
 

Nie mówię szeptem, gdy pytają, skąd jestem… 

 

W dniu 10 listopada wzięliśmy udział w obchodach Rocznicy Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. Uroczystość  rozpoczęła się pod pomnikiem Józefa 

Piłsudskiego , następnie przemaszerowano do Kościoła św. Stanisława Kostki, 

gdzie odbyła się Msza św.  i akademia przygotowana przez ZS NR 3 w Rypinie.  
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POSŁUCHAJ,  

A OSTATNIO CZYTAŁAM/EM 

 

W piątek, 13 listopada 2015r. w bibliotece szkolnej 

Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej odbył się 

finał konkursu czytelniczego:  

„Posłuchaj, a ostatnio przeczytałam(em)…”.  

 

Okazją do przeprowadzenia konkursu było 

październikowe święto – Międzynarodowy Miesiąc 

Bibliotek Szkolnych. Właśnie w październiku 

wychowawcy oddziałów klasowych przeprowadzali 

eliminacje do etapu finałowego konkursu.  

Podczas finału uczniowie prezentowali jury wybraną 

przez siebie książkę. Prezentacja zawierała 

informację o autorze, treść, motywację o wyborze i 

zachętę do przeczytania książki. Czas prezentacji 

wynosił 15 minut.. Uczestnicy konkursu zaskoczyli 

jury nietypowym podejściem do tematu 

wykorzystując prezentacje multimedialne, plakaty 

promujące książki i emocjonalnym podejściem do 

tematu konkursu.  

Dominowały prezentacje literatury współczesnej, 

głownie młodzieżowej i obyczajowej. Uczniowie 

pokusili się również na promocję literatury 

psychologicznej. Pierwsze miejsce zajęła uczennica 

klasy II Liceum Ogólnokształcącego Natalia 

Kornowska, która zaprezentowała książkę „Ostatnia 

 

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 jaki pierwsi zgłoszą się do p. Janusza Kornowskiego 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. 

 

 



 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE … 

 

Planowana jest rewaloryzacja parku wokół budynku naszej 

szkoły. Zostanie wyciętych ponad sto drzew i krzewów do 10 lat. 

Następnie planuje się położenie nawodnienia na trawnikach 

przed budynkiem. W przyszłym roku szkolnym zostaną 

wytyczone nowe alejki i 

gazony.

 

 

nuta” autorstwa Kevina Alana Milne . Drugie miejsca 

ex aequo zajęły uczennice technikum geodezyjnego i 

budowlanego Marta Krzak omawiając książkę Erica 
Emmanuela Schmitta „Zapasy z życiem” i Paulina 

Gawrońska prezentująca książkę „ Powód by 

oddychać” Rebbecki Donovan. Miejsce trzecie, również 

ex aequo zajęły Natalia Spychała za przybliżenie jury 
książki „Mocniejsza niż śmierć” Lidii Czyż i Klaudia 

Zdunowska z kl. III Liceum Ogólnokształcącego za „Ego - 

rcyzmy” Mateusza Grzesiaka. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, które ufundowała 

Rada Rodziców.  

Celem konkursu było rozwijanie u uczniów ciekawości 

czytelniczej, rozwijanie umiejętności formułowania 
sądów i ocen na temat przeczytanej książki oraz 

doskonalenie umiejętności wypowiadania się na 

temat przeczytanych książek.  
 

                                                  Marta Bednarczuk 

 



 

Ze stron fanów poezji i wierszy Łukasza Woźnikowskiego 

„Ta grupa powstała dla osób, które kochają życie i naturę. I jeśli napiszę bzdurę,  

to piszcie śmiało, nie będzie mnie bolało. Ważne, żeby czas mijał miło, a po 

nocach wszystkim Wam się dobrze śniło” ☺ - Ł. Woźnikowski III LO 

Czwórka Nadróż - naszym wspólnym domem 

Tylko ona jedyna 
Kwitnie niczym dziewczyna 
Wszyscy tu sobie pomagają 
Nauczyciele sporo wymagają 
Serca uczniom otwierają 
Jak rodzina nas wspierają 
Wciąż do nauki zagrzewają 

Uśmiechu się domagają  
Atmosfera jest szalona 
To szkoła dla ucznia wymarzona  
Każdy kto uczyć się tu spróbuje 
Nigdy tego nie pożałuje  
Latami absolwenci JĄ wspominają 
Nadróż Czwórkę zawsze pamiętają 

P.S. Ja tam nie żałuję,  bo na co dzień piękne kobiety w Nadrożu 
widuję 

 

 

                                         Z ostatniej chwili 

Wpada Dyr. ZS 4 w Nadrożu - Jerzy Misiak do biblioteki  szkolnej  

i w stronę pracujących tam uczniów rzuca pytanie: Która wy 

jesteście klasa? Uczniowie odpowiadają: czwarta technikum. 

Co! Już?!- otwiera z niedowierzaniem oczy Dyrektor i odchodzi 

w swoją stronę, łapiąc się za głowę. ☺ 

 

JEJ     R A D O S N A    T W Ó R C Z O Ś Ć 

M A R T A    P O R Z E C Z K A   K R Z A K 

Uczennica kl. IV technikum budowlanego 

* * * 
Odżyłam.  

 

Patos znika wraz z wiosennym śniegiem. Istnienie znów 

rozbudza się w kątach lesistej natury.  

Widzę uśmiechy na zagorzałych twarzach, propagują 

nadejście wiosny - tak jak ja. 

Ach, dajcie mi te święta. Czekam na spokój... i ciche 

skrzypienie dębów w stolicy babcinej rzeczywistości. 

 

Dobranoc. 

 

P.S. znów zmieniłam poglądy ku... nieistotności?  

 

 
 



BUDOWLANKA SIĘ SZKOLI 

 

W dniu 21.10.2015r. w Zespole Szkół nr 4  
im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu odbyło się 

szkolenie, dla przyszłych techników 

budownictwa, z zakresu obsługi agregatu 

tynkarskiego BAPRO. Instruktarzu na 
najwyższej jakości sprzęcie udzielał kierownik 

serwisu firmy BAPRO z Krzanowic/k. Opola. 

Celem kursu było przygotowanie do 

wykonywania czynności związanych z 
prawidłową i bezpieczną obsługą urządzenia. 

Szkolenie utwierdziło w przekonaniu, że 

prezentowana maszyna to przyszłość w pracach 

tynkarskich. Warto dodać, że Agregat tynkarski 

szkoła pozyskała ze środków Unijnych w ramach 
projektu „Dobry zawód – lepszy start”.  

                                                                             Radosław Wiśniewski  

 

               

 

 

 

 

 

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY INTERNATU 
 
19.10.2015r. odbyły się wybory w internacie ZS NR 4 do 

Młodzieżowej Rady Internatu.  

Spośród 11 kandydatów najwięcej głosów uzyskały 
następujące osoby: Marta Tydryszewska, Natalia 
Spychała, Beata Pucińska, Paulina Gawrońska , Paulina 
Proćko, Cezary Witkowski, Agnieszka Jabłońska, Klaudia 
Pniewska. Wychowankowie, którzy uzyskali najwyższą 
ilość głosów i weszli w skład MRI: 

 
Marta Tydryszewska – przewodnicząca 

Cezary Witkowski – z-ca przewodniczącej 
Natalia Spychała –sekretarz 
Beata Pucińska –skarbnik 
Paulina Gawrońska – członek 
Przewodniczący sekcji: 
Klaudia Pniewska – sekcja sanitarno – higieniczna  
Paulina Proćko – sekcja gospodarcza 
Piotr Wrzosek – sekcja kulturalno -oświatowa 
Natalia Spychała – sekcja samopomocy koleżeńskiej 

 

 
 

 
 

  



 

Szlakiem Mount Everest i Fizyki Współczesnej 

 

W dniu 5.11.2015r. młodzież liceum ogólnokształcącego, 

technikum geodezyjnego, pojazdów samochodowych, 

budowlanego i architektury krajobrazu ZS nr 4 w Nadrożu 

uczestniczyła w wykładzie z fizyki współczesnej w toruńskiej 

uczelni. Prezentację i pokazy zorganizowano na wydziale fizyki, 

astronomii i informatyki stosowanej w Toruniu. Młodzież z 

nadrowskiej „Czwórki” miała okazję podziwiać doświadczenia z 

zakresu zjawisk świadczących o kwantowej naturze światła, 

promieniotwórczości, pomiarów i badań w tym zakresie, widm 

fal, cząstek i zjawisk z tym związanych. Fizyka współczesna to 

podstawa działań w kierunku tworzenia obecnej i przyszłej 

techniki oraz przebiegu nowoczesnych procesów 

technologicznych. Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się i 

uczestniczyć w doświadczeniach związanych z praktycznym 

zastosowaniem fizyki współczesnej, związanej, m.in. z 

właściwościami cząstek i promieniowania. Obserwowali jakie 

procesy fizyczne zachodzą w codziennym życiu i jak wielki mają 

wpływ na jego jakość. Aby przybliżyć młodzieży warunki nauki i 

wyposażenie uczelni, pracownicy naukowi dr Andrzej Karbowski 

i mgr Krzysztof Służewski oprowadzili młodzież po laboratorium 

i pokazali przyrządy oraz akcesoria niezbędne do 

przeprowadzania charakterystycznych dla fizyków badań 

naukowych. W szczególności przedstawiono pomiary różnych 

wielkości metodami fizycznymi i ocenę błędów tych pomiarów.  

Później młodzież wybrała się do Cinema City na seans filmowy 

pod tytułem „Everest 3D”. Uczniowie stali się świadkami i 

uczestnikami jednej z najbardziej heroicznych wypraw, w celu 

zdobycia najwyższej góry świata. W opartym na faktach filmie 

reżyser Baltasar Kormakur stawia widza w środku 

dramatycznych wydarzeń, rekonstruując szlaki ekspedycji, w 

wyniku której życie straciło osiem osób. Akcja filmu rozgrywa 

się w maju 1996 roku, w okresie rosnącej popularności 

komercyjnych wypraw na Mount Everest. Szczyt próbują podbić 

zarówno amatorzy, jak i doświadczeni himalaiści. Widzowie stali 

się świadkami przekraczania granic ludzkich możliwości pod 

względem fizycznym i psychicznym. Przyjrzeli się jak 

bohaterowie przeżywają wielkie wątpliwości z powodu 

 

 

                                  Kontynuujemy  serię nowych konkursów 

polegających na rozwiązaniu kolejnych zagadek zawartych w 

kalamburze i połączeniu ich tak, by stanowiły ostateczną 

odpowiedź. Pierwsze trzy osoby z prawidłowymi odpowiedziami 

po zgłoszeniu ich do P. Janusza Kornowskiego otrzymają plus z 

matematyki. Trzy zebrane plusy zostaną zamienione na piątkę – 

ocenę cząstkową z przedmiotu. Zasady konkursu dotyczą 

wszystkich uczniów naszej  Szkoły.  

                                                   Powodzenia! Połamania głów! 

 

CZĘŚC ZEGARA, ZGROMADZENIE, 

KOSMICZNE BADA PRZESTRZENIE 

 

 



 

Drogie Dzieciątka z klasy II TAK/ TB 

Dziękuję Wam za ciepłe przyjęcie mnie w roli Waszej 

wychowawczyni.  Dzięki naszej „współpracy” miałam zaszczyt poznać 

dwadzieścioro wartościowych i wyjątkowych młodych, a za razem 

bardzo dojrzałych ludzi. Dziękuję Wam za każdą „wesołą ” godzinę 

wychowawczą, zaufanie, uśmiech, miłe słowa, uprzejmość, a przede 

wszystko za to, że po prostu jesteście. Wasi Rodzice są niezwykle 

bogatymi ludźmi, ponieważ mają w domu takie skarby,  jakimi jesteście 

Wy. Pamiętajcie, że zawsze możecie zgłaszać się z każdym problemem, 

nie tylko tym matematycznym ☺ Zawsze będę Was wspierać i trzymać 

za Was kciuki. Życzę Wam samych sukcesów zarówno w życiu 

uczniowskim, jak i osobistym, już dorosłym. Mam nadzieję, że po 

zakończeniu szkoły będziecie miło wspominać Zespół Szkół Nr 4 w 

Nadrożu oraz Waszą „wychowawczynię zastępczą ☺” 

Kochane Dzieciątka: Patrycjo (Ruda), Weroniko, Oliwko, Dario, 

Klaudio, Adrianie (Studencie), Kamilu (Sulesiu), Natalko 

(Szymanowska), Łukaszu (Śródku), Sebusiu (Panie Wiśniewski), Dario 

(Mamuśko), Łukaszu, Robercie (Chojnosiu), Kamilu (Cyranku), 

Martynko (Felko), Damianie (Cyganie), Czarku, Pawełku (Kołaczku), 

Marcinku i Piotrusiu (Psiunku) nigdy się nie zmieniajcie, i zawsze 

bądźcie sobą!!! 

Monika K. 

 

 

grożącego niebezpieczeństwa, a także potęgujących objawów 

choroby wysokościowej, która wyniszczyła ludzkie ciało. Po 

obejrzeniu filmu młodzież doceniła narrację, imponującą odsadę, 

grę aktorów. Sfilmowane przez operatora Salvatore Totino 

górskie krajobrazy wzbudzały zachwyt, jak i przerażenie. Efekt 

3D pozwolił widzom na pełne zanurzenie się w niebezpiecznym 

świecie górskim a ukazane przepaści przyprawiały o zawrót 

głowy nie tylko osoby cierpiące na lęk wysokości. 

 

Po filmie młodzież zadawała pytanie: dlaczego ludzie decydują 

się zaryzykować życie i zdrowie, by zdobyć tytułowy szczyt? Czy 

po to, aby podziwiać piękne widoki, podjąć wyzwania, a może 

dla adrenaliny, udowodnienia komuś własnej siły, wartości, 

odnalezienia spokoju. Odpowiedzi może być wiele. Jednak każdy 

z nas w życiu podejmuje jakieś wyzwanie, walkę i zrobi wiele, by 

nie przegrać z własnymi ograniczeniami psychicznymi, czy 

fizycznymi. Każdy z uczestników wyjazdu integracyjno – 

naukowego wyciągnie wnioski dla siebie. Na pewno nasuwa się 

jeden, każdy człowiek posiada wiele determinacji w działaniu i 

nigdy nie może być pewny, że jego możliwości mogą mieć 

granice.  

 

                         Milena Sobocińska-Krupska, Dariusz Marynowski 

 



 

                          Nasi harcerze przyrzekają… 

 

W dniu 11 listopada harcerze z Hufca ZHP Rypin czynnie uczestniczyli  

w obchodach powiatowych Święta Niepodległości.  

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą za Ojczyznę w Kościele  

św. Stanisława Kostki w Rypinie. Następnie uczestnicy udali się w pochód 

ulicami miasta do Parku Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie pod 

pomnikiem honorową wartę pełnili harcerze z Hufca ZHP Rypin. 

Wieczorem z okazji 97 rocznicy powołania Związku Harcerstwa Polskiego 

zwołana została uroczysta zbiórka harcerzy pod pomnikiem Marszałka 

Józefa Piłsudskiego, na której przyrzeczenie harcerskie złożyła między 

innymi Nasza drużyna :  
8 DW "STALKERZY" z ZS 4 w Nadrożu:  
dh. Patrycja Brzezicka 
dh. Daria Zdziebłowska 
dh. Mateusz Melerski 
To bardzo ważny czas dla Nas. Jesteśmy z siebie dumni, że udało nam 
się pokazać ,że jesteśmy godni, aby otrzymać krzyż. Nie jesteśmy już 
zwykłymi, ale prawdziwymi harcerzami. Teraz czeka nas tylko to, co 
najlepsze, czyli zdobywanie nowych umiejętności, robienie różnych 
kursów, co pozwoli nam na utworzenie w przyszłości własnych drużyn. 
Zachęcamy wszystkich uczniów, aby również się włączyli w ZHP.  
Wy także możecie poznawać niesamowitych ludzi i przeżywać 
niesamowite przygody - tylko w ZHP ! 
Czuwaj ! 

                                                 Dh. P. Brzezicka 

 

 

Z A P R O S Z E N I E 
 

NA WYCIECZKĘ DO BYDGOSZCZY,KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 17.12.2015 ROKU 

( tj. czwartek , wyjazd o godz. 12.00, powrót o godz. 23.30) 

Cel wycieczki: wyjazd do Filharmonii Pomorskiej na koncert kolęd i 

pastorałek 

pt.” Bóg się rodzi”. (początek koncertu 19.00) Cena biletu: 20 złotych od 

osoby 

plus 30 złotych przejazd autokarem. Łączny koszt wycieczki 50 złotych. 

Zgłoszenia i wpłaty proszę dokonywać do P. Marii Borkowskiej – Misiak 

 

 

Osoby zainteresowane nauką pływania zapraszamy do wyjazdu na basen . 

Chętni uczniowie proszeni są o zapisywanie się  

u nauczycieli wychowania fizycznego! 

 

Zapraszamy uczniów do korzystania ze stołówki szkolnej. Zainteresowani 

proszeni są o zgłaszanie się do p. kierownik Hanny Janiszewskiej w 

godzinach porannych . Koszt obiadu dla ucznia  3.50 zł. 

ZDROWO I NIEDROGO! 

Opłat dokonujemy na konto szkoły. ZAPRASZAMY! 



 

                 XL Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczej 

 

23. 10. 2015 roku w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej 

w Nadrożu odbyła się XL Olimpiada Wiedzy i Umiejętności 

Rolniczej okręgu bydgoskiego. 

Uczestnicy zajęli  następujące miejsca : 

Blok -  Architektura Krajobrazu 

I miejsce Karolina Domagalska kl. IV TAK 

 
II miejsce Patryk Gurtowski kl. IV TAK 

III miejsce Patryk Wiśniewski kl. III TAK 

 

Blok -  Ogrodnictwo 

I miejsce Karolina Rutkowska III TO 

 
II miejsce  Cezary Witkowski  III TO 

III miejsce Rutkowska Karolina III TO 

 
GRATULUJEMY! 

 

Harcerskie wieści 

16-18 października 2015 roku na terenie miejscowości Kowalki 

gmina Rypin odbył się II RAJD EKOLOGICZNY . 8 Drużyny 

Harcerskiej  z Nadroża â’Stalkerzy’’ nie mogło zabraknąć. Podczas 

rajdu uczestnicy z 1 DSH "WILKI", 2 WDH "SOKOŁY", 9 WDH 

"CZARNE PANTERY" kształtowali postawy sprzyjające ochronie 

środowiska i przyrody, w tym postawy szacunku do przyrody i 

odpowiedzialności za jej stan. Promowano aktywne formy spędzania 

wolnego czasu. Ponadto uczestniczyliśmy i w szkoleniu medycznym 

w warunkach ekstremalnych (bojowych). Jak zawsze jesteśmy 

bardzo zadowoleni z uczestnictwa w każdym rajdzie. Mimo 

niekorzystnych warunków atmosferycznych nie zabrakło świetnej 

zabawy i niezapomnianych wrażeń. 

 

 

 

                                                                  Dh. P. Brzezicka 



 

      WSPÓŁPRACA Z KUJAWSKĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ 

WE WŁOCŁAWKU 
 

 

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 
podpisał umowę o współpracy z Kujawską Szkołą Wyższą 
we Włocławku. Opieką naukową i dydaktyczną zostaną 
objęte technika budowlane i geodezyjne.  

Edukacja jest jednym z fundamentów rozwoju 
współczesnego świata – gospodarki opartej na wiedzy 
uczącego się społeczeństwa. Szczególne znaczenie pełnia 
instytucje oświatowe i naukowe działające w środowisku 
regionalnym i lokalnym. Ich prorozwojowy charakter 

wpisuje się w przemiany społeczno-gospodarcze całej 
społeczności, szczególnie zaś tej lokalnej.  
Powyższe założenia stały się podstawą do podjęcia 
współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Nr 4 im. Ziemi 
dobrzyńskiej w Nadrożu a Kujawską Szkołą Wyższą we 

Włocławku.  

 
 

 

 

 

 

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce 12 listopada 
2015r. w bibliotece Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi 
Dobrzyńskiej w Nadrożu . Ze strony Uczelni umowę 
podpisali: Rektor prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, 
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych dr inż. Adam 

Rejmak. Gospodarzy reprezentowali, oprócz dyrektora 
Jerzego Misiaka , Starosta Rypiński Zbigniew Zgórzyński i 
Wicestarosta Marek Tyburski. Na spotkaniu obecni byli 
Katarzyna Szczęsny- Dyrektor Powiatowego Centrum 
Obsługi Oświaty, Dariusz Słomiński- nauczyciel 
przedmiotów zawodowych w technikum budowlanym i 

geodezyjnym, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych dr 
Beata Płaczkiewicz oraz rzecznik prasowy Kujawskiej 
Szkoły Wyższej Monika Jabłońska. Priorytety współpracy 
obejmują wspieranie ze strony uczelni popularyzacji 
profili nauczania w Szkole poprzez uczestnictwo w 

imprezach i uroczystościach , budowanie ścisłych relacji 
partnerskich przez realizację wspólnych projektów, 
umożliwienie zdobywania doświadczenia uczniom , ich 
udział w laboratoriach i ćwiczeniach na Uczelni.  
Jest to po Wydziale Pedagogicznym, Wydziale Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu 
kolejna uczelnia, z którą będzie współpracował Zespół 
Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu.                                                            

                                                              Marta Bednarczuk 

 


