
WYDANIE SPECJALNE 

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA NOWEGO SKRZYDŁA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW 

ORDERU UŚMIECHU W DĄBRÓWCE 

odbędzie się 24.02.2017r.  

„Marzenia się spełniają” 

Krótka historia naszej szkoły – wspomnienia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marzenia się spełniają 

 
Dobrze jest mieć marzenia. Jeszcze lepiej, jak te marzenia się spełniają. 

Dobrze jest mieć plan działania. Jeszcze lepiej go zrealizować. 

Cieszymy się bardzo z otwarcia nowego skrzydła naszej szkoły. Koniec z chodzeniem           

na dwie zmiany! Hurra! Wcześniej zaczniemy lekcje i wcześniej wrócimy do domu.  

W nowej części mieści się czternaście sal lekcyjnych z nowoczesnymi tablicami 

multimedialnymi oraz sala gimnastyczna ze ścianką wspinaczkową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tym, że szkołę będzie trzeba powiększyć wiadomo było już na początku, jak powstała 

„stara” część.  

  

 

Dwadzieścia lat temu mieszkało w Dąbrówce niespełna 200 osób, dziś liczy ponad 3600 

mieszkańców i nadal ich przybywa. 

WSPOMNIENIA Z BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI 

SZKOŁY 

...a tak wyglądała pod koniec ferii. 

Nasza sala gimnastyczna w 

marcu 2016... 

 Marzec 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne rozmowy – ostatnie 

ustalenia na placu budowy. 

Plac budowy 

Wrzesień  2015 

Plac budowy                  

5 miesięcy później 

Plac budowy 

Październik 2015 

A po 4 miesiącach... 



 

   

 

Uroczyste otwarcie drugiego skrzydła    

odbędzie się 24 lutego 2017 roku. 

 



Od pomysłu do pierwszego dzwonka 

A jak to się dzieje, że powstaje szkoła? 

Na początku pojawia się potrzeba. Nowa szkoła musi powstać, bo przybywa dzieci, 

które chcą się uczyć. Urzędnicy zaczynają liczyć pieniądze, które mogą przeznaczyć na 

budowę szkoły. Te pieniądze biorą się z podatków jakie płacą Wasi rodzice. Aby się 

dowiedzieć ile kosztuje budowa, sporządza się kosztorys. Jeżeli jest dość pieniędzy w 

budżecie Gminy, pracę zaczynają projektanci i architekci. Szkoła powstaje najpierw na 

ekranie komputera, a jej plany zostają wydrukowane i złożone do urzędu z prośbą o 

pozwolenie na budowę. Gdy już pozwolenie jest, budowa może się zacząć.  

 

 

Wizja architekta 

Projekt 

komputerowy 



 

 Najpierw należy wszystko wymierzyć, czyli wyznaczyć w terenie gdzie mają być 

wzniesione ściany szkoły, gdzie ma być boisko czy plac zabaw. Tę pracę wykonują geodeci. 

W tym czasie ogłasza się przetarg, czyli taki konkurs, w którym startują firmy budowlane. Ta, 

która zbuduje szkołę za najmniejszą kwotę, wygrywa przetarg. Budowniczy wkraczają          

na budowę. Ruszają maszyny do robót ziemnych, tworzą wykop pod fundament. Przyjeżdżają 

betoniarki, wylewa  się betonowy fundament, wznosi ściany, na budowie pojawiają się 

dźwigi, robotników przybywa. Nad wszystkim czuwają urzędnicy i kierownik budowy. 

Budowa to mnóstwo kłopotów, które trzeba sprawnie rozwiązywać. Czy wieje wiatr czy pada 

deszcz budowa musi posuwać się naprzód. Wreszcie szkoła już stoi, ale jeszcze nie ma 

wyposażenia w salach, nie ma podłóg, poręczy, ściany są surowe i niepomalowane. 

Wkraczają wtedy ekipy, które prowadzą prace wykończeniowe, elektrycy, hydraulicy, 

tynkarze, malarze, fachowcy od wentylacji i klimatyzacji oraz różni specjaliści od całej 

szkolnej aparatury. Tej pracy nie widać z zewnątrz, ale każdy się spieszy, bo dzieci czekają  

na nową szkołę... Mija dłuższy lub krótszy czas i któregoś dnia szkoła staje: gotowa, piękna         

i pachnąca.  Niecierpliwie na Was czeka.  

 

Pomysł na szkołę powstał 12 lat temu, a sama 

budowa trwała tylko półtora roku. 

Roboty ziemne 

Nasza Szkoła 

po 5 latach 



 

 

 

I to ma być 

nasz hol? 

Szkoła rośnie 

w oczach! 



 

Informacje szczegółowe dla starszych: 
 
Rada Gminy Dopiewo w dniu 27 listopada 2000r. podjęła uchwałę w sprawie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka, w ramach którego przeznaczono 1,5ha pod 

usługi oświatowe. 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania wydzielono działkę, którą właściciel firmy developerskiej Linea, Piotr 

Pietkiewicz, przekazał nieodpłatnie na rzecz gminy. Pozostałe 1,5ha gruntu przeznaczone na obiekty związane z 

działalnością oświatową, gmina Dopiewo odkupiła od osoby fizycznej. Projekt budynku wraz z 

zagospodarowaniem całego terenu wykonała firma Linea. 

Po przygotowaniu dokumentacji na początku 2009 r. ogłoszono przetarg na wykonawcę prac budowlanych, w 

którym najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Remontowo – Produkcyjny Budownictwa Popławski z 

Poznania. 14 marca 2011 r. podpisano umowę, która przewidywała zakończenie budowy  na lipiec 2012 r. 

 

27 maja 2011 r. wmurowano akt erekcyjny pod budowę szkoły. Uroczystość, na którą zaproszono 

samorządowców z gminy, powiatu, województwa, przedstawiciela firmy wykonawczej oraz inspektora nadzoru, 

poprowadziła Wójt Gminy Dopiewo, pani Zofia Dobrowolska wraz z sekretarzem gminy, Tomaszem 

Zwolińskim. Ceremonię obserwowali  również uczniowie starej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce przy ul. 

Parkowej,  którzy od 1 września mieli rozpocząć  naukę w nowej szkole. 

 

Budowa szkoły pochłonęła ponad 17,6 mln złotych, a projekt przewidywał możliwość dalszej jej rozbudowy. 

 

 

 

 

Nasza szkoła ma 5.268 m2 powierzchni. Budynek składa się z  dwóch kondygnacji. Posiada salę 

gimnastyczną o wymiarach 32x18 m o wys. 8 m oraz pełne zaplecze sanitarne, kuchnię i stołówkę. 

Administracja szkoły znajduje się w odrębnym skrzydle, podobnie jak dział biblioteczno-warsztatowy. 

Na terenie szkoły znajdują się również: boisko wielofunkcyjne o wym. 44x22 m do koszykówki, 

siatkówki, piłki ręcznej, bieżnia o dł. 60 m. i czterech torach, plac zabaw, parking wewnętrzny z 44 

miejscami postojowymi oraz zatoka autobusowa. 

 

Szkoła gotowa 

na przyjęcie 
uczniów! 

Na początku było 30 nauczycieli (obecnie jest ich dwa razy więcej), 10 pracowników obsługi, 

2 pracowników administracyjnych. Powstało 15 oddziałów: trzy klasy „0”, cztery klasy 

pierwsze i po dwie klasy drugie, trzecie, czwarte i piąte. 

 



Trochę wspomnień 
 

Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2012 roku.  

Budowę rozpoczęto w marcu 2011 roku zatem budowano bardzo sprawnie i szybko, aby 

zdążyć na nowy rok szkolny 2012/2013. 

 

 

Uroczyste 

otwarcie 

szkoły 



  

 

Do dyspozycji uczniów oddano czternaście sal lekcyjnych, świetlicę, multibibliotekę, salę 

gimnastyczną, rozmieszczając wszystko na dwóch przestronnych kondygnacjach. Łączna 

powierzchnia przekroczyła trzy tysiące siedemset m². Poza budynkami powstały: boisko 

sportowe i plac zabaw. 

 

W mojej szkole 

tego nie było... 

Ostatnie porządki 



  

 

 

 

Od 15 kwietnia 2012 roku zaczęto zapisywać 

pierwsze dzieci do szkoły, której budowa 

dopiero się rozpoczęła. 

 

Naukę rozpoczęło we wrześniu 2012 roku trzystu 

uczniów. Obecnie jest Was dwa razy więcej. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rozpoznajecie się 

na zdjęciach? 

 



Wybór patrona 

Jednym z ważniejszych wydarzeń z życia naszej szkoły był wybór 

patrona, a następnie uroczyste nadanie imienia. 

Od września 2015r. uczniowie, nauczyciele i rodzice przygotowywali się do tego wyboru. 

Podczas zebrań nauczyciele, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski podjęli decyzję            

w sprawie wyłonienia trzech kandydatów, spośród których zostanie wybrany – w drodze 

głosowania – patron szkoły.  

Członkowie zespołu wybrali: Ojca Mariana Żelazka, Stefana Stuligrosza, Kawalerów Orderu 

Uśmiechu. 

Wychowawcy klas wylosowali postać, z którą będą zapoznawać się i przedstawiać 

społeczności szkolnej. Działania zespołów klasowych polegały na opracowaniu prezentacji, 

filmów, albumów itp. 

Podczas festynu szkolnego w czerwcu 2015 r. przedstawione zostały gazetki i prezentacje 

poszczególnych kandydatów. 

15.06.2015 r. komisja skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku głosowania, które odbyło się      

w dniach 08.06.2015 r. - 11.06.2015 r. oddano głosy  na następujących kandydatów: 

 Ojciec Marian Żelazek - 242 

 Stefan Stuligrosz - 64 
 Kawalerowie Orderu Uśmiechu - 288 

Komisja stwierdziła, że spośród kandydatów na patrona Szkoły 

Podstawowej w Dąbrówce większością głosów wybrano 

 Kawalerów Orderu Uśmiechu. 

17.06.2015r. Pani Dyrektor wystąpiła do Międzynarodowej Kapituły Kawalerów Orderu 

Uśmiechu o zaaprobowanie "Kawalerów Orderu Uśmiechu" jako patrona Szkoły 

Podstawowej w Dąbrówce. 

3.11.2015 r. otrzymaliśmy pismo od Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu 

– Pana Marka Michalaka, z informacją, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie.  

 

 
 

 



28 kwietnia 2016 r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole 

imienia: Kawalerów Orderu Uśmiechu. 

Było to święto, do którego wszyscy się przygotowywaliśmy. 

Odwiedzili nas wtedy znakomici goście, Kawalerowie Orderu Uśmiechu: Pan Marek 

Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu,  

Lech Konopiński, Stanisław Machowiak, Włodzimierz Marciniak oraz pan Arkady Fiedler – 

syn Kawalera Orderu Uśmiechu. Byli także przedstawiciele władz: Wójt Gminy Dopiewo pan 

Adrian Napierała, radni gminy, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy, 

przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu – pan Przemysław Wantuch. Obecni też byli 

przedstawiciele Rady Rodziców i inni przyjaciele Szkoły Podstawowej w Dąbrówce.  

 
 

 

Podziwialiśmy występ poety Lecha Konopińskiego, który 

rozbawił uczestników uroczystości fragmentami wierszy 

mówionych gwarą poznańską. 

 

A Pan Lech Konopiński z uwagą 

przeglądał naszą gazetkę 



Po części oficjalnej uczniowie szkoły zaprezentowali program artystyczny przygotowany 

specjalnie na tę okazję, a związany z twórczością Kawalerów Orderu Uśmiechu. Przedstawili 

także własne muzyczne podziękowania za pracę dorosłych dla dzieci.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Na koniec odśpiewano pieśń 

szkoły, która powstała 

specjalnie na tę uroczystość. 
 

tekst: Iwona Napierała, Izabella Wermajster 

muzyka: Miłosz Buchowski 


