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Szkoła Podstawowa im Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

     Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować 

nauczycielom za ich trud wychowywania i kształcenia. W naszej szkole świętowaliśmy 

ten dzień 12 października. Nauczycielom i pracownikom szkoły podziękowania złożył 

dyrektor szkoły - Mieczysław Muszkiewicz i zaproszeni goście: Burmistrz Miasta 

Józefów nad Wisłą- pan Grzegorz Kapica oraz przewodnicząca Rady Rodziców- pani 

Karolina  Surdacka. Przepiękną laurką na tę okoliczność była niewątpliwie część 

artystyczna w wykonaniu uczniów klas I - VIII przygotowana pod kierunkiem pań:  

M. Lebiody i M. Nowak. Po występach głos zabrał pan dyrektor, który podziękował za 

dotychczasowe zaangażowanie nauczycieli oraz życzył wielu sił  

i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Na zakończenie uroczystości dyrektor 

szkoły wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkoły. 

M.N. 
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Wydarzenia szkolne 

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. Trzeciego września dzieci uroczyście pożegnały 

wakacje, a przywitały nowy rok szkolny 2018/2019. Uczniowie przybyli do szkoły z optymistycznym nastawieniem i 

ogromnym zapałem do pracy. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu 

państwowego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły— pan Mieczysław Muszkiewicz, który serdecznie powitał wszystkich 

przybyłych gości, uczniów, rodziców oraz grono pedagogiczne. Po części oficjalnej uroczystości uczniowie udali się na 

spotkania z wychowawcami klas.  

 

 Dnia 21 września 2018r. odbyły się w naszej szkole wybory do 

Samorządu Szkolnego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. 

Kandydaci do samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne 

plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. Po 

przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące 

osoby do SU: 

Przewodnicząca: Aleksandra Traczyk 

Zastępca: Artur Dudzik 

Sekretarz: Bartosz Niewiadomski 

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział w wyborach, 

głosującym za wysoką frekwencję, a zwycięzcom serdecznie 

gratulujemy. 

Zofia Mikita, kl. V 
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    W naszej szkole 3 października 2018r. odbyła się, nieco spóźniona, dyskoteka 

z okazji Dnia Chłopaka. Brać szkolna, jak to zwykle bywa, rozkręcała się powoli. W 

końcu jednak ruszyła na parkiet, gdzie DJ- pan Paweł- zadbał o rytmiczną muzykę. 

Rozbawione towarzystwo chętnie uczestniczyło w zaproponowanych przez 

przewodniczącą SU zabawach. Niestety wszystko co fajne szybko się kończy i o godz. 

1800 odbył się ostatni taniec.  

    Dziękujemy paniom: Agnieszce Mazur, Małgorzacie Nowak, Justynie Kameli  

i Marioli Lebiodzie za opiekę podczas dyskoteki. 

J.M 

    W naszej szkole im. Powstańców Styczniowych w związku  

z obchodami Dnia Patrona zorganizowano wycieczki na Złotą Górę. W tym 

roku minęła 155 rocznica bitew Powstania Styczniowego pod Chruśliną. 

Uczniowie klasy VII i VIII wraz z opiekunkami p. E. Kępowicz  

i  p. A. Kalinowską odwiedzili pobliskie miejsce pamięci 11 września  

2018 roku.  Młodzież chętnie i sprawnie uprzątnęła pomnik i jego otoczenie. 

Uczniowie zapalili znicze i po krótkiej prelekcji, wszyscy odmówili 

modlitwę za bohaterów Powstania Styczniowego. W czwartek 13 września, 

hołd naszemu Patronowi oddali uczniowie klas od 0 do VI z opiekunkami – 

p. J. Mróz, p. Katarzyną Piłat, p. A. Kalinowską, p. A. Mazur i p. M. 

Nowak. 
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    Dnia 20.09.2018r. klasy 1 - 3 wybrały się na pożegnanie lata do gospodarstwa agroturystycznego  

w Chruślinie "U Ziomka". Na miejscu czekało na nas wiele atrakcji i wrażeń (m.in. gra w piłkę nożną, tor 

przeszkód, stadnina koni i plac zabaw). Największą frajdą okazała się możliwość puszczania dużych baniek 

mydlanych, Zabawa na świeżym powietrzu sprawiła, że wszyscy z apetytem zjedliśmy kiełbaski z ogniska 

oraz pieczone ziemniaki. 

    Wycieczka na długo pozostanie w naszej pamięci. 

Filip Żurawski, kl. III 

    W niedzielę 30 września pan dyrektor - Mieczysław Muszkiewicz, p. Aneta Kalinowska i poczet 

sztandarowy naszej szkoły wzięli udział w obchodach jubileuszu 100–lecia Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Chruślinie. Podniosłą chwilą dla uczniów był udział w przemarszu pocztów sztandarowych.  

    Niezwykle ważnym punktem uroczystości było zaprzysiężenie Młodzieżowej Drużyny OSP, którą tworzą 

uczniowie naszej szkoły. Uroczystość uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej, w której gra Aleksandra 

Traczyk- uczennica klasy VIII. 

J.M 
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     W dniu 17 września 2018 roku uczniowie klasy VIII-ej uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do 

Lublina. W pierwszej części wycieczki zwiedzali Ogród Botaniczny, gdzie mieli okazję obejrzeć wiele 

ciekawych egzemplarzy drzew, krzewów i kwiatów z różnych części świata i Polski. Największym 

zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się rośliny zgromadzone w szklarniach. Panie przewodnik 

w  bardzo interesujący sposób opowiadały o oglądanych „żywych eksponatach”. 

     Druga część wyjazdu edukacyjnego – to „Pokazy z fizyki”. Program tegorocznych pokazów zawierał 

treści z następujących działów: „Fizyka zabawek”, „Błękitna planeta”, „Fizyka latania”  

i  „Światło i oko”. Pokazy, jak zawsze były bardzo interesujące i różnorodne  pod względem tematycznym. 

Sposób prezentacji, zakres wiedzy oraz przekaz dostosowany do poziomu uczniów starszych klas szkoły 

podstawowej. 

     Sądzę, że taka forma poznawania, uczenia się jest dla młodzieży najbardziej interesująca 

i zachęcająca do nauki i poznawania zagadnień z zakresu trudnych przedmiotów przyrodniczych. 

     W wycieczce uczestniczyli uczniowie z terenu całej gminy Józefów  nad Wisłą – była więc to 

doskonała okazja do lepszego poznania się i integracji. Młodzież była bardzo zadowolona i chętnie weźmie 

udział w podobnym wyjeździe edukacyjnym. 

Opiekunami  uczniów biorących udział w wycieczce były Panie: 

Joanna Ciempiel – Publiczna Szkoła Podstawowa w Chruślankach Józefowskich, 

Małgorzata Nowak – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie, 

Marzenna Gąsior i Elżbieta Kępowicz  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą. 

 E.K. 

     

 

Przychodzi Jasiu z wielką reklamówką 

jabłek. 

- Jasiu skąd masz te jabłka? – pyta mama. 

- Od sąsiada – śmiało odpowiada Jaś. 

- Sąsiad wie? 

- Jasne, przecież mnie gonił! 

W liście z kolonii Jasiu pisze do 

rodziców: 

- Tutaj jest pięknie, jestem 

bardzo zadowolony, dużo leżę i 

odpoczywam. Bądźcie spokojni 

i nie martwcie się o mnie. 

PS Co to jest epidemia?? 

Pani nauczycielka: Jasiu kiedy 

odrabiasz pracę domową? 

Jasio: Po obiedzie. 

Pani nauczycielka: To dlaczego nie 

masz odrobionej pracy domowej? 

Jasio: Ponieważ jestem na diecie. 

Wybierały: Aleksandra Traczyk kl. VIII, Klaudia Moleśtak, kl. VI 



   Rok 2018,   Str. 6 

     

 Dnia 23 października 2018r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie odbyła się uroczystość 

pasowania na przedszkolaka. 

 Był to szczególny dzień dla dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg szkoły oraz ich pierwszy 

publiczny występ przed zgromadzoną publicznością. Podczas uroczystości dzieci z grupy 3-4-latków zaprezentowały swoje 

umiejętności, które zdobyły podczas pobytu w przedszkolu. Po części artystycznej, pan dyrektor— Mieczysław 

Muszkiewicz dokonał uroczystego pasowania na przedszkolaka dzieci, kładąc na ramieniu każdego dziecka dużą kredkę. Na 

pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało dyplom. 

 To miłe spotkanie zakończyło się wspólną fotografią oraz zaproszeniem na słodki poczęstunek przygotowany przez 

rodziców. 

A.U. 

    Ślubowanie klasy pierwszej to od lat niezwykłe wydarzenie w szkolnym kalendarzu 

uroczystości. 

    Ten wyjątkowy dzień rozpoczął się od części artystycznej, podczas której pierwszaki zaprezentowały 

swoje talenty wokalne i recytatorskie.  

    Po części artystycznej uczniowie klasy pierwszej w obecności dyrektora szkoły - pana Mieczysława 

Muszkiewicza, ks. Bogdana Kudelskiego – Proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bobach, licznie 

zgromadzonych rodziców i starszych koleżanek i kolegów złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i 

przyrzeczenie, że  będą „uczyć się tego,   co mądre i piękne, aby wyrosnąć na dobrych Polaków”. 

    Następnie pan dyrektor dokonał aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Styczniowych w Chruślinie, a wychowawczyni wręczyła pamiątkowe dyplomy.  

    Na zakończenie uroczystości głos zabrali uczniowie klasy drugiej, przekazali oni młodszym kolegom 

życzenia oraz upominki.  

    Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia, dzieci udały się do klasy na poczęstunek przygotowany 

przez rodziców. 

    Wszystkim pierwszoklasistom  życzymy, by okres nauki w szkole podstawowej był nie tylko czasem 

zdobywania nowych wiadomości, ale też okazją do wielu wspaniałych przeżyć podczas wspólnych zabaw i 

wycieczek. 

    Uroczystość przygotowała pani Joanna Mróz.  
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   natomiast w kategorii chłopców: 

 

Dudek Kajetan, kl.VI 

Smaga Krzysztof, kl.VI 

Solis Filip, kl.V 

Stanisławek Patryk, kl.V 

 

 Dnia 11.10.2018 uczniowie III – VIII ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie oraz uczniowie 

klas VI – VIII ze Szkoły Podstawowej w Chruślankach Józefowskich pojechali pod opieką nauczycieli na wycieczkę w Góry 

Świętokrzyskie. 

 Zbiórka miała miejsce w czwartek, o godzinie 710 pod szkołą w Chruślinie. Autokar odjechał o godzinie 735. Najpierw było 

zwiedzanie zamku w Chęcinach. Tam uczniowie zobaczyli trzy wieże, skarbiec i mury obronne. Później wycieczka 

spacerowała po Jaskini „Raj”. Dzieci i nauczyciele w 15- osobowych grupach oglądali stalaktyty i stalagmity. 

 Po zwiedzaniu zamku w Chęcinach i jaskini nadszedł czas na zakup pamiątek, a następnie smaczny obiad. Po jedzeniu 

miała miejsce ostatnia atrakcja- zwiedzanie średniowiecznej wioski. Odbyły się tam warsztaty z wyplatania bransoletek  

z rzemienia i nici, można było również spróbować średniowiecznej herbaty i ciasta. Około godziny 1900 autokar z uczniami 

wrócił pod szkołę w Chruślinie. 

 Wycieczka była bardzo udana, a humor uczniów był tak dobry, jak pogoda tego dnia. 

Filip Solis, kl. V 

W środę 17.10.2018 w Józefowie nad Wisłą odbył się Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych- 

rocznik 2006 i młodsi. W zawodach wzięło udział łącznie 9 szkół ze wszystkich gmin naszego powiatu w tym 

reprezentanci i reprezentantki naszej szkoły. 

W kategorii dziewcząt reprezentowały nas: 

 

Traczyk Wiktoria, kl. VI 

Moleśtak Klaudia, kl.VI 

Rokosz Natalia, kl. V 

Mikołajewicz Katarzyna, kl. V 

 

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali nauczyciele wychowania fizycznego oraz sędziowie. 

Rozpoczęcie turnieju poprzedziło losowanie, które zdecydowało o kolejności rozgrywek w danej kategorii. W 

każdej z grup zawodników do końca toczyły się zacięte rozgrywki o zwycięstwo, a emocje udzielały się nawet 

doświadczonym graczom. 

Turniej przebiegał w miłej, sportowej atmosferze. 



Szkolny Poślizg 

Wydawca: Samorząd Uczniowski „ Szkolny organ prasowy” 

Szkoła Podstawowa w Chruślinie  E– mail: ekoszkola-chruslina@go2.pl;  

adres strony internetowej:  www.spchruslina.pl                       

Logo: Szkoła promująca zdrowie 

Opiekun gazety – Małgorzata Nowak 

Korekta: Agnieszka Mazur  

Skład i druk     – pracownia komputerowa przy Szkole Podstawowej w Chruślinie,  

         uczniowie kl. IV–VIII, pod kierunkiem Małgorzaty Nowak 

  
 

Szkolne kalendarium  

☺ 03.09 - rozpoczęcie roku szkolnego 

☺ 11—13.09 - Złota Góra 

☺ 17.09 - wycieczka do Lublina 

☺ 20.09 - pożegnania lata 

☺ 21.09 - wybory do SU 

☺ 30.09 - obchody 100–lecia OSP  

☺ 03.10 - Dzień Chłopaka  

☺ 11.10 - wycieczka w Góry 

Świętokrzyskie 

☺ 12.10 - Dzień Edukacji Narodowej 

☺ 17.10 - Turniej w Tenisie Stołowym 

☺ 23.10 - pasowanie na przedszkolaka 

Str. 8 
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 Dnia 18.10.2018r. jedenaścioro uczniów z klas IV – VI pod opieką pani Agnieszki Mazur  

wzięło udział w imprezie czytelniczej Cała Gmina czyta dzieciom, która odbyła się w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą. 

 Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich uczestników, a następnie panie 

nauczycielki z poszczególnych szkół czytały zebranym fragmenty książki Wszystkie moje 

mamy. Lektura ta związana była z niezwykłą postacią - Ireną Sendlerową, której rok obecnie 

obchodzimy. 

 Kolejnym punktem imprezy były konkurencje związane ze 100-leciem odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Drużyny rywalizowały ze sobą odgadując tytuły pieśni patriotycznych, 

projektując medal dla osoby zasłużonej dla Gminy Józefów nad Wisłą i nanosząc na mapkę 

okoliczne miejsca pamięci narodowej. 

 W ramach spotkania został też rozstrzygnięty konkurs na najlepszego sobowtóra bohatera 

literackiego, w którym nasza przedstawicielka - Kasia Mikołajewicz – zajęła trzecie miejsce 

wcielając  się w rolę Dziewczynki z zapałkami. Zostały też przyznane nagrody za ubiegły rok 

dla najlepszych czytelników w gminie. Z naszej szkoły tytuł taki  otrzymały: Martyna Duda  

i Klaudia Świątkowska. 

 Ostatnim punktem czytelniczego święta było wspaniałe przedstawienie teatralne na 

motywach książki Opowieści z Narnii.  Lew, Czarownica i stara szafa, przygotowane przez 

starszych uczniów ZSO w Józefowie nad Wisłą. 

 Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i miało na celu przede wszystkim integrację 

uczestników. 
A.M. 


