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28 FINAŁ WOŚP… 

 

To poleca czytać Krzyś… 

Konkurs antyczny rozstrzygnięty 

Zapałczane zagadki matematyczne  

p. J. Kornowskiego 

                   Konkurs! Konkurs! Konkurs! 

Im. A. Główczewskiego 

„ Bohaterowie literaccy w Rypinie” 

To, co ważne dla każdego ucznia i nauczyciela… 

#Nieżalujęwyboru 

„Majowe”  pasje i zainteresowania … 

Po maturze próbnej na wesoło 

W schronisku REKSIO w Brodnicy 

Klasa III TAK wciąż projektuje ogrody 

Egzamin z logiki 

Czas studniówki tuż, tuż, … 

Przed nami ferie 

 

 

ZAPAŁCZANE ZAGADKI MATEMATYCZNE 
Kontynuujemy serię zagadek matematycznych, których rozwiązanie polega na 

przełożeniu jednej zapałki w taki sposób, by równanie było prawdziwe. Uczeń, 

który dwukrotnie jako pierwszy zgłosi się do swojego Matematyka  z 

prawidłowymi czterema równaniami, otrzyma bardzo dobrą ocenę cząstkową z 
matematyki. Zachęcamy Was do udziału w zabawie, tym bardziej, że motywacja 

jest dość mocna!!! ☺ W końcu piątki z matematyki nie zdarzają się co dzień. 
Życzymy Wam sukcesów. Zagadki układa dla nas p. Janusz Kornowski.  

 

 
                       

https://www.facebook.com/hashtag/nie%C5%BCaluj%C4%99wyboru?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBZhjGss4m9Qa-2Fj-vGj9sC9FAvJRtbL8qZHxsyNJutzZ4PAHDD3eJ6v3zk2Dc5VU1PlI8W3R-yThOPaiA1GHuwFnOqEl_9U5juOwlUd8yxEA3egb80LdqLksKyS8Q6lv2VssUw0zNxBzrhe8x3S2XNeczv6gHjhgSvC2xYuRBJL3Bhpyv9zAbFnGFR2Gpp-doEm_OZhGgELLLeEeTfmNN6xMRY5-bP5731VsekhL-cAzLFwkr1P9LfdkMEZqwRx8dftr_zadOEWVz1ZQbI62arXQYwqKJEdjJlitKrPtHXHG3oaARi_HCWZnpE7S3kpbsKdplr_wkjiYpvAbpVdjK0A&__tn__=%2ANK-R


Po maturze próbnej… 

 

Tu dla Was zestaw pytań testu pisemnego  

/ w oparciu o wydarzenia bardzo aktualne / 

 z języka polskiego.  

Czy Wasze zainteresowania ułatwiłyby i na ile ten 

egzamin? 

 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

TO POLECA CZYTAĆ KRZYŚ 

Ostatnio nie było recenzji książki i tym razem też nie 

będzie. Jednak w zamian będzie komiks Briana Azzarello 

(rysunku Lee Bermejo) pod tytułem, który zwraca na siebie 

uwagę, ponieważ jest pseudonimem znanego wszystkim 

antagonisty Batmana – Jokera. 

Wszyscy jesteśmy świadkiem tego, że komiksy zarówno 

DC i Marvela stają się popularne, głównie przez filmy, które 

pojawiają się regularnie. Ten Mr. J. nie będzie przypominał ani 

Jokera granego przez Nicholsona, ani Joaquin’a Phoenix’a, ani 

tych z seriali animowanych. Można go porównać z Jokerem 

Heath’a Ledger’a. Ledger gra psychopatę z bliznami na twarzy 

i z makijażem klauna, który chce wprowadzić jak najwięcej 

chaosu w mieście. Joker Azzarello pragnie zemsty, śmierci 

wrogów, Gotham w płomieniach. Obaj nie chcą żadnych 

pieniędzy.  Ale może po kolei. 

Wszystkie zbiry w Gotham zaczynają się niepokoić, 

ponieważ Joker zostaje uznany za zdrowego i niegroźnego, 

więc ma wyjść z Azylu Arkham(zakładu zamkniętego). 

Odbiera go nasz bohater Johnny Frost, który z każdą następną 

stroną będzie chciał być jak Joker. Cała historia jest opisana z 

perspektywy Frosta – nowego lojalnego i naiwnego 

pomocnika. Razem z nim odbędziemy podróż do umysłu 

klauniego księcia zbrodni. Ujrzymy obłąkany, szaleńczy świat 

oraz zwariowany umysł Jokera, który jest ogarnięty 

wciekłością, że podczas jego nieobecności podzielono się jego 

majątkiem. Pragnie znowu coś znaczyć, mieć władzę, aby się 

go bano i aby ulice Gotham spłynęły krwią. Okładka jest 

idealnym odzwierciedleniem tego,  z czego zasłynął Joker – 

charakterystyczny uśmiech, który nigdy nie wróży nic dobrego. 



Ilustracje wewnątrz  również oddają klimat miejsca  historii. 

Na wyróżnienie zasługuje Patricia Mulvihill, która kolorując 

komiks użyła zgniłych barw, podkreślających,  jak zepsutą 

postacią jest Joker i jak zatruwa Gotham. 

Moim zdaniem to bardzo dobry komiks. Można go 

indywidualnie interpretować,. Ma  otwarte zakończenie i daje 

nam to , czego chcemy – Morderczego Klauna w akcji. Dużo 

nieczystych zagrywek, które Mr .J. zawsze stosował, sporo 

nieprzewidywalnych zachowań , którego charakteryzują jego 

postać . 

 Popieram zdanie, że jest to lektura obowiązkowa, tuż 

obok „Killing Joke” Alana Mooora, dla tych, których interesuje 

główny antagonista Batmana. Przy okazji, chciałbym zwrócić 

uwagę, że Joker to nie tylko Heath Ledger i Joaquin Phoenix, 

ponadto  w komiksach i serialach/filmach animowanych, nawet 

filmie Burtona dopiero w pełni można poznać te postać. 

   K. Balicki 

Szkolny konkurs z wiedzy o świecie antycznym 

za nami. 

I miejsce - Justyna Ławicka 

II miejsce - Krzysztof Balicki 

III miejsce - Katarzyna Rzepecka 

GRATULACJE  



Klasa III TAK projektuje ogród wiejski . 

 Ale się męczą 😀😀😀😀 

 

KONKURS! KONKURS! KONKURS! 

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie 

 zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu rypińskiego 

do wzięcia udziału w Konkursie Prozatorskim  

im. Aleksandra Główczewskiego „Bohaterowie literaccy w Rypinie” 

pod patronatem Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu oraz 

Przewodniczącego Rady Miasta Rypin. 

Aby wziąć udział w konkursie należy do 14 lutego 2020 r. 

dostarczyć do biblioteki opowiadanie składające się maksymalnie z 

500 słów, w którym pojawi się postać wybranego bohatera 

literackiego i które będzie dotyczyło Rypina 

 (np. osadzone w rypińskich realiach, dotyczące historii Rypina oraz 

ludzi z nim związanych) w 4 egzemplarzach.  

Dozwolone są różne formy literackie (kryminał, horror, fantasy, 

science fiction, romans, komedia, itd.). 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie luty/marzec 2020 r. 

Regulamin dostępny na stronie internetowej:  

http://biblioteka-rypin.pl/…/konkurs-im-aleksandra-glowczew… 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY.  

Prace proszę przesyłać do 9 lutego na adres 

mailowy  

marzenadrwencka@wp.pl 

Za udział w konkursie otrzymacie piątkę z języka 

polskiego. 

https://www.facebook.com/humanistycznyumk/?__tn__=K-R&eid=ARAIRRbTwQGipZxXQTb5Q9sJ8tmWS2gp6upy22Uex66wtMHKWmjp9B-J9jBx3_3-z11kdl84KWBXku2q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARABByBf2vLCh7BsZMOvfjWBBA4TbJo5axadQKniJGYdMXobHp5MUDvdKhX37l9AfRUnfRefaCSiNf5hJFXs-IB-dUi31csvfbuse51HL419jTc9jRejI6lrpm--KQxnPOuDCDSvqJbd_lQb88o0_s4JwJyH2AkmUMISTTVkYU3S8FIHxfsDW9OShuZzgQW49idGfuDD3BsLzD3kh0-y0jIZ-7t4z8cOxj4Vv5S98nyBe57M-NYUdqXUeKIq7bc5kXDttxNly7Yj5sAuI-w9_tNStc7XQYHZ6velFH3iurtvLuytMcxUi_aFr4OAYozevCNQSHv9len5Oe2eywU6uHQlePc4
http://biblioteka-rypin.pl/aktualnosci/konkurs-im-aleksandra-glowczewskiego-zapraszamy-do-wziecia-udzialu?fbclid=IwAR2l6SLSBJducEVglCJMGcr0suIuzb0c2N6uVKq6NUlOWOs-4EKNBydv6dU


Konkurs przedmiotowy  

OLIMPUS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

Niezmiernie miło nam poinformować, że Artur Gołębiewski z 

klasy I TIŚ zajął 4 miejsce w Sesji Jesiennej 2019 

Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z języka 

niemieckiego. Tym samym otrzyma dyplom laureata oraz 

nagrodę książkową. W tym samym konkursie Justyna Ławicka 

również z naszej Szkoły zajęła 16 miejsce.  

Olimpus od 19 lat specjalizuje się w organizacji olimpiad 

przedmiotowych oraz olimpiad tematycznych na różnym 

poziomie zaawansowania. Olimpiady mają charakter 

ogólnopolski. Jak twierdzą organizatorzy udział w tych 

konkursach stanowi cenne rozszerzenie programów 

nauczania, jest urozmaiceniem programu zajęć oraz stanowi 

zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów, a także 

jest umieszczany w kuratoryjnych wykazach zawodów wiedzy 

uprawniających do wpisania szczególnego osiągnięcia ucznia 

na świadectwie szkolnym. Olimpiady przygotowane są przez 

doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Każdy 

z testów składa się z 30 pytań opracowanych w atrakcyjnej 

formie graficznej. Sesja jesienna była przeprowadzona w 

formie testu wielokrotnego wyboru. Organizatorzy zachęcają 

jeszcze do udziału w sesji zimowej oraz wiosennej. 

Jeszcze raz gratulujemy Arturowi i Justynie tak dobrych 

wyników. 

 

Kiedy jest studniówka 2020? 

Informacje dotyczące tego, kiedy jest studniówka w 2020 roku, 

szczególnie interesują wiele osób. Szczegółów na ten temat 

szukają przede wszystkim uczniowie klas trzecich liceów 

ogólnokształcących oraz uczniowie klas czwartych techników. 

Nic dziwnego, w końcu bale studniówkowe przez wielu 

wyczekiwane są od dawna. 

Mimo że studniówka - jak sama nazwa wskazuje - powinna 

odbywać się na sto dni przez rozpoczynającymi się w maju 

maturami, to jednak nie można jednoznacznie odpowiedzieć 

na pytanie, kiedy są studniówki 2020. Takie bale nie są 

organizowane w jednym terminie w całej Polsce, a daty 

imprez przede wszystkim uzależnione są od dyrektorów 

danych szkół. Zazwyczaj jednak studniówki odbywają się na 

początku roku, tj. w styczniu oraz w lutym. Zazwyczaj 

przypadają w soboty albo w piątki. 

W balu studniówkowym udział biorą uczniowie klas 

maturalnych z osobami towarzyszącymi oraz z nauczycielami, 

którzy uczyli ich przez okres szkoły średniej. Podczas 

studniówek obowiązują stroje wieczorowe, najczęściej 

dziewczyny zakładają strojne suknie, a chłopcy ubierają się w 

eleganckie garnitury. Pierwszym tańcem jest polonez, który 

tańczą maturzyści, a czasem i zdarza się, że nauczyciele. 

Studniówka w CZWÓRCE odbędzie się 25 stycznia 2020 

roku. Życzymy udanego balu!  



 

18 grudnia byliśmy w schronisku REKSIO w Brodnicy. 

Tradycyjnie, jak każdego roku o tej porze od kilku lat, 

pojechaliśmy przekazać zebrane przez nas pieniądze w 

kwocie 652.26 zł i karmę dla psów i kotów. 

Jesteśmy dumni z efektów finansowych naszej zbiórki. 

Większość z nas wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w 

różnych akcjach, działaniach zmierzających do tak wysokiego 

wyniku. Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom 

szkoły, nauczycielom i uczniom za każde wsparcie, które 

wspomoże działalność schroniska. Byliśmy tam, widzieliśmy i 

przekazujemy Wam do obejrzenia zdjęcia. 

 



MAJOWE PASJE I ZAINTERESOWANIA ☺  

Mam na imię  Maja. Jestem uczennicą klasy II technikum 

architektury krajobrazu. Moją największą pasją jest fotografia. 

Zajmuję się nią od  lat. Staram  się rozwijać w tym kierunku, 

zakupując nowy sprzęt czy też robiąc sesje. Mimo, iż wolę 

fotografować naturę, nie unikam sesji plenerowych, 

komunijnych, rodzinnych, okolicznościowych. Staram się też 

rozwijać muzycznie, dlatego śpiewam w zespole, chórze i 

reprezentuję Czwórkę podczas różnorodnych uroczystości. 

Interesuję się również psychologią i pedagogiką, z którą wiążę 

swoją przyszłość. 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_makeupand noils 

 Od kolejnego numeru naszej gazetki 

rozpoczynamy prezentacje prac fotograficznych Mai. 
 



Pan Paliński - nauczyciel przedmiotów zawodowych w TPS. To 

młody człowiek, który wie o czym mówi. Ma bardzo duże poczucie 

humoru i wystarczy go poznać, a od razu się go lubi. 

Pani Sitkowska - nauczycielka religii. Kobieta również do rany 

przyłóż i z ogromną pasją do nauczania  religii. 

Pan Słomiński - niestety już były nauczyciel przedmiotów 

zawodowych w TB i TG. Och, nie da się zapomnieć lekcji z tym 

Panem. 

Pan Wiśniewski - nauczyciel przedmiotów zawodowych w TG i TB 

oraz mój wychowawca. Jest człowiekiem, który posiada bardzo 

obszerną wiedzę w dziedzinie geodezji. Wzory? Pan zna je 

wszystkie na pamięć. Niektóre są nawet dłuższe niż były moje 

notatki z geodezji ogólnej🤣 Bardzo przykłada się do tego, aby 

uczniowie zdali egzaminy na wysokim poziomie. Martwi się o nas 

tak bardzo, że codziennie wysyła chyba 1000 SMS do rodziców, ale 

to nie jest nic złego - to po prostu z troski💗 

Nasz Ksiądz - no któż by go nie lubił?  Człowiek, który ma szeroko 

otwarte ramiona oraz serce dla wszystkich uczniów. 

Pani Baldouska, Pani Ciemniecka, Pani Banasiak, Pani 

Kotowska, Pani Olszewska, Pani Kryszczuk, Pani Krupska oraz 

Pani Steckiewicz - niestety nie mam styczności na lekcjach lub w 

internacie z tymi Paniami, ale widząc je na korytarzu i ucinając 

sobie z nimi pogawędkę jestem w stanie stwierdzić, że są to 

naprawdę dobre kobiety💗 

Są też nowi nauczyciele, którzy również wpasowali się do naszej 

małej rodziny 

autor: Natalia Liszewska kl. IV TG 

Pełni nadziei i optymizmu z najlepszymi życzeniami  

na Nowy 2020 Rok,  

byśmy wszyscy  rozumieli w pełni po co i dla kogo tu w 

Zespole Szkół im. Ziemi dobrzyńskiej Nr 4 jesteśmy. 

„ Wszystkie osoby pozujące do zdjęcia to uczniowie, którzy 

wyrazili pełną zgodę na publikację wizerunku z własnej woli* 

#Nieżalujęwyboru 

"Uważamy, że szkoła powinna uczyć, pomagać i rozwijać,  

a nie buntować młodych ludzi przeciwko sobie tylko dlatego, 

że wybrali inną placówkę" 

-uczniowie  

Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu” 

 

https://www.facebook.com/hashtag/nie%C5%BCaluj%C4%99wyboru?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBZhjGss4m9Qa-2Fj-vGj9sC9FAvJRtbL8qZHxsyNJutzZ4PAHDD3eJ6v3zk2Dc5VU1PlI8W3R-yThOPaiA1GHuwFnOqEl_9U5juOwlUd8yxEA3egb80LdqLksKyS8Q6lv2VssUw0zNxBzrhe8x3S2XNeczv6gHjhgSvC2xYuRBJL3Bhpyv9zAbFnGFR2Gpp-doEm_OZhGgELLLeEeTfmNN6xMRY5-bP5731VsekhL-cAzLFwkr1P9LfdkMEZqwRx8dftr_zadOEWVz1ZQbI62arXQYwqKJEdjJlitKrPtHXHG3oaARi_HCWZnpE7S3kpbsKdplr_wkjiYpvAbpVdjK0A&__tn__=%2ANK-R


Atmosfery rodzinnej, która panuje w ZS4 nie da się 

podrobić ani zastąpić niczym innym. Mieliśmy i mamy 

bardzo wykształconą kadrę nauczycieli, którzy są dla nas 

„przyszywaną” rodziną. 

Pani Angowska - nauczycielka języka polskiego, która do matury 

przygotuje jak nikt inny i na każdej lekcji będzie zadawać co 

najmniej trzy prace na ocenę, które należy zrobić w ciągu jednej 

godziny i co chwilę będziemy opracowywać coraz to nowszą 

lekturę. Robi to dla nas, dla naszej przyszłości. 

Pan Baldouski - nauczyciel języka angielskiego, który śmieje się 

tak głośno, że słychać go w całej wsi i jeszcze dalej. 

Pani Bechcińska - nauczycielka fizyki i chemii, piękna kobieta o 

złotym sercu, która najchętniej pomogłaby każdemu z osobna. 

Bardzo często nagina swoje zasady, aby uczeń miał szansę. 

Pani Bednarczuk - zajmuje się całą biblioteką i doskonale wie, co i 

gdzie się znajduje. Przeczytała już chyba wszystkie książki, które 

kiedykolwiek wydano. A na dodatek uwielbia pić kawę☕️ 

Pan Bednarczuk - nauczyciel historii, WOS-u oraz geografii. 

Lekcję prowadzi z tak ogromnym zaangażowaniem, jakby sam 

przeżył to, o czym mówi. Człowiek z pasją i dobrym humorem🤪 

Pan Brokos - nauczyciel wychowania fizycznego. Nie ćwiczę na w-

fie, ale widzę, jak stara się urozmaicić lekcje i wymyśla coraz to 

nowsze pomysły na prowadzenie zajęć. 

Pan Brudzyński - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, 

przedmiotów zawodowych w TPS. Zajmuje się też grupą wojskową. 

To człowiek o tak dużym poczuciu humoru, że drugiego takiego nie 

znam. Nie da się go nie lubić! Ma wiedzę na wiele tematów i o 

wszystkim można z nim porozmawiać . Zawsze dobrze doradzi i 

pomoże, ale kiedy trzeba to również porządnie „opieprzy”. 

Pani Drwencka - nauczycielka języka polskiego oraz rosyjskiego. 

Kobieta do rany przyłóż. Mogłabym jej słuchać godzinami. Kiedy 

czyta ma tak przyjemny głos, że powinna zostać lektorem. No i 

oczywiście zawsze miała dla nas słodkości💗 IVTG/TPS pozdrawia. 

Pani Dunajska - nauczycielka przedmiotów zawodowych w TB i 

TG. Bardzo dobrze przygotowuje do egzaminów zawodowych, 

wpaja całą podaną teorię w głowę w przyjemny dla ucznia sposób. 

Można z nią porozmawiać na każdy temat, pożartować i pośmiać 

się. 

Pan Kornowski - wspaniały nauczyciel matematyki, który w swoich 

zasobach ma więcej długopisów o różnorodnych kolorach niż 

niejeden sklep. Człowiek z dużym poczuciem humoru, ale też z 

bardzo dużą wiedzą. Dosłownie posiada kalkulator w głowie, sinusy, 

cosinusy i tangensy🤓 

Pani Krajnik - wspaniały nauczyciel matematyki oraz informatyki. 

Kobieta, która w takim wieku posiada szeroką wiedzę w dziedzinie 

matematyki. Ma cudowne serduszko, które jest szeroko otwarte dla 

uczniów. Można traktować ją jak przyjaciółkę, ponieważ w każdej 

chwili postara się wysłuchać i pomóc. 

Pani Lipska - najlepsza nauczycielka języka niemieckiego na 

świecie. Język niemiecki sprawia Ci problem? Nie ma sprawy. Pani 

tak to wytłumaczy, że do końca życia to zapamiętasz☺️ 

Pani Marynowska - pedagog. Wysłucha, pomoże i również się 

pośmieje🤗 

  



 

 

 

 

 


