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W tym wydaniu znajdziecie: 

 „Czy podoba Nam się szkoła?”, 

 Przegląd aktualności z życia szkoły, 

 Ciekawostki, żarty i przepisy, 

 Wywiad z Panem Witoldem Biesiadą 
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OD REDAKCJI 

 

Za oknem wiosna w pełni, a temperatura jest już prawie letnia i mimo, że wolimy spędzać 

więcej czasu na podwórku w Naszej szkole wiele się działo. Mamy za sobą kilka ważnych 

wydarzeń m.in. Drzwi Otwarte, Dzień Patrona. Przyjrzeliśmy się, co działo się na początku 

wiosny w szkolnych murach, a Wasi koledzy i koleżanki przygotowali dla Was ciekawostki o 

zdrowiu, wyniki ankiety, którą przeprowadzali, oraz wywiad, który szczególnie Wam 

polecamy. Zabierajcie się zatem do lektury! 
 

WYNIKI ANKIETY 

 

W marcu w naszej szkole odbyły się Drzwi Otwarte. W związku z tym zapytaliśmy kolegów, 

czy podoba się im nasza placówka. Otrzymaliśmy następujące wyniki: 

 

 
 

 
 

Julia W. 4b 

100% 

0% 0% 0% 

Klasy 1-3 

Podoba mi się 

Nie podoba mi się 

63% 

37% 

0% 0% 

Klasy 4-7 

Podoba mi się 

Nie podoba mi się 
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SZKOLNE SPRAWY – PRZEGLĄD WYDARZEŃ 
 

DRZWI OTWARTE 

  

 22 marca 2018r., po raz kolejny w naszej szkole odbyły się DRZWI OTWARTE. 

Jak co roku, odwiedziło nas wielu przyszłych uczniów. Goście zostali uroczyście przywitani 

w imieniu Dyrekcji szkoły, przez Panią wicedyrektor Dorotę Dominiak. Następnie obejrzeli 

program artystyczny w wykonaniu naszych uczniów. Po części artystycznej goście zostali 

zaproszeni do zwiedzania obu budynków szkoły. 

 W obu częściach naszej szkoły, w salach czekali na gości nasi nauczyciele, którzy 

przygotowali wiele atrakcji i niespodzianek. W specjalnych punktach można było otrzymać 

komplet dokumentacji niezbędnej, przy 

zapisie dziecka do szkoły. 

 Każda sala lekcyjna wyposażona 

jest w tablicę multimedialną. Mamy 

piękną i nowoczesną salę gimnastyczną 

oraz przestrzenne sale i korytarze. Dzieci 

mają czytelnię, miejsce do odpoczynku, 

zabawy i nauki. 

 Swoją wiedzą i pomocą służyli 

dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz 

pracownicy szkoły. 
 

SZKOLNY KONKURS WOKALNY KARAOKE 

05 kwietnia 2018 odbył się Szkolny Konkurs Wokalny Karaoke. W konkursie wzięło udział 

20 wykonawców w dwóch kategoriach : klasy I –III i IV - VII. Występy oceniała komisja 

konkursowa w składzie : Magdalena Nowak i Mariusz Sałata. Po wysłuchaniu 20 propozycji 

konkursowych Jury postanowiło przyznać :  

W kategorii Klasy 1-3 

I miejsce ex aequo Maja Trawczyńska , Alicja 

Szwedzińska, Maja Czajkowska 

II miejsce ex aequo Amelia Sarnowska , Ewa 

Barszczewska 

III miejsce ex aequo Wojciech Tymanowski , 

Zuzanna Wójciszyn, Aleksandra Kubacka  

W kategorii Klasy 4-7 

I miejsce Martyna Wiśniewska 

II miejsce Bartosz Wilczyński 

III miejsce ex aequo Alicja Ciesielska, Nikola 

Trawczyńska 
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SZKOLNY KONKURS MŁODEGO INSTRUMENTALISTY 

13 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Młodego Instrumentalisty. W konkursie wzięło udział 

23 instrumentalistów. Występy oceniała komisja konkursowa w składzie: Alicja Rodziak, 

Mariusz Sałata. 

W kategorii Klasy 1-3 

I miejsce ex aequo Tymon Kuzemczak ,Adam Pelko 

II miejsce ex aequo Dawid Pelko , Dominika Giemza , Filip Maciorowski 

III miejsce ex aequo Marysia Gałecka , Natalia Jankiewicz ,Krzysztof Górczyński 

W kategorii Klasy 4-7 

I miejsce ex aequo Tomasz Poprawski , Marysia Purol , Staś Stankiewcz 

II miejsce ex aequo Samuel Nowak , Kuba Kacprzak , Andrzej Szymkowiak , Zosia 

Rzemieniewska, Kamil Nawrocki 

III miejsce ex aequo Małgorzata Gąsiorowska , Antonina Gąsiorowska, Zuzia Karczewska , 

Małgosia Młyńczyk , Martyna Głuszyńska , Igor Matusiak, Justyna Jankiewicz. 

WIELKI SUKCES W KONKURSIE LITERACKIM 

 Dnia 20.04.2018r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowie odbył się już szósty finał 

Gminnego Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren. W tym roku finalistami byli nie tylko 

uczniowie szkół podstawowych gminy Dopiewo. Udział wzięli także reprezentanci jednej z 

lubońskich szkół. 

 Trzynaścioro fascynatów twórczości Astrid Lindgren zmagało się z niezwykle 

szczegółowymi pytaniami dotyczącymi pięciu wybranych powieści szwedzkiej autorki. 

Uczniowie musieli się także wykazać ogromną wiedzą na temat życia pisarki. 

Naszą szkołę rewelacyjnie reprezentowały trzy uczennice: Maja Kołodziejczak z klasy 7a, 

Marcelina Skrzypek z klasy 6b i debiutantka Julia Bożys z klasy 4f. Julia świetnie poradziła 

sobie z niezwykle trudnymi pytaniami i choć nie zajęła miejsca na podium, jednak zaraziła się 

miłością do powieści A. Lindgren i zadeklarowała swój udział w konkursie w przyszłym 

roku. Bezkonkurencyjne były natomiast starsze koleżanki Julii. Maja Kołodziejczak zajęła 

pierwsze miejsce, natomiast Marcelina Skrzypek drugie. Dziewczęta na wzór sportowych 

potyczek rywalizowały o miejsce na podium, dystansując pozostałych troje finalistów 

konkursu. Wykazały się olbrzymią wiedzą na temat życia i twórczości przedstawicielki grona 

Kawalerów Orderu Uśmiechu. Serdecznie gratulujemy wiedzy! 
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MAM TALENT 

25 kwietnia 2018 roku odbył się szkolny konkurs „Mam Talent”. Do konkursu zgłosiło się 13 

grup i 22 uczniów w występach indywidualnych 

w różnorodnych prezentacjach. Były to popisy taneczne, muzyczne, gimnastyczne, 

recytatorskie, wokalne. Po podsumowaniu głosów, jury w składzie przedstawicieli SU 

wyłoniła zwycięzców szkolnego konkursu „Mam Talent”. 

Laureatami w występach grupowych zostali: 

Mateusz Nowak, Wiktor Radomskiego, Maksymilian Sobańskiego, Nicolas Sucharski – za 

rewelacyjną grę na bębnach 

Emilia Żurek, Anna Korman, Magdalena Potrawiak - taniec 

Laureatami w występach 

indywidualnych zostali: 

Tymon Kuzemczak – za znakomitą grę 

na perkusji 

Amelia Wizerkaniuk - wokal 

Julia Wojciechowskia - wokal 

Vasyl Hoian – wyjątkowy taniec  

Jury przyznało także dwa wyróżnienia: 

Ernest Predko – za wykonanie utworu a 

cappella 

Zofia Dorna i Milena Skąpska – taniec 

akrobatyczny 

Laureaci zaszczycą nas dodatkowo swoim występem podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły 

w dniu 27 kwietnia 2018 roku.  Pozostali uczestnicy otrzymali pochwały. Gratulujemy i 

życzymy dalszych sukcesów. 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami 

TYDZIEŃ ZIEMI 

 

 Tradycją naszej szkoły stały się obchody Dnia Ziemi, które wydłużone są na cały 

tydzień. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy… I tak zakończyliśmy w tym roku 

szkolnym akcję „Tydzień Ziemi”. Ów tydzień charakteryzował się tym, iż w każdym dniu 

działo się coś ciekawego, codziennie ubieraliśmy się w kolory związane z ziemią i 

wykonaliśmy różne zadania. Podczas długiej przerwy słuchaliśmy piosenki Majki Jeżowskiej 

pt "Moja planeta". Ubieraliśmy się na zielono, 

bo to kolor ziemi i na żółto, bo to kolor słońca, 

które Ziemi jest potrzebne. Uczniowie 

wykonali klasową gazetkę pt " Ziemia – mój 

dom, moje miejsce" i wybieraliśmy najbardziej 

,,żółtego”, uśmiechniętego ucznia/uczennicę. 

Wykonaliśmy również stracha polnego             

z odpadów i dekoracje związane z Ziemią. 

Młodsi uczniowie sadzili rośliny klasowe. 

Ostatnim zadaniem było rozwiązanie quizu o 

zdrowym odżywianiu oraz przygotowanie w 

szkole zdrowego śniadania. 
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WYWIAD Z WIDOLDEM BIESIADA 

 

Gościem dzisiejszego wywiadu jest pan Witold Biesiada – szef techniczny i road-manager 

(człowiek odpowiedzialny za organizację i przebieg tras koncertowych). Współpracował 

m.in. z: Justyną Steczkowską, Krzysztofem Krawczykiem oraz Lombardem. Aktualnie 

pracuje dla Małgorzaty Ostrowskiej. 

Maria Gładyś: Czym się pan zajmuje? 

Witold Biesiada: Można powiedzieć, że jestem szefem technicznym i road-managerem zespołu 

Małgorzaty Ostrowskiej. 

MG: Co pan najbardziej lubi w swojej pracy? 

WB: Fajnie jak się nowe miejsca poznaje. Wyjazdy, nowe miasta, czasami za granicą się bywa... Nowi 

ludzie, nowe sceny, nowa publiczność.  

MG: A w jakich najciekawszych miejscach był pan w trasie? 

WB: Najciekawszy wyjazd? Chyba Włochy - San Remo. Jeszcze graliśmy w Babilonie, niedaleko 

słynnej bramy Isztar. To był rok przed Iracką wojną.  Tam, gdzie byliśmy, to wszystko jest  już teraz 

zburzone. Amfitear jeszcze chyba został, tam gdzie nasze polskie wojska miały bazę w czasie pobytu w 

Iraku. Myśmy właśnie w tym amfiteatrze grali. Byliśmy jedyną polską kapelą. To był bodajże 1989 rok. 

Zostaliśmy zaproszeni przez Ministerstwo Kultury i Sztuki na zasadzie wymiany. Tam były głównie 

kapele taneczne. A myśmy tam zagrali ostro. Skończyło się tak, że ludzie miejscowi, którzy tam 

przyszli, zaczęli nam się na ławkach kołysać. Potem w połowie koncertu wstali i zaczęli swoje tańce, a 

na samym końcu, gdy był już ostatni numer, to weszli na scenę prawie wszyscy. Weszli na scenę i 

zaczęli tańczyć wkoło. 

MG: W takim razie, czego pan najbardziej nie lubi w swojej pracy? 

WB: Powrotów nocnych do domu. Nasi muzycy w większości uczą w szkołach muzycznych w 

Poznaniu. I często mamy tak, że na przykład mamy koncert w niedzielę w Lublinie, o 21:00, a oni 

muszą w poniedziałek iść do pracy. To wracamy nocą. Czasami w autobusie śpimy. Wracamy raz o 4, 

raz o 5 rano. Tego naprawdę nie lubimy. 

MG: A ile czasu poświęca pan tej pracy? 

WB: To jest taka praca głównie weekendowa. W takie powszednie dni też się występuje czasami. No, 

ale głównie koncerty są w weekendy, bo wtedy ludzie mają czas, żeby się bawić. 

MG: Ile lat pan się tym zajmuje? 

WB: 36 lat jeżdżę z Lombardem i z Gosią Ostrowską, a wcześniej jeszcze jeździłem z Krzysztofem 

Krawczykiem i z Justyną Steczkowską. Głównie pracowałem z Lombardem, a po rozpadzie w 1990 

roku,  zostałem z Małgorzatą Ostrowską. 

MG: Z jakimi wykonawcami chciałby pan wystąpić? 

WB: Ja... Byłoby trochę. Pracowałem nawet raz z Michaelem Jacksonem w polskiej ekipie technicznej 

podczas jego koncertu, gdy był w Warszawie na Bemowie. To było około roku 1996. No... wtedy to 

było wydarzenie. 

MG: A gdyby mógłby pan wybrać sobie, z kim teraz będzie jeździł w trasę. Kogo by pan wybrał? 

WB: Ciężko powiedzieć. Shania Twain... Chciałbym jeździć z ACDC, z Metalicą. 
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MG: A jaka jest pana ulubiona piosenka Lombardu? 

WB: Szklana pogoda. Mister of America. 

MG: Czy gra pan na jakimś instrumencie? 

WB: Gram na gitarze. 

MG: A śpiewa pan może? 

WB: Tak, ale tylko przy ognisku. 

MG: Kim chciał pan zostać w dzieciństwie? 

WB: Ja chciałem zostać pilotem wojskowego samolotu.  

MG: A jak to się stało, że wykonuje teraz pan ten zawód? 

WB: Przypadek. Kiedy się przeprowadziłem do Poznania, to mój kolega powiedział mi, że potrzeba im 

jednego człowieka do pracy przy rozkładaniu instrumentów. Zacząłem wtedy pracować z Alex 

Bandem. To sie nazywało kiedyś tak śmiesznie w czasach estradowych. Taki człowiek, który wchodził 

do tej pracy nazywał się maszynista sceny.  

MG: Jaki był pana ulubiony przedmiot w szkole? 

WB: Geografia i język polski. 

MG: A jakiego przedmiotu pan nie lubił? 

WB: Fizyki.... Z matematyką szło mi średnio na jeża. Ale jakoś mi szło... 

MG: Dziękuję za wywiad. 
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ŚMIECHU WARTE :D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROWE ODŻYWIANIE 

 

 

Jak nazywają się małe 

sowy które mówią 

,,TAK”?  

 

TAKSÓWKI 

 Nauczyciel języka polskiego 

pyta się uczniów:  

- Jak brzmi liczba mnoga do 

rzeczownika „niedziela”?  

- Wakacje, proszę pani! 

Idą dwa koty na pustyni. Nagle jeden 

mówi do drugiego: 

- Stary jaka duża kuweta... 

Nauczycielka pyta dzieci, jakie zwierzęta 

mają w domu. Uczniowie kolejno 

odpowiadają: 

- Ja mam psa... 

- Ja kota! 

- U nas są rybki w akwarium. 

Wreszcie zgłasza się Jasio: 

- A my mamy kurczaka w zamrażarce! 
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 Zdrowe odżywianie i tryb życia to podstawa! Właśnie o tym przypomina nam ta 

piramida żywienia. Najgorsze dla naszego organizmu są produkty z góry, na przykład 

słodycze, niezdrowe napoje, ale także zbyt częste spożywanie tłuszczy i olei. Warto jeść 

przetwory z mleka – jogurty, itp. Ważne, aby pamiętać o jedzeniu ryb i mięsa. Należy 

spożywać rośliny strączkowe, produkty zbożowe, a także ziemniaki. Nie można zapomnieć o 

warzywach i owocach. Jednak to, o czym musimy pamiętać codziennie to woda i duża dawka 

ruchu! 

 

PICHCIMY – NASZE PRZEPISY 

 

ZDROWY PRZEPIS 

 

Porcja dla 1 osoby. 

 

Składniki: 

 1 banan, 

 mleko (krowie lub roślinne), 

 płatki owsiane.  

 

Przygotowanie: 

1. Zmiksuj banana z mlekiem. 

2. Dosyp płatki owsiane i powtórz 

czynność. 

3. Gotowy koktajl wlej do szklanki. 

 

Smacznego! 

Pola F. 4a, Iga M. 4a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malinowa – gazetka szkolna uczniów SP w Dąbrówce. 

Gazetka powstaje dzięki współpracy uczniów klas 4 i 5. 

Opiekunowie (nauczyciele): Natalia Żuk, Anna Pastwa 

Wydawca: Szkoła Podstawowa w Dąbrówce,  ul. Malinowa 41 

  

Zachęcamy do współpracy! Czekamy na ciekawe pomysły! 

Zgłoszenia osobiste przyjmuje Natalia Żuk. 

Swoje propozycje możecie również przesyłać  na adres mailowy: db_awandelt@o2.pl   

mailto:db_awandelt@o2.pl

