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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 Cześć uczniowie! Niestety za oknem plucha, coraz zimniej i 

trzeba się zacząć lepiej ubierać. Ale to za oknem, bo w szkole gorąco 

i ciekawie. Dzieje się bardzo dużo. W tym miesiącu wyjątkowo dużo: 

Na początku października obchodziliśmy rocznicę  chrztu na-

szego patrona szkoły, 

W tym roku ruszył Teatr telewizji, dzię-

ki czemu uczniowie będą mogli oglądać 

spektakle na żywo. Pierwszy spektakl 

„Robale” już za nami. 

Dzień Nauczyciela jest u nas obchodzony bardzo uroczyście i w 

tym roku przedstawienie było wyrazem naszej wdzięczności za 

pracę nauczycieli. 

Klasy IV-te w tym miesiącu udały się na 

wycieczkę do stolicy, przeczytajcie, co tam 

zobaczyli i czego się dowiedzieli. 

Ślubowanie klas pierw-

szych to wielka uroczystość 

w naszej szkole. Gratulujemy najmłodszym i 

życzymy sukcesów. 

A na zakończenie relacja z finału konkursu 

„Skąd znam tę twarz?” 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 1 

Rocznica chrztu C. 

K. Norwida 

2 

Teatr telewizji 3 

Dzień Nauczyciela 4 

Odwiedzamy stolicę 5 –6 

Ślubowanie klas 

pierwszych 

7 

Skąd znam tę 

twarz? 

8 

Rebusy 9 
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Redakcja:  

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

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

rene_sam@wp.pl lub zgłoś się do swojego wychowawcy! Każda praca jest premiowana 

plusami lub ocenami z przedmiotu.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 
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 W tym roku obchodzona jest 193. rocznica tej uroczystości. Przedstawi-

ciele władz szkoły, uczniowie oraz przedstawiciele władz gminy chcąc uczcić ten 

dzień wybrali się do kościoła, gdzie chrzczony był Cyprian Norwid oraz na 

cmentarz, gdzie znajduje się symboliczny 

grób matki Norwida. 

 Przemarsz do Kocioła odbył się o 

godz. 10.00 z udziałem pocztu sztandaro-

wego szkoły. Dyrektor Szkoły Stanisław 

Wójcik, Wójt Gminy Tadeusz Bulik i Dy-

rektor GCK Anna Maniecka złożyli kwiaty 

w kościele pod tablicą upamiętniającą to 

wydarzenie. Kilka słów wypowiedzianych 

przez wójta, były też bardzo dobrą okazją 

do przypomnienia sobie kilku ważnych fak-

tów z życia poety. Można tutaj przy oka-

zji wspomnieć, że Norwid na chrzcie 

otrzymał kilka imion: Cyprian Ksawery Ge-

rard Walen-

ty. Modlitwę 

w kościele i 

na cmentarzu poprowadził ksiądz Adam. 

 Z kościoła kolumna ruszyła na cmentarz, 

gdzie złożono wiązankę na grobie Ludwiki Norwid 

z domu Zdzieborskich. Jak sam wójt wspomniał 

jest to symboliczny gród, ponieważ matka Norwi-

da została pochowana na cmentarzu przy kościele, 

który został zniszczony po wojnie. Matka Norwida, 

która mimo, że zmarła, gdy Norwid miał zaledwie 4 

lata, to i tak te lata wpłynęły na kształtowanie się 

jego postaw patriotycznych. 

 Dla uczniów była to wspaniała lekcja historii i 

wychowania patriotycznego.  
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 Do naszej 

szkoły zawitały „Robale”, ale 

oczywiście nie takie prawdziwe, 

tylko takie w formie teatru. Wy-

darzyło się to za sprawą akcji 

Teatru Telewizji dla szkół, w ra-

mach której uczniowie oglądają na żywo spek-

takle z różnych polskich teatrów za pośred-

nictwem internetu.  

 W tym roku i nasza szkoła przystąpiła do 

tego projektu, a pierwszy spektakl pt. 

„Robale” odbył się w sali historycznej 3 paź-

dziernika. Spek-

takl  był przezna-

czony dla uczniów 

szkoły podstawo-

wej.  Popołudniowa godzina transmisji pozwoliła jed-

nak na skorzystanie z atrakcji tylko uczniom klas 4-

5. 

 Spektakl trwał równo godzinę. Uczniowie spę-

dzili ten czas w ciszy i z zainteresowaniem oglądali 

spektakl, chociaż przeznaczony był raczej dla klas 

młodszych. Czekamy z niecierpliwością na kolejne 

występy. 
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 Akademia jest nieodłącznym ele-

mentem każdego Dnia Edukacji Naro-

dowej, bo jak inaczej podziękować pe-

dagogom za ich trud i zaangażowanie 

w pracy, jak nie ciekawym występem, 

szczerymi życzeniami i miłym wier-

szem. Uczniowie dali to, co mogli: swój 

śpiew,  uśmiech i czekoladę na osło-

dzenie chwil. 

  Za całą organizację uroczystości 

odpowiedzialny był Samorząd Uczniow-

ski.  Na uroczystość zaproszeni zostali 

obecni i emerytowani nauczyciele, pra-

cownicy szkoły, Tadeusz Bulik- Wójt 

Gminy Dąbrówka, Anna Maniecka- Dy-

rektor GCK w Dąbrówce, ks. Proboszcz- 

Jerzy Mackiewicz, Marcin Kaczmarczyk

- Przewodniczący Rady Rodziców, 

przedstawiciele Rady Rodziców. 

 Artyści spisali się na medal i w 

ciekawy sposób przedstawili historię 

tego święta wywołując wśród publicz-

ności ogólne zadowolenie. 
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 Dnia 21 października klasy czwarte wybrały się na wycieczkę do stolicy 

Polski. Warszawa nie przywitała nas dobrą pogodą, w związku z tym przepadła 

nam jedna z wielu atrakcji, czyli zabawa w podchody szlakiem historii miasta. 

Na szczęście udało się przełożyć rezerwację w  na wcześniejszą godzinę. Poje-

chaliśmy więc na film, który powstał na podstawie wspaniałej książki Carlo Col-

logiego „Pinokio”. Film, tak jak i książka opo-

wiadał o chłopcu wystruganym z drewna, któ-

ry pragnął być zwy-

kłym chłopcem. Film 

był poruszający i po-

uczający.  

 Kolejnym punk-

tem programu był Za-

mek Królewski. W zamku zwiedzaliśmy m.in.. Salę tro-

nową i Salę balową.  Wszystkie komnaty pełne są pozła-

canych przedmiotów i przepychu, a na ścianach wiszą 

piękne obrazy wielkich malarzy t.j.: Jana Matejki, Ca-

naletta. Największe jednak wrażenie zrobił na mnie 

tron królewski.  Sama myśl o tym, że widzę tyle historii 

przyprawiała mnie o dreszcze. 

 Wycieczka była pouczająca i rozwijająca. Atmosfera była serdeczna dzię-

ki naszym paniom oraz dzięki przyjacielskim relacjom między dziećmi. 

Miłosz Rosa IV B 
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 W dniu 21 października odbyła się wycieczka klas IV A i IV B do Warsza-

wy. Na początku wycieczki uczniowie wraz z opiekunami pojechali do kina, by 

obejrzeć film pt. „Pinokio”. Po obejrzeniu filmu pojechaliśmy do Zamku Królew-

skiego. Zwiedziliśmy tam piękne komnaty i sale królewskie oraz widzieliśmy ob-

razy Jana Matejki. Podczas tego pobytu w Zamku Królewskim dowiedzieliśmy 

się dużo o potężnych władcach i słynnych mala-

rzach. Na koniec wycieczki po długim dniu po-

dróżowania zgłodnieliśmy i pojechaliśmy do 

McDonalda. 

 Ta wycieczka była bardzo ciekawa i udana, 

z pewnością będziemy wspominać ją długo. 

Dominik Grabowski IV B 

 Wczoraj pojechaliśmy z klasą na wycieczkę do 

Warszawy. Byliśmy w kinie na filmie „Pinokio”. Odwie-

dziliśmy również Zamek królewski, w którym podziwiali-

śmy piękne obrazy i salony królewskie wykonane ze zło-

ta. Obejrzeli-

śmy też histo-

ryczny film o 

Warszawie, z 

którego dowie-

dzieliśmy się, 

jak się żyło war-

szawiakom, jak 

wyglądała Warszawa po zniszczeniach w 

czasie wojny i jak została pięknie odbu-

dowana. Byliśmy też  restauracji Mc Do-

nalds, gdzie zdjedliśmy obiad i skorzy-

staliśmy z pokoju zabaw. 

 Była to wspaniała wycieczka i nie-

zapomniana przygoda. 

Mikołaj Matera IV B  
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 W końcu uczniowie klas pierwszych doczekali się swojego święta. 22 paździer-

nika odbyło się uroczystość ślubowania  klas pierwszych, w czasie której uczniowie 

zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie oraz muzyczne. Ślubowania dokonał 

Pan Dyrektor Stanisław Wójcik wraz z  Zastępcą Dyrektora Joanną Jackowską. Były 

również prezenty dla klas od wójta, Gminnego Centrum kultury i Rady Rodziców. Co tu 

dużo pisać? Działo się dużo i wszystko piękne. Gratulujemy udanego występu i życzy-

my jak najlepszych wy-

ników w nauce.



 8 

 29.10.2014 roku w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce odbył się finał konkursu 

„Skąd znam tę twarz” dla klas 1-6 szkół podstawowych i 

gimnazjum. Z naszej szkoły brały udział osoby: Weronika 

Zalewska i Ola Myśliwiec z klasy 6B, oraz Karol Karp i We-

ronika Borkowska z klasy 6A. Z gimnazjum w Dąbrówce 

startowały: Anna Młynarska, Olga Getka, Weronika Getka 

w duecie z Wojtkiem Pa-

ziem oraz w trio Urszula 

Jabłońska, Ola Malinow-

ska i Adam Gmurczyk. 

Konkurs polegał na przebraniu się za dowolnego artystę z 

lat 70-80 i wykonaniu jego wybranej piosenki. Każdemu ar-

tyście pomagało 10 osób, któłre rzucały maskotki i kibicowa-

li podczas występu. W jury zasiadała między innymi pani 

Anna Maniecka, dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Najlepszemu wykonawcy przyznawana 

była statuetka, po jednej dla każdej grupy wiekowej, oraz 

nagroda publiczności dla osoby wybranej przez widzów. 

Nagrody otrzymali: z klas 1-3 zespół ze szkoły we Wszebo-

rach, z klas 4-6 Karol Karp ze szkoły w Dąbrówce, z gimna-

zjum Wojtek Paź i Weronika Getka, a nagroda publiczności 

została przyznana Gabrysi Rzępołuch. Artysta który otrzy-

mał nagrodę publiczności musiał zaprezentować się jeszcze 

raz. Na koniec głos zabrał wójt gminy Dąbrówka. Po rozda-

niu nagród wszystkich 

czekał słodki poczęstunek. Podczas tego wydarzenia okazało 

się, że wokół nas jest mnóstwo utalentowanych osób obda-

rzonych pięknym głosem. 

Zuzanna Parzydło 6B 
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 ODPOWIEDŹ Z POPRZEDNIEGO NUMERU 


