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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 Wszyscy już wiedzą, że koniec roku zbliża się nieubłaga-

nie. Ostatnie sprawdziany, kartkówki, poprawy. Czas minie coraz 

prędzej, a zwłaszcza gdy się dużo dzieje w szkole. A u Nas się 

dzieje. W tym numerze: 

Relacje uczestników biegu terenowego, 

który odbył się w Kołakowie, z okazji 

70. rocznicy zrzutu żołnierzy Cicho-

ciemnych na placówkę odbiorczą Imbryk pod Kołakowem. 

Każdy musi znać swoje prawa, ale i obowiązki, właśnie o 

tym przypominała Pani Nadkomisarz Wiolettą Zychnowską  

w czasie spotkania z młodzieżą na z naszej szkoły. 

Kolejna lekcja z edukatorem IPN zosta-

ła tym razem przeprowadzona dla uczniów 

klas czwartych. Temat lekcji tyczył się sym-

boli narodowych. 

23 maja obchodzona jest rocznica śmierci C. K. Norwida. 

Jako patron naszej szkoły został uczczony specjalnym ape-

lem. 

Rusz głową i rozwiąż rebus. 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 1 

My idziemy, chęci 

mamy 

2 

Przestrzeganie 

prawa to obowią-

zek każdego, tak-

że ucznia 

3 

O symbolach na-

rodowych 

4 

Święto Szkoły 5 

Rebusy 6 
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Dnia 11 maja w Kołakowie odbyła się wielka uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę zrzutu 

żołnierzy Cichociemnych na placówkę odbiorczą Imbryk pod Kołakowem. Przed rozpoczęciem oficjal-

nych uroczystośći odbyła się gra terenowa, która rozpoczęła się o godzinie 10.30. Grupa z naszej szkoły 

była bardzo zgrana i odpowiednio przygotowana, nazywała się TROP. Kapitanem drużyny została Natalia 

Grześkowicz. Wszystkie zadania umysłowe okazały się bardzo łatwe. Trudniejsze były zadania fizyczne, z 

którymi poradziliśmy sobie w miarę dobrze. Po dodaniu wszystkich punktów (jakich zdobyliśmy w trasie) 

okazało się, że zajęliśmy 4 miejsce. Dzięki temu wydarzeniu przypomnieliśmy sobie jak ważną i trudną 

rolę odegrali żołnierze Cichociemni. Pomimo tego , że nie zajęliśmy 1. miejsca i tak mamy miłe wspo-

mnienia. Jednym z zadań naszej grupy było ułożenie piosenki. Oto jej słowa: 

W dniu 11 maja była 70 rocznica zrzutu Cichociemnych na Kołaków.  Z tej okazji odbyła się pięk-

na uroczystość wraz z Mszą Święta i grą terenową, w której nasza szkoła brała udział. Nasza drużyna to: 

Karolina Sałajczyk, Natalia Grześkowicz, Katarzyna Chacińska, Olga Getka, Kacper Socha i Dominik Ma-

linowski. Dostaliśmy koszulki, czerwone przepaski i hełm z napisem "Trop". Była to nasza nazwa. Razem 

z panią Anetą i naszą opiekunką panią Alicją, rozpoczęliśmy tzw. szkolenie żołnierzy. Następnie, gdy była 

nasza kolej wyruszyliśmy w drogę, docierając do lasu. W czasie marszu ułożyliśmy skoczną piosenkę.  W 

lesie zaczęła się nasza prawdziwa przygoda. Musieliśmy między innymi czołgać się, nieść drewnianą belkę 

z zamkniętymi oczami, rzucać granatem, strzelać z łuku i wiatrówki. Rozwiązywaliśmy też różne zagadki, 

które poszły 

nam bardzo 

sprawnie. 

Mimo zmę-

czenia dotar-

liśmy na 

miejsce z 42 

punktami. 

Olga Getka 

VIb 

My idziemy chęci mamy 

O żołnierzach pamiętamy 

Chociaż sprawia nam to 

trud  

Ale mamy dobry chód. 

 

Osa, Lobuz to są ziomki, 

Nasi żołnierze niezłomni 

„T” litery wypatrują 

Nad Kołaków nadlatują. 

Starba pierwszy wylądował 

Ziemię polska ucałował 

My idziemy w jego Trop 

Dla Ojczyzny jest to hołd. 

 

Dzisiaj wielka jest rocznica 

Czy pamięta ich stolica? 

Bo my o nich pamiętamy. 

 no i w podróż wyruszamy. 

Natalia Grześkowicz kl 6a 
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 Dnia 15.05.2014r. odbyło się spotkanie z Panią Nadkomisarz Wiolettą Zychnowską – 

przedstawicielem Komendy Powia-

towej Policji w Wołominie. Doty-

czyło ono realizacji jednego z za-

dań projektu: Bezpieczna Szkoła – 

Bezpieczny Uczeń. Celem spotkania 

było przybliżenie uczniom niezwy-

kle ważnego tematu: „ Przestrze-

ganie prawa to obowiązek każdego, 

także ucznia”. Pani Nadkomisarz 

odniosła się do przypomnienia praw 

i obowiązków ucznia. Wskazała 

sposoby reagowania na łamanie pra-

wa przez uczniów i pracowników 

szkoły. Szczególną uwagę zwróciła 

na konsekwencje agresywnych za-

chowań na terenie szkoły i poza 

nią, stosownie przemocy fizycznej, 

lub psychicznej wobec innych osób, 

cyberprzemocy oraz niewłaściwego 

korzystania z telefonów komórko-

wych. Omówiła także sposoby 

udzielania pomocy i wsparcia rodzi-

nie w sytuacji naruszenia prawa 

przez jej członków. Spotkanie mia-

ło charakter prelekcji, połączonej 

z dyskusją. Uczniowie mieli możli-

wość zadawania pytań i uzyskali 

fachową informację w zakresie po-

ruszanych tematów. 



 4 

 Dnia 19.04.2014r. w naszej szkole odbyła się lekcja z Insty- tutu pa-

mięci Narodowej. W lekcji uczestniczyły klasy czwarte. Pani z IPEN`u opowiadała nam o 

symbolach naszego kraju. Godłem Polski jest Orzeł biały z złotą koroną na czerwonym tle. 

Flaga Polski jest biało-czerwona. Symbole  naszego kraju należy szanować i dbać o nie. Pa-

ni z IPEN`u  opowiedziała nam, że symbole narodowe należy wywieszać podczas uroczy-

stości  narodowych. Na tym spotkaniu rozmawiali-

śmy także o zabytkach w naszej szkole. Mieliśmy za 

zadanie narysować plakat aby zachęcić ludzi do 

przyjazdu do nasze miejscowości.  

 Ta lekcja była pouczająca i bardzo nam się po-

dobała.   

Dominika Elak IVb 
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 Dnia 27 maja 2014 roku w naszej szkole odbył się apel z okazji Święta Szkoły na któ-

rym obchodziliśmy również 131 rocznicę śmierci patrona szkoły- Cypriana Kamila Norwida. 

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem jednej zwrotki hymnu 

państwowego i przywitaniem przez pana dyrektora zgromadzonych gości. Apel składał się z 

dwóch części. W pierwszej z nich wybrani uczniowie  z klasy 6b przygotowali prezentację 

multimedialna na temat Norwida, w której uwzględnili  informacje: kim był ?, gdzie miesz-

kał ?, gdzie wyjeżdżał. Opowiadali również o twórczości poety, o osiągnięciach i niepowodze-

niach wieszcza. W drugiej części uczniowie szkoły podstawowej zaprezentowali utwory Nor-

wida takie jak: W Weronie, w tym jedna z uczennic  przedstawiła utwór poety pt. ,,Moja 

Piosnka II” w formie śpiewanej. Apel zakończył się po krótkiej wypowiedzi pana dyrektora i 

wyprowadzeniem sztandaru. 

Aleksandra Getka VIa 
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