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To, co harcerzom sprawia frajdę. 

 

Harcerze z Hufca Rypin byli w dniach 

18-20 marca na V Chełmżyńskim Zimowym Rajdzie Wiosennym 
P.O.R.T.K.I 

Uśmiechnięte twarze, niesamowite przygody z niesamowitym 
patrolem : ) 

Wyśmienita zabawa. Rozwiązywanie tajemnic, zagadek, 
odkrywanie uroków miasta - Chełmża. 

 

 

 

                                              Inf.  dh. Patrycja Brzezicka 

 

 

 

 Sprawozdanie z przebiegu DNIA OTWARTEGO W ZS4 

W środę 16 marca 2016 r. w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi 

Dobrzyńskiej w Nadrożu odbył się Dzień Otwartych Drzwi. Szkołę 

odwiedzili gimnazjaliści z powiatu rypińskiego, lipnowskiego i 

golubsko-dobrzyńskiego. Celem przedsięwzięcia było 

zaprezentowanie oferty kształcenia gimnazjalistom i ich rodzicom, 

zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę i sukcesów 

uczniów. Goście do szkoły zawitali tuż przed godziną 9. Uczniowie 

ZS 4 w Nadrożu wraz z opiekunami promowali w klasopracowniach 

kierunki kształcenia. 

Technikum budowlane prezentowało roboty zbrojarskie i 

betoniarskie, sprzęt wykorzystywany do robót, dalmierze i lasery 

elektroniczne oraz prace projektowe uczniów. Zainteresowani śledzili 

projektowanie za pomocą programu komputerowego AUTO CAD. 

Gimnazjaliści mogli spróbować swoich sił przy robotach 

murarskich…budując z klocków Lego ściany i inne elementy 

budynków. Geodeci natomiast zainteresowali odwiedzających 

wystawą sprzętu geodezyjnego m.in. teodolitem, tachimetrem 

laserowym Leica Disto i wyświetlaniem zdjęć z prac terenowych. 

Odpowiadano na pytania związane z egzaminem zawodowym . 

Wizyta w pracowni zakończyła się quizem tematycznym. 

Wiosennie przywitano gości w pracowni architektury krajobrazu i 

ogrodnictwa. Prezentowano wielkanocne kompozycje z kwiatów oraz 

dekoracje zaaranżowane z owoców. Na koniec wizyty w tej kasie 

dziewczęta uczące się w technikach wręczały własnoręcznie 

wykonane kwiaty i palmy. Technikum pojazdów samochodowych 

prezentowało urządzenia elektryczne i elektroniczne 

wykorzystywane w pracy mechanika samochodowego. 

Uczniowie liceum humanistyczno – artystycznego zwiedzających 

przywitali uczniowie przebrani w stroje z minionych epok. Tu 

młodzież przybliżała treści z którymi stykają się na lekcjach języka 

polskiego, historii i wiedzy o kulturze. Prezentacje młodzieży 

uzupełniła wystawa książek łącząca literaturę ze sztuką. Natomiast 

liceum przyrodniczo-sportowe przybliżyło młodzieży treści 



 

zdobywane na lekcjach matematyki, fizyki i biologii. Gimnazjaliści 

odwiedzili jeszcze pracownie języków obcych gier logicznych, 

bibliotekę i internetowe centrum multimedialne. Dziewczęta mogły 

zapoznać się z działalnością sekcji kosmetycznej. Szczególne 

zainteresowanie wśród nich wzbudziła stylizacja paznokci. W sali 

gimnastycznej zorganizowano kolejne atrakcje dla odwiedzających 

szkołę. Każdy mógł wziąć udział w zumbie – fitness pod okiem 

instruktorki, zagrać w tenisa stołowego. prezentowano puchary 

zdobyte w zdobyte w sportowych. Gościom umilała czas szkolna 

grupa kabaretowa. W sali gimnastycznej gimnazjaliści zapoznali się 

z nowym kierunkiem kształcenia w ZS 4 w Nadrożu – technikum 

wojskowym. Zorganizowano tyrolkę, strzelanie do celu, 

zainteresowani zapoznali się z wyposażeniem etatowym żołnierza 

Wojska Polskiego. Zainteresowani mieszkaniem w internacie poznali 

rozkład dnia i pokoi. Po prezentacji na gości czekał ciepły posiłek – 

żurek przygotowanych przez pracowników stołówki szkolnej. 

Dzień otwarty stanowi wyjątkową okazję do spotkania się nauczycieli 

z kandydatami do szkoły, poznania atmosfery panującej w szkole i 

uzyskania informacji na temat kierunków kształcenia. 

                                                                              Marta Bednarczuk 

 

Zdjęcia wykonał i opracował Patryk Gurtowski IV TAK 

 

JEJ     R A D O S N A    T W Ó R C Z O Ś Ć 

M A R T A    P O R Z E C Z K A   K R Z A K 

Uczennica kl. IV technikum budowlanego 

upływ 
upływa świat 

goni za czasem 

dostaje rozedmy płuc 

ciężko wydostać się z labiryntu 

 

marzenia senne 

marzenia znikome 

 

chcemy się wydostać 

z dna roztropności 

 

 

 

 



 

Kontynuujemy  serię nowych konkursów polegających na 

rozwiązaniu kolejnych zagadek zawartych w kalamburze i 

połączeniu ich tak, by stanowiły ostateczną odpowiedź. Pierwsze 

trzy osoby z prawidłowymi odpowiedziami po zgłoszeniu ich do 

P. Janusza Kornowskiego otrzymają plus z                              

matematyki. Trzy zebrane plusy zostaną zamienione na piątkę – 

ocenę cząstkową z przedmiotu. Zasady konkursu dotyczą 

wszystkich uczniów naszej  Szkoły.  

                                                         Powodzenia! Połamania głów! 

 

TLEN I GRECKA LITERA 

KUPIĆ JĄ DO KIOSKU KAŻDY SIĘ WYBIERA 

 

        

 

 

 

Ze stron fanów poezji i wierszy 

Łukasza Woźnikowskiego 

„Ta grupa powstała dla osób, które kochają życie i naturę. I jeśli 

napiszę bzdurę,  to piszcie śmiało, nie będzie mnie bolało. Ważne, 

żeby czas mijał miło, a po nocach wszystkim Wam się dobrze śniło” 

☺ - Ł. Woźnikowski III LO 

 

Dawno nic nie było 

co nie znaczy, 

że mi się w życiu nudziło. 

Uczucie jak życie szybko przemija  
Pewnie już mnie nie kocha ta żmija  

Miesiąc temu ciało me przytulała 
A wczoraj usta kolegi całowała  

Z oddali oczko do mnie puszczała 
A przy tym namiętnie się uśmiechała 

Często wspominam te chwilę  
Bo miłość ma dużą siłę  

Pamiętam twe piękne i szalone 
Mrugające do mnie oczy zielone 

Kochać cię będę  
Zawsze i wszędzie 

Choć serduszko ustanie 
moja dusza kochać nie przestanie 

 

 



 

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 

 

 

Nasz absolwent – Mateusz Wiśniewski 

i RETRO SHOW REWIA BURLESKI 

w RYPIŃSKIM DOMU KULTURY 

9 kwietnia 2016 roku 

 

 

Dziękujemy  za sporą dawkę pięknej muzyki, tańca i humoru ☺ 

 

 

 



 

Wyniki zawodów wojewódzkich Olimpiady 
Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 

Lp. imię i nazwisko 

uczestnika, 

Szkoła 

  

punktacja 

test prezentacja ogółem 

  

1. Januszewski 

Nikodem 

Zespół Szkół 

Elektronicznych  Bydgoszcz 

231 108 339 

2. Purcel Pascal Zespół Szkół nr 2 w 

Bydgoszczy 

  

214 120 334 

3. Adrian Cywiński Zespół Szkól nr 4 im. Ziemi 

Dobrzyńskiej w Nadrożu, 

215 117 332 

4. Agnieszka 

Sadowska 

II LO W Grudziądzu 

  

212 120 332 

5. Krzysztof 

Tkaczuk 

II LO im. Marii Konopnickiej  

w Inowrocławiu  

217 115 332 

6. Kortysiak 

Dawid 

  

III LO Inowrocław 213 90 303 

7. 

  

Cezary 

Krawczyk 

IV LO im. Kościuszki w 

Toruniu 

  

  

172 

  

120 

  

292 

  

8. 

  

Mateusz  

Maćkiewicz 

Zespół Szkół im. R. 

Traugutta  

w Lipnie 

178 103 281   

9. 

  

Paweł  

Drozdowski 

  

Zespół Szkół nr 3 im. B. 

Chełmickiego w Rypinie 

161 120 281   

10. 

  

Hubert Bruno 

Binnebesel 

IV LO im. Kościuszki w 

Toruniu 

186 94 280   

11. 

  

Walczak Konrad Zespół Szkół Elektronicznych 

Bydgoszcz 

143 112 255   

12. 

  

Mikołaj  Czynsz Zespół Szkól w Radziejowie, 135 109 244   

13. Mateusz  

Skierkowski 

  

Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi 

Dobrzyńskiej w Nadrożu 

  

137 

  

83 

  

220 

  

   GRATULACJE!!!      

 

 

 



 

ICH PASJE, ICH TALENTY 

 

Bractwo Rycerskie Ziemi Dobrzyńskiej 

 

Witam Damy i zacnych Mężów w imieniu całego Bractwa 
Rycerskiego chciałem ogłosić otwarcie naboru do naszej 
społeczności fascynatów historii !!! Chętnych zapraszamy 
na nasze spotkania. które odbywają się w soboty o 11:00 
w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie ul. Warszawska 

W razie pytań proszę pisać do Dyrektora Rypińskiego 
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej p. Andrzeja Szalkowskiego, 

bądź do mnie – KAROLA ŁAPKIEWICZA :))  

Serdecznie pozdrawiam 

 

 

 

 

Pierwszy dzień wiosny 

u nas ☺ 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/Bractwo-Rycerskie-Ziemi-Dobrzy%C5%84skiej-195056557213439/?fref=nf


 

PRZED MATURĄ – ZAPAMIĘTAJ!!! 

                             SZEDŁEM a nie SZŁEM 

WŁĄCZAĆ a nie WŁANCZAĆ 

NA DWORZE  a nie NA DWORZU 

PATRZYŁEM a nie PACZAŁEM 

STĄD   a nie Z TĄD 

W OGÓLE a nie WOGULE 

Z POWROTEM  a nie SPOWROTEM 

POJEDYNCZA   a nie  POJEDYŃCZA 

W KAŻDYM RAZIE a nie W KAŻDYM BĄDŹ RAZIE 

SWETER  a nie SWETR 

CO ROBISZ WIEDZĄC, ŻE ZA CHWILĘ MASZ MATURĘ? 

1.ŚPISZ 

2. OGLĄDASZ SERIALE 

3.CHODZISZ NA IMPREZY 

4.SIEDZISZ NA FB 

5.PANIKUJESZ, ŻE NIC NIE UMIESZ 

 

 

„Miejcie odwagę żyć dla Miłości!” 

 

                               W Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w 

Nadrożu, dnia 18 marca 2016 roku odbył się III Przegląd Poezji Jana 

Pawła II pod hasłem „Miejcie odwagę żyć dla Miłości!” Młodzież 

zaprezentowała się w kategorii – recytacja i poezja śpiewana. 

Uczestników i gości konkursu powitał mgr inż. Jerzy Misiak – 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, 

wyrażając swoje zadowolenie i wdzięczność za liczny udział w III 

Przeglądzie Poezji Jana Pawła II, którego charakter i wymiar jest 

szczególny. Pogratulował młodzieży wyboru drogi życiowej, na której 

znalazło się miejsce i czas na spotkanie z poezją Jana Pawła II. Idea 

tego konkursu sięga dalej – poprzez słowo i czyn pragniemy zbliżyć 

się do siebie. Porażająca samotność współczesnego świata, kryzys 

kultury europejskiej, zmuszają nas do szukania rozwiązań i 

prawdziwej współpracy między Rodziną - Kościołem a Szkołą. 

Autorytet Jana Pawła II, Jego dziedzictwo myśli, słowa i czynu to 

nadzieja na szczerą komunikację, wymianę poglądów, wspólne 

przeżycia i emocje – mówi dyrektor Jerzy Misiak. 

Do budowania „cywilizacji miłości” dzisiaj potrzeba światu i Polsce 

ludzi mocnych sercem. 

Tegoroczny konkurs wzbudził zainteresowanie młodzieży nie tylko 

powiatu rypińskiego, ale też Sierpca, Skępego, Mławy, Płońska, 

Studzieńca.  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie, 

chęć zgłębiania poezji i kultywowanie wartości, o które dbał Jan 

Paweł II. Podstawową wartością życia każdego człowieka jest 

Miłość. Jan Paweł II podkreślał znaczenie miłości w różnych 

wymiarach, miłości do: Boga, drugiego człowieka, siebie, miejsca 

swojego pochodzenia i wzrastania, sztuki, najwyższych wartości. 

Uczył wdzięczności za miłość i umiejętności kierowania się nią we 

własnym życiu. Podkreślał również, że: „Świat bez sztuki naraża się 

na to, że będzie światem zamkniętym na miłość”.  

 



 

                   Dlatego powinniśmy afirmować to, co w polskiej historii 

stanowi autorytet oraz nadaje nowy kierunek współczesnemu światu. 

Cieszymy się bardzo, że zaproszenie przyjęło tylu przedstawicieli 

szkół.  

Wiersze Karola Wojtyły recytowało i śpiewało 25 uczestników: 

Recytujących oceniało jury w składzie: ks. Grzegorz Mazurkiewicz; 

poloniści: mgr Katarzyna Golus, mgr Maria Borkowska – Misiak,  

mgr Małgorzata Wysocka; mgr Hanna Janiszewska. 

 

I miejsce w kategorii recytacja zajęli: Ewelina Klósak , Klaudia 

Pniewska, Oliwia Rochnowska ; 

II: Ewelina Borkowska , Marta Krzak, Sylwia Wiśniewska, 

III: Paulina Branczewska , Dominik Pietrzak, Aneta Szczepkowska. 

 

Natomiast w kategorii poezja śpiewana 

I miejsce zajęli: Dominika Tucholska;  

II: Beata Pucińska;  

III: Monika Kacprowicz, Natalia Witkowska.  

Wyróżnienie w kategorii poezja śpiewana otrzymał: Przemysław 

Goździkowski. 

 

Uczestnicy obu kategorii otrzymali nagrody książkowe, pendrive 

dyplomy, które wręczyli członkowie komisji. 

Na zakończenie uroczystości młodzież ZS Nr 4 w Nadrożu 

przedstawiła montaż słowno- muzyczny poświęcony przesłaniu Jana 

Pawła II „Miejcie odwagę żyć dla Miłości!” – opracowany i 

przygotowany przez organizatorkę konkursu – polonistkę Milenę 

Sobocińską - Krupską, natomiast oprawą muzyczną zajęła się 

dyrygent chóru szkolnego – Jolanta Tofil – Dykowska. Chór i soliści 

wszystkim uczestnikom zadedykowali następujące pieśni: „Barka”, 

„Powiedz ludziom, że kocham ich”, „Rozpięty na ramionach”, 

„Uratowani”.                                             

                                                                      M. Sobocińska-Krupska 

 

 

                                                                                  Fot.  FotoPaPstryk 



 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 


