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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 Witamy wszystkich po wakacjach! 

Liście na drzewach już żółkną i brązowieją, a my wypoczęci po-

wracamy po wakacjach. A oto nowinki ze szkoły, w której jak 

zwykle dużo się działo. W pierwszym nu-

merze : 

Relacja z rozpoczęcia Roku Szkol-

nego 2015/2016, 

Wybraliśmy Samorząd Uczniowski,  

Dokąd pojechała klasa Vb? - dowie-

cie się z naszego sprawozdania, 

194. rocznica urodzin naszego pa-

trona C.K. Norwida – piękny apel (i tu 

nowość! - przygotowany z towarzysze-

niem chóru, który powstał   

 w tym roku), 

A na koniec – trochę sportu – czyli jak 

nam poszło w biegach przełajowych. 

 

 Życzymy miłej lektury :-) 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 1 

Rozpoczęcie roku 

szkolnego 

2 

Wybory do  

Samorządu 

Uczniowskiego 

3 

Wycieczka klasy 

Vb 

4 

Urodziny C.K. 

Norwida 

5 

Biegi przełajowe 6 

  

  

  

  

  

W R Z E S I E Ń  2 0 1 5      N U M E R  I  

Cyprian Kamil  

Norwid 

WIEŚCI  

SZKOLNE 

Redakcja:  

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

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

sylwiabiblioteka@wp.pl lub zgłoś się do swojego wychowawcy! Każda praca jest pre-

miowana plusami lub ocenami z przedmiotu.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 
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Dnia 01.09.2015r., tj. we wtorek odbyła się Uroczystość Rozpoczęcia Roku 

Szkolnego. Uczniowie tego dnia byli odświętnie ubrani oraz pełni energii na nad-

chodzący rok szkolny.                

    O godz. 8.00 odbyła się Msza Święta w Kościele Parafialnym w Dąbrówce. 

Wszyscy przybyli punktualnie. Ksiądz pięknie odprawił mszę i wygłosił kaza-

nie. Po mszy uczniowie udali się do szkoły, gdzie zajęli swoje miejsca w ławkach 

na sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły serdecznie powitał nas na apelu i omówił 

kilka spraw związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Na koniec Dy-

rektor i przewodniczący rady rodziców złożyli nam krótkie życzenia na nadcho-

dzący czas nauki. Po skończonym apelu uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami 

rozeszli się do sal, gdzie miały odbyć się spotkania klasowe. Wychowawcy 

w klasach omówili z nami sprawy organizacyjne oraz otrzymaliśmy plan lekcji. Po 

skończonej uroczystości czekały na nas autokary, którymi powróciliśmy do do-

mów. 

    Moim zdaniem wszyscy byli bardzo zadowoleni i cieszyli się z rozpoczynają-

cego się roku szkolnego oraz ze spotkania z kolegami i koleżankami. 

 Łukasz Kaszuba VI b 

  



 3 

 W dniu 22 września 2015 r. w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida od-

były się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach wzięli udział ucznio-

wie klas IV – VI.  

Kandydatami w wyborach do SU w roku szkolnym 2015/2016 byli :  

Weronika Zalewska 

Maria Młynarska 

Marek Nowacki  

Zuzanna Głażewska 

Martyna Lewandowska 

Dominika Elak 

Uprawnionych do głosowania było 116 uczniów. Wydano 110 kart wyborczych. 

Wybory zostały przeprowadzone zgodnie z procedurami. Komisja stwierdziła 

dwa nieważne głosy. Po przeliczeniu głosów stwierdzono, że :  

Weronika Zalewska zdobyła 10 głosów 

Maria Młynarska zdobyła 14 głosów 

Marek Nowacki zdobył 22 głosy 

Zuzanna Głażewska zdobyła 30 głosów 

Martyna Lewandowska zdobyła 21 głosów 

Dominika Elak zdobyła 11 głosów 
Przewodniczącą SU w roku szkolnym 2015/2016 została Zuzanna Głażewska, a 

jej zastępcą został Marek Nowacki. Piątoklasistom gratulujemy i życzymy 

owocnej pracy! 

Julia Ryst VIb 
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 Dnia 23 września nasza klasa 5b pojechała na całodniową wycieczkę do War-

szawy. Ze szkoły wyjechaliśmy o 8:30, a wróciliśmy przed 18:00. 

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania z przewodnikiem Starego Miasta. Zoba-

czyliśmy między innymi Kolumnę Zygmunta, Zamek Królewski, pomnik Małego Po-

wstańca i Barbakan. Usłyszeliśmy także wiele legend związanych z Warszawą, np. 

legendę o ,,Bazyliszku". Byliśmy też przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Widzieli-

śmy Pałac Prezydencki i Uniwersytet Warszawski. 

Następnie poszliśmy do Centrum Nauki Kopernik. Na po-

czątku mieliśmy chwilkę na przekąskę oraz mogliśmy kupić 

sobie pamiątki. Potem ruszyliśmy na podbój techniki 

[Centrum jakoś ocalało...]. Wykonywaliśmy wiele różnego ro-

dzaju pomiarów, doświadczeń i eksperymentów. Najbardziej 

podobały się nam wynalazki związane z dźwiękiem, chemią 

oraz z fizyką. To były fascynujące przeżycia.  

Na pewno tam wrócimy jeszcze wiele razy. 

 

W imieniu uczniów klasy 5b - Zuzanna Głażewska  

 

 

 

 

Pałac Prezydencki 

 

 

 

 

 

 

 

Grób Nieznanego 

Żołnierza 

Kolumna Zygmunta oraz  

Zamek Królewski 
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 Dnia 25 września o godzinie 10.00 odbyły się oficjalne obchody 194. rocz-

nicy urodzin patrona naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęły dwie zwrotki hymnu 

państwowego śpiewanego przez wybranych uczniów z akompaniamentem pani 

Oksany Getki. Następnie kilka osób zaprezentowało piękną poezję  Norwida, dla 

której tłem był życiorys poety. Na zakończenie odśpiewany został hymn szkoły.  

Po uroczystości reprezentanci Urzędu Gminy, Gminnego Centrum Kultury, rady 

rodziców oraz naszej szkoły w towarzystwie uczniów klas 5A i 4A,  niosąc sztan-

dar szkoły, udali się na krótką modlitwę do kościoła, a następnie złożyli kwiaty 

na grobie matki patrona. 

 Aleksandra Mróz Va 

 

 

 

CHRZCIELNICA W KOŚCIELE  

PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO  

W DĄBRÓWCE,  W KTÓREJ  W 1821  

ROKU ZOSTAŁ  OCHRZCZONY   NORWID                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

DRZEWO  

GENEALOGICZNE  

PATRONA 
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W dniu 21.04.2015 roku w Szkole Podstawowej  

we Wszeborach odbyły się gminne biegi przełajowe  

dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Dąbrówka. Zawody odbywały 

się w dwóch kategoriach: dziewcząt  

i chłopców.  

Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie z klas IV, V, VI. 

Najlepsi biegacze zakwalifikowali się do następnego etapu, który odbył się w 

Radzyminie.  

Zwycięscy uczniowie otrzymali nagrody: medale oraz dyplomy.  

Nasi uczniowie wywalczyli miejsca na podium: 

 

Jachacy Kacper – I miejsce kl VI 

Kłębek Norbert – II miejsce kl VI 

Augustyniak Patryk – I miejsce kl V 

Gawlik Bartosz – II miejsce kl IV 

Gawlik Filip-I miejsce kl IV 

 

 W dniu 24 września 

2015 roku w Radzyminie od-

były się Mistrzostwa Szkół 

Podstawowych w Indywidual-

nych Biegach Przełajowych z 

rejonu Radzymina. W zawo-

dach udział brali nasi ucznio-

wie.  

 

Najlepszymi zawodnikami w 

poszczególnych kategoriach z naszej szkoły zostali: 

- Augustyniak Patryk 

- Kłębek Norbert. 
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29 września 2015 roku w Wołominie odbyły się Mistrzostwa Powiatu 

w Biegach Przełajowych. Najlepsi biegacze z Powiatu Wołomińskiego  

rywalizowali na odcinku 1 km. Naszą szkołę reprezentowało trzech 

uczniów: Patryk Augustyniak z klasy 5 oraz Bartosz i Filip Gawlik z klasy 4.  

 Patryk zajął 26 miejsce w kategorii chłopców z klas 5. 

 Filip zajął 15 miejsce, a Bartek 16 miejsce w kategorii chłopców z klas 4.  

W każdym biegu startowało 50 osób. 

 

Nauczyciel w-f 

A tak oto biegli nasi chłopcy:) 


