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Pierwszy dzień wiosny 

To poleca czytać Krzyś! 

III TG/TPS znalazła sposób na stres ☺ 

Rumianowski - Photography 

Wiosna u nas 

„Daj groszaka na zwierzaka” - wyniki 

V PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II 

Nasze pasje, nasze talenty… 

CO JEJ W DUSZY GRA… - D. Krzemińska 

Promujemy się… 

Uczmy się języków 

Z wizytą w Gimnazjum w Radzikach Dużych 

Nasi w konkursach literackich    

Materiał do CZWÓRKI wysyłamy na maila: 

marzenadrwencka@wp.pl 

UCZMY SIĘ JĘZYKÓW !

 



KRZYŚ POLECA –TO MUSISZ PRZECZYTAĆ! 

,,Zabić drozda" pisarki Harper Lee wydana w roku 1960 to 

powieść obyczajowa, która została uhonorowana nagrodą 

Pulitzera i Medalem Wolności za wkład w literaturę.  Niech 

Was nie zniechęca to, że jest obyczajowa czy dostała 

nagrody jak Sienkiewicz. Nic z tych rzeczy. Faktem jest, że 

jest dla osób, które chcą myśleć i wzbogacić kulturowo. 

Książka opowiada nie o znęcaniu się nad ptakami, ale o 

rodzinie Finch'ów mieszkających w Maycomb w Alabamie. A 

konkretnie o dzieciach miejscowego adwokata Atticusa : 

Jean i Jem'ie .Uświadamia nas o problemie lat 

30XXw.,którym jest rasizm. Wszystkie wydarzenia 

obserwujemy oczami małej Jean, która próbuje zrozumieć 

sytuacje sąsiadów, politykę, moralność i sądownictwo. 

Głównym wątkiem jest sądzenie czarnoskórego  mężczyzny 

za  to, kim jest, a nie za czyn, o który go się posądza. 

Ojciec Jean, jako jedyny, stara się pomóc oskarżonemu i 

postanawia zostać jego obrońcą. Mimo, że dowody 

wskazują na niewinność Afroamerykanina, to ławnicy, 

kierując się stereotypami, nie wierzą mu. Mała Jean chce 

zrozumieć, czemu ludzie się dzielą, kłamią, walczą ze sobą, 

czym jest niewolnictwo i rasizm. Osobiście lubię książki 

opisane oczami dziecka. Ta naiwność, brak doświadczenia i 

niewiedza, która pozwala na to, na co nie stać dorosłych. 

Miłych rozważań podczas lektury☺   

                                                                            Filip Rumianowski                                       

                                                                     facebook.com/ 

                                          Rumianowski-Photography 

 

Strona poświęcona fotografii amatorskiej , która jest moją pasją :) 

Jeśli ktoś z Was lubi fotografię, niech wstąpi  na Jego stronę, 

by pozna  druga twarz  Filipa ☺

 



 NASI PRÓBUJĄ SWYCH SIŁ W KONKURSACH LITERACKICH 

W ostatnim miesiącu dwoje z naszych kolegów postanowiło wziąć 

udział w konkursach literackich. 

  

                             Kolejne opowiadanie „ Bohater sprzed kompa”  / 10 

stron A-4 maszynopisu /  wysłano na Ogólnopolski Konkurs 

Literacki Bolesława Prusa na opowiadanie o tematyce dowolnej.                                                                                           

Opowiadanie na konkurs  „ Umieranie to parszywa robota”  / tekst 

do 30 000 znaków/ przekazano na Ogólnopolski  Konkurs Literacki, 

którego organizatorem jest Dawid Wiktorski, pomysłodawca i 

redaktor prowadzący projektu Fantazmaty. 

                   Zestaw trzech wierszy napisanych przez Darię Krzemińską 

wysłaliśmy na Konkurs Poetycki imienia Gustawa Zielińskiego w 

Skępem. 

CO J E J   W   D U S Z Y   GRA 

 

Daria  

Krzemińska 

Kl. III technikum geodezyjne 

Chodź ze mną tam  

W alabastrowe sale  

Ogromne przestrzenie  

Jesteśmy jedną ścieżką  

Po której kroczą anioły  

Tak kruche i ludzkie  

Bolesne i niejasne  

W swej gwieździstej naturze  

Wśród cienia i ognia  

W księżycowym blasku  

We wszechrzeczy i nicości  

Stwarzamy się i umieramy                           Na nowo 

Krzysiu Balicki pod opieką 

nauczyciela p. M. 

Drwenckiej napisał trzy 

opowiadania. Pierwsze pt.: 

„ Ludzie „ / 10 stron A-4 

maszynopisu / zostało 

wysłane na Ogólnopolski 

Konkurs  Literacki M. 

Hłaski „ Na skrzydłach 

motyla” w Chorzowie. 

 



Na zajęciach w technikum krajobrazu powstają przepiękne 

stroiki świąteczno-wiosenne. 

 

   
 
 

OGROMNY BILLBOARD PROMUJĄCY 

NASZĄ SZKOŁĘ MOŻECIE OBEJRZEĆ  
NA ULICY WARSZAWSKIEJ 

NA ŚCIANIE BYŁEGO SKLEPU JASMIN 

 

Zawiera on informacje dotyczące oferty edukacyjnej na 

nowy rok szkolny 2018/2019 dla uczniów chcących podjąć 

u nas naukę w technikum, szkołach branżowych, dla grupy 

mundurowej, dla chętnych do zamieszkania w internacie. 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO NAS 

https://web.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9y9sJADEIBMCODl%7E_rbv%7E_NBeLF34FRMDvSy8uAjk9%7E%3BoDjNgg9CB2rBb6leyAEssARNWYAMxAGlDBhI.bps.a.1596846310392257.1073742065.116591395084430&type=1
https://web.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9y9sJADEIBMCODl%7E_rbv%7E_NBeLF34FRMDvSy8uAjk9%7E%3BoDjNgg9CB2rBb6leyAEssARNWYAMxAGlDBhI.bps.a.1596846310392257.1073742065.116591395084430&type=1


WIOSNA, WIOSNA, WIOSNA… ACH TO TY! 21.03.2018 roku 

 

Prezentacja klasy I 

 Dzień 21 marca, jak co roku uczniowie ZS4 w Nadrożu świętuje 

Dzień Samorządności. Tradycją stała się zabawa konkursowa 

finalizująca obchodzone od kilku lat, u nas w marcu, Dni Dobrych 

Manier. Przygotowano wiosenne prezentacje klas i rozgrywki 

sportowe. Wspólnie spędzony dzień zintegrował społeczność szkolą. 

Podczas zabawy prezentującej klasy wszyscy ubawili się do łez. 

Poznano talenty koleżanek i kolegów. W konkursie wiedzy o 

dobrych manierach nie było przegranych, wszyscy wykazali się 

wiedzą na ten temat. W sporcie, w tym roku w grze w piłkę nożną, 

swoje umiejętności prezentowały także dziewczęta. Nagrodami były 

słodycze, zaś dopełnieniem dnia – wspólnie pieczone kiełbaski na 

ognisku.          

                          DAJ GROSZAKA NA ZWIERZAKA   

W pierwszym dniu wiosny dokonano podsumowania akcji zbiórki 

karmy i innych przedmiotów wspomagających działalność 

Brodnickiego Schroniska REKSIO. 

Okazało się, że najbogatsze zbiory miała klasa pierwsza i ona 

otrzymała główną nagrodę w postaci słodyczy. Indywidualnie 

najbardziej zaangażowaną w pomoc osobą była Angelika Wysocka z 

klasy pierwszej. Ponieważ wszystkie klasy wykazały się wielką 

aktywnością, pomysłowością w pozyskiwaniu funduszy dla 

schroniska wszyscy otrzymali nagrody i podziękowania od 

organizatorów akcji i Dyrektora Szkoły. 

Następnie nagrodzono właścicieli, zarówno uczniów jak i 

nauczycieli, najsympatyczniejszych zdjęć czworonożnych pupili.  

Dyrektor naszej placówki p. A. Banasiak podziękowała inicjatorom 

akcji – Filipowi Rumianowskiemu i Angelice Łęgowskiej , a także 

wspomagającym ich Darii Krzemińskiej i Paulinie Proćko. 

Wszystkie zebrane przedmioty, zabawki, artykuły do higieny, 

karmę, fundusze na zabiegi medyczne zostaną w najbliższym 

możliwym czasie przekazane do schroniska. 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA 

BEZINTERESOWNE ZAANGAŻOWANIE W AKCJĘ.  

Przedsięwzięcia tego typu  pokazują, jak pięknie potrafimy się 

zebrać, zgrać i dać coś z siebie tym istotom, które są tak bardzo 

bezbronne i jednocześnie oddane i wierne człowiekowi 

 

 

 



Gościnnie w Gimnazjum w Radzikach Dużych 

 

Prezentacja klasy III 

 

Rozgrywki sportowe 

 



Wiosna w naszych progach z pomocą nauczycieli i 
uczniów technikum architektury krajobrazu zawitała 

wyjątkowo dostojnie i uroczyście . 

 

GEODECI E TERENIE 
 Zajęcia z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych na zajęciach 

dodatkowych w ramach projektu "Dobry zawód-lepsza 
przyszłość. Tzw. "terenówki" odbywają się w Rypinie. 
Uczniowie wykonywali pomiary i szkice w oparciu o 

geodezyjne punkty osnów wysokościowych. W czasie ćwiczeń 
wykorzystano dane uzyskane z Powiatowego Ośrodka 

Geodezji i Kartografii w Rypinie. Zajęcia prowadził nauczyciel 
przedmiotów zawodowych w ZS 4 w Nadrożu 

 mgr inż. Radosław Wiśniewski. 

 



 
Podczas zajęć wychowania do życia w rodzinie  w klasie II 

TG/TPS integrujących zespoły podczas rozwiązywania 
problemu wydawałoby się bez wyjścia, grupa uczniów 
pokazała, że chcieć, to móc. Rekordowej wysokości, 

samodzielnie stojąca  wieża z makaronu przyczyniła się do 
tych dumnych uśmiechów.:) 

 

 

 
V Przegląd Poezji Jana Pawła II i Poezji Poświęconej Św. Janowi 
Pawłowi II w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu W 
Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, dnia 22 marca 
2018 roku odbył się V Przegląd Poezji Jana Pawła II i Poezji 
Poświęconej Janowi Pawłowi II. Przegląd odbył się pod hasłem „Jestem 
z Wami!” Młodzież zaprezentowała się w kategoriach – recytacja i poezja 
śpiewana. Uczestników i gości konkursu powitali ks. Proboszcz Parafii 
Św. Anny w Żałem ks. mgr Jacek Kędzierski i Magdalena Sitkowska – 
katechetka w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. 
Wyrazili swoje zadowolenie i wdzięczność za liczny udział w 
Przeglądzie, którego charakter i wymiar jest szczególny. Samotność 
współczesnego świata oraz kryzys wartości , zmuszają nas do szukania 
rozwiązań i prawdziwej współpracy między Rodziną - Kościołem a 
Szkołą. Autorytet św. Jana Pawła II, Jego dziedzictwo myśli, słowa i 
czynu to nadzieja na szczerą komunikację, wymianę poglądów, wspólne 
przeżycia i emocje. Wiersze Karola Wojtyły i utwory Jemu poświęcone 
prezentowała młodzież z terenu Diecezji Płockiej. Wykonawców 
oceniało jury w składzie: ks. Jacek Kędzierski i polonistki: mgr 
Małgorzata Wysocka i mgr Marzena Drwencka. W kategorii recytacja: I 
miejsce w kategorii recytacja zajęła Zuzanna Olendrzyńska z ZS Nr 1 w 
Sierpcu II miejsce Paulina Lubomska ZS Nr 4 w Nadrożu 



,  

Anna Siemiątkowska ZS Nr 1 w Sierpcu, Natalia Sulska ZS Nr 
2 w Rypinie, Sandra Bogucka ZS w Studzieniecu, III: 
Przemysław Lutkowski ZS w Studzieniecu, Angelika Wysocka 
ZS Nr 4 w Nadrożu 

                    
Agata Pesta ZS Nr 1 w Sierpcu. W kategorii poezja śpiewana: 
I miejsce zajęli: Dominika Tucholska ZS Nr 3 w Rypinie; II: 
zespół wokalno – instrumentalny z ZS Nr 1 w Rypinie w 
składzie: Nina Więcławska, Oliwia Rochnowska, Magdalena 
Filipska, Hubert Lisiński, Julia Piechocka, Sebastian 
Grochowalski, Marta Frankowska.  

 

Wiosenną oprawę konkursu przygotowały wraz z uczniami 
nauczycielki przedmiotów zawodowych w technikum 
architektury krajobrazu mgr inż. Małgorzata Bałtowska – 
Ciemniecka i mgr inż. Aleksandra Rupińska – Kryszczuk oraz 
pedagog szkolny mgr Danuta Marynowska. Przy aromacie 
kawy goście mieli okazję podziwiać kompozycje wykonane z 
żywych kwiatów. Oprawą techniczną konkursu zajęła się mgr 
Monika Krajnik, nauczycielka matematyki i informatyki w ZS 4 
w Nadrożu. Patronat nad konkursem objęli Starosta Rypiński 
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński i Dyrektor Wydziału 
Katechetycznego w Płocku ks. dr Marek Wilczewski. 
Fundatorami nagród dla uczestników i ich opiekunów byli 
Starosta Rypiński, Ośrodek Szkolenia Kierowców - Grzegorz 
Lipski oraz. Jarosław Sitkowski właściciel firmy stolarsko-
dekarskiej w Żałem. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu 
mgr inż. Anna Banasiak wyraziła podziękowanie młodzieży i 
opiekunom za udział w Przeglądzie. 

 



 

 

 

 

 

 

 


