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                                                 40 OLIMPIADA  

WIEDZY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 

W dniach 26-27 października odbyła się  

40 Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Do Etapu Szkolnego przystąpiło siedmioro uczniów: 

Natalia Spychała (IV TG), 

Marta Tydryszewska (IV TG), 

Łukasz Śliwiński (IV TG), 

Dawid Bednarski ( IV TG), 

Mateusz Skierkowski ( III TG), 

Dominik Żulewski (III TG), 

Dawid Wiśniewski (II TG). 

 

 

 

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. 

 

                      

                



Jesienna kreatywność architektów krajobrazu 

 

 

 

 

 

Geodeci w Wydziale Geodezji 

Uczniowie klasy IV technikum geodezyjnego  

w dniu 23 października br. pod opieką Pana Dariusza  

wzięli udział w spotkaniu z pracownikami  

Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w 

Rypinie. Geodeta Powiatowy i zarazem Kierownik Wydziału, Pan mgr inż. 

Tomasz Sugalski, przedstawił młodym adeptom zawodu rys historyczny 

katastru oraz sposób prowadzenia Ewidencji Gruntów i Budynków dawniej 

i dziś. 

 Uczniowie zobaczyli na czym polega codzienna praca Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zasady 

archiwizacji zasobów geodezyjnych.  

Dla uczniów naszej szkoły były to bardzo ciekawe zajęcia zawodowe. 
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 Moje comiesięczne wrażenia po lekturze  - K. BALICKI   K.II TPS 

Jako, że dostałem szansę i możliwość pisania czegoś w naszej 

gazetce szkolnej, a mianowicie recenzowania czytanych przez 

siebie książek , to zacznę od tej, która tak naprawdę rozbudziła 

moje zamiłowanie do czytania -  „Kroniki Jakuba Wędrowycza” 

Andrzeja PILIPIUKA. Jest to idealna książka dla współczesnego 

nastoletniego czytelnika. To zbiór opowiadań o starszym 

mężczyźnie, który zajmuje się produkcją bimbru i czasami walczy z 

duchami, wampirami, wiedźmami i wszystkim, co wiąże się z 

profesją pseudoegzorcysty. Opowiadania są pisane 

nieskomplikowanym językiem, pełne ciekawych zwrotów akcji, 

fantastyki i humoru, niekiedy czarnego. O Jakubie Wędrowyczu 

powstało ponad 60 opowiadań, wiec jeśli się komuś spodobają,  to 

nie można narzekać na ich niedobór. Polecam każdemu, żeby 

odreagować dzień w szkole. Na zachętę powiem, że w jednym z 

opowiadań przerabia chatkę z piernika wiedźmy na nalewkę.   

  Do poczytania za miesiąc ☺ Miłej lektury ☺ 

 

 

ARYTMOSYNTEZA 

Wpisz znajdujące się poniżej liczby do diagramu tak, aby 

powstała krzyżówka. Odczytaj na podstawie kodu podanego pod 

diagramem datę i odgadnij wydarzenie historyczne.  

Kto odgadnie dwa kolejne hasła otrzyma dobrą ocenę z HISTORII 

(proszę zgłaszać się z poprawnie odgadniętym hasłem do p. A. 

Sobocińskiej). 

 

 

3- cyfrowe: 190, 405, 

579, 600, 658, 713, 820, 

864  

4- cyfrowe: 1357, 2036, 

3281, 3729, 5694, 5824, 

6038, 6078, 6343, 7092, 

7130, 7315, 8913, 9254, 

9834, 9907 

5- cyfrowe: 16203, 

32678, 44431, 57320, 

59415, 64378, 83520, 

90154 
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Ku radości nas wszystkich  8 listopada 2017 r pojawiły się 

w internacie "Piłkarzyki". 

Młodzież od razu zaczęła grać...Emocje rosną... :) 

  
 

 

 

 

Tydzień Świadomości Geograficznej. 

Trzeci tydzień listopada w Czwórce minął jako Tydzień 

Świadomości Geograficznej. Na holu pierwszego piętra 

przygotowano fotografie i informacje dotyczące naszego globu. 

Uczniowie m.in. mieli szansę poznać rzeczywisty kształt Ziemi, 

charakter trzęsień i osuwisk. Poza tym ćwiczono język angielski 

i czytanie map. Prezentacje odbywały się podczas większości 

przerw między lekcjami. Oprócz tego zorganizowano ćwiczenia 

terenowe z firmą Trimble. Dni osłodziły nam ciasteczka, pączki i 

lizaki. Przygotowaniem słodkości zajęły się uczennice klas 

geodezyjnych. Autorem przedsięwzięcia jest mgr inż. Radosław 

Wiśniewski. Szczególne podziękowanie dla: Łukasza 

Śliwińskiego (prace przygotowawcze), Pauliny Proćko 

(ciasteczka), Darii Krzemińskiej (ciasteczka), Sandry Cybulskiej 

(pączki), Pauliny Lubomskiej, Justyny Reszkowskiej (lizaki) 

 
 



 

 

Jesienna wizyta firmy TRIMBLE 
 

Uczniowie technikum geodezyjnego w Nadrożu  

w ramach zajęć terenowych podczas pomiarów sytuacyjnych 

mieli możliwość przetestowania tachimetru robotycznego 

Trimble S5 z kontrolerem.  

Podczas pomiarów sytuacyjnych oprócz instrukcji 

stanowiskowej, wykonano pomiary do tyczenia drogowego  

oraz zebrano dane do przedstawienia rzeźby terenu.  

Ćwiczenia praktyczne poprzedziła prezentacja  

pt. „Innowacyjne rozwiązania sprzętowe w geodezji”.  

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Tygodnia 

Świadomości Geograficznej obchodzonego w naszej szkole. 
 

 
 

 
 
 

Geodeci ponownie w Wydziale Geodezji 

 

Tym razem z pracą Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 

Starostwa Powiatowego w Rypinie zapoznali się uczniowie klasy II 

technikum geodezyjnego Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu.   

W dniu 13 listopada br. młodzież pod opieką p. Dariusza 

Słomińskiego  uczestniczyła w spotkaniu z pracownikami 

Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.  

Geodeta Powiatowy i zarazem Kierownik Wydziału,  

pan mgr inż. Tomasz Sugalski oprowadził uczniów,   

omawiając zadania, jakie są realizowane w Wydziale.  

Pracownicy pokazali przyszłym geodetom archiwa Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego oraz Ewidencję Gruntów, Budynków i 

Lokali. Młodzież dowiedziała się także, w jaki sposób firmy 

geodezyjne korzystają z zasobów Wydziału w swojej pracy. 
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Harcerskie wieści 

 

11 listopada to nie tylko Święto Niepodległości. Dla naszych 

harcerzy również uroczystość związana z przyrzeczeniem 

harcerskim. Tego dnia ostały wypowiedziane słowa. : 

,,Dzisiejszy dzień to wyjątkowa data w historii naszej 

organizacji. Dokładnie 99 lat temu 

powstał Związek Harcerstwa Polskiego, który 
nieprzerwanie działa do dnia dzisiejszego. 

Harcerze wielokrotnie wsławili się męstwem i odwagą 
dając nam przykład jak powinniśmy postępować. 

I to właśnie dziś warto chwilę zastanowić się czy jesteśmy 
godnymi spadkobiercami już prawie 100 letniej tradycji. '' 

 

 
 

                                                               Od dh Patrycji Brzezickiej                                                     

 

 

 

 
Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. 

Nie bądź obojętny na los drugiego człowieka. Oddając krew możesz 

uratować czyjeś życie lub zdrowie. Pomimo ogromnego postępu 

medycyny, jak dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni 

zastąpiłaby ludzką krew. Jedynym jej źródłem są zdrowi ludzie, którzy 

rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa- ludzie tacy jak Ty! 

Aby zostać dawcą krwi trzeba spełnić następujące warunki: 

- wiek: 18 lat, 

-jesteś zdrowy i nie przebywałeś choroby wirusowej przenoszonej drogą 

krwi, choroby wieńcowej serca, zawału, udaru mózgu, chorób 

nowotworowych, łuszczycy, 

- świeży tatuaż oraz przekłucie uszu lub innych części ciała również 

dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy, 

-ważysz nie mniej niż 50 kilogramów, 

- pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi. 

Otwarta akcja poboru krwi odbędzie się: 

 28 listopada 2017r. w Zespole Szkół Nr 4  

im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 

(Sala nr 6 od godz. 11.30) 

W akcji mogą brać udział uczniowie naszej szkoły jak również 

pracownicy i inne osoby spoza szkoły 

 (rodzice, znajomi, sąsiedzi itp…) 

Zapraszam - opiekun szkolnego koła PCK 

 

 



 

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs czytelniczy:          

„Posłuchaj, ostatnio przeczytałam (em)” 

Celem konkursu jest: mobilizowanie uczniów do czytania, pogłębianie ich 

ciekawości czytelniczej, popularyzowanie wartościowej literatury, 

kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, doskonalenie 

umiejętności wypowiadania się nas temat przeczytanej książki, 

Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna ZS Nr 4 w Nadrożu. 

2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: 

a)etap klasowy – podczas lekcji języka polskiego, wiedzy o kulturze 

uczniowie prezentują treść wybranej książki. Prezentacja ma na celu 

zachęcenie rówieśników do jej przeczytania. Uczniowie z nauczycielem 

decydują o przejściu do etapu szkolnego dwóch osób z klasy 

b)etap szkolny: uczniowie prezentują jury wybraną książkę. Prezentacja 

winna zawierać: 

- informację o autorze, 

-treść książki, 

-motywację o wyborze książki, 

-zachętę do jej przeczytania 

3. Czas prezentacji wynosi 15 minut (maks.). 

4. Prezentujący może posługiwać się tylko planem wypowiedzi. 

5. Podczas prezentacji można wykorzystać programy komputerowe typu 

Power Point 

6. Terminy: etap klasowy powinien zostać zakończony do 24 listopada 

2017, etap klasowy : 27 listopada 2017 r. w bibliotece szkolnej o godz. 9.00 

Zapraszam – M. Bednarczuk  

 

Gdybym tylko mógł… 

Gdybym tylko mógł cofnąć czas, wszystko wyglądałoby dziś inaczej..  

Oni by żyli. Żyliby... Nadal śmiejąc się od ucha do ucha. Niosąc radość 

wszędzie..  

Gdybym mógł cofnąć czas.. Nie miałbym koszmarów, co noc,  

Ani ciągłych wyrzutów sumienia.  

Gdybym mógł cofnąć czas...  

Nie zasługiwałbym na miano mordercy..  

Noc, zabawa, picie w najlepsze. Droga powrotna, ja za kółkiem, naprzód!  

Zaczęło się wesoło... Ale skończyło tragicznie.  

Deszcz, smugi na szybach, rozchwiane oczy.  

Ktoś nie wyłączył długich. Oślepiło mnie... Bach!  

Przed oczyma stanęła mi grupka ludzi. Zakręt. Nie zdążyłem. Pisk opon.  

Zakrwawione ciała, nieme oczy... Trzy mogiły… Wszędzie krew..  

Gdybym tylko mógł cofnąć czas.. Nie wsiadłbym pijany za kółko. Nie 

szalał..  

Gdybym mógł cofnąć czas… 

Ich już tu nie ma.. Od dobrych kilku lat. Ale ja pozostałem.  

Odebrałem życia trzem niewinnym istotom.. Czasu cofnąć nie mogę… 

Ale staram się, oddając ludziom to, co najważniejsze - zdrową i czystą 

krew.  

Boże wybacz mi…  Spraw, proszę Cię,  aby moja krew dumnie płynęła w 

ciałach tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Prosto w Ich serca. 

Ale już bez krwawych wyrzutów sumienia…   

                                                                                     KTOŚ z  kl. IV 

 



 

KÓŁKO KULINARNE W INTERNACIE EKSPERYMENTUJE ☺ 

Ostatnią przygotowywaną przez nas potrawą była pizza. 

Chłopacy wzbogacili ją … krewetkami ☺ 

 

 

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 ☺ 

 

Filip Rumianowski 

facebook.com/ 

Rumianowski-

Photography 

 

 



 

Tak to było wg Damiana Balickiego z kl. II TPS ☺ 

Rypin,  2017 r. Nikt nie spodziewał się, że tak szybko wynajdą wehikuł 

czasu. W tajnej siedzibie  burmistrza trwają ostatnie testy maszyny. 

Pierwszym zadaniem było zbadanie historii rycerza Rypy (?). Problem 

stanowił wybór osobnika, który zgodzi się na podróż w czasie, ponieważ 

istniało spore ryzyko niepowodzenia misji. Postanowiono wybrać kogoś, 

kto zna dobrze historię. Wybrano Kowalskiego. Zgodził się na wszystko. 

Jako nauczyciel historii w miejscowej szkole był pasjonatem wieków 

średnich i sam był ciekaw prawdy o założeniu Rypina. Ucieszył się i szybko 

pobiegł przebrać się w strój odpowiedni do epoki. Wehikuł ustawiono na 

Nowym Rynku, by zaprezentować go mieszkańcom. Kiedy burmistrz 

wygłosił mowę i kliknął guzik wszystko ruszyło. Zegar zaczął się cofać , a 

Kowalski zniknął w kłębie dymu. Tłumy były uradowane, że się udało, ale 

także zaniepokojone ,czy powrót nie sprawi mu większego problemu. 

 Nasz bohater spadł w stertę obornika, ale najważniejsze, że to 

obornik w rypińskim grodzie. Typowy średniowieczny gród trochę smrodu, 

dużo ubóstwa. Jednak mimo dużych zmian jedno się nie zmieniło przez 

wieki. Kowalski zaczął kręcić się koło świeżo wybudowanego Kościoła Św. 

Trójcy. Teraz wiadomo na 100%, że to Rypin. Nagle w oczy rzucił się mu 

rycerz w lśniącej zbroi. Płaszcząc się na kolanach zapytał , czy jest wielkim 

Rypą. Wojownik parsknął śmiechem i wskazał na niezdarnego giermka. 

Kowalski podjął decyzje o wsparciu tego parobka. Nie każdy rodzi się 

bohaterem, ale może nim zostać. Po dłuższej obserwacji bohater 

stwierdził, że podąży za nimi, jako legendo- pisarz. Rycerz to kupił. 

Wojownik opowiedział o bestii, kryjącej się na moczarach, gdzie 

najodważniejsi i najzdolniejsi wojowie bali się zapuścić. Za rzeką zwaną 

Rypienicą istnieje pieczara, w której to mieszka smok, pożerający bydło i 

palący domostwa. Za głowę tego gada, kasztelan grodu obiecał imię tego, 

który to uczyni, okryć chwałą wieczną. Kowalski uznał , że to tym czynem  

 

wsławi się Rypa. Nazajutrz wyruszyli po głowę poczwary . Droga okazała się 

o wiele prostsza niż opowieść o niej. Podróż tę można porównać do 

spaceru Ulicą Warszawską.  Jama smoka znajdowała się w miejscu 

obecnego MOSiR – u. Konkretnie tam, gdzie dziś działa KOMES. Kowalski z 

Rypą z bezpiecznej odległości obserwowali pieczarę. Rycerz zaczął 

nawoływać bestię. Nagle spojrzenia wszystkich przykuł smok wielkości 

rypińskiego ronda. Miał przekrwione ślepia, ostre jak brzytwa zęby i złote 

łuski. Ku zaskoczeniu Kowalskiego bez zbędnego wahania bestia pożarła 

rycerza jednym kłapnięciem paszczy. Jednym słowem - fajerwerków nie 

było. Nauczyciel historii zaczął motywować Rypę do przejęcia inicjatywy. 

Giermek natychmiast ruszył, dzierżąc miecz w ręce, niestety w stronę 

przeciwną do celu. Zniknął. Biedny Kowalski poszedł w jego ślady, znikając 

w rosnących nieopodal krzakach. Wielki gad zionął ogniem, spalając przy 

tym kryjówkę naszych bohaterów. Smok przybliżył paszczę do giermka i 

Kowalskiego , strasząc ich niemiłosiernie. Rypa z nerwów wydał okrzyk 

godny wojownika i w panice zaczął wymachiwać mieczem. Kowalski 

zorientował się, że jego towarzysz zgubił broń. Na szczęście oręż wylądował 

w paszczy bestii. Gad wił się i charczał aż padł trupem. Zapewne biedak się 

zadławił. Kowalski pogratulował giermkowi, który nie bardzo wiedział, co 

się wydarzyło. Do grodu powrócili z głową smoka. Rypa został pasowany na 

rycerza i zgodnie z umową okrył się chwałą wieczną. Na jego część 

nazwano gród jego imieniem, stąd obecna nazwa Rypin. Rozżalony 

Kowalski musiał rozstać się z ulubioną epoką i powrócić do teraźniejszości. 

Na miejscu wypytano go o szczegóły misji. Biedny nauczyciel historii 

opowiedział o epickiej walce ze smokiem i niekwestionowanej odwadze 

Rypy.   

Kolejnego dnia rypinianie cieszyli się pomysłem postawienia nowego 

pomnika założyciela miasta, a nikt nie pamiętał, kim był zwykły, szary 

Kowalski.  Życie naprawdę nie jest sprawiedliwe. 


