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                  KONCERT "KU NIEPODLEGŁEJ"

Dnia 8 listopada 2019 roku, odbył
się niesamowity koncert pieśni
patriotycznej.

Przybyło wielu
ważnych gości...

Z okazji obchodów 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę, w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej, 
w Dobrzyniu nad Wisłą zorganizowano koncert pieśni
patriotycznej, pod nazwą "Ku niepodległej". W trakcie wieczoru
można było usłyszeć wiele tradycyjnych, jak i tych nowszych
adaptacji piosenek poświęconych naszej ojczyźnie. Soliści
zaśpiewali przy akompaniamencie muzyki granej przez Pana
Maksymiliana Rzekońskiego. 
Całość umilił występ Dobrzyńskiej Orkiestry Strażackiej. 

Na widowni zasiedli: p. Piotr Wiśniewski-
Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad
Wisłą, wiceprzewodniczące Rady
Miejskiej- p. Jadwiga Grudzińska 
i p. Dorota Kalinowska, dyrektor Zespołu
Obsługi Szkół- p. Kinga Szczypińska,
dyrekcje niepublicznych przedszkoli
- p.Marlena Dolińska oraz p.Aleksandra
Szczepańska.Wśród gości nie zabrakło
mieszkańców naszego miasta i gminy oraz
rodziców i uczniów naszej szkoły.
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WIRTUALNY FESTIWAL 
MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH

Zespół
EkoŚwiry:
Olivia
Kalinowska
Wiktoria
Olewińska
Natalia
Wysocka
Justyna
Ziółkowska

EkoŚwiry

W środę, 27
listopada
2019r.
młodzież,
realizująca
program Młodzi
Przedsiębiorczy
brała udział w
Wirtualnym
Festiwalu
Młodych
Przedsiębiorczych.
Wirtualny
Festiwal to
interaktywna
grywalizacja,

w której
drużyny z całej
Polski
uczestniczą we
wspólnej
zabawie online.
Festiwal
składał się z
sześciu zadań,
mających na
celu
pobudzenie w
młodzieży
przedsiębiorczości.
Pojawiały się
one na stronie

internetowej
między godziną
10:00 a 12:30,
ostatnie
zadanie
należało
przesłać do
godziny 15.00.

Emocje były
ogromne, pracy
jeszcze więcej,
ale po
ogłoszeniu
wyników
okazało się że

nasz zespół-
EkoŚwiry, w
dwóch z
sześciu zadań
zajął 1 miejsce,
ponadto
uzyskał tytuł
najaktywniejszej
grupy. To dla
nas ogromna
motywacja na
przyszłość.
Opiekunem
zespołu jest p.
Anna

Masztakowska-
Struś. 

W środę, 27 listopada 2019r. młodzież, realizująca program Młodzi Przedsiębiorczy brała
udział w Wirtualnym Festiwalu Młodych Przedsiębiorczych. Wirtualny Festiwal to
interaktywna grywalizacja, w której drużyny z całej Polski uczestniczą we wspólnej
zabawie online.Festiwal składał się z sześciu zadań, mających na celu pobudzenie w
młodzieży przedsiębiorczości. Pojawiały się one na stronie internetowej między godziną
10:00 a 12:30, ostatnie zadanie należało przesłać do godziny 15.00.
Zadania były ogromnym zaskoczeniem dla uczestników, w krótkim czasie musieli oni
nagrać film reklamowy, wymyślić jak najwięcej zastosowań dla różnych
rzeczy, odpowiedzieć w jak najkrótszym czasie na kilka nietypowych pytań, wykonać i
uzupełnić diagram zależności, stworzyć mapę myśli dla Firmy przyszłości oraz opracować
badania marketingowe dla wybranego produktu, z opracowaniem graficznym.Emocje były
ogromne, pracy jeszcze więcej, ale po ogłoszeniu wyników okazało się że nasz zespół-
EkoŚwiry, w dwóch z sześciu zadań zajął 1 miejsce, ponadto uzyskał tytuł
najaktywniejszej grupy. To dla nas ogromna motywacja na przyszłość. Opiekunem
zespołu jest p. Anna Masztakowska-Struś.

Ania



www.pomorska.pl Gazeta Pomorska | Numer 1 12/2019 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Wiślanka

Dobrzyńscy rekordziści!

Zdjęcie grupowe

 Z okazji obchodów Dnia Niepodległości, 12 listopada 2019 roku,w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki
odbyły się IX halowe biegi o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. W zawodach wzięły
udział cztery szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą, Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie, Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Chalinie, oraz Szkoła
podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie.
Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:  
Klasy 4-7 Dziewczęta:  1. SP  Krojczyn; 2. SP Dobrzyń nad Wisłą; 3. SP Chalin. Chłopcy: 1. SP Dobrzyń nad
Wisłą; 2. SP Krojczyn; 3. SP Dyblin. 
Razem: 1. SP Dobrzyń nad Wisłą; 2. SP Krojczyn; 3. SP Dyblin; 4. SP Chalin. 
Klasy 7-8 Dziewczęta: 1. SP Dobrzyń nad Wisłą; 2.  SP Chalin; 3. SP Krojczyn. Chłopcy: 1. SP Dobrzyń nad
Wisłą; 2. SP Chalin; 3. SP Krojczyn. 
Razem: 1. SP Dobrzyń nad Wisłą; 2. SP Chalin, 3. SP Krojczyn. 
Klasyfikacja łączna: 1. SP Dobrzyń nad Wisłą; 2. SP Krojczyn, 3. SP Chalin; 4. SP Dyblin. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

SP Dobrzyń nad Wisłą
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Zdjęcie grupowe występujących

Dnia 22 listopada 2019 roku klasa "0" pożegnała jesień. Z tej okazji odbyło się przedstawienie. Ich
wychowawczyni- p. Krystyna Kowalska oraz p. Milena Niekraś zorganizowały całe wydarzenie. Na widowni
zasiadało wielu widzów: uczniowie z klas 1-3 wraz z wychowawcami, p. dyrektor Aleksandra Nowak,
p. wicedyrektor Maria Pruchniewska, oraz rodzice występujących dzieci. 
W scenariuszu nie zabrakło wierszy o darach jesieni, jej atrybutach i przemijaniu. Nie zabrakło również
piosenka zespołu "Fasolki", pod tytułem "Ogórek". Scenografia nadawała wyjątkowego klimatu, który
wprowadzał nas w jesienną zadumę. Można było zobaczyć tam kosze przepełnione jabłkami, czy tez piękne
kolorowe liście. Najbardziej jednak rzucały się w oczy stroje młodych aktorów. Całość komponowała się
wręcz idealnie. Pomimo debiutu zerówkowiczów na scenie szkolnego teatru, całość przebiegła bardzo
pomyślnie. Mimo niewielu lat, oraz tak ogromnej publiczności dzieci poradziły sobie wzorowo.
Po przedstawieniu rodzice przygotowali dla swoich pociech słodki poczęstunek, w podzięce za trud włożony
w pracę nad przedstawieniem.
Ten pierwszy występ na długo zapadnie w pamięć naszych młodszych koleżanek i kolegów.

                                 "Żegnaj jesieni..."

Natalia Wysocka


