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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 Nowy Rok Szkolny rozpoczął się z wielką werwą. Wszyscy wy-

poczęci i chętni przyjąć nowe wyzwania ruszyli 1 września do szkoły. 

 Wrzesień to czas intensywnej pracy t.j.:  

wybory do Samorządu Uczniowskiego, o których piszemy na 

stronie 5.  

 We wrześniu swoją pracę rozpoczęło rów-

nież koło wolontariatu, które zorganizowało dzień 

poświęcony Powstaniu Warszawskiemu. Jak to  mo-

żecie przeczytać na stronie 2. 

 W tym miesiącu przypada również rocznica urodzin 

naszego patrona. Naszym obowiązkiem jest więc uczczenie 

tej daty. Tak też i było tym razem. Uczniowie, nauczyciele i 

zaproszeni goście wzięli udział we mszy świętej, a szczegóły 

przeczytacie na stronie 4. 

 Nie zapomnieliśmy również o sporcie, bo przecież jest on bar-

dzo ważny w życiu każdego ucznia. We wrześniu odbyły 

się Gminne Biegi Przełajowe, nie zabrakło na podium rów-

nież i naszych uczniów. Przeczytaj na stronie 3. 

 Ale warto się również zapoznać z propozycją Bi-

blioteki Szkolnej na propozycje przygotowane z okazji 

Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Szczegóły na stronie 6. 
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 Mali i trochę starsi z Dąbrówki 

 Dzieci ze Szkolnego Koła Wolontariatu 

oraz dziewczynki i chłopcy ze Szkoły Podstawo-

wej im. C. K. Norwida upamiętnili chwile po-

wstańczej Warszawy, kiedy to 1 sierpnia 1944 

roku wybiła godzina „W”. 

  16 września szkolna brać ze Szkolnego 

Koła Wolontariatu  zorganizowała na terenie 

przedszkolnego ogródka pierwszoklasistom piknik powstańczy. Na wstępie dzieciaki posłu-

chały ciekawych historii o poczcie polowej, walkach na barykadach i wędrówce szlakiem 

walk powstańczych. 

 Kolejnym etapem były już konkurencje i zadania do wykonania iście z czasów sierp-

nia 1944. Każdy przedszkolak otrzymał Kartę małego powstańca, na której zbierał stemple 

za dobrze wykonane zadanie. A wśród nich były kolejno: budowanie barykady, przenosze-

nie meldunków przez tunele, dostarczanie wody w wiaderkach dla powstańców, malowanie 

symboli powstańczych. Największym powodzeniem cieszył się szpital polowy, gdzie dzieci 

opatrywały rannych misiów oraz malowanie znaków Polski Walczącej, a także Poczta Polo-

wa, w której pierwszaki tworzyły własne kartki powstańcze. 

 Na zakończenie wspólnie wykonali kartki, które wyślą powstańcom w ramach akcji 

Bohaterom. 

 Była to nie tylko udana zabawa, ale przede wszyst-

kim lekcja historii zaprezentowana przez młodzież młod-

szym kolegom. 

     

  Kamila Skibniewska 
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 15.09.2016 odbyły się biegi przełajowe we Wszeborach.  Pierwszy bieg 

rozpoczął się o godzinie 09:10. Z naszej szkoły pojechało  20 osób z klas 4-6. 

Każdy uczestnik próbował przejść do kolejnego etapu i zająć miejsce na po-

dium. Na podium z naszej szkoły stanęli: 

Augustyniak Patryk I miejsce 2004r 

Grabowski Dominik II miejsce 2004r 

Berlińska Weronika III miejsce 2006r 

Gawlik Bartosz I miejsce 2006r 

Pawlak Damian IV miejsce 2005r 

Dalszy etap odbył się w Radzymi-

nie. 

Szymon Staśkiewicz 

6a 
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  24 września przypada rocznica urodzin C.K. Norwida — patrona na-

szej szkoły. Z tej okazji odbyła się msza święta, a następnie klasy 6 

udały się na grób matki Norwida. 

  O godzinie 9:00 uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i zapro-

szeni goście uczestniczyli we mszy świętej prowadzonej przez Ks. 

Proboszcza Andrzeja Piotrowskiego w kościele w Dąbrówce. Na za-

kończenie mszy pod pamiątkową tablicą upamiętniająca chrzest Nor-

wida , Dyrektor Szkoły- Stanisław Wójcik, Dyrektorka GCK—Anna 

Maniecka, Przewodnicząca Rady Rodziców—Ewa Nagrodzka—Rosa i 

Przewodniczący Rady Gminy—Marcin Kaczmarczyk,  położyli kwiaty. 

Po mszy świętej uczniowie klas 

6, nauczyciele, pan dyrektor i 

zaproszeni goście udali się na 

cmentarz, aby zmówić modlitwę 

nad symbolicznym grobem matki 

Norwida. 

Napisała:  

Zuzanna Głażewska kl. 6b 
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Dnia 23.09.2014r. odbyły się szkole wybory do Samorządu Uczniow-

skiego drugiego etapu edukacyjnego. Wśród nich znaleźli się przed-

stawiciele klas IVa - Maciej Adamowicz,z klasy IVb - Aleksansra Ma-

kowska, 

Va - Maria Młynarska, Vb - Wiktoria Zalewska, VIa - Aleksandra 

Mróz, VIb - Amelia Szklarczyk. 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego zostały przeprowadzone we-

dług ordynacji wyborczej, która została uchwalona przez Samorząd 

uczniowski. 

Do przeprowadzenia wyborów powołano Szkolną Komisję Wyborczą w 

składzie: 

Przewodnicząca - Kinga Mazek 

Członek- Getka Wiktoria 

Członek- Głażewska Zuzanna 

Członek- Latek Natalia 

Członek- Kinga Szymuta 

Członek- Karolina Skwarska 

 

A oto wyniki: 

• Przewodnicząc - Amelia Szklarczyk 

• Zastępca przewodniczącej- Maciej Adamowicz 

• Sekretarz - Aleksandra Mróz 

Gratulujemy Ameli zdobycia największej liczby głosów oraz nowym 

członkom Samorządu Uczniowskiego. Pozostałym kandydatom życzy-

my powodzenia za rok. 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są nauczyciele: p. Małgorzata 

Bakiera, p. Oksana Getka i p.Barbara Pasoń  
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Z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych Biblioteka Szkolna przy Szkole 

Podstawowej im. C.K. Norwida w Dąbrówce przygotowała następujące propo-

zycje: 

1) Ciekawe lekcje z książką i nie tylko… 

05.10. – Lekcje z piłką. Pokaz trików z piłką do koszykówki. (kl. I-III) 

12.10. – Nauka . (kl. IV-VI) 

19.10. – Jak składać orgiami? (kl. IV-VI) 

26.10. – Cuda z papieru. (kl. I-III) 

2) Wirtualne zwiedzanie bibliotek. (lekcje biblioteczne) 

3) Wyszperaj cytat. (cały miesiąc) 

 

Konkursy: 

1) Konkurs na zakładkę do książki. Konkurs plastyczny. (cały miesiąc) 

2) Podaruj książkę bibliotece. (cały miesiąc) 

3) Stwórz swoją wirtualną książkę – konkurs dla chętnych (12.10 - 28.10). 

 

Szczegóły na plakatach lub w bibliotece szkolnej. 

 

Zachęcam do wzięcia udział 

Renata Samsel 

Nauczyciel bibliotekarz 


