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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 Za nami już dwa miesiące nauki. Dni stają się coraz krót-

sze, a wieczory wydłużają się. Na zewnątrz plucha i szarówka. 

Ale w szkole zawsze dużo się dzieje i wcale nie trzeba wycho-

dzić. A co wydarzyło się w szkole przez ten czas? 

  

 W tym numerze: 

Nasze uczennice z powodzeniem wzięły udział w IX Powia-

towym Konkursie Poetyckim „Spotkania z twórczością ks. 

Jana Twardowskiego”. 

Najważniejszą imprezą w tym miesiącu było niewątpliwie 

przyjęcie w szeregi bractwa szkolnego nowych członków, 

czyli uczniów klas pierwszych. 

We wrześniu odbyły się wybory do Samorządu Uczniow-

skiego. Ich wyniki i wywiad z przewodniczącą zamieszcza-

my na stronie 6. 

Czy znacie historię okolicy, w której mieszkacie? Przed-

stawiamy ją Wam. 

Na koniec relacja uczestnika jednej z  wycieczek szkol-

nych. 
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 Masz coś do powiedzenia! Chcesz by inni uczniowie zobaczyli Twoje 

wiersze, opowiadania, komiksy, rysunki, itp..!  Zgłoś się do biblioteki szkolnej, 

pani Anety Brzóski albo swojego wychowawcy!  

 Żadna praca nie zostanie pominięta.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 
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W  IX już edycji konkursu poetyckiego poświęconego twórczości ks. 

Twardowskiego wzięli też uczniowie naszej szkoły.  W tym roku były to: Nata-

lia Jankowska z klasy 4c, Kinga Kaszuba z klasy 4c i Zuzanna Rurarz, uczenni-

ca klas gimnazjalnych. W gminnym etapie tego konkursu Natalka i Zuzia zajęły 

I miejsc, natomiast występ Kingi został przez jury wyróżniony.  Dziewczynki 

będą reprezentowały gminę Dąbrówkę w powiatowym etapie tego konkursu, 

który odbędzie się w Kobyłce. Gratulujemy dziewczynkom i życzymy dalszych 

sukcesów. 
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 W piątek, 20 października 2017 roku,  naszej szkole przybyło oficjalnie 

48 nowych uczniów. Tego dnia bowiem odbyło się pasowanie na ucznia i  klas 

pierwszych Szkoły Podstawowej.  

 Poniżej zamieszczamy fotorelację z tej uroczystości. 
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 26 września 2017 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu 

Uczniowskiego.   Zwycięzcą po raz drugi została Amelia Szklarczyk  z klasy 7b. 

W samorządzie znaleźli się także Aleksandra Mróz, klasa 7a, Natalia Jankow-

ska,  klasa 4c i Katarzyna Koziej z klasy 6b. 

 Opiekunami SU w tym roku zostały Panie: Barbara Pasoń i Milena           

Kolatorska -Kryszkiewicz. 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej współpracy. 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

Wywiad z Amelią Szklarczyk-   

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. 

Maciek i Ola: 

Czy cieszysz się z ponownej wygranej? 

Amelia: 

Tak, cieszę się z ponownej wygranej. 

M i O: Jakie uczucie wywołała w Tobie 

wiadomość o tym, że wygrałaś w tego-

rocznym głosowaniu? 

A: Dobre, bo będę mogła zrobić rzeczy, 

których nie zrobiłam w zeszłym roku.  

M i O:  
Czy byłaś zadowolona ze swojej liczby 

głosów? 

A: Tak, miałam 29 głosów. 

M i O:  A jak się czujesz w siódmej kla-

sie? 

A:  Ogólnie dobrze, bo poznaję nowych 

ludzi. 

 

M i O: Czy wiesz już gdzie są wszystkie sale 

lekcyjne? 

A: Tak, wiem już gdzie są wszystkie sale lek-

cyjne. 

M i O:  Czy podobają Ci się nowe sale lek-

cyjne? 

A: Tak, podobają mi się nowe sale lekcyjne. 

M i O:  Jaki nowy przedmiot podoba Ci się 

najbardziej i dlaczego? 

A: Chemia, bo robimy na niej eksperymenty. 

M i O:  Co najbardziej lubisz robić? 

A: Najbardziej lubię spać. 

 
Wywiad przeprowadzili : Aleksandra Makowska z klasy 5b i 

Maciej Adamowicz z klasy 5a 
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  Dawno temu, kiedy na świecie nie było jeszcze naszych prapradziadów, 

żył pewien myśliwy o imieniu Dobromir. Bardzo niegodziwa czarownica naka-

zała mu otruć księcia Świętopełka, aby sama mogła objąć władzę w królestwie. 

Dobromir był dobrym i uczciwym myśliwym. Nie wypełnił woli czarownicy        

i  za karę został zamieniony w drzewo dąb . 

       Dąb rósł i potężniał z każdym rokiem, aż stał się ogromnym drzewem. 

Obok niego żyło mnóstwo zwierząt. Dawał schronienie przed upałem ptakom      

i ludziom, którzy tędy wędrowali. Chronił również przed deszczem. Pewnego 

dnia gościem dębu był sam książę Świętopełk. Bardzo spodobała mu się ta oko-

lica i postanowił w pobliżu drzewa  zbudować  wieś. Przez wiele lat dookoła dę-

bu powstawały drewniane chaty, przybywało mieszkańców, aż w końcu powsta-

ła osada. Wybudowano również kościół, do  którego często zajeżdżał książę i je-

go dworzanie. Modlił się w nim o zdrowie, o swoich poddanych, jak i powodze-

nie  w walce przed kolejnymi potyczkami z wrogami królestwa. Mieszkańcy po-

prosili swojego księcia, aby pomógł im nazwać swoją ukochaną osadę.            

 Na pamiątkę dębu, który był tu przed wszystkimi mieszkańcami książę  

nazwał osadę Dąbrówka. Z czasem benedyktyni z pobliskiego klasztoru odkryli 

lecznicze właściwości liści z dębu. Zaczęli  sporządzać różne syropy, maści 

 

Legenda o powstaniu wsi Dąbrówka 

i leki, a wieść o cudownym dębie szyb-

ko się rozniosła po całym świecie.  

 Wieś ta przetrwała do dzisiaj. Mi-

mo tego, że nie ma już starego dębu da-

lej zachwyca swoim pięknem.  

 W tutejszej świątyni został 

ochrzczony w 1821 roku Cyprian Kamil 

Norwid (akt jego chrztu zachował się w 

miejscowej kancelarii). Matka poety, 

Ludwika ze Zdzieborskich Norwid 

(1798-1825), spoczywa na cmentarzu   

w Dąbrówce.  

 
Maja   Malinowska, 6a 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1821
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyprian_Kamil_Norwid
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyprian_Kamil_Norwid
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Wycieczka do Muzeum Narodowego w Warszawie 

 Nasza wycieczka odbyła się 27 października 

2017 roku. Tego dnia odbyły się dwie  pierwsze lek-

cje, a po nich wyruszyliśmy do Warszawy. Zgroma-

dziliśmy się przed wejściem do szkoły w oczekiwa-

niu na wychowawców i opiekunów. Gdy przyszli 

wychowawcy i opiekunowie wsiedliśmy do autoka-

ru. Padał deszcz,  więc pani powiedziała, że musimy 

szybko pobiec do autokaru, żeby nie zmoknąć. Kie-

dy ruszyliśmy w autokarze zaczęły się rozmowy. 

Osoby siedzące z tyłu  zasłoniły zasłony, lecz kie-

rowca powiedział, żebyśmy je odsłonili. Jak powie-

dział, tak zrobiliśmy. Niektórzy uczestnicy wyciecz-

ki zaczęli rozmawiać, a inni słuchać muzyki. W taki 

sposób minęła cała podróż do Muzeum Narodowe-

go. Wysiedliśmy tuż obok celu wycieczki.  Zakupili-

śmy bilety i mieliśmy okazję oglądać rzeźby znajdu-

jące się na dziedzińcu muzeum. Musieliśmy czekać 

pół godziny na naszego przewodnika  i w tym czasie 

nasza klasa 5a zaczęła bawić się w manekin challen-

ge, czy jak to pani nazywa posąg challenge.  Czas 

minął nam szybko. Naszą przewodniczką była sym-

patyczna Pani Kasia, która wprowadziła nas w zasa-

dy obowiązujące w muzeum. 

 Zaczęliśmy zwiedzanie, a  pani zapoznała 

nas z  tematem naszej lekcji muzealnej. Warto wspo-

mnieć, że podzieliśmy się na dwie grupy. Klasa  5a 

miała lekcje o Królach Polski, a klasa 5 b o Mitach.  

 Rozpoczęliśmy od  rozmowy o insygniach 

królów polskich. Dowiedzieliśmy się,  co one zna-

czą, później zagraliśmy w grę prawda/fałsz na pod-

stawie wypowiedzi pani Kasi. Przeszliśmy dalej          

i zapoznaliśmy się z autorami obrazów i legend          

z nimi związanych.  

Podążyliśmy zgodnie z kierunkiem zwie-

dzania do sali z obrazem Jana Matejki pt. „Bitwa 

pod Grunwaldem”. Zobaczyliśmy też obraz tego 

samego autora pt. ,,Zawieszenie Dzwonu Zygmun-

ta”. Zapoznaliśmy się z historią obrazu,  który 

przedstawiał śmierć żony najmłodszego z synów 

Zygmunta I Starego. Pani przewodnik mówiła nam, 

że najmłodszy syn poślubił kobietę niepochodzącą 

z rodu królewskiego, wywołało to oburzenie wśród 

podwładnych.  

Później podzieliśmy się na dwie grupy, któ-

re miały za zadanie wymienić  zalety  i wady bycia 

królem. Po wypowiedzeniu się obu grup przeszły  

do zapoznania się z historią ostatniego z królów 

Polski - Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Po lekcji, na podsumowanie wykonaliśmy zadanie 

polegające na dopasowaniu imion i dokonań wy-

b r a n y c h  w ł a d c ó w .                                                  

 Na zakończenie podziękowaliśmy przewod-

niczce i ruszyliśmy do sali Malczewskiego . Część 

moich kolegów dostrzegła, ze obrazy które wiszą 

na ścianach w muzeum , znajdują się jako repro-

dukcje w naszych  podręcznikach szklonych.  Na 

tym zakończyliśmy zwiedzanie muzeum.  Kiedy 

dojechaliśmy pod szkołę czekali już na nas rodzice, 

którzy odebrali nas z wycieczki.  Moim zdaniem 

wycieczka udała się i mam nadzieję że będzie ich 

jeszcze więcej. 

 Maciek Adamowicz klasa 5a 

Rocznica chrztu patrona szkoły 

W dniu 02.10. 2017r cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida       

w Dąbrówce wzięła udział w uroczystościach poświęconych rocznicy chrztu patrona szkoły. Ucznio-

wie wszystkich klas pod opieką nauczycieli i wychowawców udali się do miejscowego kościoła.  Tu 

wzięliśmy udział we Mszy św. odprawionej przez proboszcza parafii. Przy płycie upamiętniającej 

chrzest poety Pan Dyrektor Stanisław Wójcik, Pani Wicedyrektor Joanna Jackowska i Pani Dyrektor 

GCK w Dąbrówce Anna Maniecka złożyli kwiaty. Na Mszy obecni byli także przedstawiciele społecz-

nego komitetu budowy pomnika Norwida. Po  Mszy św. udaliśmy się na miejscowy cmentarz, gdzie na 

symbolicznej płycie nagrobnej matki Cypriana Kamila Norwida złożona została wiązanka. Uczestnicy 

zmówili też krótką modlitwę za zmarłą matkę poety. W uroczystościach brał udział sztandar szkoły.  

Aneta Brzóska 


