
 

Naszym kochanym uczniom,  

którzy tak pięknie 

zaangażowali się  

w opracowanie i przygotowanie 

zarówno w Szkole,  

jak i w internacie,  

uroczystości z okazji   

Dnia Komisji Edukacji Narodowej  

dla nauczycieli,  

pracowników socjalnych  

i emerytów  

najserdeczniejsze podziękowania. 

Daliście nam wiele przyjemności, 

radości  

i wzruszeń.          Dyrektor i pracownicy                        
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                     Od 1 września 2016 roku obowiązki dyrektora 

Zespołu Szkół NR 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu pełni  

mgr inż. Anna Banasiak.  

                              

 

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 

 

      

Imię: Anna 

Nazwisko: Banasiak 

Stanowisko: dyrektor ZS 4 w  Nadróżu 

Stan cywilny: mężatka 

Zawód: nauczyciel 

Specjalność: architektura        

                       krajobrazu,    

                       warzywnictwo 

Pasje, hobby, zainteresowania: 

sport /bieganie, żeglarstwo, pływanie , 

itp./ 

turystyka / poznawanie i   zwiedzanie    

                   najciekawszych  miejsc  

                   w naszym kraju/ 

projektowanie, tworzenie i pielęgnacja 

ogrodów i terenów zielonych 

filmy i książki o zróżnicowanej tematyce 

teatr, musical, opera, operetka, itp. 

 

 



                 

             Ich pasje… Ich talenty… 

Rozpoczynamy prezentację prac naszej koleżanki, uczennicy 

klasy trzeciej technikum – Darii Krzemińskiej. 

 Głównie / jak sama przedstawia/ to format A4. Motywy są 

bardzo różnorodne, poczynając od kwiatów, przez bajkowe postaci, 

portrety osób rzeczywistych, po samochody itd. ;) Daria wykonuje 

także rysunki na zamówienie. Nie stanowi dla Niej problemu  

wykonanie rysunku na ścianie :)  

 

 

 

 

 

Anna Banasiak jest nauczycielem dyplomowanym. W zawodzie nauczyciela 

pracuje 25 lat. Przez cały ten czas związana jest ze szkolnictwem 

zawodowym. Ukończyła wydział ogrodniczy SGGW w Warszawie. Jest 

również absolwentką studiów doktoranckich na UP w Bydgoszczy oraz 

studiów podyplomowych z zakresu biologii. Wizja rozwoju szkoły – Zespołu 

Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu związana jest z kształceniem 

zawodowym. Jej zdaniem szkoła posiada kadrę  i możliwości rozwoju bazy 

kształcenia w kierunkach związanych z motoryzacją, budownictwem, 

geodezją, ale również i architekturą krajobrazu, florystyką i ogrodnictwem. 

Młodzież może zdobywać umiejętności zawodowe w technikach, ale osoby 

już pracujące i chcące uzyskać nowe umiejętności albo zdobyć uprawnienia 

do przejęcia gospodarstwa rolnego podczas nauki znacznie krótszych 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Szkoła to jednak nie tylko nauka, 

równie ważne jest  kształtowanie osobowości ucznia, rozwijanie jego 

zainteresowań i wskazanie możliwości budowania własnej przyszłości na 

terenie powiatu.  

Od 1.09.2016 

roku obowiązki 

Dyrektora 

Zespołu Szkół  

Nr 4 im. Ziemi 

Dobrzyńskiej 

pełni  

mgr inż. Anna 

Banasiak.  

 



  

                     

Mundurowi z ZS Nr 4 w Nadrożu w terenie… 

Od pierwszego września 2016 roku uczniowie ZS 4 w Nadrożu 

swoje zainteresowania mogą rozwijać w specjalnie dla nich 

przygotowanym i opracowanym bloku zajęć obronnych. We 

wrześniu klasa pierwsza technikum geodezyjnego i pojazdów 

samochodowych odbyła pierwsze ćwiczenia terenowe. W ich 

zakres  wchodziła musztra bojowa, podstawy topografii i 

terenoznawstwa. Uczniowie poznawali zasady orientowania się 

w terenie bez mapy. Rozpoznawali kierunki świata przy pomocy 

przedmiotów terenowych, zjawisk przyrodniczych oraz ciał 

niebieskich. Zajęcia zostały zorganizowane dla uczniów klasy 

pierwszej, którzy wykazują zainteresowania sprawnościowo-

obronne. Będą one kontynuowane przez cały cykl kształcenia. 

Zajęcia sprawnościowe organizowane są pod kątem 

przygotowania uczniów do testów obowiązujących podczas 

naboru do policji i wojska. W czasie ćwiczeń uczniom dopisywał 

dobry humor, pomimo wielu kilometrów marszu. 

 

 

          

OTRZĘSINY CZAS PRZEŻYĆ! ☺ 

Ci spośród  nas, którzy pierwszy rok uczą się w naszej 

Alma Mater musieli zgodnie z tradycją przejść rytuał otrzęsin. 

Wydarzenie miało miejsce najpierw w internacie. 

Następnie przed budynkiem szkoły. 

 

 

 

 



 

 

Mamy zwyciężczynię konkursu: 

„Proces powstawania obiektów inżynierskich” 

Niedawno odbył się etap szkolny, konkursu organizowanego 

przez Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, na najlepszą 

prezentację multimedialną pt.” Proces powstawania obiektów 

inżynierskich”. Zwyciężczynią okazała się  uczennica IV klasy 

Technikum Geodezyjnego – Paulina Gawrońska, która 

reprezentowała wraz z opiekunem p. Radosławem Wiśniewskim 

naszą szkołę w Ogólnopolskim Forum Drogownictwa i Geodezji w 

Bydgoszczy w Zespole Szkół Budowlanych. Znamy już wyniki 

rywalizacji. Paulina okazała się najlepsza i wygrała konkurs. 

Serdecznie gratulujemy! 

 

 

 

Zajęcia tego typu będą organizowane cyklicznie i zgodnie z 

przyjętym programem "bloku obronnego". Będą one dotyczyły 

m.in. zabezpieczenia miejsca zakwaterowania, maskowania 

pododdziału, maskowania indywidualnego, zachowania się w 

czasie zagrożenia różnego rodzaju , poruszania się 

indywidualnego i zbiorowego w różnym terenie. Mundury i 

obuwie zostało zakupione przez organ prowadzący szkołę - 

Starostwo Powiatowe w Rypinie. Opiekunem uczniów bloku 

obronnego jest mgr inż. Paweł Brudzyński .  

Zajęcia odbywają się przy współpracy z Ligą Obrony Kraju oraz 

ZHP Hufiec Rypin. Zajęcia te stanowią poszerzenie możliwości 

wyboru drogi po ukończeniu szkoły, gdyż wszyscy uczniowie 

będą mieli kwalifikacje zawodowe związane z geodezją lub 

pojazdami samochodowymi. 

 



 

Stypendystka Rady Pedagogicznej ZS Nr 4 w Nadrożu 

Od kilku lat nauczyciele ZS 4 w Nadrożu są fundatorami 

stypendium dla gimnazjalisty z najlepszą średnią, 

rozpoczynającego naukę w „Czwórce”.  W bieżącym roku 

szkolnym stypendium otrzymała uczennica klasy I technikum 

geodezyjnego -  Karolina Cyrankowska.  

Uczennica jest absolwentką Gimnazjum w Karnkowie, które 

ukończyła ze średnią 4,76.  

Lubi uprawiać sport. Brała udział w zawodach z lekkoatletyki i 

piłki nożnej. Jej pasją jest piłka siatkowa. Znaczne sukcesy 

Karolina osiągnęła w grze w szachy . 

 

 

Międzynarodowy Dzień Dziewczyn - o co chodzi w tym 
święcie? 

Jednym z zagadnień, na które uwagę zwracać ma święto 11 

października, jest fakt, że na całym świecie co 7 sekund za mąż 

wydawana jest dziewczynka, która nie ukończyła jeszcze 15 roku 

życia. W wielu krajach świata za mąż wydaje się znacznie młodsze, 

nawet dziesięcioletnie dziewczyny. Przyjmując w tak młodym wieku 

rolę żony, dziewczynki są pozbawiane szans na jakąkolwiek 

edukację. Oprócz tego, narażone są na dyskryminację, przemoc ze 

względu na płeć a także na przedwczesną śmierć, związaną z 

możliwym porodem w tak młodym wieku, przed osiągnięciem pełnej 

dojrzałości fizycznej. Dziewczynki te są pozbawiane przede 

wszystkim możliwości bycia dzieckiem. Właśnie to chce 

zaakcentować Organizacja Narodów Zjednoczonych przez 

ustanowienie Międzynarodowego Dnia Dziewczynek. Jak wynika z 

raportu organizacji Save The Children, w Afganistanie, Nigerze, 

RPA, Indiach, Somalii czy Jemenie co 7 sekund za mąż wydawana 

jest dziewczynka poniżej 15 roku życia. Często ich małżonkami 

zostają dużo starsi od nich mężczyźni. Szacunki UNICEF pokazują, 

że obecnie na świecie nawet 700 mln dziewczynek pozostaje w 

związkach małżeńskich. Liczba ta drastycznie rośnie i w 2030 roku 

wynosić może nawet 950 mln. 

Ponad 62 miliony nastolatek na całym świecie nie ma 
dostępu do edukacji, ponad 15 milionów z nich jest 
przymusowo wydawanych za mąż, a niemal 3 miliony 
zostaje matkami, samymi będąc jeszcze dziećmi. Na 
całym świecie obchodzimy 11X  Międzynarodowy 
Dzień Dziewcząt. Pomyślmy o tych, które nie mają i nie 
miały takiego dzieciństwa jak my... 

Otrzymała Puchar dla 

Najlepszego Amatora w 

Młodzieżowych 

Mistrzostwach Powiatu 

Rypińskiego w Szachach 

Szybkich. Kilkakrotnie 

uczestniczyła w zawodach 

szachowych na szczeblu 

gminnym, powiatowym i 

wojewódzkim.   

Gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów. 

 



 

Internacki bilard 

Do użytku wychowanków internatu przy ZS NR  4 w Nadrożu 

pozyskano stół do bilardu. 

W czasie wolnym uczniowie poznają różne odmiany tej gry. Dla 

niektórych jest to pierwsze zetkniecie się z tą dyscypliną 

sportową. Z zapałem zatem ćwiczą. 

Oprócz gry w bilard mieszkańcy mają do dyspozycji salę 

gimnastyczną, boisko, stół do tenisa stołowego, gry logiczne ora 

konsolę PS3. 

 

 

 
Uwaga Uczniowie !!! 

 
Ogłaszamy nabór do Grupy Kabaretowej  

przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu ;) 

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy;) 

Zapisy do Grupy Kabaretowej  

odbędą się w dniach 12 - 15 września  

w internacie ZS4 w Nadrożu ;) 

Zapisywać można się u Pani Magdaleny Baldouskiej 

 lub u Pauliny Gawrońskiej ( klasa IV TG ) ;) 
 

 



 

Dlaczego tu jestem? – wypowiedzi uczniów klasy pierwszej 

technikum samochodowego. 

 

Przyszedłem do tej szkoły do klasy o profilu technik pojazdów 

samochodowych, ponieważ słyszałem tylko dobre rzeczy o tej placówce. 

Wiem, że po tym kierunku na pewno będę mieć pracę. Znam wiele osób, 

które tu się uczyły. Wszyscy bardzo to sobie chwalili. Polecali mi szkołę. 

Atmosfera jest tu ciepła, życzliwa i można się tu szybko zaaklimatyzować. 

                                                                                       Sebastian Nadolski 

Wybrałem tę szkołę ze względu na profil – technik pojazdów 

samochodowych. Słyszałem bardzo dużo pozytywnych opinii o ZS 4, o 

sympatycznej atmosferze, pozytywnej energii bijącej od ludzi. Poza tym 

pięknie wygląda budynek placówki w zielonym parku zachwycającym oko. 

Wygląd szkoły miał także wpływ na mój wybór. Dziś jestem z niego 

zadowolony i mam nadzieję, że będzie to udany dla mnie rok szkolny. 

                                                                                         Kacper Borowski 

Przyszedłem do ZS 4 , ponieważ jest tutaj jedyny profil, który mnie 

interesuje. Zawsze interesowałem się samochodami, co ułatwiło mi wybór. 

Podobało mi się też wojsko. Kolejnym argumentem jest to, że mój brat 

uczęszczał do liceum o profilu wojskowym i to, co opowiadał, 

ukierunkowało mnie. 

                                                                                   Szymon Byblewski 

Przy swoim wyborze kierowałem się zainteresowaniami: wojsko i 

samochody. Dzięki temu po ukończeniu szkoły mogę dostać dobrą pracę na 

całe życie .Poza tym nie lubię siedzieć w miejscu, Ta szkoła mi to 

zapewnia. 

                                                                               Radosław Pruszkiewicz 

 

Jej dojrzałość, wrażliwość i dociekliwość  zaskakują. Powodują, że czytasz raz, 

wracasz do przeczytanego, by odkryć nowe, poczuć wnikliwiej. Autorka stosuje 

metodę oszczędnego zarządzania słowem, ale bardzo trafnego i konkretnego. 

Rzeczywiście wie czego chce. Wie, co chce przekazać i znalazła na to, swój literacki 

sposób. Głębia Jej uczuć i emocji zachwyca. Trzeba czytać, odnaleźć wspólne, 

zatrzymać się, by przemyśleć, dostrzec, co ważne w życiu. Odwiedźcie  Martę na 

Jej blogu i poznajcie Ją na nowo. Myślę, że to może być dla wszystkich ciekawe 

doznanie. Odkryjecie tam zupełnie inną dziewczynę. Pełną wątpliwości, niepokoju 

i troski. Takiej ze szkoły Jej nie znacie . Współczesny świat nie sprzyja wrażliwym 

ludziom. Łzy, empatia, pochylenie się nad trudną codziennością , nieszczęściem 

bliźniego to coś, czego nie wypada okazać, by nie być śmiesznym dla otoczenia. 

Niegdysiejsza szczerość obecnie nazywana jest naiwnością. Dziś w cenie jest 

powierzchowność i egoizm, zadufanie w swoim ego, skupienie się na swoich 

wydumanych problemach, gdy wokół ludzie topią się w prawdziwych smutkach i 

tragediach. Marta jest prawdziwym dowodem na to, że nie dla wszystkich, że 

wciąż nawet wśród bardzo młodych ludzi są jednostki dostrzegające sedno życia i 

czujące bardzo głęboko . To napawa ogromnym optymizmem. 

Dziś dziękujemy Marcie za wkład w redagowanie CZWÓRKI, za jej zawartość.  

Życzę Ci, Marto powodzenia i dziękuję za wszystkie głębokie emocje, których 

dostarczasz czytelnikowi w swej poezji. 

 Z przeświadczeniem i wiarą w   narodziny wartościowych tomików poezji. 

                                MARZENA DRWENCKA                                                                            



                                                                                                                                                                  

CZWÓRKA dziękuje Marcie Porzeczce Krzak 

Pewnego dnia cztery lata temu w bibliotece Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi 

Dobrzyńskiej w Nadrożu poprosiłam uczniów o materiały do naszego szkolnego 

pisemka CZWÓRKA. Ktoś odezwał się, że jedna z uczennic,  wtedy  pierwszej klasy 

technikum budowlanego, pisze wiersze. Pomyślałam, czemu nie. I tak to się 

zaczęło. Marta miała  swoją stałą stronę w gazetce szkolnej – MARTA PORZECZKA 

KRZAK. Zamieszczaliśmy tam każdego miesiąca coś z Jej twórczości. Uczennica 

brała z powodzeniem udział w konkursach recytatorskich, literackich, poetyckich. 

Miała swoje sukcesy. Śpiewała w szkolnym chórze. Zapytałam Martę o Jej prace. 

Podała mi wtedy adres swojego bloga -  / zakochaneniebo.cytaty.info/ 

Oto, co tam pisze o sobie  : „ Choleryczka, której lepiej nie drażnić. Zaborcza, 

przekorna, despotyczna wobec siebie i innych. Gdy postawię sobie jakiś cel, 

zrobię wszystko aby go osiągnąć. Nie jestem zbyt wylewna, czekam aż inni zrobią 

pierwszy krok.” 

Może to, że nie jest zbyt wylewna w kontaktach interpersonalnych , spowodowało, 

że znalazła inny sposób przekazu swych myśli – przelała je na papier – wysłała w 

przestrzeń, w świat. 

Blog Marty zaskoczył mnie bogactwem, wielkością, ilością, rozmiarami. Autorka 

działa tu  od listopada 2010 roku. Stworzyła sobie swój  intymny osobisty 

prywatny świat - swoistego rodzaju współczesny dziennik życia młodego 

człowieka ukierunkowany  na  stronę emocjonalną. Znajdziecie tu aforyzmy, myśli, 

opowiadania, haiku, dzienniki, wiersze, itd. Marta nie ogranicza się formą 

wypowiedzi. Przekazuje wprost i trafnie treści, rodzące się w Jej umyśle. Sprawnie 

i zręcznie ubiera w słowa. Nabrała w tej sztuce wprawy i przychodzi Jej to z 

łatwością , ale także daje dużo przyjemności i radości.  Ogrom myśli, które chce 

przekazać  -  zaskakuje. Odnosi się wrażenie, że treści eksplodują, pozostawiając 

po sobie wierszowane ślady.  Chociaż tematy przez Nią poruszane nie są dziś 

popularne . Są często ciężkie i mało pozytywne. W kontaktach bezpośrednich 

spokojna i opanowana. W swej poezji jest ekspansywna. Nie przemyca lecz 

wychodzi naprzeciw problemom współczesnego świata, trudnym życiowym 

sprawom, wątpliwościom i sprzeciwom młodego człowieka. Stanowczo i głośno 

wypowiada swoje zdanie. 

 

 

Dlaczego tu jestem? – wypowiedzi uczniów klasy pierwszej 

technikum geodezyjnego. 

Chciałam przyjść do tej szkoły, ponieważ jest w niej miła atmosfera, fajni 

nauczyciele. Gdy byłam na drzwiach otwartych, to wszystko było świetne 

zorganizowane. Nie dojeżdżam codziennie , ponieważ jestem w internacie.  

Jestem tu z najlepszą przyjaciółką, z którą również mieszkam w pokoju w 

internacie. Wiem już , że jestem w fajnej klasie , z którą świetnie się 

dogadujemy. 

                                                                                   Paulina Lubomska 

Przyszłam do szkoły w Nadrożu, ponieważ z miejscowości, w której 

mieszkam, nie miałam odpowiednich dojazdów do bliżej położonych szkół. 

Pasuje mi , że ta szkoła nie jest w mieście. Mieszkam w internacie i jest to 

dla mnie nowe pouczające doświadczenie. Mój brat także chodzi do tej 

szkoły, dlatego mam także jego wsparcie. Placówka jest niewielka, więc 

łatwo mi się w niej odnaleźć. Jest tu spokojnie. 

                                                                                Karolina Cyrankowska 

Wybrałam tę szkołę, ponieważ do innych szkół miałam trudny dojazd. 

Znajomi, koledzy proponowali mi tę placówkę. Mówili, że jest fajna,  że 

jest tu sympatycznie. Nauczyciele i starsi uczniowie są życzliwi i mili. 

Najważniejsze – jest tu kierunek geodezja. W innych szkołach nie 

znalazłam tego profilu. 

                                                                               Weronika Poniatowska 

Podjęłam decyzję o dalszym kształceniu się w tej szkole, ponieważ 

odpowiada ona moim wymaganiom. Chcę w przyszłości zostać geodetką, 

ponieważ od zawsze interesował mnie ten zawód. Bardzo lubię sport, a tu 

jest wielka hala sportowa. Przyszłam też do tej szkoły, bo mam nadzieję, że 

się w niej usamodzielnię. Jestem bardzo ciekawa tego, w jaki sposób 

nauczają nauczyciele, jak prowadzą lekcje. 

                                                                            Wiktoria Paulina Nowicka 



 

Dzień integracyjny w Zespole Szkół Nr 4 

im. Ziemi Dobrzyńskiej  w  Nadrożu 

Dzień integracji w ZS Nr 4 w Nadrożu dla uczniów klasy  

pierwszej zorganizował Samorząd Uczniowski pod opieką 

pedagog szkolnej Danuty Marynowskiej. W piątek 12.09.2013 

roku pierwszoklasiści  mogli wykazać się swoimi talentami w 

różnych konkurencjach. Imprezę rozpoczęła krótka, 

humorystyczna prezentacja „rodziny królewskiej”, która czuwała 

nad bezpieczeństwem całego dnia.  

 

Następnie uczniowie brali udział w  konkurencjach, 

sprawdzających umiejętności pierwszoklasistów m.in. pokazie 

scenek tematycznych, jedzeniu na czas. Uczniowie technikum 

geodezyjnego i technikum pojazdów samochodowych  złożyli 

przysięgę pierwszaków. Samorząd Szkolny przygotował 

niespodziankę dla nauczycieli, którym po raz pierwszy 

powierzono nowe obowiązki; mgr Annie Banasiak -  dyrektora  

 

ZS 4 w Nadrożu, mgr inż. R. Wiśniewskiemu – wychowawcy. 

 

„Nowicjusze”, podobnie jak rozpoczynający naukę, uczestniczyli 

w zabawie. 

 


