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Drodzy moi znajomi z ZS NR 4 w Nadrożu. Po wielu latach 

nadeszła pora na jakieś sentymentalne wspomnienia .To już około 

18 lat jak opuściłem progi szkoły. Z perspektywy czasu to połowa 

czasu, który przeżyłem. Miałem dwóch wspaniałych 

wychowawców; p. Janusza Kornowskiego oraz  p. Pawła 

Brokosa.(Zaliczyłem dwie klasy, nie żałując tego). To był 

najpiękniejszy okres mojego życia. Sporo znajomości z tego okresu 

przerodziło się w przyjaźń. W tym czasie zacząłem stawiać kroki 

jako prezenter muzyczny (pasja, która trwa, aż po dziś). Czas mija, a 

ja wspominam Szkołę. To najlepsze moje lata i z chęcią cofnąłbym 

się, aby przeżyć je jeszcze raz. Niestety nie da się cofnąć w czasie. 

Pamiętam jak dziś swoje 18-ste urodziny i moich znajomych, 

przyjaciół, którzy na niej byliście (Ola, Kasia, Artur, Rysiu). 

Dziękuje Wam, że byliście. To były czasy. Mając dwie albo trzy 

płyty CD bawiliśmy się całą noc. Nie to, co teraz.. Szkoła w 

Nadrożu miała swój urok i swój czar. Mimo tych wielu ocen 

niedostatecznych, które udało mi się zebrać, nie żałuję ani jednej 

chwili w tej szkole. Poznałem w niej wielu wspaniałych kolegów i 

koleżanki, którzy na dzień dzisiejszy są pedagogami w tej szkole. 

Ciężko opisać w kilku zdaniach szkołę w Nadrożu, ale dla mnie była 

i jest częścią życia. Tam poznałem wspaniałych ludzi, kolegów, 

koleżanki oraz nauczycieli... 

 RAFAŁ AMLICKI  

Zawsze i z przyjemnością wesprę Szkołę, zapewniając oprawę 

muzyczną uroczystości i imprez szkolnych. Pozdrawiam wszystkich. 



                                                                            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 ☺

 

C O     J E J    W    D U S Z Y   G R A 

Idziemy razem do granicy świtu  
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Bratem ciemności  

Wyznaj swój sekret  

Ojcze otchłani  

Astralny ocean i samotny statek  

Dryfuje w cienie wiecznej podróży  

Rytuał przejścia przez wnętrze mroku  

Duch błąka się w kosmicznej nieobecności 

  

Daria  

Krzemińska 

                                         Daria Krzemińska kl. III technikum 



DAJ GROSZAKA NA ZWIERZAKA 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Nadrożu mają wielkie 
serca. Udowodnili to, przeprowadzając akcję na rzecz 
zwierząt. Z inicjatywy uczniów Filipa Rumianowskiego 
(kl. III technikum geodezyjne) i Angeliki Łęgowskiej (kl. 
I technikum architektury krajobrazu) ruszyła akcja „Daj 
groszaka na zwierzaka”. Od 26 lutego zbierano środki 
i konkretne przedmioty dla schroniska REKSIO 
w Brodnicy. Klasa, która zebrała najwięcej, otrzyma 
wspaniałe, niezwykle przydatne nagrody. Zebrano: 
karmę w puszkach i suchą karmę dla psów, gruby 
makaron świderki i muszelki, obroże, smycze, 
szczotki, zabawki, piłki, gryzaki. Koordynatorzy akcji 
ogłosili konkurs na najfajniejsze zdjęcie pupila. Z tych 
zdjęć stworzono wyjątkową wystawę. Wyniki już 
niedługo. 

 

Ruszył projekt dobry zawód lepsza przyszłość. 
Realizujemy zajęcia dodatkowe, kursy i staże zawodowe.  

 

 



SŁODKIE ZWYCIĘSTWO 

Uczennica Zespołu Szkół im. Ziemi Dobrzyńskiej NR 4 w Nadrożu 
Justyna Reszkowska z kl. II technikum geodezyjnego wzięła udział w 

konkursie na oryginalne wyznanie miłosne do …swojego miasta – 
Rypina organizowanym przez Rypiński Dom Kultury. Uczennicę 

wspierała n-l p. M. Drwencka. 
Uczestnicy mieli napisać dlaczego kochają Rypin w interesujący, 

przykuwający uwagę sposób. Justyna Reszkowska została laureatką 
konkursu na najciekawsze wyznanie dotyczące Rypina i zaproszona po 

odbiór nagrody w Galerii Młyn 14 lutego 2018 roku o godzinie 18.  
Wtedy okazało się także, że Justyna zdobyła nagrodę główną w 
postaci vouchera do NKosmetika , okolicznościowego kubeczka i 
słodkiego walentynkowego lizaka, który jak twierdzi zwyciężczyni 

konkursu był bardzo smaczny.  

 
 

KONKURS - ZDJĘCIE PUPILA 

Głosujemy w konkursie na najlepsze zdjęcie pupila. Głos 
należy oddać za pomocą "like" na facebookowej stronie ZS 
NR 4 pod wybranym zdjęciem w komentarzu. Głosujemy do 

15.03.2018 do godziny 18:00. 

Trwa zacięta walka między sympatykami czworonogów o 
zwycięstwo ulubieńców. Mamy zdjęcia zabawnych, 

pozujących kotów i psów różnych ras i maści. Wszystkie 
nasze i kochane. Zaangażowali się także nauczyciele, których 

pupili możecie oglądać na fb. ☺ 

 

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


A tak walczyliśmy o fundusze na wspaniały cel … 

Uczniowie poszczególnych klas znaleźli sposób na umilenie nam 

przerw upieczonymi przez siebie słodkościami, a przy okazji zebrali 

fundusze na wsparcie poczynań schroniska REKSIO w Brodnicy.   

 

Już lada moment podsumujemy wszystkie konkursy i nagrodzimy 

zwycięzców. Nagrody cekają, tak samo, jak opuszczone psy w 

schronisku na nasze dary. Filip nadal zaprasza na sesje 

fotograficzne klasowe, grupowe, parami , a także portrety.  

DOBRE – POLECAM CZYTAĆ - Krzyś BALICKI   K.II TPS 

Kolejna recenzja dzieła King'a . Dziś ,,Zielona mila". Każdy 

kojarzy film, ale zawsze tak jest, że książka jest lepsza. Na 

początku zaznaczę dla tych nie w temacie -  jest to bardzo 

smutna historia.  Czytając przeżywamy wszystko razem z 

bohaterami, nienawidzimy negatywnych bohaterów, 

bacznie śledzimy ich poczynania, czujemy strach, smutek, 

melancholię, gniew i ten ból, gdy Pan Dzwoneczek... Jest to 

jedna z książek, którą bardzo przeżyłem. Ten, kto 

przeczyta zrozumie.  Całą historie autor przedstawia w 

formie pamiętnika kierownika bloku E Paula Edgecombe. 

Głównymi bohaterami są pracownicy, więźniowie, nawet 

mysz - wszyscy na terenie więzienia Could Mountain. 

Oczywiście nie można pominąć starej iskrówki. Właśnie tak 

więźniowie nazywają koniec swojej drogi przez zieloną 

milę, przez okropny korytarz malowany farbą olejną i  

czekającą na końcu karę. Będącą zadośćuczynieniem. Nie 

krzesłem elektrycznym, tylko starą iskrówką,  maszyną, 

która zmieni ich w pieczone kurczaki. Nie zdradzając 

fabuły,  mogę tyko tyle dziś powiedzieć. Pisząc kolejne 

zdania, zabrałbym Wam coś z tej książki. Czy istnieje 

sprawiedliwość? Kogo przysmaży stara iskrówka?  Polecam 

poszukać odpowiedzi w książce, a leniuchom w filmie.

 



,,Dzień wiosny” u nas … W programie m.in. : 

1. Od godz. 800 do godz. 1035 - rozgrywki sportowe 

• Turniej piłki nożnej (strój sportowy obowiązkowy) 

2. Otwarcie dnia samorządności. 

3. Prezentacje odbywające się w stołówce: 

• Recytacje uczniów klas 4-5 Szkoły Podstawowej w Nadrożu 

• Prezentacja klasy I Technikum TAK/TPS 

• Recytacje uczniów klas 6-7 Szkoły Podstawowej w Nadrożu 

• Prezentacja klasy II  i III Technikum TG/TPS 

• Konkurs o wiedzy dobrych manier 

• Prezentacja klasy IV Technikum TG/TB 

• Prezentacja klasy IV Technikum TAK/TPS 

( Wiosenne prezentacje klas polegają na przedstawieniu talentów np. 

recytacja wierszy, zaśpiewanie piosenki i różnego typu inne talenty; 

przewidziane stroje wiosenne) 

4. Ognisko integracyjne z pieczonymi kiełbaskami. 

5.Rozstrzygnięcie konkursu recytatorskiego ,,Poetycko o dobrych 

manierach,, i wręczenie nagród. 

Harcerskie wieści… - od dh. Patrycji Brzezickiej 

Blisko czterystu harcerzy wzięło udział w X Rajdzie Braterskim 
organizowanym przez 42 Wielopoziomową Drużynę Harcerską im. Wicka 

Frelichowskiego w Chojnicach. Tegoroczna edycja odbyła się pod nazwą 

„Armagedon” i nawiązywała do nawałnicy, która przeszła nad regionem w 
sierpniu ubiegłego roku. Reagowanie w sytuacjach kryzysowych, edukacja 

ukierunkowana na pierwszą pomoc, a także 12 rocznica powstania 42 

Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Wicka Frelichowskiego w 

Chojnicach i 100-lecie ZHP, leżały u podstaw organizacji X Rajdu 
Braterskiego. Cztery żywioły: ziemia, woda, ogień i powietrze, były myślą 

przewodnią poszczególnych etapów trasy rajdu. Park Tysiąclecia stał się 

miejscem gdzie „królowała” woda. Poszczególne patrole stanęły przed 
pięcioetapowym zadaniem, podczas którego zdobywali elementy 

potrzebne do zaliczenia całej konkurencji. W pierwszym punkcie udzielali 

pierwszej pomocy osobom porażonym przez prąd, za prawidłowe 
wykonanie otrzymali przewód elektryczny. W kolejnym punkcie musieli 

powalczyć o butelkę, następnie wybrać materiały przydatne podczas 

filtrowania wody. Czwarty etap polegała na przepompowaniu wody, która 

trafiła do wcześniej zdobytej butelki. Finałem zadania było połączenie 
wszystkich elementów- przefiltrowanie zdobytej wody i przygotowanie 

herbaty z użyciem otrzymanego wcześniej przewodu elektrycznego. 

Na uczestników Rajdu Braterskiego czekały także inne niespodzianki. 
Wieczorem, uczestnicy X Rajdu Braterskiego, 

 

bawili się podczas  koncertu grupy Wszyscy Byliśmy Harcerzami. 

 



NIE ZE MNĄ TE UŻYWKI… 

W dniu 6 marca 2018 roku grupa pięciorga naszych uczniów – 

pierwszoklasistów w osobach: Angelika Wysocka, Katarzyna 

Rzepecka, Oskar Jabłoński, Adrian Łaszkiewicz, Mateusz Wireński 

brała udział w konkursie profilaktycznym: „ Nie ze mną te używki” w 

ZS 2 w Rypinie.Zakres wiedzy konkursowej obejmował prawne 

aspekty /3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkotykom, nikotynizmowi, 

alkoholizmowi/.

       

 

Tylko 10 – tki dla „wojskowych” z Nadroża 

Grupa wojskowa z Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej 
w Nadrożu, odbywa w każdy piątek zajęcia, na których tym 
razem zapoznawała się z tajnikami łucznictwa. Pod okiem 

Wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa 
Tradycyjnego p. Piotra Chreścionko, młodzież poznawała 

historię dyscypliny oraz sprzęt niezbędny do jej uprawiania. 
Nie obyło się bez części praktycznej. Strzelanie do tarczy i 

próbowanie swoich sił pod okiem instruktora wywołało bardzo 
dużo pozytywnych emocji. Takie bezkrwawe polowanie to 
okazja do ciekawego spędzenia wolnego czasu, świetnej 

zabawy i nabycia nowych umiejętności. Być może w 
przyszłości, zachęceni pasją znanego i utytułowanego 

zawodnika, jakim jest pan Piotr Chreścionko, wyrosną nowi 
reprezentanci naszego powiatu na zawodach krajowych i 

międzynarodowych. 



V Przegląd poezji św. Jana Pawła II i poezji 

poświęconej św. Janowi Pawłowi II  

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

już w czwartek 22 marca od 9 rano w stołówce 

szkolnej. 

 

Naszą placówkę będą reprezentować  

Angelika Wysocka z klasy I TAK   

i Paulina Lubomska z klasy II TG.  

Życzymy wszystkim wspaniałych wrażeń,  

wiele pięknych i wzniosłych doznań. 

CZAREK SIĘ CZĘSTO CHOWA ☺                                   16 

marca 

2018 
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☺  
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