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S  SIĘ DZIEJE Gazetka Szkoły Podstawowej   

      z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów  

    w Kruszynie                                                                   CZERWIEC 2022 

 

 

 

 

 

 

 

                      Uczniom, Ich Rodzicom, Nauczycielom, 

Pracownikom i Przyjaciołom Szkoły Podstawowej             

z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów     

w Kruszynie życzymy spokojnego, bezpiecznego 

wypoczynku, wielu ciekawych przygód i dobrej pogody     

w czasie wakacji.   

Dyrektor szkoły Dorota Chylińska 

  Wicedyrektor Anna Dybalska-Grenz 
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NIE MAMY SOBIE 

RÓWNYCH  

     8 czerwca 2022 r. w naszej szkole 
miała miejsce XVII Edycja 
Międzyszkolnego Konkursu 
Ortograficznego  
WIELKA KLASÓWKA.  
Konkurs podzielony był na trzy 
kategorie wiekowe: klasy I-III, klasy 
IV-VI i klasy VII-VIII. Uczniowie             
z naszej szkoły zwyciężyli w kategorii 
klas I-III i VII-VIII.  
Mistrzem Ortografii w kategorii klas  
I-III został Stanisław Golioski z klasy 
IIIa,  
a Mistrzem Ortografii w kategorii  
klas VII-VII został 
Wiktor Kozłowski z klasy VIIIb.  
    W kategorii klas IV-VI 
Wicemistrzem Ortografii został  
Filip Mgłowski z klasy V.  
 

Patronat nad konkursem objęła Wójt  
Gminy Włocławek pani Magdalena  
Korpolak-Komorowska. 
 
DZIĘKUJEMY Pani Wójt,  gratulujemy 

zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom 

konkursu dziękujemy za wspaniałą 

atmosferę i świetną językową zabawę. 

WIELKA 

KLASÓWKA 

2022 



3 
 

SUKCES ZA SUKCESEM 

 

  Sukces Wiktora  

      W czwartek 31 marca 2022 r.  
uczniowie klas siódmych oraz ósmych wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy    
o Krajach Niemieckojęzycznych 
organizowanym przez Zespół Szkół 
Technicznych we Włocławku. 
       Celem przedsięwzięcia było 
rozbudzenie zainteresowania młodzieży 
językiem niemieckim, pogłębienie wiedzy 
z dziedziny geografii, historii i polityki, 
kształtowanie postaw tolerancji wobec 
innych kultur oraz zachęcenie                  
do pozytywnej rywalizacji i rozwijania 
swoich ambicji.  
      Wiktor Kozłowski zajął II miejsce. 
      Gratulujemy! 
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         Za chwilę wakacje- czas 

wypoczynku, relaksu i świetnej 

zabawy.     

         Powinny one jednak byd 

bezpieczne, dlatego Szkolne Koło 

PCK, jak co roku, zorganizowało    

dla uczniów naszej szkoły 

warsztaty, w czasie których dzieci 

dwiczyły swoje umiejętności 

dotyczące ratownictwa. Dowiedziały 

się również od swoich  starszych 

kolegów, jak postępowad w przypadku  

omdlenia, przegrzania organizmu, 

zadławienia, podtopienia, ukąszenia 

owada czy nagłego zatrzymania 

krążenia.    

      Miejmy nadzieję, że umiejętności, 

które nabyły, nie będą  musiały 

wykorzystywad w praktyce. Jednak     

w razie konieczności, na pewno im się 

przydadzą i pomogą, może, nawet 

uratowad komuś życie.                                                                                                                            
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TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT  

O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY 

     14 czerwca 2022 r. Szkolny Klub Sportowy „As Kruszyn”  

zorganizował Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar 

Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie.  

      Projekt był współfinansowany przez Urząd Gminy 

Włocławek  w ramach programu: „Organizacja imprez 

sportowych i sportowo-rekreacyjnych w Gminie 

Włocławek w 2022 r.  

      

W zabawie wzięło udział 30 dziewcząt 

z różnych grup wiekowych. Doping 

kibiców- uczniów i rodziców-  sprawił 

uczestnikom wiele radości.  

     W kategorii klas VII-VIII zwyciężył 

zespół  w składzie: Wiktoria 

Lewandowska, Julia Wyrwa, Oliwia 

Kruczkowska oraz Wanessa Nowak. 

W kategorii klas V-VI złote medale 

otrzymały: Dominika Ozarzewska, Małgorzata Lewandowska, Julia Kruszka i Karolina 

Dąbrowiecka.  Natomiast dziewczęta najmłodsze rywalizowały indywidualnie, zajmując 

odpowiednio: I miejsce Natalia Jasioska,  II miejsce Anna Makowska, III miejsce Lena 

Kostaoska . Najlepszą 

zawodniczką turnieju 

została Marcelina 

Zasada. 

      Zawodniczkom 

gratulujemy wysokiego 

poziomu rozgrywek, 

dziękujemy kibicom, 

szczególnie rodzicom,                 

za świetny doping            

i już dziś zapraszamy     

na kolejny turniej          

w październiku. 
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PROGRAM SZKOLNY KLUB SPORTOWY 

    Po raz kolejny realizujemy w naszej szkole program Szkolny Klub 

Sportowy.  

     Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych.  

      SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, 

realizowanej w formie zajęd sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela 

prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego.  

     W obecnym roku szkolnym zajęcia w naszej szkole z grupą dziewcząt starszych prowadzi 

pan Mariusz Chylioski, natomiast z młodszymi chłopcami pracuje pani Dorota Chylioska. 

      Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone 

w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. 

WYRÓŻNIENIE        

DLA KLAUDIUSZA 

     20 czerwca 2022 r. odbyło się 

podsumowanie XIV Edycji 

Wojewódzkiego Konkursu 

Historycznego  im. gen. bryg. 

prof. Elżbiety Zawackiej pt. „Oni 

tworzyli  historię”.  Nasz uczeo 

Klaudiusz  Grenz otrzymał 

wyróżnienie.  

      W wyniku tego sukcesu 

uczeo ma szansę zdobyd 

stypendium „Humaniści na 

start”.  Gratulujemy!

 Brawo! 
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               KOLEJNY 

KONKURSOWY SUKCES 

     W Międzynarodowym Konkursie Kangur 

Matematyczny 2022 wynik bardzo dobry uzyskał  

Wiktor Kozłowski z klasy 8b                          

(opiekun: pan Sławomir Rewers). 

Wyróżnienia w konkursie otrzymali: 

Stanisław Golioski z klasy 3a                        

(opiekun:  pani Ewa Zjawioska), 

 

Mikołaj Świąder  z klasy 7c                           

(opiekun: pani Lidia Rębowska). 

GRATULUJEMY! 

 

           NIETYPOWY LIST 

     21 czerwca 2022 r. z okazji podsumowania Dni Patrona otrzymaliśmy nietypowy list.  

     Jego nadawcą był Michał Rusinek-  polski literaturoznawca, tłumacz, pisarz, doktor 

habilitowany nauk 

humanistycznych, 

profesor 

Uniwersytetu 

Jagiellooskiego,  były 

sekretarz Wisławy 

Szymborskiej,              

a obecnie prezes 

Fundacji Wisławy 

Szymborskiej. 

Bardzo 

dziękujemy! 
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      CHWILO-TRWAJ 

   Dzieo  Dziecka.  Kto nie kocha tego dnia? 

Każdy go lubi, czeka na niego, nawet dorośli.           

A co tu dopiero  powiedzied o dzieciach… 

     Kiedy nadszedł, czekało w naszej szkole         

na wszystkie dzieci wiele niespodzianek. 

     Była dyskoteka, zabawy i gry sportowe, 

można było tego dnia zdobyd upragnioną kartę 

rowerową. 

     Wiele słodkich niespodzianek przygotowała 

również pani dyrektor Dorota Chylioska i Rada 

Rodziców oraz wychowawcy. 

 

 Wszystkich Dzieciom życzmy zawsze 

beztroskich  dni, radości, uśmiechu, poczucia bezpieczeostwa i  cudownego dzieciostwa. 

Dyrektor  Dorota Chylioska, Wicedyrektor Anna Dybalska-Grenz, Nuczyciele 



9 
 

 

 

Wolontariusze z życzeniami 

     Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu 

wraz z opiekunką p. Violetą Łojewską             

w Światowym Dniu Zdrowia odwiedzili 

pracowników  naszego  Ośrodka  Zdrowia     

w Kruszynie i podziękowali im za pomoc 

niesioną drugiemu człowiekowi.  

PAMIĘTAMY 

    7 czerwca 2022 r.     

odbył się XII Rajd Papieski 

upamiętniający pobyt 

papieża Jana Pawła II       

na Lotnisku w Kruszynie. 

Wzięli w nim udział  

uczniowie z naszej szkoły   

z panią katechetką Agatą 

Pacholską i księdzem  

Dominikiem Stempinem. 
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NIEZWYKŁA 

LEKCJA 
     „Dla siebie, dla drugiego 
człowieka, dla świata, dla życia".    
10 czerwca 2022 r. miało w naszej 
szkole ciekawe spotkanie                    
z absolwentką naszej szkoły 
Katarzyną Jaroszewską, założycielką 
Fundacji Katarzyny Jaroszewskiej 
"Już jestem." Kasia opowiedziała 
nam o swojej walce z chorobą,         
o tym, w jaki sposób starała się 
przeżyd ten trudny czas, jak zaczęła 
się jej przygoda z wolontariatem. 
    Dziękujemy, Kasiu, za motywację   
i mądre słowa… za wrócenie uwagi 
na to, co w życiu najważniejsze… 

Nadal kochamy twórczość 

Makuszyńskiego 

     Nasi uczniowie licznie 

wzięli udział w niedawno 

organizowanym   

Międzyszkolnym Konkursie 

Plastycznym 

„Postacie z książek Kornela 

Makuszyoskiego Przyjaciela 

dzieci". 

     Jakub Herman  zajął  II 

miejsce,                                           

a Gabriela Reniec                           

i Jakub Klimek otrzymali  

wyróżnienia.  

Serdecznie gratulujemy. 

 

https://www.facebook.com/Fundacja-Katarzyny-Jaroszewskiej-Ju%C5%BC-jestem-115046457755300/?__cft__%5b0%5d=AZUXxECpXJkLPdYx0jqpgjxUvaGVjoJ_DX6FI74qZbw3ykqYdGCesMU78SsA2L8u-i22H6rLeGjwXpAowNR99oXMDuXULe-s0_n9hgb-ZKb2U5Hziq9TLmiJyA9FbdK4Tu61zrVUHUGTHawY4bS-9mRu88HjUxGZC_rNdGkbfc6KdA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Fundacja-Katarzyny-Jaroszewskiej-Ju%C5%BC-jestem-115046457755300/?__cft__%5b0%5d=AZUXxECpXJkLPdYx0jqpgjxUvaGVjoJ_DX6FI74qZbw3ykqYdGCesMU78SsA2L8u-i22H6rLeGjwXpAowNR99oXMDuXULe-s0_n9hgb-ZKb2U5Hziq9TLmiJyA9FbdK4Tu61zrVUHUGTHawY4bS-9mRu88HjUxGZC_rNdGkbfc6KdA&__tn__=kK-R
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Zadbaj o zdrowie 

swojej  Planety,          

a ona zadba o  Twoje 

     Pamiętali o tym również 

najmłodsi nasi uczniowie. 

 

  Inny- nie gorszy 

Uczniowie naszej szkoły obchodzili 
Światowy Dzieo Świadomości Autyzmu. 

Święto to ma na celu propagowanie wiedzy na temat autyzmu                        
oraz uwrażliwienie społeczeostwa na 
akceptację różnorodności i odmienności 

rozwojowej ludzi.  
 

 SUKCES WIKTORII        

I KAROLINY    Nasze uczennice 

- Wiktoria Lewandowska z klasy 8b i Karolina 

Waryszewska z klasy 8a brały udział               

w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym 

pod hasłem: „Projektuję Przyszłośd z ZSB". 

Temat ich pracy brzmiał: Aranżacja tarasu      

- wspólna przestrzeo domu i ogrodu. 

Wiktoria  zajęła w konkursie I miejsce! 
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Dobre rady  Niedawno w naszej 

szkole uczniowie klas: II, IVa, IVb, VIIIa, VIIIb 

uczestniczyli w ciekawych zajęciach 

warsztatowych Akademii Prawa dla Dzieci           

i Młodzieży PARAFKA "Niewidzialne paragrafy". 

Zajęcia poprowadził pan Jacek Cudny - radca 

prawny, autor książek dla dzieci.  
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Wnioski nasuwają się same-  

najmłodsze dzieci z naszej 

szkoły uwielbiają  obcowad      

z naturą i kochają przyrodę. 
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     Kolejny raz przekonali się  

o tym uczniowie z klas 

pierwszych i czwartych.  

Młodsze dzieci były na wycieczce w KM PSP Włocławek, podsumowującej 

pracę z kolejną lekturą przybliżającą znane zawody. Wyjazd odbył się      

w ramach  III Edycji  Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego dla klas 

I-III CZYTAM Z KLASĄ.  

     Czwartoklasiści zaś odwiedzili  Toruń. Wzięli 

udział w seansie w Planetarium i obejrzeli 

niezwykłą, interaktywną wystawę  „Geodium".   

Z panią przewodnik zwiedzili miasto                   

i uczestniczyli w grze miejskiej Quest, dzięki 

której jeszcze lepiej poznali zabytkowe centrum 

Torunia. Wszystkim dopisywały humory. 

 

 

 

 

      

ZIELONA SZKOŁA  

    W  tym roku „Zielona szkoła” dla klas trzecich 

odbyła się  w Goreniu Dużym.   

     Uczniowie brali udział w  warsztatach                   

i ulubionych  przez siebie zajęciach w terenie. 

Największą frajdę sprawiło im jednak robienie 

pysznych  bułeczek. 

     Czas minął wszystkim bardzo szybko, ale i owocnie. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069027165712&__cft__%5b0%5d=AZXit9an-V186PYJ6FeDDP9hC6r2wpWLZYIKVHqocsXjHHA3rLWYlcKz75TvcTymSRmr2KA3AQdfci_M0E3-GAJ9CM7JttfXxFr8scdiO24LvaWRVLYfaG-GQikpp7mifxj7H9PVNC3w88BYnWI42B3ndL-wX1q4BsiKi75Hww6lhQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/151674160401115/?__cft__%5b0%5d=AZXit9an-V186PYJ6FeDDP9hC6r2wpWLZYIKVHqocsXjHHA3rLWYlcKz75TvcTymSRmr2KA3AQdfci_M0E3-GAJ9CM7JttfXxFr8scdiO24LvaWRVLYfaG-GQikpp7mifxj7H9PVNC3w88BYnWI42B3ndL-wX1q4BsiKi75Hww6lhQ&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/151674160401115/?__cft__%5b0%5d=AZXit9an-V186PYJ6FeDDP9hC6r2wpWLZYIKVHqocsXjHHA3rLWYlcKz75TvcTymSRmr2KA3AQdfci_M0E3-GAJ9CM7JttfXxFr8scdiO24LvaWRVLYfaG-GQikpp7mifxj7H9PVNC3w88BYnWI42B3ndL-wX1q4BsiKi75Hww6lhQ&__tn__=-UK-R
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    Uczniowie klas VII na Czarnym Szlaku 

Martyrologii  

   16  maja 2022 r. uczniowie 

klas siódmych udali się            

na Czarny Szlak Martyrologii, 

zapoznali się z historią miejsc 

upamiętnionych przez ten 

Szlak, posprzątali mogiły  

żołnierskie, 

a na koniec 

urządzili  

piknik 

klasowy. 

      RUCH  TO ZDROWIE!  

     11 maja,  w ramach Szkolnych Dni 
Profilaktyki, wszyscy uczniowie      
oraz nauczyciele wzięli udział                
w aerobiku na świeżym powietrzu.   

      Poprowadziła go nasza 
pani dyrektor Dorota 
Chylińska.  
     To chwilowa odskocznia   
od zajęć lekcyjnych, okazała 
się strzałem w dziesiątkę. 
Wszyscy świetnie się bawili, 
dopisywała nie tylko pogoda, 
ale i humory.  
       

     
 
     Dziękujemy i czekamy                
na więcej takich pożytecznych       
i ciekawych akcji. 
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WAŻNE AKCJE 

     31 maja przypada, ustanowiony   

przez Światową Organizację Zdrowia     

w celu zwrócenia uwagi                             

na powszechnośd nałogu palenia         

oraz jego negatywne skutki zdrowotne, 

społeczne i ekonomiczne, ,,Światowy 

Dzieo  bez Tytoniu’’. W akcję tę 

włączyli się również i nasi uczniowie. 

Wykonywali plakaty i przygotowali wystawę. 

                  Tegoroczne hasło brzmiało: 

„Tytoo: Zagrożenie dla naszego 

środowiska”.  

     W ramach Szkolnych  Dni Profilaktyki 
uczniowie klas 6 i 7 brali udział                      
w spotkaniu z przedstawicielami Komendy 
Miejskiej Policji we Włocławku.  
      Tematem spotkania była 
odpowiedzialnośd prawna nieletnich          
za popełnione czyny zabronione.  
 

      

 Słysząc w mediach o częstych pogryzieniach 

dzieci przez psy, dyrektor naszej  szkoły pani 

Dorota 

Chylioska 

zorganizowała 

spotkanie,      

w czasie 

którego dzieci 

dowiedziały 

się od specjalistów, jak zachowywad się w czasie ataku 

psa i jak uchronid się przed tymi zwierzętami. 

      Dziękujmy za tę ważną dla nas 

wszystkich lekcję. 
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RECYTACJA RZECZ NIESTRASZNA 

     Mogli się o tym przekonad młodsi uczniowie 
naszej szkoły, bowiem w maju odbył się 
Szkolny Konkurs Recytatorsko-Logopedyczny 
dla klas   0-III. Nad jego przebiegiem czuwała 
pani Alicja  Prochno. 
     Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt 
recytatorski, recytując utwory dla dzieci 
Ludwika Jerzego Kerna.  
     I miejsce zajął  Jakub Zasada z klasy 3a,          
a w grupie logopedycznej I miejsce zdobył 
Szymon Sikorski z klasy 1a.  
     Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy.  
 

 

KOLEJNE SUKCESY 
 

     Fotorelacja z wręczenia dyplomów podczas  

uroczystości podsumowania  XXIX Ogólnopolskiego 

Młodzieżowego  Konkursu Krajoznawczego 

„Poznajemy  ojcowiznę” Etap Wojewódzki- Edycja 

2021/2022,  o którym obszerniejszą  informację  

zamieściliśmy w poprzednim wydaniu gazetki           

SIĘ DZIEJE. 

GRATULUJEMY 

MAI  SUKCESU 

Maja Nowacka 

uczennica klasy   

0 zajęła III 

miejsce                

w Konkursie Piosenki Wiosennej 

zorganizowanym przez Przedszkole Niepubliczne 

w Choceniu. 

     Gratulujemy również opiekunowi- pani 

Aleksandrze Ujazdowskiej. 
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         PODSUMOWANIE DNI PATRONA 

      Podczas podsumowania 
Dni Patrona 2021/2022 
rozdano dyplomy i nagrody 
za udział                                  
w Międzyszkolnym 
Konkursie Recytatorskim 
Poezji Wisławy 
Szymborskiej, Szkolnym 
Konkursie Poetyckim, 
Szkolnym Konkursie 
Informatycznym  „Życie         
i twórczośd Wisławy 
Szymborskiej", Szkolnym 
Konkursie Muzycznym 
„Wisława Szymborska        

w piosence" i Szkolnym Konkursie 
Plastycznym „Węglem, pędzlem, ołówkiem... 
portret Wisławy Szymborskiej". 
      W uroczystości uczestniczyli zaproszeni 
goście:  Wójt Gminy Włocławek                    

Pani Magdalena Korpolak-Komorowska, 
Kierownik Centrum Usług Wspólnych Pani 
Anna Ledzion,  Dyrektor Teatru 
Impresaryjnego we Włocławku Pani Monika 
Budzeniusz, przedstawiciel Rady Rodziców 
Pani Natalia Głowacka. 
     Nad całością przedsięwzięcia czuwała pani Elżbieta Gąsiorowska.  
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CIEKAWE WARSZTATY 

     W  ramach Szkolnych Dni Profilaktyki 
odbyły się w naszej szkole kolejne warsztaty. 
Tym razem były  to warsztaty dla uczniów   
klas 7.  
     Warsztat "Między nami dziewczynami"     
na temat wizerunku kobiety kreowanego       
w mediach i jego wpływu na samopoczucie 
oraz poczucie własnej wartości prowadził 
psycholog szkolny- pani Natalia 
Lewandowska.  
     Drugi z warsztat profilaktyczny prowadzony 
był przez terapeutę uzależnieo z Centrum 
Profilaktyki i Reedukacji Atelier „Smak życia, 
czyli debata o dopalaczach". Poświęcony był on szkodliwości środków psychoaktywnych 
dla organizmu człowieka.   
                                                                                                                                                                    

ŚWIATOWY DZIEO KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH 
W NASZEJ SZKOLE 

     W przeddzień Światowego Dnia Książki i Praw 

Autorskich w naszej szkole odbyło się uroczyste 

pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych.   

Montaż poetycki połączony z egzaminem na czytelnika 

przygotował aktyw biblioteczny z klasy VI. 

       Dyrektor szkoły pani Dorota Chylińska dokonała 

uroczystego pasowania i wręczyła uczniom  pamiątkowe 

dyplomy oraz upominki książkowe pozyskane w ramach 

projektu „Mała książka-wielki człowiek".  

     Nad całością przedsięwzięcia czuwała pani Helena 

Cichocka. 

KWIECIEO 
MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ 
 
      Uczniowie klasy 7b z „Koła 
historycznego” prowadzonego przez panią 
Dorotę Ryniec-Kilanowską pamiętali          
o żołnierzach poległych za naszą ojczyznę. 
Zapalili znicze w miejscach historycznie 
ważnych dla lokalnej społeczności. 
Pamiętali również o legioniście Eugeniuszu 
Szałwioskim herbu Szaława, którego grób 
znajduje się na cmentarzu w Kruszynie. 
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  OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI     
3 MAJA W NASZEJ SZKOLE 

 

     Uczniowie z naszej szkoły 

uroczyście świętowali 231 rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja.    

Była akademia przygotowana      

pod kierunkiem pani Iwony Kanarek  i śpiewanie pieśni patriotycznych. Przedstawiciele 

społeczności szkolnej  złożyli również kwiaty pod tablicą upamiętniającą odzyskanie przez  

Polskę niepodległości.  

KOLEJNY W TYM ROKU EUROWEEK 

  W dniach 28.05.2022 r.- 1.06.2022 r.  uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w Obozie Językowym Euroweek w 

Dusznikach-Zdroju.  

    Nasi uczniowie 

brali udział              

w zajęciach 

kulturowych 

prowadzonych                       

przez 

wolontariuszy          

z całego świata.  

    Zajęcia odbywały 

się w języku 

angielskim                  

w formie 

warsztatów interaktywnych, gier symulacyjnych              

i dwiczeo praktycznych. Wyjazd zorganizowała pani 

Izabela Rutynowska.  

 

  Redaktor  gazetki              omasz Szmajda 


