
7 lutego 2020 roku na sesji Rada Powiatu w 
Rypinie uchwaliła sześć Uchwał, m.in. wyraziła 

wolę przekazania ministrowi rolnictwa 
Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w 

Nadrożu (Uchwała 16/145/2020 Rady Powiatu w 
Rypinie z dnia 7.02.2020). 

Uchwałę w tej sprawie poparło 12 radnych 
(Krzysztof Cegłowski, Maciej Grzybowski, 

Ziemowit Zawisza Kłosowski, Piotr Czarnecki, 
Jagoda Jadwiga Grajkowska, Monika Ewa 
Kalinowska, Leszek Krajnik, Piotr Mariusz 

Makowski 
Barbara Krystyna Nowakowska, Hanna Pawlak, 

Paweł Sobierajski i Krzysztof Szalkowski). 
Decyzja radnych będzie miała znaczący wpływ na 

podniesienie poziomu wykształcenia, 
placówka zostanie optymalnie doposażona 
i uczyć się będzie w niej młodzież z całego 

regionu. 
To dla nas wielka radość i szansa na nową lepszą 

naukę. Cieszymy się bardzo i czekamy 

na 1 stycznia 2021, gdy staniemy się szkołą 

rolniczą prowadzoną i nadzorowaną 

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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W numerze:      

HISTORYCZNA DECYZJA 

Rada Powiatu wyraża wolę przekazania  

ZS NR 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w 

Nadrożu 

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

                                                    

„Majowe”  pasje i zainteresowania … 

Tego o mnie nie wiecie… 

Międzyklasowy turniej piłki siatkowej 

Mistrzostwa szkoły w tenisa stołowego 

Nasi zawodowcy na wyjazdach edukacyjnych 

W internacie zawsze coś się dzieje 

Nowy Samorząd Szkolny 

Czwórkowe walentynki 

Jak i gdzie bawi się CZWÓRKA? 

O kocie w …Rypinie 
                      Zapraszamy do współpracy z 

redakcją CZWÓRKI każdego chętnego ucznia. 
Przesyłajcie na poniższego maila swoje wszelkie 
prace, przemyślenia, informacje, ogłoszenia, itp., 

Czekamy na każdą formę prezentacji pod  

poniższym adresem mailowym 

marzenadrwencka@wp.pl 

MAJOWE PASJE I ZAINTERESOWANIA ☺ 

 

Moje prace fotograficzne

 

Moim dodatkowym zainteresowaniem jest 

kosmetologia. Tworzę makijaże oraz 

wykonuję paznokcie, co zamieszczam na 

Instagramie. Możecie też tam zobaczyć 

zrobione przeze mnie zdjęcia. 

 _foto.maja_  

leszczynska_makeupandnails 

MAJA LESZCZYŃSKA 



TEGO O MNIE NIE WIECIE… 

 

Oprócz szkoły każdy z nas ma swoje pasje pozaszkolne, o 

których większość naszej społeczności nie ma pojęcia. 

Zaczynamy prezentować postaci uczniów, którzy zaskoczyli 

nas druga twarzą. 

Bohaterem dzisiejszego numeru gazetki jest Dawid 

Petrykowski – uczeń klasy pierwszej technikum inżynierii 

środowiska i melioracji. Dawid uwielbia piłkę nożną i jest 

członkiem drużyny LECH RYPIN w IV lidze okręgowej. Gra w 

młodszych juniorach razem z uczniami ZS NR 1 i ZS NR 2. 

Są to roczniki 2003 i 2004. 

Uczestniczy w treningach na boisku przy ul. Sportowej w 

Rypinie. Często bierze udział w meczach wyjazdowych. 

MIĘDZYKLASOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 

14 stycznia z inicjatywy samorządu uczniowskiego w naszej szkole 

odbył się międzyklasowy turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych. 

Najpierw zespoły rywalizowały w dwóch grupach. W grupie A najlepszą 

drużyną okazała się klasa II, drugie miejsce zajęła klasa III a trzecie 

klasa I TW/AK. Grupę B wygrała klasa IV a na kolejnych miejscach 

uplasowały się klasy I pogimnazjalna i I TIŚ. Następnie rozegrano 

mecze półfinałowe w których klasa I pogimnazjalna pokonała klasę II, a 

klasa IV wygrała z klasą III. W meczu o trzecie miejsce lepsza okazała 

się klasa II wygrywając 2:1 z klasą III natomiast mecz finałowy 

zakończył się wygraną klasy IV, która pokonała klasę I PG 2:0. 

Końcowa tabela: I miejsce - klasa IV 

                              II miejsce - klasa I PG 

                         III miejsce - klasa II 

                        IV miejsce - klasa III 

                                        V/VI miejsce klasa I TIŚ i I TW/AK 

                                                                                     P. Brokos 

 

 



W Internacie Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w 

Nadrożu 

 

W dniu 20.01.2020 r. odbyło się spotkanie z 

przedstawicielami WOPR z Lipna - "Bezpieczeństwo na 

lodzie" oraz pierwsza pomoc. Wychowankowie mogli 

sami spróbować swoich sił wykonując resuscytację na 

fantomie. 

Bardzo dziękujemy ratownikom za to szkolenie! 

 
 

Nowe doświadczenia  

przyszłych techników weterynarii 

Klasa pierwsza technikum weterynarii spędziła czas 

gościnne na UTP w Bydgoszczy. Nasi uczniowie brali 

udział w zajęciach z inseminacji krów, uczyli się 

pobierać krew od sztucznego szczura i identyfikowali 

grzyby mikroskopowe. Były to dla nich nowe w 

realizacji zadania, z którymi poradzili sobie naprawdę 

śpiewająco. 

 

https://www.facebook.com/Internat-Zespo%C5%82u-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-im-Ziemi-Dobrzy%C5%84skiej-w-Nadro%C5%BCu-157283117698662/?__tn__=kCH-R&eid=ARCLT2_4Dz6QKPyUu5PwkaR-Eo2JE0pWB-4ptKFvhBPyiSymeyEWjP-Dq3ebVEzbbp9LVsQ6bJhnC-vP&hc_ref=ARS9ll5Wss3I1uBrLQrPfHfo1kEaP4SoGWU7pjFuAQETbAvguADOxmxf-mesyZQsv_8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAFNAoLUu_hWQDDpx_DIQHAQIomln1D03W7wALepM03XCZX9RI-iwX32C4snTph06Kec9zSteEmQ9mUmgrKqgQnKE-4QbzEzBSlH4cZZ3HmoPGIDv0_bte2f0T65rK2jr7FD6a6--zojJfBIYA6GULektxkFY7axddXGuTztf5d6riWr5v_GFD3Bwz9cNzd10-Jn4qnSSIGlck-JmkoUFmYlujZihVtd8B6MD878Xb_6vUbkG1KVAXyw6RiiSqyTOG37dYJjE2O5d6RMtaElyvaWaiW1UGOfYH1DegLmERWJHBioCCCp58jz-FZOFDWy6vxJZHvbM8DhtSvOnIT8kmQaL3opWVdfDzfmOO8YXmwvHq4-7N6WgoIj7qH4OZqUgNpTt8dLuZCxnaghbjansH7ns_Gr-ToYgYIHRCiV7AuoRYdlWkKKhUuxadAkUkEanpOBEgX4QvrnqF3cE0kXg
https://www.facebook.com/Internat-Zespo%C5%82u-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-im-Ziemi-Dobrzy%C5%84skiej-w-Nadro%C5%BCu-157283117698662/?__tn__=kCH-R&eid=ARCLT2_4Dz6QKPyUu5PwkaR-Eo2JE0pWB-4ptKFvhBPyiSymeyEWjP-Dq3ebVEzbbp9LVsQ6bJhnC-vP&hc_ref=ARS9ll5Wss3I1uBrLQrPfHfo1kEaP4SoGWU7pjFuAQETbAvguADOxmxf-mesyZQsv_8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAFNAoLUu_hWQDDpx_DIQHAQIomln1D03W7wALepM03XCZX9RI-iwX32C4snTph06Kec9zSteEmQ9mUmgrKqgQnKE-4QbzEzBSlH4cZZ3HmoPGIDv0_bte2f0T65rK2jr7FD6a6--zojJfBIYA6GULektxkFY7axddXGuTztf5d6riWr5v_GFD3Bwz9cNzd10-Jn4qnSSIGlck-JmkoUFmYlujZihVtd8B6MD878Xb_6vUbkG1KVAXyw6RiiSqyTOG37dYJjE2O5d6RMtaElyvaWaiW1UGOfYH1DegLmERWJHBioCCCp58jz-FZOFDWy6vxJZHvbM8DhtSvOnIT8kmQaL3opWVdfDzfmOO8YXmwvHq4-7N6WgoIj7qH4OZqUgNpTt8dLuZCxnaghbjansH7ns_Gr-ToYgYIHRCiV7AuoRYdlWkKKhUuxadAkUkEanpOBEgX4QvrnqF3cE0kXg


 A cóż tam porabialiśmy podczas ferii? 

Postawiliśmy uczniom wydawałoby się raczej proste pytanie i poprosiliśmy o 

anonimową odpowiedz. 

1.Ferie minęły mi zbyt szybko. Moim zdaniem powinny być o wiele 

dłuższe, ale w sumie mogłabym nie przeżyć tak długiej rozłąki z moimi 

ukochanymi nauczycielami ☺ 

2.Nudziło mi się strasznie. Tęskniłam za nauczycielami i przyjaciółmi. 

3.Ferie 2020 roku spędziłem w domu, tęskniąc za p. Drwencką i 

pozostałymi nauczycielami. 

4. Ferie minęły mi nieprawdopodobnie szybko. Były ciekawe, pomimo że 

całe spędziłem w domu. 

5.Ferie spędziłem w domu. Były strasznie krótkie. Przydałoby się, by trwały 

jeszcze ze dwa miesiące. 

6.W trakcie ferii tęskniłam za naszą ukochaną wychowawczynią. 

Spotykałam się ze znajomymi, jednak bardzo brakowało mi życia w 

internacie. Rozmawiając z przyjaciółmi czułam, że tęsknię . Wieczory 

spędziłam oglądając filmy i wspominając sytuacje ze szkoły i internatu. 

Mimo że nie było mnie w szkole dwa tygodnie, czas minął mi bardzo 

szybko. 

7.Całe ferie spędziłam w tęsknocie za Panią, jednakże stwierdziłam, że nie 

ma, co się załamywać. Wiele razy byłam na dworze, gdzie spędzałam czas 

ze znajomymi. Kiedy wyszliśmy z Toczkiem, to ochlapał mnie wodą z 

kałuży. Przeżyłam wiele nieprzespanych nocy( hihi, starsza siostra, itp.) 

Nie polecam  nikomu  3-miesięcznych bliźniaków. Obejrzałam tyle filmów, 

że głowa mała. Dobrze, że ferie już się skończyły, bo umierałam z 

tęsknoty. 

 

W ramach projektu " Dobry zawód- Lepsza przyszłość II 

edycja" 30 uczniów uczestniczyło w wyjeździe do UTP w 

Bydgoszczy. Uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną 

uczelni. Wyjazd dał okazję do realizacji zadań wynikających z 

doradztwa zawodowego i edukacyjnego. Uczniowie 

uczestniczyli w wykładzie i 6 zajęciach realizowanych w formie 

warsztatów. 

 

 



12 lutego 2020 roku 

W ZS NR 4 w Nadrożu  odbyły się wybory do Samorządu 

Szkolnego na rok 2020. 

Nowy skład tworzą uczniowie: 

Oskar Jabłoński III TAK, Maja Leszczyńska II TAK, 

Adrian Krzywosiński III TPS, Nikola Dopierała I TW, Kamila 

Błaszkiewicz I TIŚ, Paulina Wiśniewska I TAK, Maja Gimińska 

II TAK, Jakub Dąbek II TPS :) 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy. 

Składamy również gorące podziękowania uczniom, którzy 

zakończyli swoją pracę w Samorządzie. Liczymy na Wasze 

cenne wskazówki i wsparcie. 

 

 

Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 

Gardenia 2020 trwały do 15 lutego 2020 roku. Na targach można 

było obejrzeć nowości roślinne, systemy nawadniania, narzędzia i 

maszyny ogrodnicze, szklarnie, tunele foliowe, ogrodową małą 

architekturę, zadaszenia, parasole, meble, a nawet grille. Czwartek i 

piątek były  dniami dla profesjonalistów. W sobotę swój czas mieli 

ogrodnicy-amatorzy. Był kiermasz roślin, ciekawe prezentacje i 

warsztaty. Oczywiście nie mogło na targach  zabraknąć naszych 

architektów krajobrazu. 

 



Zagadki matematyczne 

Trochę inaczej, niby bez zapałek,  

ale metodologia podobna. 

Spróbuj, pogimnastykuj swój umysł. 

Zagadka dla uczniów o otwartym umyśle. 

Są dwa rozwiązania. Znajdź oba. 

Prawidłowe rozwiązanie wskaż swojemu nauczycielowi 

matematyki. 

Otrzymasz za to stosowną ocenę. Powodzenia!!!! 

WALENTYNKI W CZWÓRCE KOLOROWE I WESOŁE 

 

Zdjęcia to jedno, ale zdarzył się i taki mailowy kwiatek. 

Jest pani cudowna, dzięki pani mój dzień staje się lepszy.  

Tu wierszyk, wcale nie z Internetu.  

Kochać mi Ciebie nie wolno 

Los i życie tak chce 

Ale ja kochać Cię będę 

Szkoda tylko, że Ty nie kochasz mnie… 

                        Szymon W.  Kocham Marzenę 



Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym. 

20 stycznia w sali gimnastycznej odbyły się Mistrzostwa 

Szkoły w tenisie stołowym. W turnieju wzięło udział 14 

uczniów. W pierwszym etapie chłopcy rywalizowali w 

dwóch grupach. Następnie odbyły się ćwierćfinały, 

półfinały i mecze o 3 i 1 miejsce. W sumie rozegrano 

ponad 30 spotkań. Mistrzostwo Szkoły wywalczył Cezary 

Wiśniewski z klasy IV TG, który w finale pokonał 

Kajetana Faltynowskiego z klasy I pogimnazjalnej. 

Dwójka ta będzie reprezentować naszą szkołę na 

zawodach powiatowych. Gratulujemy.! 

 

Nasze reprezentacje żeńska i męska w piłkę siatkową ze 

swoim trenerem  p. P. Brokosem 

 

 



Na balu karnawałowym w zaprzyjaźnionym Domu Dziecka w 

Rypinie  - luty 2020 roku. 

 

 

 

W naszej Szkole mamy dwa bliźniacze talenty literackie, które co 

jakiś  czas mamy okazję podziwiać. Bracia B. niby tworzą osobno, 

ale jakoś wzajemnie się dopełniają, co znów można dostrzec  w 

kolejnym Ich literackim pomyśle. Wszyscy wiemy, o kim mowa ☺ 

Za trzema górami, za trzema lasami                        O kocie w … Rypinie 

W mieście z trzema marketami,  

Które na szyldach biedronki nosiły. 
Tam bohater nasz jadł i rósł w siły. 

Bohater  ów jest niezwykłym kotem 

Ale co zrobił? Dowiecie się potem. 
 

Mieścinę tę Rypinem nazywano, 

Bo w czasach Rypy  ją zakładano. 
Żył tam kot Tłustym nazywany. 

Niestety, nie bez powodu, 

Bo jego pan przez kota obżarty 

Nie raz umierał już z głodu. 
 

Kot był tłusty, pyszny i wredny  

Tak w dzień świąteczny, jak i powszedni. 
Sierść jego miękka i buro szara 

Gdyż karma, wcale nie była tania. 

Jadł on sporo, rzec można  niemało 

To jego pana w nędzę wpędzało. 
 

Dnia pewnego pan wrócił do domu, 

Gdy kot jego rozmyślał: Potrzebny on komu? 
Pan z groźną miną, podchodzi do kota, 

Bierze za kark i wystawia za wrota. 

Kot z ogromnym hukiem upadł na siedzenie. 
Klnie okrutnie lecz w główce mu znowu tylko jedzenie. 

 
Minął dzień, dwa, no może cztery, 
Kot tłusty, nie pójdzie na żadne „żery”, 



Nie w głowie mu przecież polować na myszki, 

Już wcześniej, do miski idąc, dostawał zadyszki. 
Pomyślał tłuścioch: Udam się na żebry. 

„Łiskasa”, kierowniku, bo jestem biedny. 

 
Kot w obecnej niełatwej sytuacji, 

Szukając w Rypinie lepszej atrakcji, 

Szalonym pędem wyruszył na miasto. 

Gdyż poczuł nagle ochotę na  ciasto. 
Ogromny koci apetyt go motywował, 

Biegł w te pędy, jak rumak cwałował. 

 
Stacza się z Kościuszki ulicą w dół, potem na Stycznia. 

Był aż tak szybki, że zatrzymała go rypińska policja. 

Policjant pyta: Dokąd  tak spieszysz, kosmaty kolego? 
Kot biegnie dalej, tylko rzucił obelgą. 

Dobiega do ronda i leci pod prąd. 

Ludzie sobie myślą: A to super kot! 

 
Pędzi pod górę, dysząc już nielekko. 

O rany kocie! Czy to jeszcze daleko! 

Kot opada z sił, bo nie zjadł śniadania. 
Krzyczy: O, jejku! Potrzebuję spania. 

Nagle nastąpił wielki spadek akcji. 

Kot wyczerpany zasnął przy sygnalizacji. 

 
Tłuściocha budzą  wkurzeni kierowcy 

Trąbią na niego wszyscy tirowcy. 

Bohater, przeczuwając wielki dym 
Szybko skrył się w Galerii Młyn. 

Idąc, tak pomyślał: Bolą mnie łapki. 

Poszedł do CCC obejrzeć trampki. 
 

Ładne te buty, nie powiem, że nie. 

Ale tyle bulić? O, nie, nie, nie! 

Kot się obruszył i wydarł na sprzedawcę. 

Zaiwanił buty, leżące na wystawce. 
Zachowanie po prawdzie, bardzo chamskie. 

Ale zaraz pożałował, bo buty były damskie.  
 
Szybko się ulotnił, by nie mieć już kłopotów. 

Ubrał buty, lecz bał się reakcji innych kotów. 

W końcu o tolerancję trudno w naszym kraju 
Nawet koty przed kotami w strachu umykają. 

I tak oto został bajkowym w butach kotem. 

Nie uwierzycie, co się stało, co wydarzyło potem. 
 

Brzuch mu zaburczał, wspominając o cieście. 

Kot się odezwał. Ciasta słodkie,  gdzie jesteście? 

Nosem pociągnął i ruszył ich  tropem. 
Jednym słusznym susem zniknął za płotem. 

Ujrzał wymarzone swoje smaczne ciasto. 

Nagle głos z tyłu: Za małe dla nas dwóch to miasto. 
 

Przy cieście inny kot czyhał, rosyjski niebieski, 

Tłustszy i większy w butach bardziej męskich. 
Wyśmiał naszego bohatera różowe kozaczki. 

Spadaj młody, bo zaraz z ciebie wypruje twoje kocie  flaczki. 

Nasz dachowiec jednak ciasta nie odpuszcza 

Miauczy, charczy, prycha i łapki w ruch puszcza. 
 

Wznoszą się tu kurzu całe tumany 

Który dziś z kotów wróci pokonany? 
Nagle jeden ucieka. Który to? Jaki? 

Szczęście, nie nasz, co ma różowe kozaki. 

Zwycięzca nasz lokalny ciasto bierze do pyszczka kociego. 

Drugiemu obcemu kotu już teraz nic do tego. 
 

Jaki morał z bajki o kocie w butach nam wypłynie? 

Proste. Wszystko jest możliwe, tym bardziej w Rypinie. 


