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Szkoła Podstawowa w Chruślinie

Oczy mam pełne łez”
Julian Tuwim
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Hans Zeier powiedział: „Początkiem każdej nauki jest osobiste
doświadczenie” i właśnie miejscem, gdzie ok.. 1700 absolwentów doświadczało pierwszych doświadczeń
edukacyjnych, życiowych… jest nasza szkoła. 100-lat istnienia placówki odzwierciedla prawdę o miejscu,
w którym odkrywamy i rozwijamy nasze talenty, uczymy się określania celu i konsekwencji w dążeniu
do niego, poznajemy tajemnice nauki i wspaniałych ludzi.
Szkoła to nie tylko budynek, to nie tylko lekcyjne sale, to przede wszystkim ludzie,
którzy na co dzień tworzą jej historię. 100 -lecie to dobry moment na przypomnienie historii szkoły,
wspomnienia, podsumowania, podziękowania. Jest to okazja do spojrzenia wstecz i refleksji nad bogatą
historią. To chwila zatrzymania się nad tymi, którzy byli w tym miejscu, w czasie wydarzeń dla niej
najważniejszych, gotowi dbać o jej dobro i przyszłość.
Szkoła Podstawowa w Chruślinie dawała i wciąż daje od siebie wszystko, co ma najlepsze.
Uczy nie tylko podstawowej wiedzy, ale również tego, by odważnie pokonywać przeszkody i być
nieustępliwym na każdej drodze, jaką przyjdzie nam iść. Przede wszystkim jednak pokazuje, jak stawać
się coraz lepszymi ludźmi

Szkoła Podstawowa z lat trzydziestych

Szkoła Podstawowa w roku 2015

Historia szkoły
Dzieje szkoły w Chruślinie sięgają roku 1916 r, kiedy to na terenie wsi w wynajętych
pomieszczeniach wiejskich utworzono jednoklasową szkołę. Pierwszą nauczycielką
była p. Filipowiczówna. Kolejni nauczyciele zmieniali się po roku lub dwóch. Pewna stabilizacja
w zatrudnieniu nastąpiła w 1922 roku, kiedy na stanowisku nauczyciela oraz kierownika szkoły
zatrudniony został p. Władysław Góralski. W 1923 r. Utworzono dwuklasową Szkołę Podstawową
w Chruślinie i zatrudniony został drugi nauczyciel, p. Mikołaj Gembatnik. W roku 1925 do szkoły
w Chruślinie została wcielona całkowicie zlikwidowana szkoła w Owczarni. Od roku szkolnego
1925/1926 placówka funkcjonowała jako IV klasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Chruślinie.
W 1926r. ze stanowiska kierownika odwołano dotychczasowego kierownika, p. Władysława
Góralskiego, a mianowano na jego miejsce najpierw p. Kazimierza Kiszkę, a następnie
p. Władysława Wróblewskiego. W 1929 roku na stanowisko kierownika powrócił p. Góralski.
Od 1926 roku szkoła posiadała własny budynek, składający się z trzech sal lekcyjnych,
który zakupiono i postawiono na gruntach ofiarowanych przez p. Wincentego Barana.
Po reformie oświaty w 1932 roku szkoła w Chruślinie podniosła swój stopień organizacyjny
najpierw do II -go, a następnie do III -go stopnia. Taki stan organizacyjny trwał aż do wybuchu
II wojny światowej.
Okres II wojny światowej drewniana szkoła przetrwała. Równolegle leżące wsie, Chruślina
i Owczarnia, zostały zniszczone w czasie bombardowania. Praca w szkole, w tym trudnym okresie,
oparta była na prawie okupantów. Ograniczała się tylko do nauczania czytania, pisania i liczenia.
W roku szkolnym 1948/49 szkoła została przemianowana na Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia
Podstawowego i wprowadzony został egzamin kwalifikacyjny dla uczniów klas starszych.
Z polecenia władz oświatowych w 1956 roku utworzony został punkt filialny w Chruślankach
Mazanowskich. Po ośmioletniej działalności w 1964 roku punkt filialny został zamknięty. W roku 1963
nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Po 41 latach kierowania szkołą w Chruślinie
odszedł na emeryturę p. Władysław Góralski, a jego miejsce zajął pan Jan Zarębski.
Przy szkole od 1966 roku działało przedszkole, które w roku 1975 przeorganizowano na tzw. oddział
przedszkolny.
Rok 1968 to wielkie święto dla całej społeczności szkolnej, ponieważ przeniesiono ją do nowo
wybudowanego obiektu z pełnym wyposażeniem dydaktycznym, sportowym i socjalnym. Obok szkoły
usytuowano dom nauczyciela, który składał się z dwóch mieszkań.
Od roku 1973 szkoła nosiła nazwę Zbiorcza Szkoła Podstawowa w Chruślinie. Stało się tak,
ponieważ wcielono do niej kl. V- VIII ze szkoły w Niesiołowicach, która to z oddziałem przedszkolnym
i kl. I- IV stała się filią szkoły w Chruślinie.
Pan Jan Zarębski kierował szkołą w latach 1963 - 1987, z przerwą od 1974-76
kiedy to dyrektorem był pan Ryszard Giezek. W roku 1987 stanowisko dyrektora objął pan Janusz
Goliszek.
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Od 1993 do 2008 r. dyrektorem szkoły była pani Barbara Kreto. W 2008 roku pełnienie
obowiązków dyrektora powierzono p. Katarzynie Piłat, która w roku następnym została wybrana
dyrektorem szkoły. Od roku 2014 funkcję dyrektora objął p. Mieczysław Muszkiewicz.
W roku 1988 budynek szkolny poddano gruntownemu remontowi, który zmienił jego wnętrze
i otoczenie. W roku 1997 po zlikwidowaniu szkoły filialnej w Niesiołowicach tamtejsze klasy wcielono
do szkoły w Chruślinie, a od roku 1999 w myśl reformy oświaty ograniczono stopień organizacyjny
szkoły do sześciu klas.
Placówka istniejąca od 100 lat jest nierozerwalnie związana z tutejszą ludnością i okolicą.
Przez cały czas kolejne pokolenia dbały o jej systematyczny rozwój.

Dyrektorzy szkoły

Władysław Góralski
1922 - 1926
1929 - 1963

Władysław
Wróblewski
1926 - 1929

Ryszard Giezek
1974 - 1976

Janusz Goliszek
1987 - 1993

Katarzyna Piłat
2008 - 2014
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Barbara Kreto
1993 - 2008

Mieczysław Muszkiewicz
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Wydarzenia szkolne

Szkoła Podstawowa w Chruślinie jest placówką o bardzo bogatej tradycji. Stojąc u progu tak
ważnego jubileuszu, jakim jest 100 –lecie istnienia szkoły oraz w poszanowaniu tradycji i pracy
swoich poprzedników, cała szkolna postanowiła podjąć wysiłek nadania szkole imienia. W naszej
szkole dnia 13.11.2013 roku odbyła się debata na temat „Wybieramy imię dla naszej szkoły”. Udział
w niej wzięli nauczyciele, dyrektor szkoły, rodzice i uczniowie klas III - VI. Podczas tego spotkania
zdecydowano, że szkoła powinna nosić imię Powstańców Styczniowych.
Wybór takich patronów wynikał ze świadomości ogromnej roli, jaką pełni szkoła w procesie
zachowania i przekazywania historii regionu, pamięci o osobach zasłużonych dla naszej „małej
Ojczyzny”. Jest również wyrazem wdzięczności dla wszystkich, którzy mieli ogromny wkład
w rozwój szkoły
Przyjęcie takiego patrona pozwala oprzeć działania wychowawcze szkoły na takich
wartościach jak: patriotyzm, poświęcenie, odwaga, zaangażowanie społeczne, a także otwarcie na
potrzeby drugiego człowieka.
Jako społeczeństwo składamy powstańcom hołd za ofiarność, męstwo i bohaterstwo,
jakie złożyli za wolność naszej Ojczyzny.
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Od początku istnienia placówki, szkoła współpracowała ze środowiskiem lokalnym.
Począwszy od korzystania z udostępnionych przez gospodarzy pomieszczeń do nauki w latach jej
działalności, poprzez działalność tzw. Opieki Szkolnej w okresie międzywojennym, po szeroką
współpracę w chwili obecnej.
Wspólnie z różnymi instytucjami realizowane były w szkole projekty, akcje, przedsięwzięcia
i konkursy o charakterze edukacyjnym. W ramach tej działalności nawiązano współpracę z Urzędem
Wojewódzkim w Lublinie podczas realizacji projektów: utworzenia przedszkola Wesołej Akademii
Przedszkolaka, projektu edukacyjnego Wsparcie na Starcie, świetlicy „Pokolenia”. Współpracujemy
również z Komendą Powiatową Policji, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, Gminnym
Zespołem ds. Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych podczas realizacji projektów o charakterze
profilaktycznym. Nawiązano współpracę z Gminnym Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą.
Uczniowie biorą udział w konkursach, pokazach czy zawodach sportowych organizowanych przez
GCK. Bardzo cenna jest współpraca z pobliskimi szkołami, z którymi prowadzimy wymianę
kulturalną, organizujemy wycieczki, biwaki i spotkania.
Duże wsparcie w swojej działalności placówka znajduje w lspołeczności okalnej – wśród Rady
Rodziców, Ochotniczej Straży Pożarnej, Kole Gospodyń Wiejskich, jak i osób prywatnych, którym
oświata w miejscowości jest szczególnie bliska.

Gazeta uczniowska ukazuje się w naszej szkole od 1992 roku. Pierwsze jego wydania
ukazywały się w postaci gazetki ściennej zamieszczanej na tablicy samorządowej pod nazwą "Szkolne
Echo". W kwietniu 1994 roku w naszej szkole wyszedł pierwszy numer szkolnej gazetki pod tytułem
„Szkolny Poślizg” z podtytułem „Szkolny Organ Prasowy”. Gazetka była redagowana przez uczniów
Szkoły Podstawowej w Chruślinie. Początkowo ukazywała się dzięki dotacji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Z czasem finansowanie pisma
przejął budżet szkoły.
Na początku pismo było wydawane jako miesięcznik, czasem przyjmowało również formę
dwumiesięcznika. Tekst w gazetce pisany był na maszynie do pisania, a ilustracje wykonywano
ręcznie.
Pierwsze numery Szkolnego Poślizgu zawierały stałe rubryki: „Z ekologią za pan brat”,
„Spotkanie z historią”, „ABC o szkole”, „Aktualności”, „Ekspresem”. Z biegiem czasu niektóre
rubryki zmieniały nazwę, a pojawiały się inne. Uczniowie pisali wiersze, opowiadania ujawniając
swoje talenty, przeprowadzali wywiady z pracownikami szkoły i uczniami nazywając je „Wywiadami
miesiąca”. Nie zabrakło też śmiesznych żartów szkolnych o uczniach i nauczycielach.
.
Uczniowie odpowiadają za kształt i zawartość pisma, a poruszane tematy dotyczą wydarzeń
z życia szkoły. Przez cały czas uczniowie mają wparcie w nauczycielu - opiekunie gazety szkolnej.
Na przestrzeni lat opiekunami gazety byli: Jolanta Jurak, Aneta Kalinowska, Mariola Lebioda,
Agnieszka Mazur , Mieczysław Muszkiewicz, Małgorzata Denkiewicz, Małgorzata Nowak. Obecnie
gazeta ukazuje się kilka razy w roku i zawiera informacje dotyczące życia szkoły.
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Nauczyciele
„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje,
A nową bez przerwy zdobywa,
Ten może być nauczycielem innych”
W naszej szkole pracują wspaniali nauczyciele, którzy nie szczędzą sił i czasu dla swoich
uczniów i którym przyświeca motto Kartezjusza.
Cała kadra pedagogiczna to wykształceni specjaliści, często uczący więcej niż jednego
przedmiotu. Nauczyciele wzbogacają swój warsztat metodyczny, uczestnicząc też w szkoleniach
i warsztatach, pracując w zespołach. Do szczególnych osiągnięć należy zaliczyć wyróżnienie dla Pani
Barbary Kreto, dyrektora szkoły i nauczycielki biologii. Została odznaczona przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, KCEE
w ogólnopolskim konkursie „Formy Programowe Edukacji Ekologicznej w Kształceniu Ogólnym
za program Kółka Ekologicznego w dniu 26.11.1993r. I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Liga
Ochrony Przyrody w działaniu” – 24.06.1994 rok. I miejsce w organizowanym przez WODR
w Końskowoli konkursie wojewódzkim „Chroń środowisko w którym żyjesz” – 25.06. 1995r.
Ogromnym sukcesem dla nauczyciela wychowania fizycznego Pana Mieczysława Muszkiewicza
a zarazem trenera było dwukrotne zajęcie I miejsca w mistrzostwach wojewódzkich w piłce nożnej
w roku szkolnym 1993/94 i 1994/95.
Nauczyciele obecnie pracujący
1)
Ewa Muszkiewicz – edukacja wczesnoszkolna
2)
Joanna Mróz – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka szkolna
3)
Katarzyna Piłat – edukacja wczesnoszkolna, plastyka
4)
Agnieszka Mazur – język polski, muzyka
5)
Mariola Lebioda – język angielski
6)
Aneta Kalinowska – wychowanie przedszkolne, historia
7)
Edyta Wójtowicz – wychowanie przedszkolne, świetlica
8)
Justyna Kamela – przyroda
9)
Małgorzata Denkiewicz – matematyka, zajęcia komputerowe
10) Marzenna Merwa – logopedia
11) Małgorzata Nowak – matematyka, zajęcia komputerowe (zastępstwo)
12) Katarzyna Surma – język polski (zastępstwo)
13) Agnieszka Koza – wychowanie do życia w rodzinie
14) Jarosław Bryndza – religia
15) Jakub Tarnawski – muzyka (zastępstwo)
W naszej szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe rozwijające i wyrównawcze, m.in.:
*
dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki,
*
koło polonistyczne
*
dydaktyczno - wyrównawcze z jęz. polskiego
*
dydaktyczno - wyrównawcze z jęz. angielskiego
*
koło przyrodnicze
*
koło historyczne
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Od wielu lat z okazji Święta Niepodległości
spotykamy się na apelu, przypominamy jak
wyglądała droga Polski do wolności.

Dzień Kobiet to okazja kiedy swoje talenty na
przedstawieniach prezentują chłopcy. A po
występach obdarowują wszystkie panie
i dziewczynki w szkole symbolicznymi kwiatami.

Pieczę nad Turniejem BRD od wielu lat
sprawuje p. M. Muszkiewicz.

Na Choinkę z niecierpliwością czekają wszyscy
uczniowie. W szkole robi się kolorowo i bardzo
wesoło. Wszyscy bawią się na dyskotece.

W Dniu Edukacji Narodowej uczniowie
spotykają się ze swoimi nauczycielami na
zajęciach wychowawczych i na apelu, na którym
prezentują swoje talenty.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie
przygotowują uroczyste przedstawienia a potem
słodki poczęstunek dla swoich kochanych babć
i dziadków.
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„Legenda o miejscu mojego zamieszkania”
Jedna z najstarszych legend o Owczarni opowiada
historię powstania tej miejscowości. Wszystko
zaczęło się sto lat temu, kiedy ludność na tych
terenach wypasała owce. Pewien pasterz
postanowił się osiedlić się na stałe w malowniczej
miejscowości nad rzeką. Miejsce to nazwano
Owczarnią. Nazwa ta wywodzi się od owiec,
których było tu bardzo wiele. Gospodarz
zbudował pierwszy dom i pierwszą prawdziwą
zagrodę dla owiec. Dał przykład innym.
Sprowadził tu swoją żonę i dzieci. Nieco później
osiedlili się inni gospodarze, którzy także mieli
pokaźne stada owiec. Gdy pierwszy założyciel
naszej wsi był wiekowym staruszkiem, przekazał
gospodarstwo synowi. Ten z kolei, kiedy przyszła
odpowiednia pora, oddal gospodarstwo swojemu
synowi. Z tego rodu wywodzi się mój tata. Jestem
dumny z mojego przodka. Dzięki niemu powstała
Owczarnia. Dzisiaj nie ma już owiec, pastwisk
i łąk porośniętych trawą. Jednak mieszkańcy
Owczarni nadal są oddani pracy na jej roli.
Łukasz Nagrodzki, kl. IV
„Złota Góra”
„Parszywą Górą” ją nazwali
Bo pierwszej bitwy na niej nie wygrali
Lecz gdy drugą zwyciężyli
„Złotą Górą” się cieszyli.
Dziś przychodzimy na pomnik powstańców
by oddać hołd dla tych wybrańców
Którzy walczyli za naszą ojczyznę
oddając swoją krew i bliznę.
Bohaterstwo i odwaga przez nich przemawiały
nasze dumne serca ich duszę przywitały.
Pamiętajmy by nigdy o nich nie zapomnieć,
A naszym bliskim o nich przypomnieć.
Eryka Wójcik, kl. VI

„Złota Góra”
Jest takie miejsce, gdzie przeszłość powraca,
Jest takie miejsce, niby zwykłe, ale ważne
Jest takie miejsce, o którym powinniśmy pamiętać,
Jest takie miejsce – Złota Góra.
Góra, która pomogła powstańcom,
Góra, na której tyle krwi się polało,
Góra, niby stara, ale nie zapomniana,
Góra dźwigająca ciężar powstania
Te wszystkie starania o pamięć o niej,
Te wszystkie odwiedziny ku czci powstańcom,
Te wszystkie modlitwy za poległych,
Ten wybudowany pomnik na jej szczycie.
To wszystko pokazuje naszą troskę,
To wszystko pokazuje nasze współczucie,
To wszystko pokazuje nasz honor,
To wszystko to miłość do ojczyzny.
Wiktoria Pawełczak, kl. VI
„Złota Góra”
Istnieje ciekawe miejsce na tej naszej ziemi
To Złota Góra
Wśród lasów, wąwozów i pięknej zieleni,
To miejsce spoczynku naszych powstańców.
Każdy w to miejsce powracać chce,
I o ich bohaterstwie dużo wie.
Od najmłodszych lat każdy chodzi tam.
Nasi dziadkowie, rodzice dali przykład nam.
Na Złotej Górze spoczywają nasi powstańcy.
W walce o polskość zawsze byli wierni i dzielni.
Walczyli dla nas, aby nasz kraj wolny był
Abyś mógł się tu uczyć, abyś wolny żył
Za ich odwagę, za wylaną krew
Niech wdzięczności dziś popłynie śpiew.
Nasza pamięć zawsze będzie trwać
Wspomnienia i szacunek, to możesz im dać.
Aleksandra Traczyk, Kl. V

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: Katarzyna Surma
Skład i druk – pracownia komputerowa przy Szkole Podstawowej w Chruślinie,
uczniowie kl. IV–VI, pod kierunkiem
Małgorzaty Nowak
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