
Rozpoczynamy kolejny rok szkolny 2017/2018 

     
Jeszcze tak niedawno życzyliśmy sobie wzajemnie udanego wypoczynku. Teraz 
spotykamy się, żeby rozpocząć pierwszy semestr 2017/2018 roku szkolnego. 
Wracamy po dwumiesięcznej przerwie, opaleni, z uśmiechami na twarzach, ale 
przede wszystkim wypoczęci i gotowi do dalszej walki, którą każdy uczeń 
rozpoczyna zawsze pierwszego września. W bieżącym roku miało to miejsce 4 
września☺  W naszym życiu wiele rzeczy uległo zmianie. Nie tylko jesteśmy starsi, 
mądrzejsi, ale także mamy nowe postanowienia . 

Nie trzeba mówić, że oczywiście na pierwszym miejscu listy postanowień jest owa 
walka - walka o oceny, bo przecież uczymy się nie dla szkoły, nauczycieli, rodziny, 

czy przyjaciół, tylko dla siebie. Powodzenia dla wszystkich! 
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Nasza Szkoła na oścież otwarta, czym światu ogłasza,  

Że przyjazna gościom i wszystkich do siebie zaprasza. 

 

 

 ZS NR 4 w Nadrożu zawsze jest otwarty na wizyty przyjaciół ☺ 

Podczas wakacji Pani Dyrektor gościła emerytowanych nauczycieli naszej placówki. 

Janina Żołnowska „ Życzę uczniom w nowym roku szkolnym wytrwałości w 

nauce i samych sukcesów, a kadrze pedagogicznej ambitnych, pracowitych 

uczniów i satysfakcji materialnej. Serdecznie pozdrawiam.  

- emerytka naszej szkoły”. 

Serdecznie dziękujemy za pamięć, odwiedziny i życzenia.  

Życzymy Państwu wielu pozytywnych i słonecznych dni. 

 

Nasz szkolny fotograf… 

Prezentacja prac fotograficznych c.d. ☺ 

 

Strona poświęcona fotografii amatorskiej , która jest moją pasją :) 

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

drugą twarz Filipa ☺  

 

 

 

Filip Rumianowski 

facebook.com/ 

Rumianowski-

Photography 

 

 

https://web.facebook.com/profile.php?id=100003536135114&fref=ufi&rc=p


                                              

                                            ZAPAŁCZANE ZAGADKI  

Kontynuujemy konkurs z kolejną  serią zagadek matematycznych, których rozwiązanie 

polega na przełożeniu jednej zapałki w taki sposób, by równanie było prawdziwe. Troje 

uczniów, którzy jako pierwsi zgłoszą się do p. M. Krajnik z prawidłowymi równaniami z 

dwóch numerów gazetki otrzyma bardzo dobrą ocenę cząstkową z matematyki. Zachęcamy 

Was do udziału w zabawie, tym bardziej, że motywacja jest dość mocna!!! ☺ 

Życzymy Wam sukcesów! 

Konkurs i zasady dotyczą wszystkich uczniów naszej szkoły.  

 

 

 

 

Przed wakacjami 2016/2017 roku szkolnego intensywnie 

„nakręcaliśmy wiedzę” …  

 

Nagrodami rozpoczęto rok szkolny w ZS4 w Nadrożu.                             

Uczniowie „Czwórki” wygrali konkurs "Nakręcamy wiedzę", którego 

organizatorem jest firma Firma LIQUI MOLY Polska. Technikum pojazdów 

samochodowych w ZS 4 w Nadrożu otrzymało urządzenie do czyszczenia 

układów wtryskowych Jet Clean Tronic razem z płynami czyszczącymi i 

wszystkimi niezbędnymi złączkami o wartości 20.000 PLN. Przekazanie 

nagród miało miejsce podczas uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego. 

Zespół Szkół Nr 4 w Nadrożu zdobył najwięcej punktów - 42.510 i wywalczył 

pierwsze miejsce. Konkurs polegał na polubieniu zdjęcia na jednym z portali 

społecznościowych, co premiowano jednym punktem, a każde kolejne 

udostępnienie pięcioma. Społeczność szkolna stanęła na wysokości zadania. 

 

 Zdjęcie szkoły zostało udostępnione 8.379 razy!!!!. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Serdecznie witamy w Zespole Szkół NR 4 imienia Ziemi Dobrzyńskiej  

w Nadrożu nowych uczniów technikum pojazdów samochodowych 

 i technikum architektury krajobrazu ☺ 

    Życzymy Wam, byście szybko zaaklimatyzowali się w nowym otoczeniu, 

zarówno w szkole, jak i w internacie, byście zawsze byli zadowoleni ze 

swojego wyboru. Wspaniałych wyników Waszej pracy, rewelacyjnych 

przyjaciół i nastrojów! 

 

 

 



Bohaterowie są wśród nas … 

Gdy wszyscy cieszyliśmy się wakacjami i odpoczynkiem, niektórzy spośród nas 

spieszyli pomocą ofiarom sierpniowych burz i nawałnic. 

Adrian Sadłowski, Szymon Byblewski, Artur Czerwiński, Mateusz Zaborowski w 

dniu  9 sierpnia 2017 roku wyruszyli o świcie w kierunku Kloni Wielkiej, Kloni 

Małej i Przyrowy, gdzie do późnych nocnych godzin wspomagali swoją pracą 

tamtejszych mieszkańców. Zachowanie naszych kolegów , Ich wysiłek i trud 

zasługuje na wielkie uznanie. Jesteśmy z Was szczerze dumni. 

  

 

 

 

 

Nasi wolontariusze nie zasypiają gruszek w popiele ☺ Takimi słowami zachęcają 

nas wszystkich do wspólnego działania na rzecz innych osób. 

Nowy rok szkolny – kontynuacja akcji podjętej wcześniej ze świetnymi 

rezultatami. 

 



 
Od tego roku szkolnego zapewniamy naszej młodzieży internackiej nowe 

atrakcje. Raz w tygodniu / poniedziałek/ szturmujemy basen, w kolejne środy 
odwiedzamy  kręgielnię w Rypińskim Centrum Sportu. 

;) 
 

 
 

 
 

Zapisujcie się na listy, by skorzystać z możliwości wyjazdu. 
 

 

 

                       
                                                                                                                 

 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NASZE PASJE, NASZE TALENTY 

N  a  t  a  l  i  a   S  z  y  m  a  ń  s  k  a 

i Jej prace plastyczne 

 

 

 



 

ZAGLĄDAJCIE DO SZKOLNEJ BIBLIOTEKARKI – 
 

ONA TĘSKNI ZA WAMI ☺ 
 

 
 

 
 
 

 

AGRA – 2017 

Tak się promowaliśmy… 

 

 
 

          



 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

 

 

 

 

Zachęcamy do udziału  

w I Festiwalu Filmów Amatorskich organizowanym 

przez Rypiński Dom Kultury 

 

 



 

Jakiś mężczyzna, nauczyciel fizyki, zauważył, że obcy mają broń laserową, 

czyli taką skupiającą wiązkę światła, toteż można spróbować odbić je za 

pomocą lustra. Tylko skąd wziąć odpowiednio duże lustra? Nastało 

milczenie. Głuchą ciszę przerwał ksiądz proboszcz. Nakazał wszystkim 

ukryć się w kościele. Zdawałoby się to trudne z powodu liczebności tłumu. 

Jednak ludzie sprawnie i szybko upchnęli się w murach świątyni. Nagle 

usłyszeliśmy kosmitów. Obeszli budynek i zatrzymali się przy głównych  

drzwiach.  Rypinianie stwierdzili, że nie będą się kryć, chcieli walczyć. 

Ruszyli z taką siłą i impetem, że staranowali obcych. Zaczęła się walka 

wręcz. Najeźdźcy nie byli na to przygotowani. Byli wręcz zaskoczeni i już 

nie tacy straszni bez broni, którą w całym zamęcie pogubili. 

Odprowadziliśmy pokonanych pod eskortą do ich pojazdu.  Z ulgą 

obserwowaliśmy, jak odlatują. Byliśmy bardzo dumni. Pokazaliśmy, że 

wciąż potrafimy obronić miasto, że w potrzebie jesteśmy solidarni i nie brak 

nam ducha walki. Rypin  jest jednym z najstarszych miast w Polsce. 

Wiadomo o nim od 1065 roku. Będzie istniał kolejne tysiące lat dzięki 

odwadze, pomysłowości i współpracy swoich mieszkańców.  

 

 

Szaleństwa ludzkiej wyobraźni  ☺ – Krzysztof Balicki  

Rypin jest jednym z najstarszych  miast w Polsce. Pierwsze informacje o 

nim pochodzą z 1065 roku. W kolejnych latach życie mieszkańców nie było 

łatwe. Rypinianie musieli wielokrotnie bronić się przed rożnymi zbrojnymi 

atakami z zewnątrz, tragediami, żywiołami i zarazami. A czy, teraz jest 

bezpiecznie? Nic bardziej mylnego. Jest rok 2017. Nic nie jest pewne. Nikt 

nie jest wstanie powiedzieć, co będzie jutro. Więc, czy coś nam grozi? Tego 

nie napisałem, ale jednak tak. Chociaż ponad 950 lat istnienia daje nam 

duże szanse na zaradzenie chyba już każdemu zagrożeniu. Nic nie zniszczy 

tego miasta. Nic nie zniszczy naszego Rypina. Przynajmniej to nie będzie 

łatwe. Dzień taki, że chce się żyć. Ze znajomymi wyszliśmy na spacer po 

mieście, jak to typowa współczesna młodzież, nieposłuszna i wszystko 

wiedząca. Rozmyślaliśmy, jak by tu dziś zepsuć sobie życie. Nagle zaczęły 

wyć syreny. Zdezorientowani, nie wiedzieliśmy, co się dzieje i jak się 

zachować w tej chwili. Po krótkiej naradzie, zdecydowaliśmy się ukryć, na 

ewentualne niebezpieczeństwa. Niestety, przeszkodził policjant, który kazał 

nam wracać do domu, ale i tak go nie posłuchaliśmy.  Ukryliśmy się na 

stadionie. Tam nie jeździły radiowozy. Oczywiście jak się czegoś nie wie, 

to się to sprawdza w komórce w Internecie. Odpowiedź była szokująca. 

Mieszkańcom Rypina nakazano pozostać w domach, ponieważ w stronę 

Ziemi, a w linii prostej do nas, zbliża się jakiś obiekt z kosmosu. 

Zaczęliśmy się śmiać z niedowierzaniem. Ufoludki zdecydowały się 

odwiedzić największą dziurę na ziemi. Nasze głupie żarty skończyły się. 



 

Ujrzeliśmy wielki cień – obiekt, zasłaniający Słońce. W tym momencie 

pożałowaliśmy, że nie wróciliśmy do domu. Ku naszemu zaskoczeniu 

zawisł w powietrzu i zaczął powoli opadać na ziemię, niszcząc dużą część 

murawy na boisku do piłki nożnej. Obserwowaliśmy obiekt z dość bliska. 

Nie mogliśmy uwierzyć w to, co widzimy. Przecieraliśmy oczy z wrażenia. 

Po pewnym czasie, uznaliśmy, że nie śnimy. Jest to prawda, rodem z filmu 

science fiction, ale jest to najprawdziwsza prawda. Nagle srebrna kula 

zaczęła wydawać zarówno ciekawe, jak i niepokojące dźwięki. Coś się 

otworzyło. Coś, bo nie byliśmy pewni, czy to drzwi, okno, a może inne 

rozwiązanie techniczne. Z tajemniczej kuli ktoś wyszedł. Tylko kto? W tym 

samym momencie za nami pojawili się policjanci, urzędnicy i nasz 

burmistrz. Jakaś ciemna postać schodziła ze statku po niewielkich 

schodkach, Robiła to bardzo powoli i mozolnie. Mieliśmy nadzieję, że 

dorośli nas nie przepędzą i będziemy mogli ujrzeć przybysza z kosmosu. 

Pan Piotr Grzybowski odważnie stanął przy ostatnim stopniu i czekał na 

niego. Chyba chciał go przywitać i nawiązać kontakt . Gdy kosmita był już 

przy naszym przedstawicielu, zobaczyliśmy go w całości. Był wysoki. Miał 

jakieś dwa  metry wzrostu. Ubrany był w srebrzysty płaszcz, który sięgał do 

ziemi, czarne spodnie z dziwnego materiału i wielkie buty, chyba metalowe.  

Jego twarz była szara.  Głowa nie była większa od ludzkiej. Miał duże 

czarne oczy. Nosił kaptur, więc nie widzieliśmy jego uszu i włosów. 

Rozpoczęły się próby komunikacji. Burmistrz wyciągnął rękę do przybysza. 

On podał mu swoją szarą dłoń. Był to piękny widok – taki nowy wymiar 

braterstwa i porozumienia. Szkoda, że nie było nikogo z prasy. Kosmita 

obejrzał się i powiedział coś w swoim języku.  

 

Ze statku wyszedł drugi obcy ubrany tak samo , ale jego płaszcz był czarny. 

Niósł jakieś urządzenia. Policjanci natychmiast wzmogli czujność. Ale nie 

było to potrzebne. Kosmita podał to swojemu pobratymcy. Ten podał coś 

Burmistrzowi i wskazał na usta. Drugi przedmiot przyłożył do ust i zaczął 

mówić. Po chwili urządzenie przetłumaczyło jego wypowiedź. Pomyślałem, 

że muszą być bardzo rozwinięci, skoro potrafią przetłumaczyć swój język 

na polski, a jest to trudny język. Przybysz oznajmił, iż cieszy się, że został 

powitany i że chce pobrać próbki minerałów, metali i innych surowców z 

Ziemi. Burmistrz zwątpił. Powiedział, że nie ma takiej władzy i nie może 

się zgodzić, na coś, co dotyczy Ziemi i wszystkich jej mieszkańców. 

Kosmita zmrużył gniewnie oczy, a dookoła niego pojawiła się kulista 

osłona. On sam nagle bez uprzedzenia wyjął broń i strzelił w stronę jednego 

z policjantów. My ukryliśmy się pod samochodem policjantów, którzy 

otworzyli ogień. Osłona przeciwnika uniemożliwiała trafienie go. Ze statku 

wyszło jeszcze z dwudziestu obcych z bronią. Policja natychmiast wycofała 

się, osłaniając  burmistrza. Już uciekając, zauważyliśmy tłum ludzi przy 

rondzie. Rypinianie byli wściekli. Nie chcieli bezczynnie czekać na 

niewiadome. Zatrzymaliśmy się przy nich. Burmistrz wszedł na dach 

radiowozu i zaczął mówić. Niestety, nie udało mu się opanować 

mieszkańców. Tłum chciał ściągnąć Burmistrza z dachu pojazdu, gdy 

nadjechali strażacy. Nie mieli dobrych wieści. Odmówiono nam  udzielenia 

pomocy z zewnątrz. Musimy sobie jakoś poradzić. Tylko jak? Trzeba było 

działać. Kosmitów było już słychać. Zbliżali się.  Wycofaliśmy się w 

pośpiechu w stronę  Kościoła Świętej Trójcy. Przed budynkiem trwała już 

burza mózgów. Zaangażowali się wszyscy Rypinianie.  



 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


