
NASZ ABSOLWENT – MATEUSZ WIŚNIEWSKI 

W VOICE OF POLAND 

 
Ilustracja do artykułu: Mateusz Wiśniewski w Voice of Poland jak 

Czesław Niemen W Voice of Poland podczas Przesłuchań w 

Ciemno uczestnicy niekiedy podejmują się naprawdę trudnego repertuaru. 

Tak też było w przypadku Mateusza Wiśniewskiego, który sięgnął po 

klasyk Czesława Niemena 'Dziwny jest ten świat'. Brawurowe wykonanie 

kompozycji spodobało się Michałowi Szpakowi i Andrzejowi Piasecznemu, 

którzy odwrócili swoje fotele. Mateusz zdecydował się dołączyć do drużyny 

Michała, który jak dobrze wszyscy wiemy też jest wielkim fanem twórczości 

Niemena. Co wiemy o Mateuszu i jakie ma doświadczenie sceniczne? Kim 

jest Mateusz Wiśniewski? Jak się okazuje Mateusz Wiśniewski to nie 

tylko wokalista. Jest także multiinstrumentalistą - gra m.in. na pianinie i 

gitarze. Studiuje wokalistykę jazzową na Akademii Muzycznej im. Feliksa 

Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Scenę dzielił z wieloma znanymi 

muzykami: z Adamem Sztabą, Kasią Cerekwicką, Kubą Badachem, Kasią 

Wilk czy Haliną Młynkową. Jego doświadczenie jest imponujące, ale czy 

wystarczy do wygranej w muzycznym show? Tyle o Mateuszu w ESCE!!! 

Trzymamy kciuki, oglądamy, wspieramy. 

OPIEKA  NAD CZWÓRKĄ MARZENA DRWENCKA 
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W numerze: 
                  Integrujemy się… 

                   Sukces naszej Marty 

                   Architekci krajobrazu 

                   CARMEN na ekranie 

                   Nasze pasje, nasze talenty… 

                  Wolontariusze nie śpią… 

                  Uczniowie z pasją… 

                  Liqui Moly o nas 

                  Co ma koło kulinarne do kebabu? 

                  Zapałczane zagadki  

                  Nasz absolwent w Voice of Poland  

                 Dzień Chłopaka  w II technikum 

                 DKEN 

                 Wypad na Toruń!  

                                

 

                      
 

  

                      el.facebook.com/4nadro 

 

GŁOSUJ  

Na Mateusza na 

stronie vop.eska.pl 

>> Najlepsze 

wykonanie zostanie 

nagrodzone: artysta 

dostanie 100 000 

złotych na promocję 

swojej muzyki w 

Radiu ESKA i 

specjalną 

statuetkę ESKA 

Music Awards! 

 

http://
http://vop.eska.pl/
http://www.ema.eskago.pl/
http://www.ema.eskago.pl/


 

 

 
 

                   

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.  

 



 

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 ☺ 

 

 

Nasi architekci krajobrazu podczas pracy. 

Makiety ogrodów w wykonaniu klasy czwartej  technikum 

architektury krajobrazu. Brawo Wy!!! 

 

 

 

Filip Rumianowski 

facebook.com/ 

Rumianowski-

Photography 

 

 



 

 

CHWALIMY SIĘ PO RAZ KOLEJNY ! 

Ze stron LIQUI MOLY Polska  

 
 

LIQUI MOLY Polska  

19 października 2017 roku ·  

Zauważyliśmy, że największym problem warsztatów, które z 

nami współpracują jest brak pracowników. Właśnie dlatego 

postanowiliśmy wspomóc jedną ze szkół o profilu 

samochodowym i zorganizowaliśmy konkurs "Nakręcamy 

wiedzę ". Główną nagrodą w konkursie było wyposażenie 

szkolnej pracowni w urządzenie Jet Clean Tronic nr 5124 

służące do czyszczenia układów wtryskowych oraz zestawu 

chemii warsztatowej i kombinezonów roboczych. Z 

przyjemnością informujemy, że konkurs "Nakręcamy wiedzę" 

został rozstrzygnięty. W rywalizacji uczestniczyło 6 szkół 

samochodowych z całej Polski. Walka była zacięta, ale 

bezapelacyjnie wygrał Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej 

w Nadrożu zdobywając aż 42510 punktów.  

 

 Zdjęcie szkoły zostało udostępnione 8.379 razy!!!! 

Potwierdzamy. Sprzęt jest już u nas. Przedstawiciel LIQUI 

MOLY Polska odwiedził nas 4 września i przekazał nam go 

wraz z życzeniami sukcesów w nowym roku szkolnym. 

Dziękujemy. 
 

 

Uczniowie zadbali, byśmy zarówno w szkole, jak i w internacie poczuli 

atmosferę święta nas wszystkich. 

DNIA    KOMISJI    EDUKACJI   NARODOWEJ 

Było familijnie i słodko ☺ 
Serdecznie dziękujemy naszym wychowankom za zaproszenie na 

uroczystość w internacie, za miłe spotkanie, za niespodziewane, aczkolwiek 

pięknie podane słodkości. 

                                                                                      Wychowawcy 

 

 

https://web.facebook.com/liquimolypolska/?hc_ref=ARRDyYOlqvMeSzbqhgDaAhUSOQ8tfTo0eg8-qdjpsp0xyNJERV0LIDZPEgDMme-5uVg
https://web.facebook.com/liquimolypolska/?ref=nf&hc_ref=ARSwaog5XbmfgiW9a2nm-TkAQI0WsEbry9iBqaF6XFe1Z8Zjbt0mp3rxPmitFK_Pwcg
https://web.facebook.com/liquimolypolska/?ref=nf&hc_ref=ARSwaog5XbmfgiW9a2nm-TkAQI0WsEbry9iBqaF6XFe1Z8Zjbt0mp3rxPmitFK_Pwcg
https://web.facebook.com/liquimolypolska/?hc_ref=ARRDyYOlqvMeSzbqhgDaAhUSOQ8tfTo0eg8-qdjpsp0xyNJERV0LIDZPEgDMme-5uVg
https://web.facebook.com/liquimolypolska/?hc_ref=ARRDyYOlqvMeSzbqhgDaAhUSOQ8tfTo0eg8-qdjpsp0xyNJERV0LIDZPEgDMme-5uVg
https://web.facebook.com/liquimolypolska/?hc_ref=ARRDyYOlqvMeSzbqhgDaAhUSOQ8tfTo0eg8-qdjpsp0xyNJERV0LIDZPEgDMme-5uVg


 

 
Na wolontariuszy ZS 4 w Nadrożu zawsze można liczyć.  

Kolejna wizyta upłynęła w ciepłej i przyjaznej atmosferze.  
Tak działać potraficie tylko Wy!!! 

Nasi uczniowie odwiedzili po raz kolejny wychowanków  
Domu Dziecka w Rypinie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Październikowy sukces naszej Marty 

 

Październik to dobry miesiąc dla uczniów Czwórki. 
W tym roku uczennica klasy IV Technikum Geodezyjnego Marta 
Tydryszewska zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie w 

ramach "IX Forum Drogownictwa i Geodezji" odbywającym się w 
Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. Drzwi do sukcesu 

otworzyła prezentacja multimedialna wykonana przez Martę pod 
opieką mgr inż. Radosława Wiśniewskiego pt. "Rodzaje obiektów 

hydrotechnicznych w zależności od biegu Wisły". 
Warto dodać, że Marta pokonała uczniów ze szkół w Warszawie, 

Gdańsku czy też w Olsztynie. Gratulujemy serdecznie. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

                       PIERWSZE SPOTKANIE INTEGRACYJNE 
 
 

Jak tradycja nakazuje, dokonały  się, w zarówno w Szkole , jak i w Internacie 

otrzęsiny klas I !!! Obie impreza były bardzo udane ;)Wszystkim pierwszakom 
dziękujemy za udział i życzymy wszelkiej pomyślności zarówno w szkole, jak i 
z nami  w Internacie ☺ 

;

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Z notatek kółka kulinarnego działającego w internacie 
 

W tym roku zaczynamy od kebabu. 
Własnoręcznie zrobiona tortilla z ulubionymi dodatkami 

to najlepszy kebab na świecie ;) 

 

 

 



 

Październik - Międzynarodowy 

Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

Międzynarodowe święto bibliotek szkolnych zostało ustanowione przez 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International 

Association of School Librarianship . Dotychczas było obchodzone co roku 

w czwarty poniedziałek października .W związku z tym zapraszam całą 

społeczność szkolną, zarówno uczniów, jak i nauczycieli do włączenia się w 

obchody Miesiąca Naszej Biblioteki Szkolnej. W ostatnim tygodniu 

października odbędzie się konkurs czytelniczy „Posłuchaj, a ostatnio 

przeczytałam/Em”. Tym razem będzie okazja to wysłuchania recenzji 

ksiąski zaprezentowanej nie tylko przez uczniów ale i nauczycieli.  

Oj będzie się działo!!!                                                 P.M. Bednarczuk 

 

 

                                
Jedzonko i picie na miejscu 

  
Kilkanaście dni temu dla przekąskowych skrytożerców  na dolnym 
korytarzu otworzono automat z suchym prowiantem i napojami. 

W planach "zimowy kącik kawowy". 
Smacznego wszystkim korzystającym ☺       

 
 



 
 

DZIEŃ CHŁOPAKA  - 30 września ☺ 
Wszystkiego najlepszego Panowie! Niech spełniają się Wasze 

marzenia!!! Dziewczęta z klasy drugiej pomimo, że jest ich dużo 
mniej, nie zapomniały o brzydkiej części swojej grupy. 

Ekipa z poczuciem humoru☺ 

 

           
 
 

 

 

Poznaj siebie. Spójrz na ilustrację i wskaż, która osoba Twoim zdaniem jest 

najmądrzejsza. Następnie przeczytaj opis. Dowiesz się co nieco o sobie. 

Osoba numer 1: Jeśli Twój wybór padł na osobę numer 1, która po prostu czeka 

na upadek, oznacza to, że często się poddajesz. Nie stawiasz też czoła 

problemom i większość kłopotliwych sytuacji po prostu akceptujesz. Nie lubisz się 

spierać z ludźmi, nie jesteś osobą asertywną. Nie chcesz się wychylać i 

pozostajesz w cieniu. Masz serdeczne serce i jesteś uczciwym człowiekiem.  

Osoba numer 2: Jesteś osobą uprzejmą, ale masz skłonność do tego, aby decyzje 

podejmować zbyt szybko. Nie poświęcasz zbyt wiele czasu, aby rozważyć 

wszelkie “za” i “przeciw” danej sytuacji. Niestety powoduje to, że często popełniasz 

błędy, których można było uniknąć, jeśli dałbyś sobie chwilę na zastanowienie. 

Przez ludzi wokół siebie jesteś postrzegany jako osoba uparta.  

Osoba numer 3: Jesteś osobą, która do końca trzyma się swoich racji. Rzadko się 

poddajesz. O swoje przekonania walczysz jak lew, ale mądrze. Jesteś 

osobowością biznesową. Świetnie sprawdzasz się w roli szefa. Potrafisz 

analizować dany problem na wiele sposobów, dzięki czemu jesteś w stanie wybrać 

najlepsze rozwiązanie.  

Osoba numer 4: Jesteś prawdziwym buntownikiem! Niestety, czasami zapędza 

Cię to w ślepy zaułek. Zdarza się nawet, że broniąc swoich racji, zaplątujesz się 

tak, że zaczynasz sam sobie przeczyć. Momentami przestajesz myśleć w sposób 

racjonalny. Urodziłeś się po to, aby być rewolucjonistą, chociaż czasami strzelasz 

sobie w stopę. 

 



 
 

Jak żyć, aby być szczęśliwym... 

 

Jak żyć, aby być szczęśliwym... Hmm...  

Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta, jakby się nam wydawało. 
Każdy z nas kiedyś, prędzej czy później, zada sobie to pytanie i podejrzewam, że 

większość ludzi nie będzie umiała odpowiedzieć sobie na nie. 

Przede wszystkim musimy wejrzeć w głąb siebie. Nie liczy się to,  jak wyglądamy. 
Nie! Owszem, to wszystko jest ważne, ale nie na tyle, by czuć szczęście tylko z 

tego powodu. Czy ładna buzia, szczupła i zgrabna sylwetka daje nam szczęście? 

Oczywiście, że nie. Nasze uroki piękna kiedyś miną i będziemy musieli spojrzeć w 
lustro. Co wtedy zobaczymy? Starą pomarszczoną twarz, obwisłe ciało, dużo blizn 

życiowych. 

Życie mamy  jedno. Musimy je przeżyć tak, by odchodząc, czuć ból z tego 
powodu.. Nikt go za nas nie przeżyje. Wiec wejrzyjmy w głąb siebie i zastanówmy 

się, co dla nas jest szczęściem? Co nas uszczęśliwia? Jak byśmy chcieli, aby 

wyglądało to nasze szczęście? 

Dla mnie największym szczęściem jest Rodzina. Dziękuję Bogu, że mam osoby, na 

których zawsze i wszędzie, o każdej porze, mogę liczyć. Dom - to też jest 

szczęście.  Nie ważne czy budynek  jest duży, czy mały. Ważne, żeby było w nim 
„ciepło”, żeby była w nim kochająca się rodzina, że kiedy wracasz do domu, ktoś 

zawsze na ciebie czeka z otwartymi ramionami i serdecznie  Cię przywitał. 

Najważniejszym z tych wszystkich rzeczy jest pogodzenie się z sytuacją, jaka nas 
dotyka i nieprzejmowanie się tym, co mówią o nas inni. Większość nie wie,  jacy 

jesteśmy w środku, nie zna nas. Ludzie niestety oceniają nas w XXI wieku po 

wyglądzie, a nie po charakterze.  To osobiście mi się nie podoba. 
Nie powinno być w naszych czasach dyskryminacji ze względu na wygląd, 

pochodzenie, czy też orientację seksualną. Każdy niech wejrzy w swoją głębię, bo 

tak naprawdę nikt nie jest idealny. Nie przejmujcie się tym,  jak wyglądacie, jak 
ubieracie lub jakiego jesteście pochodzenia. Róbcie to, co do was należy, to, co 

was uszczęśliwia. Cieszcie się życiem, póki jeszcze macie czas. Naprawdę warto 

zrobić sobie rachunek sumienia i zobaczyć, co jest dobre w nas, a co złe. Nie 
uważajcie się za lepszych od pozostałych – to największy z błędów.  A może czas 

coś zmienić w swoim życiu, w samym sobie,  żebyśmy byli szczęśliwi? 

Życzę wszystkim szczęścia, chociaż wiem, że każdy z nas postrzega je  

zupełnie inaczej. Szanuję to i pozdrawiam Was z serca. 

                                                                                              

                                                                                             Sandra III TG 

 
 
 

 
 

Nasz Pierwszaki mają już swoje mundury i prezentują się, 
musicie przyznać wyjątkowo.  

Potwierdza to sesja w jesiennym klimacie.  
Kto ich odnajdzie na zdjęciach? 

 

 
 
 
 
 
 



 
Wycieczka do Torunia połączona z wizytą w Cinema City i Jump 
Arenie okazała się sympatyczną integracyjną wyprawą uczniów 
klas I , II, III. Ponieważ wycieczkowicze sprawowali się 
rewelacyjnie, zaplanowaliśmy kolejną za kilka tygodni, by 
zobaczyć film „ Listy do M 3” 

Pierwszeństwo mają oczywiście Ci , którzy dziś pokazali,  
że z nimi można wiele. 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 


