
    Szkolny Poślizg 
W tym numerze: 

Wycieczka do 
Czarnolasu 

2 
 

Akademia  
z okazji 
uchwalenia 
Konstytucji 3 
 maja 

3 

Wycieczki 
oddziałów 
przedszkolnych 

4 

Dzień Dziecka 
Olimpiada 
przedszkolaków 

5 
5 

Wycieczka do 
Łodzi 

6 

Wycieczka do 
Łopoczna 

7 

Spotkanie  
z magikiem 

8 

Gazetka szkolna  NR 175/2021/2022 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

   W dniu 24 czerwca 2022 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość wieńcząca 
całoroczny trud nauczycieli oraz uczniów. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele klasy 
ósmej, dla których nadeszła pora rozstania z nauczycielami, przyjaciółmi i beztroskimi 
latami dzieciństwa. W swoim wystąpieniu podziękowali za wsparcie, zdobytą wiedzę, 
cierpliwość pana dyrektora, a także nauczycielom i rodzicom. 
   Miłe słowa pod adresem uczniów, rodziców oraz nauczycieli wygłosił pan dyrektor 
– Mieczysław Muszkiewicz a także przedstawiciel burmistrza miasta Józefów nad Wisłą 
– pan Tomasz Giza. 
   Uczniowie klasy VII również przyłączyli się do życzeń dla koleżanek i kolegów, 
wręczając im nietypowy prezent – poduszki absolwenta. 
   Pan dyrektor wraz z wychowawcami wręczył uczniom nagrody za osiągnięcia  
w nauce i sporcie, 
   Po zakończonej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, 
aby odebrać świadectwa i spędzić kilka chwil w gronie rówieśników. 



Wydarzenia szkolne 

   We wtorek 10 maja o godzinie 8:00 wyjechaliśmy spod szkoły na wycieczkę do Czarnolasu. Wyjazd  

zorganizowała nasza wychowawczyni. Pojechała cała klasa 6 i kilkoro dzieci ze szkoły w Józefowie.  

   Po godzinie jazdy dojechaliśmy na miejsce. W Czarnolesie poszliśmy do Muzeum Jana Kochanowskiego. 

Siedzibą tego muzeum jest dworek otoczony niewielkim parkiem. Na środku ogrodu jest pomnik  

Jana Kochanowskiego. W środku muzeum znajdowały się różne eksponaty i przedmioty pisarza. Widzieliśmy 

przedmioty codziennego użytku oraz  meble. Na ścianach znajdowały się liczne obrazy głównie  

z Kochanowskim. W gabinecie przy biurku była postać pisarza. Jedyna oryginalna rzecz pisarza w tym muzeum 

to drzwi z jego domu, który spłonął. W podziemiach muzeum umieszczono kilka figur ludzi na wzór tych  

z czasów Kochanowskiego. Za dworem znajdowała się kaplica, w której również były figury. Na terenie ogrodu 

widzieliśmy kamień, na którym Kochanowski tworzył swoje utwory.  

   Po zwiedzeniu Czarnolasu udaliśmy się do Pałacu Czartoryskich w Puławach. Pałac ten podobnie  

jak dworek położony był w parku. Na terenie tego parku znajdował się zbiornik wodny z fontanną, w którym  

były różne ryby. Po całym parku dumnie spacerowały pawie, pokazując swoje piękne ogony. Pałac Czartoryskich 

powstał w II połowie XVII w. związany jest z rodem Czartoryskich i Lubomirskich. Po wejściu do pałacu 

ujrzeliśmy drzewo genealogiczne całego rodu Czartoryskich.  

Były tam też portrety członków rodu oraz rzeczy, które się po nich zachowały. Na następnym piętrze  

zwiedziliśmy jadalnię, w której były sztućce i naczynia porcelanowe. Następna sala była w tematyce wojennej, 

były tam eksponaty mieczy, tarcz i pistoletów. W kolejnej Sali widzieliśmy różne wieńce pogrzebowe.  

Znajdowała się tam też tablica z nazwiskami osób, które zmarły z tego rodu. Obok była sala podróżna,  

tu widzieliśmy walizki, przyprawy, przenośne zestawy fryzjerskie, rysownicze oraz dzienniki podróżne. Potem 

pani przewodnik pokazała nam krótki film o Izabeli Czartoryskiej, która zbierała i gromadziła te wszystkie 

eksponaty i pamiątki. Po wyjściu z pałacu udaliśmy się do Domku Żółtego Aleksandryjskiego, tu była wystawa  

fotograficzna. Wystawa przedstawiała różne stare zdjęcia, które podarowali mieszkańcy Puław. Następnie  

widzieliśmy Dom Gotycki i Świątynię Sybillę, do których niestety nie mogliśmy wejść. 

   Z wycieczki wróciliśmy około godziny 18:00. Wycieczka bardzo mi się podobała, była ciekawa  

i interesująca. Dzięki niej poznałam historię rodu Czartoryskich i Jana Kochanowskiego. 

  
Julia Kołodziej, kl.VI  



   W dniu 4 maja 2022 roku, w naszej szkole odbyła się uroczysta  

akademia z okazji święta Konstytucji 3 Maja. Akademie przygotowały 

panie: Aneta Kalinowska i Jolanta Szczupak. Tego dnia wszyscy byliśmy 

odświętnie ubrani. Dzieci z klas IV-VIII zaprezentowały przedstawienie 

jak uchwalono konstytucję 3 maja w 1791roku. Klasy I-III zaśpiewały 

piosenkę „Witaj majowa jutrzenko”. Uczniowie starszych klas,  

też zaśpiewali różne piosenki o tym święcie.  

   Akademia była bardzo ciekawa, to była prawdziwa lekcja historii. 

Myślę, że nasza szkoła bardzo ładnie uczciła to święto. 

Wiktoria Kołodziej, kl.III  



 
 

 

 

 

W dniu 12 maja 2022r. Odbyła się wycieczka do Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku dla najmłodszych dzieci. Podczas 

wyjazdu dzieci odwiedziły „Muzeum Pożarnictwa” znajdujące się przy KPPSP 

Kraśnik. W jego zbiorach można podziwiać ponad 1000 eksponatów 

wystawowych. Dzieci wzięły także udział w zajęciach szkoleniowych  

z zakresu bezpieczeństwa. Po zwiedzeniu muzeum przedszkolaki mogły 

zobaczyć z bliska wóz bojowy oraz  wozu. Niebywałą atrakcją dla dzieci była 

możliwość przymierzenia stroju strażaka. W drodze powrotnej wstąpiliśmy  

do Parku Jana Pawła II w Kraśniku na plac zabaw oraz na lody. 

A.Uzarek 

Dnia 10 czerwca dzieci z oddziałów 
przedszkolnych oraz klasa pierwsza wraz  
z rodzicami wybrali się na wycieczkę do ZOO  
w Zamościu. Była to doskonała okazja do poznania 
i zobaczenia na własne oczy zwierząt egzotycznych, 
które nie występują w Polsce w środowisku 
naturalnym. Dzieci zobaczyły między innymi: 
pelikany, tygrysy, lwy, hipopotamy. Wielkim 
zainteresowaniem cieszyły się też żyrafy, zebry,  
a także i te nieco bardziej niebezpieczne  
tj. krokodyl, pająki i węże. Dzieci odwiedziły 
zwierzęta "nocne"- nietoperze i małe 
jaszczurki. Pobyt w Ogrodzie Zoologicznym 
dostarczył im wiele radości był dla nich wspaniałą 
lekcją przyrody przeżytą w ciekawym i atrakcyjnym 
miejscu. 

 Kolejnym punktem wycieczki do którego 
się udaliśmy była Zagroda Guciów.  Zagroda 
znajdująca się nieopodal Zwierzyńca, położona jest 
w przełomowej dolinie Wieprza na Roztoczu 
Środkowym. Dookoła rozciąga się odwieczna 
puszcza, dzisiaj lasy Roztoczańskiego Parku 
Narodowego. Dzieci zobaczyli w niej najlepiej 
zachowany w Polsce zespół 
wczesnośredniowiecznego osadnictwa. W muzeum 
obejrzeli wystawę meteorytów, tektytów  
i impaktytów z Polski i ze Świata. Na koniec zjadły 
przygotowany posiłek,  zadowolone i szczęśliwe 
wraz z rodzicami wróciły do swoich domów. 
 

A.Wojtak 



   1 czerwca na całym świecie dzieci mają swoje święto. W naszej szkole to również był niezwykły dzień.  

Już od drugiej lekcji cała społeczność szkolna zebrała się na boisku szkolnym by wspólnie się bawić.  

Pan Dyrektor złożył dzieciom życzenia, pani Justyna Stadnik przygotowała zabawy sportowe i tańce z muzyką,   

a nasi uczniowie zaprezentowali piosenki i transparenty o zdrowiu. Kolejnym punktem była wspólna zabawa  

i mnóstwo atrakcji. Dmuchane zjeżdżalnie, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy i włosów, fotobudka, 

kiełbaska z grilla oraz słodki poczęstunek. Dzień umiliła nam również wizyta bajkowego gościa, który rozdawał 

wszystkim dzieciom cukierki. 

   Dziękujemy Radzie Rodziców za włączenie się w organizację tego dnia, a wszystkim dzieciom życzymy, by 

uśmiech na twarzach i radość towarzyszyły codziennie.  

J.S. 

   15 czerwca 2022 roku przedszkolaki wzięły udział w I Olimpiadzie Przedszkolaka zorganizowanej  

w naszej szkole. Celem olimpiady było propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej 

oraz wdrażanie do przestrzegania reguł w zawodach sportowych. Olimpiada rozpoczęła się przywitaniem przez 

Pana Dyrektora wszystkich uczestników oraz wspólną rozgrzewką z muzyką. Wśród konkurencji znalazły 

się m.in.: biegi krótkie, bieg przez płotki, rzuty do celu oraz tor przeszkód.  

   Wszyscy świetnie się bawili, dopingowali kolegów i koleżanki, a w nagrodę za osiągnięcia sportowe i grę 

fair play każdy uczestnik dostał symboliczny medal i kolorowe balony.  

J.S. 



 W dniach 02 – 03.06.2022r. uczniowie klas 4 - 8 wraz z paniami opiekunkami  – p. M. Nowak,  
p. J. Kamelą, p. M. Lebiodą oraz p. M. Firlej - Długosz udali się na wycieczkę do Łodzi. W programie znalazło 
się: 

* Zwiedzanie Muzeum Animacji Se-ma-for i wystawy, na której można obejrzeć lalki oraz fragmenty 
scenografii pochodzące z najciekawszych i najbardziej znanych filmów animowanych łódzkiego studia.  

* park rozrywki „Mandoria”, gdzie rozrywkom i śmiechom nie było końca 
* Łódź przemysłowa - Księży Młyn 
* Słynna „piotrkowska” 
* Park Edukacyjno-Rozrywkowy Mikrokosmos 

W drodze powrotnej nie obyło się bez wizyty w MC  Donald’s. 
Wycieczka była bardzo udana, uczniowie wrócili zadowoleni a panie opiekunki już myślą o kolejnej wycieczce. 



   W dniu 18 maja 2022r. Odbyła się wycieczka 

do Ogniska Światła i Miłości w Łopocznie. 

Uczestniczyły w niej klasy I-III. Gdy dojechaliśmy 

pani Dorotka oprowadziła nas po ośrodku Światła  

i Miłości, w którym znajdowało się dużo salonów  

i pokoi. Zwiedziliśmy także Kościół. Nasze panie 

wychowawczynie zabrały nas na spacer brzegiem 

Wisły. Na zakończenie odbyło się ognisko,  

na którym smażyliśmy kiełbaski, Pani Beatka 

upiekła ziemniaki i zrobiła pyszną lemoniadę. 

Zmęczeni ale szczęśliwi wróciliśmy autobusem  

do szkoły. 

 Zuzanna Winkler, kl.III 

   W dniu 18 maja w środę, dzieci z klas I-III pojechały na krótką 

wycieczkę do Łopoczna. Najpierw byliśmy w Łopocznie w Ognisku 

Światła i Miłości, zwiedziliśmy cały dom. Pani opowiedziała nam  

o historii tej wspólnoty. Później poszliśmy na spacer  brzegu Wisły.  

Po długim spacerze mieliśmy ognisko i piekliśmy kiełbaski. Przed 

odjazdem dla ochłody dostaliśmy pyszne lody. Wycieczka była bardzo 

fajna i ciekawa.  

Wiktoria Kołodziej, kl.III. 



   13 czerwca okazał się „magicznym” dniem dla 

naszej szkoły. Odwiedził nas Iluzjonista, który 

zgromadzonych widzów przeniósł we wspaniały świat 

humoru i dobrej rozrywki. Program zawierał pokazy 

zręczności i sprytu, naukę  sztuczek oraz inne atrakcje. 

   Zabawa w czarowanie bardzo wszystkim się 

podobała, zwłaszcza gdy samemu można było pełnić 

przez chwilę rolę asystenta Iluzjonisty i otrzymać brawa 

od publiczności. Na zakończenie programu dzieci 

otrzymały drobne upominki w postaci kolorowych 

baloników w kształcie zwierzątek. Występ dał nam dużo 

humoru i dobrej zabawy. 

 

A.Uzarek  
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Szkolne kalendarium  

☺ 04.05 - Akademia z okazji 3 Maja  
☺ 10.05 - Wycieczka do Czarnolasu  
☺ 12.05 - Wycieczka oddziałów 

przedszkolnych 
☺ 18.05 - Wycieczka do Łopoczna 
☺ 01.06 - Dzień Dziecka 
☺ 13.06 - Występ Iluzjonisty 
☺ 24.06 - Zakończenie roku 

szkolnego 
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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, Aldona Uzarek 
Korekta:  
Skład i druk     –  pracownia komputerowa przy Szkole Podstawowej w Chruślinie, 
 uczniowie kl. IV – VII, pod kierunkiem Małgorzaty Nowak 
 
 


