna Balcerzak z kl. III, 

Aleksandra Kowalczuk z kl. V oraz 

Oliwia Sendybył z kl. VII. Oliwia 

Sendybył zajęła II miejsce, a Aleksandra 

Kowalczuk uzyskała wyróżnienie. 

Kleks 

 

 11 maja 2018r. odbyły się Mistrzostwa 

PCK. Uczestnikami byli: kapitan - 

Miłosz Jemiołek, Igor Pomarański, Rafał 

Wrona, Krystian Jatczak i Zuzanna 

Staszewska. Opiekunem była p. Elżbieta 

Nakończy. Na początku uczestnicy 

ze wszystkim się zapoznali, a potem 

przeszli do pisania testu. Później zaczęli 

wykonywać czynności przy 

odpowiednich stacjach.  1 stacja - 

oparzenie III stopnia, 2 stacja - złamanie 

zamknięte, 3  - osoba nieprzytomna 

i resuscytacja. W wyniku końcowym 

zajęli 10 miejsce. 

Miłosz Jemiołek 

 

 26 kwietnia uczniowie klasy szóstej 

pod kierunkiem wychowawczyni 

p. M. Pietrzyk  przypomnieli 

historyczne chwile z czasów 

uchwalenia Konstytucji  3 Maja. 

Przedstawienie zostało ukazane 

w nietypowy sposób, gdyż można 

było zobaczyć wiadomości z telewizji. 

W zabawnej formie Telewizyjnego 

TVN25 przedstawiali relacje autorów 

tego ważnego dokumentu: Króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego, 

Ignacego Potockiego i Hugona 

Kołłątaja, a także jej przeciwników, 

między innymi  carycy Katarzyny 

i innych ważnych postaci z tamtej 

epoki.  

zebrał Miłosz Jemiołek 

 

miniWywiad 
o maxisprawach 

 

Opiekunka PCK, pani Elżbieta 

Nakończy, odpowiedziała na nasze pytania 

związane z zawodami Udzielania Pierwszej 

Pomocy. 



 

Kleks: Kiedy i gdzie odbyły się te zawody? 

 

p.E.Nakończy: 11 maja 2018 roku 

w Kozienicach nad jeziorem odbyła się 

XXVI edycja Udzielania Pierwszej 

Pomocy, zorganizowana przez Oddział 

Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. 

  

Kleks: Jakie szkoły mogły w nich 

uczestniczyć? 

 

p.E.Nakończy: Były to zawody drużyn 

pierwszej pomocy szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i średnich powiatu 

kozienickiego. 

 

Kleks: Co uczniowie musieli zrobić? 

 

p.E.Nakończy: Uczniowie najpierw musieli 

zmierzyć się z testem pytań teoretycznych, 

następnie odbyły się zawody praktyczne. 

Zawodnicy musieli udzielić pomocy osobie 

poparzonej  oraz poradzić sobie 

ze złamaniem zamkniętym ręki, a także 

wykonać resuscytację krążeniowo - 

oddechową. 

  

Kleks: Kto reprezentował naszą szkołę? 

 

p.E.Nakończy:  Naszą szkołę reprezentował 

jeden zespół składający się z 4 członków 

i kapitana. 

 

Kleks: Jakie są pani wrażenia po zawodach? 

 

p.E.Nakończy:  Zawody były świetną 

okazją, aby po raz kolejny przypomnieć 

sobie tak ważne zasady udzielania 

pierwszej pomocy oraz o tym, że pierwsze 

minuty po wypadku decydują o zdrowiu 

i życiu osób poszkodowanych. Zawody 

były bardzo emocjonujące.  

Pracę drużyn oceniali sędziowie-

członkowie Grupy Ratownictwa PCK oraz 

strażacy PSP. Po podsumowaniu 

i ogłoszeniu wyników odbyło się wręczanie 

pucharów i dyplomów.  

Kleks: Dziękuję za rozmowę. 

Zuzanna Staszewska 

 

Kuchenni Czarodzieje 

 
KOLOROWA SAŁATKA Z 

ZIEMNIAKAMI 

Składniki 

 1 puszka kukurydzy z czerwoną 

fasolą  

 600 g drobnych ziemniaków 

 2 duże ogórki konserwowe 

 1 czerwona cebula 

 ¼ szklanki oliwy z oliwek 

 3 łyżki octu 

 1 łyżka musztardy francuskiej 

 Pęczek szczypiorku 

Przygotowanie: 

1. Ziemniaki umyć i ugotować 

w mundurkach. 

2. Ugotowane ziemniaki pokroić 

w ćwiartki, wymieszać z kukurydzą 

i fasolą. 

3. Cebulę i ogórki konserwowe pokroić 

w kostkę, dodać do sałatki. 

4. Oliwę, ocet i musztardę wymieszać 

na dressing, pokryć nim sałatkę. Całość 

posypać posiekanym szczypiorkiem. 

Smacznego! 

http://warzywneinspiracje.pl/przepisy/kolo

rowa-salatka-z-ziemniakami/ 

 
 



KĄCIK LITERACKI 

 
 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział 

w konkursie „Czy znasz swoją gminę”. Oto 

praca Zuzanny Czerwińskiej na temat „To 

miejsce w mojej małej Ojczyźnie było 

świadkiem ważnych wydarzeń 

historycznych” 

 

Kościół  parafialny  pw. Świętej Katarzyny 

w Ryczywole   
Kościół w Ryczywole, który 

obecnie stoi na Rynku, nie jest jego 

pierwotną wersją. Miał on bowiem 

wcześniej inne postaci. Podaje się, że 

pierwsza świątynia istniała już w XIII 

wieku, jako filialny kościół parafii 

w Świerżach. Ryczywół samodzielną 

parafią stał się w 1390 roku. Z niektórych 

przekazów dowiadujemy się, że 

z Ryczywołu wywodził się duchowny 

Maciej, który od 1517 roku był opatem 

sieciechowskiego klasztoru. Dokumenty 

mówią także, że przed i w 1512 roku, 

proboszczami byli Marcin ze Świder 

i Mikołaj Bniński. Przyjmuje się, że w 1656 

roku podczas potopu Szwedzi zniszczyli 

pierwszą wersję świątyni.  

Niedługo po tym wydarzeniu 

w 1782 roku na miejsce tamtego budynku 

postawiono nowy, również drewniany 

Kościół. Lecz w jego miejsce proboszcz 

ryczywolski, ks. Dominik Kurowski, 

postawił świątynię z czerwonej cegły, którą 

pokrywały holenderskie dachówki. Ale i ten 

kościół nie przetrwał długo, gdyż tylko 30 

lat. Rozebrano go, a materiały wywiezione 

zostały do Warszawy. Wybudowano z nich 

dom na Pradze. Wisła pokazywała swoją złą 

stronę, przez co jeszcze przed 1814 rokiem 

miasto zaczęto przenosić na wyższe tereny. 

Zapewne na dzisiejszej ulicy Radomskiej 

ówczesny proboszcz, ks. Franciszek 

Zagórczyński, postawił drewnianą, 

oszalowaną kaplicę, która miała 

tymczasowo zastępować kościół. Lecz, jak 

się potem okazało, ta „tymczasowa” kaplica 

służyła mieszkańcom 60 lat.  

Kolejną wersję kościoła budowano 

od 1876 do 1884 roku. Z przerwami 

w latach 1878-1879. Konsekracji  kościoła 

parafialnego pw. Świętej Katarzyny Panny 

i Męczennicy 8 czerwca 1884 roku dokonał 

biskup sandomierski Antoni Sotkiewicz. 

W trzecią niedzielę po Zielonych 

Świątkach obchodzona jest rocznica 

poświęcenia. Kościół zbudowano w stylu 

gotyckim z cegły. Ma jedną wieżę, na której 

umieszczone są cztery wieżyczki - dwie na 

froncie, a dwie z tyłu. Na ich szczytach 

umieszczono żelazne krzyże. Świątynię 

otynkowano w środku i na zewnątrz. Dach 

pokryto blachą cynkowaną, wieże - blachą 

angielską, a rynny zrobiono z użyciem 

blachy cynkowej. Wejścia są cztery: 

główne na frontonie, dwa boczne i jedno 

od strony prezbiterium. W kościele 

znajduje się czternaście okien: sześć 

wielkich po trzy po każdej stronie nawy 

głównej, dwa w zakrystii, dwa przy 

bocznych wejściach, jedno wielkie okrągłe 

na chórze, jedno małe, również okrągłe, 

z tyłu ołtarza i dwa małe owalne po obu 

stronach prezbiterium. 

We wrześniu 1939 roku podczas 

działań wojennych kościół został ostrzelany 

i trafiony odłamkami, lecz zniszczenia były 

dość małe. W świątyni utworzono 

tymczasowe miejsce do przetrzymywania 

polskich jeńców wojennych. Tragiczne 

wydarzenia miały miejsce we wrześniu 

1944 roku, kiedy to kościół został prawie 

całkowicie zniszczony. Po II wojnie 

światowej proboszcz, ks. Władysław 

Cegieł, podjął się próby jego odbudowy. 

Do budowy wykorzystano cegłę 

ze zniszczonego kościoła, a więźbę 

dachową wykonał pan Kowalczyk z Kłody. 

Dach pokryto blachą cynkową zakupioną 

w Kozienicach. W latach 90. wielu zmian 

dokonał ówczesny proboszcz, ks. Dionizy 

Wodzinowski. Do dziś zachowało się 

płótno św. Antoniego Padewskiego. 

Na środku ołtarzu wisi obraz ukazujący św. 

Katarzynę w koronie, trzymającą palmę 



męczeństwa w lewej i miecz w prawej 

dłoni. 

Zuzanna Czerwińska 

Karol Kowalczuk przybliżył nam wiedzę 

związaną z Konstytucją 3 maja. 

Konstytucja 3 maja została 

uchwalona 3 maja 1791 roku. Była to 

ustawa regulująca ustrój prawny 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Została 

zaprojektowana w celu zlikwidowania wad, 

opartego na wolnej elekcji i demokracji 

szlacheckiej, systemu politycznego 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Konstytucja znosiła również liberum veto. 

W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja 

przestała istnieć Rzeczpospolita  Obojga 

Narodów, a w jej miejsce została powołana 

Rzeczpospolita Polska. Katolicyzm został 

uznany za religię panującą w RP 

a jednocześnie zapewniono swobodę 

wyznań. Niestety, konstytucja przetrwała 

tylko czternaście miesięcy. W dniu 27 

kwietnia 1792 roku w Petersburgu 

zawiązała się konfederacja, później 

nazwana targowicką. Połączone siły 

targowiczan liczące 20 tysięcy żołnierzy 

oraz armii rosyjskiej w liczbie 97 tysięcy, 

wkroczyły do Polski.  Król Stanisław 

August Poniatowski, zdołał wystawić tylko 

37 tysięczną armię składającą się 

z rekrutów. Mimo kilku wygranych bitew, 

kiedy wojska rosyjskie dotarły pod 

Warszawę, król zdecydował się 

na kapitulację i przyłączenie 

do targowiczan. Po tym wydarzeniu odbył 

się II rozbiór Polski. 

 

 

Wykreślanka 
Znajdź i wykreśl  11 słów związanych 

z majem. Hasła mogą być ułożone 

w poziomie, pionie, na skos lub wspak. 

Pozostałe litery utworzą hasło – przysłowie 

o maju. 

M C  H Z A P A C H Y A 

D A W Y C I E C Z K I 

E Ł J O D K J N B Y L 

S M A Ó J N C D Z O A 

Z B R K W I  A T Y Y W 

C U R O D K K Z A J N 

Z C Z S Ą B A R H C O 

A J C U T Y T S N O K 

 

Aleksandra Kowalczuk 

Krzyżówka 

 

 
       1.         

   2.          

3.               

   4        

   5          

 6          

 7.         

 

 

 

1. Dzień …, święto wszystkich mam, 

2. Święto ... – obchodzone 1 maja, 

3. Uchwalona 3 maja, 

4. Kolor kwitnącego rzepaku, 

5. Maj to przedostatni miesiąc przed 

…, 

6. Rosną na łące - kolorowe 

i pachnące,  

7. Święto religijne, Boże … 

 

Karol Kowalczuk 

 


