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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 Nadeszły upragnione ciepłe, a nawet upalne dni. Uczniowie 

chętnie czerpią wodę pitną z utworzonego w 2015 r. źródełka. 

Także i w ostatnich miesiącach 2015/2016 roku z lekcji w szko-

le do uczniów płynie szlachetna moc wiedzy i umiejętności. A co 

nowego wydarzyło się w szkole w maju. W 

tym numerze: 

W ramach promocji międzyszkolnych 

zawodów kolarskich, jak również zbliżającego 

się 73. Tour de Pologne – w szkole odbyło się 

spotkanie z Panem Dariuszem Biernackim-

Prezesem RKS Family Active.  

133. Rocznica śmierci C.K. Norwida – 

uczczona Mszą Świętą w intencji „O zacho-

wanie ducha patriotyzmu w grupie nauczycieli, rodziców 

i uczniów, propagowanego przez Cypriana Kamila Norwida”.  

co zwiedzili i co zobaczyli na 

wycieczce w Kazimierzu Dol-

nym szóstoklasiści?  

sprawozdanie z wycieczki klas 

drugich do Skansenu w Kuligo-

wie. 

 

Życzymy miłej lektury! 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 

 

 

 

73. Tour de Polo-

gne „Szlakiem hi-

storii”. Międzysz-

kolne Zawody Ko-

larskie  
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133. Rocznica 

śmierci  

C.K. Norwida 
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Szóstoklasiści w 

Kazimierzu Dol-

nym 
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Wycieczka eduka-

cyjna klas drugich 
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Cyprian Kamil  

Norwid 

WIEŚCI  

SZKOLNE 

Redakcja:  

Nadzór nauczycielski: Sylwia Chądzyńska  
 Masz coś do powiedzenia! Chcesz by inni uczniowie zobaczyli Twoje wiersze, 

opowiadania, komiksy, rysunki, itp..! Napisz do nas na adres e-mail:  

sylwiabiblioteka@wp.pl lub zgłoś się do swojego wychowawcy! Każda praca jest pre-

miowana plusami lub ocenami z przedmiotu.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 
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 Dnia 18 maja w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panem Dariuszem Biernackim-

Prezesem RKS Family Active w celu promocji międzyszkolnych zawodów kolarskich, jak rów-

nież zbliżającego się 73. Tour de Pologne.  

Pan Prezes jako przedstawiciel Akademii Michała Podlaskiego- UKS „Victoria” w Radzyminie 

zaprosił dzieci na dwa bardzo ważne sportowe wydarzenia.  

 

Pierwsze z nich to międzyszkolne zawody kolarskie. Odbyły  się dnia 21 maja 2016 r. na 

boisku przy gminie Dąbrówka w godzinach od 9.00 do 11.00. Dzieci wystartowały w swoich 

kategoriach wiekowych. Patronat  nad wydarzeniem objęli: Wójt Gminy Dąbrówka, Radio Fa-

ma oraz Intermarchē. Dla zwycięzców przewidziano nagrody a dla wszystkich uczestników 

poczęstunek. 

 

Drugim ważnym wydarzeniem jest 73. Tour de Pologne „Szlakiem historii”, który wyjąt-

kowo w tym roku rozpocznie się w Radzyminie, miejscu słynnej bitwy z czasów wojny polsko-

bolszewickiej z 1920 roku. W wyścigu tym weźmie udział 18 ekip. Pierwszego dnia zmagań 12 

lipca kolarze pokonają 135 km. Udział w tym wyścigu zapowiedzieli między innymi Rafał Maj-

ka, Michał Podlaski jak również Mistrz Świata Michał Kwiatkowski. Uroczystości w Radzymi-

nie rozpoczną się już o 7.40, gdzie będzie kręcony na żywo program „Kawa czy herbata”. Na 

dzieci i ich rodziców czekać będzie mnóstwo atrakcji, jak i nagród do zdobycia. Serdecznie 

zapraszamy.  
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 W dniu 24 maja 2016 roku Szkoła Pod-

stawowa im. C.K. Norwida w Dąbrówce obcho-

dziła 133. rocznicę śmierci patrona szkoły. 

Gdy zadzwonił pierwszy dzwonek wszyscy 

uczniowie udali się do swoich klas z wycho-

wawcami na krótką pogadankę o życiu i twór-

czości Cypriana Kamila Norwida. O godzinie 

8.40 wszystkie klasy z naszej szkoły wyszły do 

kościoła parafialnego na uroczystą mszę świę-

tą, która odprawiona została w intencji „O za-

chowanie ducha patriotyzmu w grupie nauczy-

cieli, rodziców i uczniów, propagowanego przez 

Cypriana Kamila Norwida”. Po mszy wybrani 

uczniowie recytowali wiersze patrona szkoły  w programie „Norwid – chrześci-

janin”, a pan Dyrektor wygłosił krótkie przemówienie.  Następnie wszyscy udali 

się na cmentarz, gdzie znajduje się  symboliczny nagrobek matki Norwida. Tam 

zostały złożone kwiaty. Później uczniowie wraz z nauczycielami udali się do 

szkoły na lekcje. 

  Weronika Adam 5 a 

 

W związku z rocznicą odbyło się kilka konkursów, oto zwycięzcy: 

Aleksandra Dmochowska, ucz. kl. IIa zajęła I miejsce w XVI Powiatowym Kon-

kursie Poetyckim „ Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi” w kategorii poezja 

śpiewana. A w szkolnym „III konkursie o życiu i twórczości C.K. Norwida” I 

miejsce - Łukasz Kaszuba z kl. VIB, II miejsce – Weronika Adam z kl. VA, III 

miejsce – Weronika Marcinkowska z kl. VIB 
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Dnia 20.05.2016r. tj. piątek klasy szóste pojechały na jednodniową wycieczkę do Kazimierza 

Dolnego, urokliwego miasta położonego w dolnym biegu Wisły.Pierwszym etapem wycieczki 

było obejście rynku oraz podziwianie kamienic powstałych w XVII wieku.  

Ich właścicielami byli bracia Mikołaj i Krzysztof Przybyłowie, którzy przyozdobili je wize-

runkami swoich świętych patronów. Następnym punktem zwiedzania było wejście na Górę 

Trzech Krzyży, z której mogliśmy podziwiać piękne widoki na cały Kazimierz Dolny oraz na 

Wisłę. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy była baszta. Służyła ona do obrony, a także 

jako więzienie. Po wyczerpującym zwiedzaniu nastała chwila odpoczynku oraz czas na kupie-

nie pamiątek w postaci znanych kazimierzowskich kogutów. Wielką atrakcją naszego pobytu 

w Kazimierzu Dolnym był rejs statkiem po Wiśle. Pozwolił on na obserwacje pięknego zamku 

w Janowcu. Ostatnim punktem zwiedzania było przejście jednym z najpiękniejszych wąwozów 

lessowych „Korzeniowy Dół”. Jego niezwykłe ściany wysokie na kilka metrów, strome i piono-

we oprawione zostały korzeniami i pniami drzew przybierającymi niepowtarzalne formy.  

Moim zdaniem była to świetna wycieczka kończąca klasę szóstą. Dowiedzieliśmy się wielu cie-

kawych rzeczy o Kazimierzu Dolnym.  

 

Łukasz Kaszuba, Kl. VI B 
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W poniedziałek 30 maja klasy drugie naszej szkoły wraz wychowawcami i opiekunami poje-

chały na wycieczkę do Skansenu w Kuligowie.  

W Skansenie zgromadzono cenne zabytki budownictwa drewnianego. Zobaczyliśmy przydroż-

ną kuźnię z wyposażeniem , wiejską chatę, stodołę, oborę, dworek drobnoszlachecki oraz wo-

zownię .W wiejskiej chacie zwróciliśmy uwagę na klepisko pełniące funkcję podłogi, słomiane 

sienniki na łóżkach, stare teczki ówczesnych dzieci oraz inne sprzęty domowego użytku. 

Obora przemieniona została w miejsce ekspozycji kolejnych warsztatów gdzie dzieci poznały 

ciekawe zawody: rymarza, tkacza, powroźniczego i kołodzieja - stolarza. Odtworzono też 

pralnię z maglem oraz wozownię. Następnie odbyliśmy przejażdżkę bryczką w pobliżu rzeki 

Bug. Po powrocie dzieci wzięły udział w warsztatach gliniarskich ,gdzie każde dziecko miało 

możliwość pracować z gliną na kole garncarskim. W przerwie na zmęczonych wycieczkowi-

czów czekała pyszna kiełbaska ,a po niej znowu praca .Tym razem mogli pomalować wła-

sny ,gliniany kubek ,który później zabrali ze sobą do domu. 

Skansen w Kuligowie to niezwykłe miejsce. Te wszystkie stare budynki wyposażone w trady-

cyjne sprzęty gospodarskie pokazują nam , jak szybko płynie czas i jak dużo się zmieniło w 

naszym życiu. Dzieci przenosi w świat, o którym mogą czytać już tylko w książkach. 

Wychowawcy klas drugich 


