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GAZETKA SZKOLNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA PAWŁA II W KOZIENICACH 

CZWÓRKA NA PLUSLIDZE 

Po meczu nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia z Dustinem Wattenem,  libero Czarnych. 

 Po raz kolejny uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Kozienicach mieli szansę kibi-
cować podczas meczu siatkarskiego w ramach 
Partnerstwa Regionalnego. W wyjeździe uczestni-
czyło 24 uczniów naszej szkoły. 
 W minioną sobotę 17 lutego 2018r drużyna 
Cerradu Czarnych Radom ponownie wystąpiła  
w barwach naszej gminy. Tym razem radomska  
drużyna zmierzyła się z drużyną ZAKSA Kędzierzyn-
Koźle. Kibicowaliśmy gorąco i nie oszczędzaliśmy 
rąk i gardeł. Czarnym Radom kibicował oczywiście  
dyrektor Tomasz Trela, który od wielu lat jest  
kibicem i bardzo skutecznie wspiera rozwój  
siatkówki w naszej szkole.  
 W przerwie meczu nasi uczniowie mieli 
okazję do zaprezentowania swoich umiejętności 
siatkarskich i wygrali kalendarze Czarnych Radom. 
 Libero Czarnych - Dustin Watten zagrał  
w koszulce z logiem Kozienic w ramach Partnerstwa 
Regionalnego. To projekt wspierający rozwój siat-

kówki w miastach i gminach naszego regionu wpro-
wadzony przez Stowarzyszenie CZARNI Radom. 
 Po zaciętej walce siatkarze Cerradu Czar-
nych Radom przegrali z ekipą mistrza Polski 1:3. 
 Więcej zdjęć z wyjazdu można znaleźć na 
fanpage’u szkoły na portalu Facebook.  
 
Cerrad Czarni Radom - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 
(25:20, 21:25, 16:25, 18:25)  
 
Cerrad Czarni: Vincić 3, Żaliński 20, Fornal 5, Kwa-
sowski 11, Teryomenko 7, Ostrowski 1, Watten 
(libero) oraz Rybicki, Ziobrowski 7, Huber 1.  
 
ZAKSA: Toniutti 2, Torres 16, Szymura 10, Buszek 
11, Wiśniewski 14, Bieniek 9, Zatorski (libero) oraz 
Semeniuk, Jungiewicz. 

Katarzyna Bolek 
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 Oprawę liturgii sprawowali uczniowie z kla-
sy 4, zaś oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny. 
Po mszy świętej uczestnicy obchodów udali się pod 
pomnik św. Jana Pawła II , gdzie przedstawiciele 
władz samorządowych oraz dyrekcja naszej szkoły 
złożyła kwiaty. Tam też chór szkolny wykonał jedną 
z ulubionych pieśni Jana Pawła II -Barkę.                

Dalsza część uroczystości odbyła się w placówce, 
gdzie wszystkich zebranych powitał Dyrektor PSP nr 
4 – Tomasz Trela. W swoim przemówieniu nawiązał 
do wartości płynących z nauki Jana Pawła II. Dyrek-
tor Tomasz Trela mocno podkreślił rangę Święta 
Patrona w naszej szkole. Zaproszeni goście w swo-
ich przemówieniach również nawiązywali do posta-
ci patrona placówki. Wiceburmistrz Gminy Kozieni-
ce – Małgorzata Bebelska mówiła o czerpaniu wzor-
ców z życia i postawy Jana Pawła II. Ks. kan. Kazi-
mierz Chojnacki  przypomniał natomiast dzieciom i 
młodzieży o dużym znaczeniu rozwoju duchowego, 
które powinno być stawiane na równi z rozwojem 
intelektualnym i fizycznym. Przewodnicząca Rady 
Rodziców Renata Wołos podziękowała gronu peda-
gogicznemu za trud wkładany w wychowanie i edu-
kację dzieci i młodzieży. Podczas uroczystości roz-
strzygnięto III edycję gminnego konkursu 
„UBOGACENI – WDZIĘCZNI” poświęconemu Janowi 
Pawłowi II. Nagrody wręczali Dyrektor Tomasz Tre-
la, ks. kan. Kazimierz Chojnacki, Wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Andrzej Kowalski oraz organizatorzy 
konkursu –   Alicja Kucharska i ks. Rafał Kalbarczyk. 
W konkursie wzięło udział 1 przedszkole oraz 9 
szkół  z terenu miasta i gminy Kozienice w katego-

riach: konkursy plastyczne, prezentacja multime-
dialna „Wkład Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II w  
odzyskanie niepodległości”, modlitwa w intencji 
ojczyzny za wstawiennictwem Jana Pawła II. Z 
uczniów naszej szkoły nagrody otrzymali Mikołaj 
Gregorczyk – 2 miejsce w konkursie plastycznym, 
Aleksandra Sadowska – 3 miejsce również w kon-
kursie plastycznym, Jakub Jeznach – 1 miejsce za 
modlitwę w intencji ojczyzny, Wiktoria Łukasiewicz i 
Weronika Seroka – 1 miejsce za prezentację multi-
medialną, Julia Strzelczyk i Oliwia Wasińska – 2 
miejsce za prezentację multimedialną, Oliwia Kwiat-
kowska i Karolina Pietrzyk – 3 miejsce za prezenta-
cję multimedialną oraz Aleksandra Reczek – 2 miej-
sce za modlitwę w intencji ojczyzny. Finałową czę-
ścią „Dnia Patrona” był program artystyczny przy-
gotowany przez naszych uczniów pod kierunkiem 
Magdaleny Prygiel i Renaty Kobylskiej. W przedsta-
wieniu wystąpili: Lena Adamczyk, Eryk Zając, Joan-
na Cichowlas, Ola Cesarczyk, Ola Łopatowska, Julia 
Dziosa, Piotr Sękulski, Weronika Seroka, Zuzia To-
karczyk, Bartek Tęczarski, Martyna Górniak, Natalia 
Chałdaś. W grupie tanecznej wystąpiły: Roksana 
Banaś, Julia Kolak, Hania Łukiewicz, Wiktoria Białek, 
Oliwia Wasińska, Zuzia Chrapek, Paulina Ośka i Ala 
Sztyber. Był to montaż  słowno – muzyczny, w któ-
rym dzieci przedstawiły życiorys patrona – wielkie-
go Polaka – od narodzin aż po śmierć. Wydarzenia z 
życia Jana Pawła II były zobrazowane krótkimi scen-
kami, filmami, zdjęciami. Grupa uczennic wykonała 
taniec nowoczesny do piosenki Piotra Rubika opo-
wiadającej o wielkiej pasji Karola Wojtyły, jaką był 
teatr. Ich występ spotkał się z dużym entuzjazmem 
publiczności.  Podobną reakcję wywołała pieśń opo-
wiadająca o zamachu na życie papieża w wykonaniu 
Natalii Chałdaś.  Całości dopełniały pieśni wykonane 
przez chór szkolny. Podczas przedstawienia w 
szczególny sposób podkreślone zostały słowa Jana 
Pawła II „Nie bój się, wypłyń na głębię…” Podczas 
szkolnej uroczystości słowa te zostały skierowane 
do każdego z uczestników po to, aby zmotywować 
do pokonywania codziennych słabości i zniechęce-
nia, do pracy nad własną osobowością.  

Anna  Tokarczyk 

Święto Szkoły – Dzień Patrona 
23 maja w PSP nr 4 obchodzono Dzień Patrona – św. Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się przemar-
szem społeczności szkolnej ulicami miasta do kościoła p.w. Świętego Krzyża, gdzie odbyła się  uroczysta 
Msza Święta. Celebrował ją proboszcz ks. kan. Kazimierz Chojnacki, homilię wygłosił ks. Rafał Kalbarczyk.  
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7 maja o godzinie 8 , po kontroli autobusu przez 
policję, wyruszyliśmy w stronę naszego hotelu który 
się mieścił w Złotym Potoku. W czasie przejazdu do 
naszego hotelu rozpoczęliśmy zwiedzanie. Na po-
czątek zwiedzaliśmy Muzeum Techniki w Chlewi-
skach. Uczniowie mieli okazję do poznania starej 
huty żelaza, a w niej maszyny do obróbki metali, 
wystawę motoryzacyjną, w ramach której prezento-
wane są samochody i motocykle zarówno przedwo-
jenne , jak i powojenne. Następnie udaliśmy się do 
pobliskiego rezerwatu geologicznego „Piekło Nie-
kłańskie” .Rezerwat Skałki Piekło pod Niekłaniem to 
miejsce piękne, wyjątkowe i zdecydowanie warte 
odwiedzenia. Z przewodnikiem mieliśmy okazję 
zwiedzania jaskini Głębokiej w masywie Góry Zbo-
rów. Wieczorem dotarliśmy do hotelu w Złotym 
Potoku ,po zakwaterowaniu udaliśmy się na  obia-
dokolację . 

 W kolejnych dniach zwiedzaliśmy : Pałac 
Krasińskich i park w Złotym Potoku, Źródła Elżbiety i 
Zygmunta, Zamek Ostrężnik z Jaskinią Ostrężnicką, 
skałki: Diabelskie Mosty i Bramę Twardowskiego, 
Pustynie Siedlecką, Jaskinię Na Dupce, Zamki Mirów 
i Bobolice, ruiny zamku w Ogrodzieńcu, grodu Bi-
rów i rezerwatu geologicznego Góra Zborów. Po tak 
intensywnym zwiedzaniu uczniowie mieli czas na 
odpoczynek. W hotelu do dyspozycji czekał na nich 
kryty basen, sauna, jacuzzi, siłownia, grota solna, 
bilard i tenis stołowy.     
      
      
      

 Wieczorem uczniowie przygotowywali spra-
wozdania, projekty, które mieli później przedstawić 
w szkole. Jedną z innowacji w czasie „Zielonej szko-
ły „ był „digital detox”, czyli kilka godzin dziennie 
bez korzystania z nowoczesnych technologii.  

 Największą atrakcją, na którą wszyscy cze-
kali, był całodzienny pobyt w Energylandii, najwięk-
szym parku rozrywki w Polsce. W Zatorze czekało 
na nas 10 dużych rollercoasterów, masa zjeżdżalni, 
sale widowiskowe czy punkty gastronomiczne. 
Prawdziwa kraina bajek . Nawet opiekunowie czuli 
się jak dzieci. 

W drodze powrotnej zwiedziliśmy Święty Krzyż, 
wejście na Łysicę uniemożliwiła nam niekorzyst-
na pogoda . Opiekunami grupy byli : Krzysztof Ca-
ban,    Janusz Rdułtowski, Jacek Wochniak i  Prze-
mysław Nowak. 

Julia Pachocka 

ZIELONA SZKOŁA  KLAS II GIMNAZJUM 
Od 7 do 11 maja grupa 49 uczniów naszej szkoły brała udział w zielonej szkole. Przygotowania do 5 dnio-
wego pobytu na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej trwały od września. Głównym organizatorem był 
Dariusz Kowalczyk, z którym na wycieczkę wybrała się grupa uczniów ze Świerży Górnych. 
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 Uczniowie klas gimnazjalnych, klas siód-
mych, a także czwartoklasiści przygotowali koloro-
we i pomysłowe stoiska ze zdrową żywnością 
wśród, której znalazły się dwa dania konkursowe, 
które wcześniej zostały wylosowane przez przedsta-
wicieli poszczególnych klas. Podczas festynu można 
było poczęstować się ekologicznymi potrawami 
m.in świeżymi sokami z owoców i warzyw, różnymi 
rodzajami sałatek, ciast  i ciasteczek.   

 W skład komisji, której zadaniem było oce-
nienie poszczególnych stoisk weszli: dyrektor Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kozienicach - 
Tomasz Trela; Leokadia Cieślik, przedst. MSCDN 
Radom oraz pielęgniarka Grażyna Stańczuk.  

    
 
 
 

  Po naradzie komisji wytypowano poszcze-
gólne miejsca. Po festynie odbyły się zawody spor-
towe, które poprowadzili nauczyciele wychowania 
fizycznego na ‘’Orliku’’ szkolnym. W rozgrywkach 
wzięli udział wszyscy uczniowie jedni jako kibice, a 
inni jako zawodnicy.      

Zostały przygotowane następujące konkurencje: 
biegi z piłeczką, podawanie piłki, przeciąganie liny 
oraz został rozegrany mecz piłki nożnej. Uczniowie z 
radością integrowali się podczas wspólnych gier i 
zabaw. Festyn zorganizowany w naszej szkole oka-
zał się wspaniałą imprezą zarówno kulinarną jak i 
sportową. 

Katarzyna Bolek 
 

FESTYN ZDROWIA 2018 
05.06.2018 roku w naszej szkole odbył się kolejny festyn zdrowia. Głównym celem tego wydarzenia jest 
propagowanie wśród uczniów aktywności ruchowej, zdrowego odżywiania i poszerzania ich wiedzy na 
temat zdrowej żywności.  
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 Trasa rajdu rowerowego przebiegała przez 
okoliczne miejscowości. Dziesięciokilometrowy 
szlak ukazywał piękno kozienickiego krajobrazu. 
Szutrowe drogi, zielone pola, szumiące lasy, płyną-
ce rzeczki. Okoliczni mieszkańcy pozdrawiali nas 
czule i uśmiechali się na nasz widok. Trzydziestokil-
kuosobowa grupa rowerzystów robiła wrażenie. 

 Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu 
czuwali : pan K. Caban, J. Wochniak, J. Rdułtowski, 
P.Nowak oraz wychowawczyni klasy 4b A. Skiba a 
także nasz zaprzyjaźniony „dron”. Po dotarciu na 
miejsce uczestniczyliśmy w „Pikniku rodzinnym z 
okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę”. Niestrudzeni długą drogą oddaliśmy się 

ciekawym rozrywkom. Wysportowani i pełni pomy-
słów wuefiści poprowadzili atrakcyjne zabawy pik-
nikowe z piłką (np. gra w siatkówkę oraz w ziemnia-
ka). Dziewczynki niczym rusałki wraz z wychowaw-
czynią p. Skibą wiły wianki ze świeżo zerwanych 
kwiatów. Po wysiłku fizycznym z apetytem zajadali-
śmy pyszne kiełbaski z grilla. Wspaniałą pamiątką z 
naszego rajdu będzie wideorelacja z drona oraz 
zdjęcia, nad uwiecznieniem naszej przygody czuwał 
niezastąpiony p. Przemysław Nowak. Podobno ktoś 
wspominał, że padało……, ale my „Dragonsi” zapa-
miętamy wspaniała zabawę i dobrą atmosferę.  

Weronika Bieniek 

Ach, co to był za rajd… 
Dnia 26 maja o godz. 10.45 MUKS „Czwórka” ruszyła w teren. Cel podróży – Kępeczki, środek transportu 
– rower. Uczniowie klas 4a i 4b oraz uczniowie klas starszych 2a, 2d wyruszyli spod szkoły w kierunku 
„Punktu Widokowego Kępeczki”.  
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Konkursy małe i te duże 
Jakub Osiecki laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjra Marka Gajewskiego 

23 maja w Muzeum Wojska Polskiego odbyła się 
uroczystość wręczenia dyplomów laureatom etapu 
wojewódzkiego XXIII edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Historycznego im. mjra Marka Gajewskiego ” 
Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 
1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczpospoli-
tej „. Tytuł laureata zdobył uczeń naszej szkoły Ja-
kub Osiecki z klasy 7D. Eliminacje etapu wojewódz-
kiego odbyły się 5 kwietnia. Jakub po raz kolejny 
odniósł sukces w tym konkursie, poprzednio w 
2017 i 2016 r. Serdecznie gratulujemy.  

Anna Tokarczyk 
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Rywalizacja drużynowa odbywała się w kategorii 
dziewcząt i chłopców klas VII i oddziałów gimnazjal-
nych na szczeblu powiatowym. 
W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła re-
prezentacja PSP nr 4 w Kozienicach w składzie: Zu-
zanna Maj 7D, Agata Wiraszka 2A, Monika Wójcik 
3D, Aleksandra Król 3A, Małgorzata Jopek 3A. W 
kategorii chłopców zwyciężyli uczniowie z PSP nr 2. 
Nasi chłopcy uplasowali się na drugim miejscu, a 
wystąpili w składzie : Filip Kusio 2A, Marcin Micha-
lak 2E, Miłosz Jabłoński 3A, Kacper Wójcik 2F. Gra-
tulujemy naszym reprezentantom i życzymy  dal-
szych sukcesów. Opiekunem reprezentacji naszej 
szkoły była Iwona Świątkowska.  

 

Julia Pachocka 

Osiągnięcia naszych sportowców 
19.05.2018r. młodzież naszej szkoły brała udział w zawodach sportowych „Dwubój nowoczesny” ( pływa-
nie – styl dowolny 100 m, bieg na dystansie 1000 m).  
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Złoto SKKT „DRAGONS” w Finale XLVI OMTTK 
Drużyna SKKT ”Dragons” – Mikołaj Maciejewski, 
Jacek Mikutel i Tomasz Mikutel – przy PSP nr 4 w 
Kozienicach brała udział w finale XLVI Ogólnopol-
skiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajo-
znawczego oddziału mazowieckiego, który odbył się 
w dniach 12 – 13 maja w Nowej Wsi koło Warki. 
 

 
 
 
 
 

 
Finał składał się z 8 konkurencji i po dwóch weryfi-
kacjach chłopcy uzyskali dużą przewagę zdobywając 
65,6 pkt. Taki wynik dał mi pierwsze miejsce i 
awans do finału centralnego, który odbędzie się w 
Wadowicach 1-3 czerwca. Przed naszymi reprezen-
tantami trudne zadanie, zmierzą się bowiem z naj-
lepszymi drużynami z całej Polski. 
Gratulujemy zwycięstwa i wszyscy w szkole jeste-
śmy dumni z tak wspaniałej reprezentacji. 
Życzymy sukcesu w finale ! 



 Piąteczka. Gazetka szkolna PSP nr 4 w Kozienicach. Wydanie XXIX - maj 2018 

W dniach od 12 do 19 maja nasza szkoła gościła 13-
osobową grupę uczniów wraz z 2 opiekunami w 
ramach XVIII Polsko - Niemieckiej wymiany 
uczniów. Wymiana zawierała bardzo ciekawy pro-
gram. Tematem tegorocznego projektu był związa-
ny z rokiem 2018 – rocznicą odzyskania Niepodle-
głości . Niemieccy uczniowie mieszkali w domach 
swoich polskich przyjaciół, równocześnie poznając 
ich codzienne życie i tradycje. Niemieccy uczniowie 
mieli okazję podczas wycieczek zwiedzić Lublin oraz 
stare miasto Warszawy.  

 
 
 

Jednak najbardziej do gustu  przypadło im Kozienic-
kie jezioro. W ramach programu uczniowie wzięli 
udział w grach terenowych, warsztatach historycz-
nych oraz plastycznych. Celem wymiany jest rów-
nież zapoznanie uczniów z polskim systemem szkol-
nictwa. Uczniowie brali udział w różnych lekcjach 
swoich polskich partnerów. Miłym zakończeniem 
programu był grill w szkole. W sobotę polscy ucz-
niowie odwieźli swoich nowych przyjaciół do War-
szawy na lotnisko. 

 Iga  Zawodnik 

XVIII WYMIANA UCZNIÓW 
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1. Imię i nazwisko: Przemysław Nowak 
 
2. Uczę: języka angielskiego  
 
3. Jestem wychowawcą: klasy 2A 
 
4. Moim ulubionym przedmiotem w szkole był / 
była: myślę, że geografia 
 
5. Najbardziej w szkole nie lubiłem: chyba chemii, 
mimo tego, że w liceum byłem w klasie o profilu 
biol-chem 
 
6. Ze szkołą najlepiej kojarzy mi się:  szkoła to    
najwspanialsze chwilę, okres wielu przyjaciół,      
miłości, niezapomnianych przygód i  czasem mło-
dzieńczych wybryków 
 
7. W wolnych chwilach:  jeżdżę rowerem, biegam, 
czytam, robię zdjęcia, oglądam filmy, gram na    
konsolach 
 
8. Gdybym nie był nauczycielem, to zostałbym: 
nie wiem pochodzę z rodziny nauczycieli i ten         
zawód mam we krwi  
 
9. Gdyby płonęła szkoła, to ratowałbym najpierw: 
dzieci 
 
10. Gdybym był superbohaterem, to: byłbym    
Batmanem 
 
11. Moje ulubione jedzenie to:  w kuchni polskiej 
na pierwszym miejscu jest bigos, poza tym lubię 
kuchnie  z całego świata, włoska meksykańska 
 
 
 
 
 

12. Mam zwierzaka, to: nie mam, mój pies zginął 
tragicznie  w wypadku samochodowym  
 
13. Chciałbym kiedyś pojechać do: Tokyo,            
Australia, Nowa Zelandia,  RPA, Namibia, Meksyk, 
Kalifornia, Alaska, Indie 
 

Weronika Bieniek 

Gorący temat, czyli w ogniu pytań 
Rozpoczynamy nowy cykl mini-wywiadów w naszej gazetce. W każdym kolejnym numerze to my  
wcielimy się w tych, którzy pytają i wywołamy do tablicy naszych nauczycieli. Będzie ogień! 

Pana Przemka musieliśmy odbijać z rąk szturmowców. 
Podobno woli odległą galaktykę od lekcji z nami. 
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