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Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie 

Bełdów 37, 95-070 Aleksandrów Łódzki 

Tel./fax.(042) 712-14-94 

spbeldow@interia.pl 

 

 

Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej  

„Ćwiczyć każdy może”  

zorganizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu 

w Szkole Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie 

    

PODSUMOWANIE AKCJI 

Obszar I- zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy 

programowej 

Zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego 

przedstawione zostały na I i II  etapie edukacji. Nauczyciele przekazali 

udokumentowane przykłady dobrych praktyk związanych z aktywnością 

fizyczną w klasie III i VI. Napisanie zostały dwie  propozycje  aktywnych zajęć 

w szkole przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz 

nauczyciela wychowania fizycznego w klasach IV-VI.  

Klasa VI: Stretching – nauka ćwiczeń stretchingowych stosowanych w lekkiej 

atletyce.  

Metoda realizacji zadań ruchowych: naśladowcza (uczniowie naśladują 

pokazany ruch) i zadaniowa (ukazująca wewnętrzną potrzebę osiągnięcia ściśle 

określonego  celu). 

 

Metoda nauczania ruchu: kompleksowa odnosząca się do wcześniej  

stosowanych metod mając na celu korygowanie błędów  i analityczna 

polegająca  na nauczaniu poszczególnych elementów ćwiczeń ruchowych. 

Przejście  do bardziej złożonych ćwiczeń i w efekcie końcowym opanowanie 

danych  ćwiczeń w całości jest propozycją treningu zapobiegającego  

mailto:spbeldow@interia.pl


 

2 

 

kontuzjom. Zapewnia koordynację pomiędzy różnymi grupami mięśni działając  

na równowagę. 

Klasa III: W edukacji wczesnoszkolnej skupiono się na torze przeszkód łącząc 

różne formy ruchu. Zastosowano zróżnicowane formy realizacji zadań 

ruchowych :  zabawowa,  zadaniowa ścisła i zadaniowa, tworząc  w ten sposób 

środowisko sprzyjające zainteresowaniu aktywnością fizyczną. Wykorzystana 

metoda kompleksowa łączyła zestawy ruchowe  zabaw i  ćwiczeń ruchowych 

stanowiąc powrót do poprzednich metod stosowanych w celu korygowania 

błędów w wykonywanym ruchu.  

Ćwiczący uczniowie pod kierunkiem nauczycieli kształtowali 

umiejętności nawyków ruchowych tworząc w ten sposób podstawy do 

aktywności przez całe życie. Udokumentowane przykłady dobrych praktyk w 

formie zdjęć  są dowodem na organizację zajęć zgodnie z przygotowanymi 

propozycjami. 

 

Wychowanie fizyczne kształtując nawyk aktywności fizycznej i troski o zdrowie 

tworzy podłoże do podtrzymania dobrej kondycji przez całe życie ! 
 

 

Obszar II – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego 

 

Zajęcia przeprowadzono na I i II etapie edukacji. Przykładem zajęć 

alternatywnych  wraz z dokumentacją foto z ich realizacji na lekcjach  

wychowania fizycznego jest  Pływanie – nauka poślizgów. Zabawy 

przygotowujące do pływania stylem grzbietowym w klasie IV, Aerobik – 

ćwiczenia ruchowe przy muzyce współczesnej w klasie I oraz Ćwiczenia 

z omijaniem i pokonywaniem przeszkód w klasie II.  

 

Pływanie jest w naszej szkole realizowane w klasach IV-VI w formie zajęć 

fakultatywnych.  

Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VI 

realizowane są w formie: 

1)  zajęć klasowo –lekcyjnych, 

2)  zajęć wybranych przez uczniów: zajęć sportowych (koszykówka) i zajęć 

na basenie. 

Dodatkowo zorganizowane są: 

 zajęcia  taneczne realizowane są w ramach współpracy z Młodzieżowym 

Domem Kultury w Aleksandrowie Łódzkim . 
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Obszar IV  - kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli 

 

Udział nauczycieli w zaplanowanych szkoleniach o tematyce 

zdrowotnej/ruchowej: 

1) Iwona Kowalczyk-Rybczyńska uczestniczyła w I edycji projektu dla 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej "Kreator zdrowia i aktywności 

fizycznej. Krótkie formy doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany przez Uniwersytet Łódzki. 

Zajęcia odbywały się w okresie od 11 stycznia do 29 marca 2014r. (85 h) 

 Program tego szkolenia obejmował sześć modułów tematycznych: 

Moduł I                                                                                                                                                

     Kształtowanie sprawności fizycznej, nawyków ruchowych, prawidłowej 

postawy ciała  

 Gry i zabawy ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej  

 Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w szkole  

 Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej dzieci 6-10 letnich  

 Teoria i metodyka mini gier zespołowych 

Moduł II 

Trening zdrowotny 

 Wprowadzenie do teorii treningu zdrowotnego  

 Podstawowe formy gimnastyczne 

 

Moduł III 

Sporty całego życia i wypoczynku 

 Gry i zabawy terenowe  

 Różnorodne formy taneczne w edukacji wczesnoszkolnej  

 

Moduł IV 

      Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w klasach I- III 

 

Moduł V 

       Bezpieczeństwo nad wodą, w górach i pierwsza pomoc 

Moduł VI 

      Edukacja olimpijska i zasada fair play w edukacji szkolnej 
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Szkolenie obejmowało również konsultacje indywidualne oraz coaching. 

 

  2) Violetta Tymieniecka i Aldona Kierlik -  Śmieszkowicz ukończyły kurs – 

„Planowanie i ocena efektów procesu dydaktycznego w świetle wymagań 

podstawy programowej z wychowania fizycznego” zorganizowany przez  

Wojewódzki Ośrodek doskonalenia nauczycieli w Łodzi w wymiarze 24 godzin 

dydaktycznych. 

Obejmował on następujące treści: 

 Wdrażanie podstawy programowej z wychowania fizycznego. 

 Planowanie pracy z uczniem w trzyletnim cyklu kształcenia. 

 Planowanie jednostki lekcyjnej. 

 Ocena osiągnięć ucznia z wychowania fizycznego. 

 

 

Obszar V- pozalekcyjne zajęcia sportowe 

 

 Dla rozwoju sprawności fizycznej i kształtowania prozdrowotnych 

postaw istotna jest szkolna oferta sportowo-rekreacyjnych o charakterze 

zajęć pozalekcyjnych. W okresie realizacji akcji w naszej szkole 

zorganizowano następujące inicjatywy: 
 

 

1.Przeprowadzenie akcji „Aktywnie spędzamy ferie zimowe”: 

(zgodnie z oddzielnym harmonogramem) 

 

1)Zabawy z koszykówką 

20 stycznia odbyły się zajęcia sportowe z zakresu koszykówki. Zainteresowani 

uczniowie w czasie trzygodzinnych zajęć doskonalili swoje umiejętności 

koszykarskie poprzez zorganizowane zabawy. Zajęcia zakończyły się 

pasjonującym meczem. 

 

 

2)Zabawy z piłkami siatkowymi 

Zajęcia z piłkami siatkowymi dla uczniów klas IV – VI odbyły się 27 stycznia. 

Uczniowie w atmosferze dobrej zabawy mogli doskonalić odbicia sposobem 

górnym i dolnym, zagrywki górne i dolne, doskonalić umiejętność poruszania 

się po boisku. Forma zabawowa z elementami rywalizacji dostarczyła 

wszystkim dużo pozytywnych emocji.  
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2.„Piechur bełdowski – turystyka piesza po najbliższej okolicy” – kl.V 

W czwartek, 13 marca 2014 roku została zainaugurowana w Szkole 

Podstawowej w Bełdowie nowa forma aktywnego wypoczynku: turystyka 

piesza po najbliższej okolicy. Korzystając z przepięknego położenia naszej 

szkoły uczniowie klasy piątej wraz z nauczycielem p. Aldoną Kierlik – 

Śmieszkowicz, odbyli ośmiokilometrowy spacer.  

 

Trasa wiodła w kierunku Zgniłego Błota przez Bełdówek, obok strażnicy 

OSP w Bełdowie, następnie traktem przez Bełdowski Las, aż do Pałacu rodziny 

Wężyków. Stamtąd główną drogą obok urokliwych stawów, kościoła p.w. 

Wszystkich Świętych w Bełdowie z powrotem do budynku szkoły.  

 

Wróciliśmy zmęczeni ale uśmiechnięci, bo nic tak nie poprawia nastroju, 

jak obcowanie z budzącą się do życia przyrodą!  

 

3.Zabawy w „ Figloraju” – kl. II 

W dniu 8 marca 2014roku (sobota) uczniowie z klasy z II dzięki swoim 

rodzicom, którzy ich dowieźli do Aleksandrowa,  pod opieką wychowawcy 

Haliny Guziak, brali udział w 2 godzinnych  zabawach w    „ Figloraju”. 

Harcom i szaleństwom niebyło końca. Wszyscy zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili 

z rodzicami do domu. 

 

4. Wycieczka po okolicy, w celu lepszego poznania Bełdowa – kl.I 

Styczeń 2014r. 

W ramach akcji Szkoła w ruchu klasa pierwsza odbyła wycieczki po 

okolicy, w celu lepszego poznania Bełdowa. Bełdów to wieś ciekawa pod 

względem przyrodniczym, historycznym, turystycznym. Znajdują się tu pomniki 

przyrody, zabytkowe budowle, rzeka , stawy hodowlane, lasy. 

Celem  pierwszej wycieczki był  jeden z ciekawszych zabytków Bełdowa 

dwór szlachecki w stylu klasycystycznym z przełomu XVIII i XIX w. 

z parkiem krajobrazowym. Budowla została wzniesiona przez rodzinę 

Wężyków w miejscu, w którym stał jeszcze starszy dwór w latach 1687-1775, 

być może nawet późnośredniowiecznej siedziby Bełdowskich. Dwór jest 

murowany z cegły, w stylu północno-włoskiego renesansu, symetryczny, 

wzniesiony na planie prostokąta, podpiwniczony i otynkowany. Budynek 

w centralnej części jest parterowy, po bokach posiada piętrowe skrzydła. Do 

dworu prowadzi aleja wysadzana lipami. W pobliżu dworu znajduje się też 

park o charakterze krajobrazowym, w którym można odnaleźć okazy drzew 

liczących po 180-250 lat, przeważają dęby, lipy i topole białe, a także wiązy, 
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klony, świerki, modrzewie i olsze (kwalifikujące się do uznania za pomniki 

przyrody). 

Droga do dworku wiodła obok kościoła parafialnego pod wezwaniem 

Wszystkich Świętych .Jest to świątynia murowana, wybudowana w stylu 

neorenesansowym . Dzieci miały także okazję zobaczyć kilka pomników 

przyrody i zmierzyć obwód jednego z dębów. Uwagę dzieci przyciągnęły także 

stawy, które cieszą się dużym zainteresowaniem okolicznych rybaków.  

 
 

 

 

Obszar VI – zajęcia zorganizowane 

 

1. Zajęcia z koszykówki dla dziewcząt z klas IV-VI  (jedna godzina 

tygodniowo)-współpraca z UKS Basket Aleksandrów 

 

W ramach współpracy z UKS Basket Aleksandrów p. Violetta 

Tymieniecka  - nauczyciel wf/instruktor koszykówki - prowadzi z dziewczętami 

z klas IV-VI zajęcia koszykówki rozwijając zainteresowania tą dyscypliną 

sportu oraz wdrażając zawodniczki  do aktywnego wykorzystywania czasu 

wolnego. Kształtuje prawidłowe nawyki do kultywowania przez całe życie.  

W szkole odbywają się zajęcia z koszykówki dla dziewcząt z klas IV – VI 

w wymiarze jednej godziny tygodniowo prowadzone społecznie przez 

p. Violettę Tymieniecką. Mają one na  celu doskonalenie techniki i taktyki gry 

w piłkę koszykową. Organizacja tych zajęć wynika między innymi ze 

współpracy z UKS Basket w Aleksandrowie Łódzkim, który prężnie działa przy 

Miejskim Zespole Szkół, gdzie kontynuują naukę nasi absolwenci i związku 

z tym mają możliwość rozwijania swoich umiejętności dalej w wymiarze 

profesjonalnym.  

 

2.Piłka nożna 

Współpraca z Towarzystwem Sportowym „Sokół” 

21 stycznia 2014 roku w naszej szkole miały miejsce zajęcia „Zabawy z piłką 

nożną”,  mające na celu promocję ruchu oraz zdrowego stylu życia, a 

zorganizowane przez p. Pawła Sobczaka. Wiadomo, że ruch to zdrowie, a 

dodatkowo świetna zabawa. Wszyscy przekonaliśmy się o    tym biorąc udział w 

międzyklasowym meczu. Każda drużyna miała chęć na zwycięstwo ale  

najważniejsza była radość ze wspólnej zabawy i wzajemny doping. 

 

Dodatkowo rozegraliśmy mały turniej na przyjacielskie rzuty karne na małe 

bramki oraz mogliśmy popisać się wiedzą z zakresu reguł gry w piłkę nożną. 
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Szkoła Podstawowa w Bełdowie wychodząc naprzeciw ogromnemu 

zainteresowaniu chłopców z klas IV – VI możliwością trenowania piłki nożnej 

pod okiem fachowców, podpisała 2 stycznia 2014 roku umowę z Towarzystwem 

Sportowym „Sokół” Aleksandrów Łódzki. Dzięki tej umowie stworzono sekcję 

piłki nożnej, która ma na celu wyszukiwanie  dzieci szczególnie uzdolnionych 

sportowo oraz  rozwijanie ich umiejętności. 

 

I Międzyszkolny Turniej Mini Koszykówki Dziewcząt imienia Ryszarda 

Wyrzykowskiego  
 

W ramach współpracy ze szkołami Gminy Aleksandrów Łódzki zorganizowano 

w dniu 27 marca 2014 r. rozgrywki w zakresie koszykówki o puchar dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie. Były to 

pierwsze rozgrywki rozpoczęte w ramach akcji „Ćwiczyć każdy może”. 

W kolejnych latach kultywowane będą turnieje imienia Ryszarda 

Wyrzykowskiego – koszykarza  i  człowieka promującego zdrowy styl życia. 

Jako koszykarz reprezentował Łódzki Klub Sportowy, a  także barwy 

narodowe w meczach rangi międzynarodowej. Sport i aktywność 

ruchowa w różnych formach (obozy sportowe, wyprawy, podróże, rajdy) 

towarzyszyły mu przez całe życie. Jest przykładem człowieka żyjącego 

z pasją! 

 

27 marca 2014 roku punktualnie o godzinie 10.00 na przyszkolnym 

boisku wielofunkcyjnym rozpoczęły się rozgrywki koszykarskie. Imprezę 

zorganizowała p. Violetta Tymieniecka. Do sportowych zmagań stanęło pięć 

dziewczęcych zespołów  z klas IV – V. Wraz z opiekunami przyjechały do nas 

zawodniczki z następujących szkół: 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim 

Szkoła Podstawowa w Rąbieniu 

I oczywiście Szkoła Podstawowa w Bełdowie w roli gospodarza. 

 Zważywszy na fakt, iż dziewczęta w klasie piątej dopiero zaczynają 

rozwijać skrzydła w tej dziedzinie sportu, poziom rozgrywek był naprawdę 

wysoki. Nie bez znaczenia było również to, że część zawodniczek, ze 

wszystkich właściwie szkół biorących udział w turnieju, trenuje koszykówkę w 

UKS Basket w Aleksandrowie Łódzkim. 

 Po niemalże sześciu godzinach zmagań, oczywiście z przerwami na 

herbatę i ciepły posiłek, wyłoniona została zwycięska drużyna.  
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Puchar zawiozły do Aleksandrowa Łódzkiego uczennice Szkoły 

Podstawowej nr 1.   

Miejsce drugie zajęły dziewczęta z naszej Szkoły Podstawowej w 

Bełdowie. Walka o podium była zacięta i pełna emocji, obydwie drużyny dały z 

siebie wszystko. Niestety zwycięzca może być tylko jeden. 

Trzecie miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 4. 

Miejsce czwarte zajęły dziewczęta ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr         

Piąte były reprezentantki Szkoły Podstawowej w Rąbieniu. 

Zajęcie bardzo dobrego drugiego miejsca przez nasze koszykarki, po raz 

kolejny udowodniło, że nie wielkość szkoły i ilość uczęszczających do niej 

uczniów świadczy o jej potencjale. Nawet w takiej małej, wiejskiej szkole, jak 

nasza, trafiają się dzieciaki – perełki, które trzeba tylko odpowiednio 

oszlifować. 

Nie bez powodu patronem naszej przepięknie położonej szkoły został 

Ryszard Wyrzykowski, człowiek o wielostronnych zainteresowaniach; 

przyrodnik, filmowiec, ale i sportowiec. Idąc w jego ślady staramy się odkrywać 

przed naszymi wychowankami różne drogi, rozbudzamy potrzebę poznawania 

rzeczy nowych, zaszczepiamy umiejętność czerpania radości z bycia aktywnym 

fizycznie.  
 

Obszar 7 – zajęcia niezorganizowane 
 

1.Korowód sałatek – warsztaty żywieniowe 

 

Zorganizowanie w naszej szkole w dniu 23 stycznia 2014 roku 

warsztatów żywieniowych dało możliwość skorelowania treści z przyrody, 

matematyki oraz języka polskiego. Zadaniem dzieci było stworzenie przepisu 

potrawy, która spełniałaby kryteria posiłku zdrowego, wartościowego oraz 

odpowiednio kalorycznego. Przy zdobywaniu tych umiejętności dzieci również 

dobrze się, co dokumentują zdjęcia wykonane przez członków koła filmowego. 

Warsztaty żywieniowe zakończył barwny korowód z hasłem: „Hej chłopaki, hej 

dziewczynki – wam potrzebne witaminki”. 

Jedną z chorób cywilizacyjnych jest otyłość. Nawyki zdrowego odżywiania 

kształtują się od najmłodszych lat, dlatego ważnym jest edukowanie dzieci i 

młodzieży do zdrowego stylu życia oraz odżywiania się. Problematyka żywienia 

jest dziedziną doskonale nadającą się do uczenia dzieci wielu ważnych 

umiejętności, np.: 

- znajomości wartości odżywczych różnych produktów; 

- tworzenia własnego jadłospisu; 

- przeliczania wartości kalorycznej najpopularniejszych produktów. 

 

2.Filmowo o naszym patronie „Ćwiczyć każdy może”– Ryszard 

Wyrzykowski: przyrodnik, sportowiec, filmowiec.  Film powstał w ramach 
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projektu „Dobry start - to sukces w przyszłości”, nr umowy UDA-

POKL.09.01.02-10-088/12 współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Obszar nr 8 – aktywność w gronie rodziny 
 

1.Dzień Babci i Dziadka 

16 stycznia 2014 roku w ramach uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia 

Babci i Dziadka uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. Romana Karasiaka 

urządzili lekcję tańca dla swoich babć i dziadków. Zabawy i śmiechu było co 

niemiara, bo nasi szanowni goście nie tylko siedzieli i podziwiali swoich 

wnuczków, ale przede wszystkim uczestniczyli w tańcu. Mieli okazję 

przypomnieć sobie aranżację do zabawy „Siała baba mak” oraz nauczyć się 

podstawowego kroku do tańca cza – cza. 

Udział w tańcach wzięli niemalże wszyscy zaproszeni, a radosna wrzawa, 

która towarzyszyła zabawie świadczyć może tylko o jednym: muzyka i wspólny 

taniec łączą pokolenia. 

 

2.Rodzinne zajęcia na basenie 

 

1 marca 2014 roku grupa uczniów z klasy drugiej wraz z rodzicami i 

wychowawcą p. Haliną Guziak, wykorzystując istnienie w naszej gminie 

pływalni miejskiej, zainaugurowali cykl comiesięcznych wspólnych zajęć na 

basenie.  

Rodzinne korzystanie z rekreacji w wodzie tworzy niewątpliwie ściślejsze 

relacje między rodzicami, a dziećmi. Buduje poczucie bezpieczeństwa u 

maluchów, a rodzicom daje szansę poznania własnego dziecka od zupełnie innej 

niż codzienna strony. 

Deklaracja o kontynuowaniu tego typu zajęć padła z uśmiechniętych ust 

każdego z rodziców i dzieci.  

 

3.Gry i zabawy ruchowe z piłkami – zajęcia z tatą 

 

 21 stycznia 2014 roku uczniowie klasy trzeciej wraz ze swoimi ojcami 

spotkali się  w naszej szkole, aby wziąć udział w zajęciach sportowych pod 

hasłem „Gry i zabawy ruchowe z piłkami”. 

 Spotkanie miało na celu zintegrować  dzieci, rodziców  i wychowawcę. 

Na początku spotkania uczniowie  poprowadzili rozgrzewkę dla swoich 

rodziców oraz wspólnie z nimi wykonywali ćwiczenia i zabawy. Następnie 

rodzice i dzieci mieli okazje zmierzyć się w grze zespołowej   „Dwa ognie”, 
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rozegrać mecz piłki nożnej oraz wspólnie  pobawić się piłkami. Spotkanie 

upłynęło w miłej atmosferze.  

 Dobry humor, zespołowe współdziałanie  i  współzawodnictwo 

udowodniło starą zasadę: „W zdrowym ciele – zdrowy duch”.  

 

4.Nordic walking – akcja kijki – 29 marca 2014 r. 

 

Zajęcia poprowadziły instruktorki Nordic Walking:   Beata Karga i Roksana 

Gnieździło z Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi. 

 

- Nordic Walking – 

*To nowa i przyjemna forma chodzenia, stopniowo poprawiająca kondycję,                                                

*Jest bardziej efektywny niż spacer bez kijów (trenuje 90% mięśni całego ciała),                                      

*Odciąża cały aparat ruchowy,                                                                                                                                   

*Sprzyja redukcji tkanki tłuszczowej,                                                                                                                  

*Usprawnia układ oddechowy i sercowo-naczyniowy,                                                                                      

*To aktywność dla wszystkich bez wzglądu na wiek, płeć i kondycję. 

 

Program wiosennego marszu:                                                                                                                                    

*Rozgrzewka z zastosowaniem kijów ok.10-15 min.                                                                                                       

Gry i zabawy z kijami 

*Instruktaż dla początkujących                                                                                                             

nauka techniki marszu ,dobór sprzętu, zasady bezpieczeństwa poruszania się 

z kijkami 

*Marsz ok. 1 godz. w  tempie odpowiednim do kondycji 

*Ćwiczenia rozciągające i oddechowe z zastosowaniem kijów ok.10 min. 

 

 

5.Unihokej z rodzicami 

 

 W piątek 7 marca 2014r. odbyły się rozgrywki w unihokeja klasy I.  

Swoich umiejętności w grze spróbowali  uczniowie klasy pierwszej i ich 

rodzice. Mecze toczyły się między drużynami  dzieci - dorośli, a następnie 

drużyny stanowiły rodziny. Rozgrywkom towarzyszyło wiele pozytywnych 

emocji. Dużym zaangażowaniem wykazali się dorośli, którzy niejednokrotnie 

mieli pierwszy raz do czynienia z unihokejem. Dzieci z ogromnym zapałem 

dopingowały rodzicom, ale też starały się pokazać swoje umiejętności. 

Najważniejsze, że wszystkim dopisywały humory. Okazało się, że „sportowe” 

zmagania były także doskonałym sposobem na lepsze poznanie się rodziców, 

którzy wyrazili chęć udziału w kolejnych sportowych rozgrywkach klasowych.   
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Rajd pieszy po Bełdowie 

 

 W dniu 21 marca 2014 r. zorganizowany został rajd pieszy powiązany z 1-szym 

Dniem Wiosny. Rajd odzwierciedlał miejsca historyczne Bełdowa wiążąc 

aktywność ruchową z  punktami informacyjnymi: 

1. Na temat historii Szkoły i jej Patrona – prezentacji dokonał dyrektor 

szkoły. 

2. Na temat historii Kościoła – ks. proboszcz. 

3. Na temat Dworu Wężyków i hodowli ryb – p. A. Michaś. 

W rajdzie uczestniczyły dzieci, nauczyciele i rodzice.  Wychowawcy klas 

otrzymali karty informacyjne  na szkolne gazetki i jako ksero do 

rozpropagowania  na temat miejsc objętych prelekcją i pokazem w punktach 

informacyjnych. 

 

 

 

 
„Najstarsi ludzie w Bełdowie nie pamiętają, kiedy......” – 
powstała szkoła drewniana. Początki szkoły murowanej sięgają 

roku 1912, kiedy to w budynku o powierzchni 52 m kw. zaczęła 

funkcjonować jedyna w całej gminie Bełdów szkoła. W  roku 

1947 przydzielono szkole jeszcze jeden drewniany budynek, 

ponieważ nie mogła pomieścić wszystkich dzieci, a było ich 

około 150. Dnia 16 sierpnia 1958 roku oddano  do użytku nowy 

budynek szkoły. . Dnia 12 grudnia 1992 roku zostaje oddany do 

użytku łącznik o powierzchni 100 m kw. W 1998 roku zostaje 

oddany nowy pawilon szkoły. W dniu 15 października 2008 r. 

dokonano  uroczystego poświęcenia i przekazania sztandaru oraz nadano szkole imię 

Ryszarda Wyrzykowskiego. 

 

 

 

A teraz historia niezwykłego człowieka… - patrona 

szkoły  
Ryszard  Wyrzykowski  urodził   się  6  marca 1945  roku w   

Łodzi.  W    1969 r.     uzyskał    dyplom    magistra    zoologii    

na  Uniwersytecie  Łódzkim.  We   wrześniu  1969r.   rozpoczął  

pracę w Wytwórni  Filmów Oświatowych  jako asystent reżysera.  

Specjalizował się w realizacji filmów przyrodniczych. Był   także  

sportowcem. Jako   koszykarz   reprezentował    ŁKS, ale także 

barwy narodowe w meczach rangi międzynarodowej. 

Uczestniczył w wielu wyprawach polarnych. Był autorem 

programu telewizyjnego „Klub Pana Rysia”. W swoim dorobku 

ma 12 filmów, które przyniosły mu 6  nagród na  festiwalach  międzynarodowych  

i krajowych.  Zmarł 24.04.2003roku. Pochowany jest w Łodzi na cmentarzu na Zarzewie. 
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Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Bełdowie 

Około 1416 roku powstał tu pierwszy drewniany kościół pod 

wezwaniem Wszystkich Świętych, będący siedzibą parafii dla 

okolicznych majątków i miejscowości. W okresie późniejszym, z 

niewiadomych już dziś przyczyn parafia  przestaje istnieć, a kościół 

zostaje rozebrany. W  dniu 13 listopada 1547 roku  odbywa się 

uroczystość poświęcenia nowego, pod tym samym wezwaniem,  

ufundowanego przez rodzinę Bełdowskich kościoła. W 1897 r. 

władze kościelne wraz z rodziną Wężyków podejmują decyzję 

o rozbiórce istniejącego dotychczas drewnianego kościoła i  budowie 

trzeciej, w tym samym miejscu ceglanej świątyni. Głównym fundatorem był dziedzic 

Bełdowa – Jan Wężyk. Świątynia nieotynkowana, zbudowana na planie krzyża, jako kościół 

jednonawowy z transeptem oraz węższym, wyodrębnionym prezbiterium, które otacza 

zakrystia i kruchta. Wnętrze kościoła posiada wyposażenie pochodzące z wcześniejszego 

rozebranego obiektu. Na terenie placu przykościelnego, otoczonego murowanym parkanem 

znajduje się wybudowana w tym samym czasie co kościół  ceglana dzwonnica, a za parkanem 

wybudowano z cegły w 1880 roku w kształcie dworku plebanię bełdowskiej parafii. 

Wieś Bełdów  
Historia Bełdowa jest znacznie dłuższa od historii Aleksandrowa, pierwsza pisana wzmianka 

historyczna pochodzi już z  1386 roku. Wieś była siedzibą i gniazdem rodowym rodziny 

Bełdowskich. W 1765 roku dobra bełdowskie zmieniają swoich 

właścicieli i przechodzą w ręce rodziny Wężyków. Jeszcze w tym 

samym czasie był zamieszkany, istniejący od dawna dwór 

obronny na kopcu (położony w odległości 100 m od obecnego). 

Pierwszym właścicielem tych dóbr, z rodu Wężyków, stał się 

Michał, a następnie Adam Wężyk. W połowie XIX wieku 

powstał klasycystyczny dwór, naśladujący budownictwo antyczne 

i kaplica grobowa  rodziny Wężyków. Jest to charakterystyczny  

dwór ziemiański, murowany z cegły, na planie prostokąta 

i podpiwniczony. Dwór otaczał wspaniały niegdyś angielski park krajobrazowy. 

W sąsiedztwie dworu i parku powstał zespół przemysłowy, który  stanowił ośrodek 

przetwórstwa rolnego dla istniejącego tu majątku. Jego integralną częścią była 

gorzelnia(istniejąca tu od niepamiętnych czasów) oraz młyn wodny, zmodernizowany na 

parowy o charakterze handlowym. 

Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej  

„Ćwiczyć każdy może” 

zorganizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu 

w Szkole Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie 

zakończyła się sukcesem, podjęto wiele działań promujących aktywność 

ruchową, akcja ta stała się również przyczynkiem do kontynuowania podjętych 

inicjatyw. 

Podsumowania akcji  dokonał Dyrektor Szkoły na podstawie zgromadzonej 

dokumentacji i własnych obserwacji prowadzonych działań. 


