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Redakcja Szkolandii: Maja, Zuzia, Martynka,
Kinga, Weronika zapraszają do spędzenia czasu 

z nowym numerem gazetki. Polecamy stronę 
o naszej szkole, umieszczamy zdjęcia z kroniki

szkolnej. Może kogoś rozpoznacie. 

Zachęcamy do aktywności fizycznej. Gdzie
najlepiej? Na przepięknym Roztoczu.
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Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Nabrożu-Kolonii
To nasza szkoła. To tutaj spędzamy połowę naszego życia. Do tej właśnie szkoły tęsknimy w
czasie nauczania zdalnego. 

Nasza szkoła ma bardzo piękną i długa historię, która tworzyły pokolenia naszych
przodków. Pierwsza wzmianka o szkole w Nabrożu pochodzi z 1884 roku, kiedy była
ona szkołą rosyjską. Polską szkołę założono tu w 1916 roku. Pierwszym
nauczycielem został zakrystian tutejszego kościoła - Jan Szatkowski.· W latach
1918 - 1920 uczyła Kazimiera Lewandówna. W latach 1920 - 1923 kierownikiem
szkoły był Bronisław Gachiewicz, w latach 1923 - 1936 Leon Robak, a w latach 1936-
1939 Edward Gasek. W latach 1957 - 1984 kierownikiem, a potem dyrektorem szkoły
był Antoni Czarnecki. Z jego inicjatywy, ze względu na dużą ilość dzieci, w 1983
roku rozpoczęto budowę kolejnej szkoły i po dziesięciu latach oddano do użytku
nowy, bardzo przestronny budynek. W latach 1984 - 1999 dyrektorką szkoły
była Janina Stefaniak, a w latach 1999 - 2003 Jadwiga Warenica. W 1999 roku w
budynku szkolnym mieściła się 6-klasowa Szkoła Podstawowa oraz oddział klas
gimnazjalnych, podległy Gimnazjum w Łaszczowie. W 2003 roku utworzono w
Nabrożu Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych, w skład którego wchodziły:
szkoła podstawowa i gimnazjum. Od 2003 roku dyrektorem szkoły jest Beata
Kopiec. 7 listopada 2006 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od września 2017 r. szkoła nosi nazwę Publiczna
Szkoła Podstawowa w Nabrożu-Kolonii.
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SUKCESY NASZYCH KOLEGÓW I KOLEŻANEK 
POMIMO TEGO, ŻE NADAL UCZYMY SIĘ ZDALNIE TO

NIEKTÓRZY Z NAS UCZETNICZĄ W WIELU KONKURSACH I
ZDOBYWAJĄ LAURY. CHCEMY POSWIECIĆ IM UWAGĘ, ABY

DOCENIĆ ICH ZAANGAŻOWANIE. 

KONKURS PRYMASOWSKI. Nasza redakcyjna koleżanka Maja M.  uczennica klasy
VII otrzymała wyróżnienie w XXI Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym
Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem
„SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI”. Przygotowała komiks, którego treść związana
jest z nauczaniem Prymasa Tysiąclecia. XXI edycja konkursu cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem. Nadesłano 837 prac z 16 województw. Gratulujemy

Uczniowie, rodzice i nauczyciele zadecydowali! Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Nabrożu-Kolonii dołącza do akcji „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami.” Bo kto
jak nie my? ZAWSZE MOŻEMY NA SIEBIE LICZYĆ! Celem akcji jest poszerzenie świadomości na
temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom autystycznym i ich rodzinom. Nasza szkoła
zaangażowała się w tą akcję wykonując różne zadania:
Wspólnie wykonaliśmy w naszej szkole dekorację tematyczną "Jesteśmy z Wami niebieskimi
motylami". Wszyscy ubraliśmy się na niebiesko i napisaliśmy o akcji na stronie naszej szkoły.
Uczniowie klasy drugiej i trzeciej z chęcią dołączyli do akcji, a dziewczynki ułożyły układ taneczny. 

Maja
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Akcja Żonkile 2021 w naszej szkole

 W poniedziałek 19 kwietnia nasza szkoła
uczestniczyła w "Akcja Żonkile 2021" Nasza

redakcja utworzyła prezentacje, które
przedstawiła klasom podzielonym na trzy grupy

wiekowe. Następnie wysłuchaliśmy wspólnie
słuchowisk 

i filmów przybliżających powstanie w getcie
warszawskim 1943 roku. Uczniowie naszej szkoły 

aktywnie włączyli się w tę akcję, wykonali
symboliczne papierowe żonkile. 
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 Nietypowe święta kwietniowe
W mojej stronie gazetki przedstawię święta inne  niż  do tej pory

były wam znane. Może niektóre spodobają się tak bardzo, że
zostaną z nami na dłużej. Taki chociażby "Dzień Czekolady".

Mniam, mniam. 

whiskas

2 kwietnia: Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci, Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu
3 kwietnia: Międzynarodowy Dzień Walki Na Poduszki
6 kwietnia: Światowy Dzień Sportu
7 kwietnia: Dzień Pracownika Służby Zdrowia
9 kwietnia: Międzynarodowy Dzień Jednorożca
11 kwietnia – Dzień Radia, Dzień Osób z Chorobą Parkinsona
12 kwietnia: Dzień Czekolady
14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych, Dzień patrzenia w niebo
22 kwietnia-Dzień Ziemi
24 kwietnia: Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii
24 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży

Z okazji Dnia Ziemi w szkole trwa konkurs ekologiczny "Drugie
życie śmieci". Bądź kreatywny, dbaj o naszą planetę. 

whiskas
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Katyń-miejsce zbrodni
Przez lata miejsce to skrywało wiele tajemnic. Rosjanie
winą za popełnione tam zbrodnie obarczali Niemców.
Kiedy prawda ujrzała światło dzienne, świat przecierał
oczy z przerażenia.

Zbrodnia katyńska miała miejsce w 1940 roku.  Popełniona
została przez NKWD. Właśnie wtedy wiosną zginęło przez

rozstrzelanie co najmniej 21 768 obywateli Polski. Stało się to na
mocy decyzji najwyższych władz ZSRR zawartych w tajnej

uchwale. Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy
sowieckiej”, NKWD dokonywało przez strzał w tył głowy z broni
krótkiej. Wszyscy zostali pogrzebani w zbiorowych mogiłach.  W

tym roku obchodzimy 81. rocznicę tych przykrych wydarzeń. 
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