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AKADEMIA Z OKAZJI DNIA 

EDUKACJI NARODOWEJ 

 

Literacka Nagroda Nobla dla Polki! 

 BŁĘDY JĘZYKOWE 

Krzyś poleca…To musisz przeczytać. 

Pożegnanie p. M. Kornowskiej. 

Przyłapani na czytaniu – konkurs dla wszystkich  

Twoja krew – moje życie 

Grupa wojskowa już ćwiczy 

Dekalog Nauczyciela 

Korki otwierają nam oczy ☺ 

Nasze pasje, nasze zainteresowania 

Intensywne środy mundurowych 

Zajęcia wyjazdowe architektów krajobrazu 

Otrzęsiny w internacie dokonane 

W kinie na „Legionach” 
Zapałczane zagadki matematyczne p. J. Kornowskiego 

 

 

 

Żegnamy p. MAŁGORZATĘ KORNOWSKĄ, 
   która kończy pracę  intendentki w naszej placówce  i odchodzi na 
zasłużoną emeryturę. Życzymy wspaniałego wolnego i spokojnego 
czasu, poświęconego spełnianiu najpiękniejszych marzeń i zawsze 
zapraszamy do nas, do Szkoły, do internatu, do stołówki. 
Wpisała się Pani już na zawsze we wszystkie te miejsca i wszędzie 
zostawiła  Pani swój piękny ślad ☺ Pozdrawiamy najserdeczniej! 

 

 



SERDECZNIE ZAPRASZAMY LUDZI  

O OTWARTYM SERCU 

 

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. 

 



KRZYŚ POLECA – TO MUSISZ PRZECZYTAĆ! 

Jako, że pisałem ostatnio recenzje książek, które są 

wyzwaniem dla naszych mózgów, to powrócimy do luźnych 

lektur. A co jest lepsze od szkoły i pracy? Czytanie książek 

przygodowych. Wygodne miejsce, ulubiona bluza czy 

sweter, kawka i herbatka, gotowe. Ale nie masz książki, z 

którą odbędziesz podróż w nieznane, z dala od 

podręczników od matmy, fizyki i historii? Już masz, 

przeczytaj opowiadania Andrzeja Pilipiuka, np. ,,Operacja 

Dzień Wskrzeszenia." Zobaczysz, że podstawy matematyki, 

fizyki i historii oczywiście przydadzą się nam w życiu, ale 

„olać je” . Teraz masz czytać ciekawsze rzeczy. Wyobraź 

sobie, drogi czytelniku, że prezydent twojego kochanego 

kraju przez swoją głupotę rozpętał wojnę i żyjesz teraz w 

postapokaliptycznej wiosce. Szczęśliwym trafem uczyłeś się 

wyżej wymienionych przedmiotów i wojsko wysyła cię na 

misje naprawienia teraźniejszości w przeszłości. Twoja 

misja: cofnąć się w czasie i podać wirusa prapradziadkowi 

prezydenta, aby ten miał bezpłodnego ojca, czyli żeby się 

nie urodził. Skomplikowane? Nie tak, jak podróże w czasie. 

Pamiętaj o paradoksie dziadka i efekcie motyla. Chociaż 

nie, w najgorszym razie nie urodzi się kilka tysięcy  ludzi. 

Nie martw się, podołasz zadaniu, chyba że jakiś Rosjanin 

za czasów cara porwie jednego z twoich kompanów. Jak 

na ten skomplikowany opis książkę szybko i łatwo się 

czyta. Miłego czytania ☺ 

                                                                             K. Balicki 
 



10.10 2019 roku Olga Tokarczuk została 

laureatką Literackiej Nagrody Nobla 

 
Jesteśmy bardzo dumni! 

„Gdyby ludzie czytali te same książki , żyliby w tym 

samym świecie” – Olga Tokarczuk 

 

 
 

Polacy z literacką Nagrodą Nobla: 

1905 – Henryk Sienkiewicz 

1924 – Władysław Reymont 
1980 – Czesław Miłosz 

1996 – Wisława Szymborska 

 
 

Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Szkoły 

cierpliwości, wytrwałości, spokojnej i efektywnej pracy 

Życzą uczniowie. 



OTRZĘSINY W INTERNACIE DOKONANE !!! 
 

Niniejszym zaświadcza się, że uczniowie klasy I zostali 
porządnie otrząśnięci z resztek kociego puchu i uroczyście 

przyjęci do grona Braci Uczniowskiej Internatu ZS Nr 4 

im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. Serdecznie witamy  

 
 

W środę Kasia, Andżelika, Oskar i Adrian mimo wiatru i 
brzydkiej pogody próbowali swoich umiejętności w 
zagospodarowaniu skweru miejskiego w Rypinie. 

Spisaliście się super !

 
 



Zajęcia w terenie architektów krajobrazu. 
 

 
 
 
 

Zajęcia wyjazdowe dla architektów krajobrazu. 
Dzięki uprzejmości Pana Michała Deręgowskiego - właściciela 
firmy Platan, uczniowie architektury krajobrazu mogli obejrzeć 
nowo założony ogród przy świetlicy w Sitnie. Znajduje się tu 
wiele obiektów małej architektury krajobrazu (ławki, leżaki, 

altana, grill, huśtawka), nasadzenia roślin i siłownia. Młodzież 
obserwowała również prace, które firma Platan wykonuje w 

parku w Kowalkach - wykopy i nasypy, przygotowanie terenu 
pod nasadzenia, ścieżki i obiekty małej architektury.  

Chętne osoby testowały znajdujące się w pobliżu urządzenia 
zabawowe dla dzieci - również obiekty małej architektury 

krajobrazu.

 
 
 
 



   Stanie w korkach 

nie musi być męczące 😉 Wyobraźnia – prowadząca na najwyższe 

szczyty Ziemi - może pomóc przetrwać ten czas 😉 Bo właśnie 

blisko remontowanego obecnie odcinka Rypina stoi dawny dom 

jedynego Polaka, który wszedł pięć razy na Mount Everest. 

Jedynego człowieka, który widział śmierć Jerzego Kukuczki. 

Kościuszki 23. Niepozorny drewniany budynek, który mijasz  w 

drodze do liceum. Właśnie  tam, do 14. roku życia, mieszkał jeden z 

najlepszych himalaistów – Ryszard Pawłowski. To z nim wiązał się 

liną Jerzy Kukuczka. 24 października 1989 roku panowie atakowali 

Lhotse od niezdobytej jeszcze wtedy południowej strony. Na 

wysokości 8300 metrów lina się zerwała i Kukuczka – który wspinał 

się jako pierwszy – spadł w kilometrową przepaść. Pawłowski 

przetrwał przymusowy biwak w strefie śmierci. A potem znów 

chodził "z głową w chmurach"  

DZIEŃ CHŁOPAKA – W INTERNACIE I SZKOLE 

SŁODKA DRAKA ☺ DZIEWCZĘTA PŁCI BRZYDKIEJ

 

W INTERNACIE DZIEJE SIĘ – grillujemy i piknikujemy ☺ 

  



3 października wyjechaliśmy do Rypina na projekcję  filmu 

„Legiony” w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Film stał się 

inspiracją do przygotowania akcji edukacyjnej skierowanej do 

uczniów i nauczycieli i wywarł na nas wielkie wrażenie. Było 

bardzo ciekawie, intrygująco , ale także i wzruszająco.  

 

 

INTENSYWNE ŚRODY GRUPY MUNDUROWEJ 

 



NASZE PASJE, NASZE ZAINTERESOWANIA – 

OSKAR JABŁOŃSKI 

Jeśli nie chcesz zarabiać, to nawet nie czytaj tego postu 😉 

Jeśli jednak chcesz, zapraszam do przeczytania bo myślę, że 

warto.Można się śmiać, że inwestuję i kupuję coś, czego niby 

przecież nie mam, coś. czego nie mogę w żaden sposób 

dotknąć, ani zobaczyć, żadnego fizycznego odpowiednika 

tego bitcoina. 

Ja jednak jestem zwolennikiem innowacyjnych technologii i 

chcę się zajmować czymś, co rzeczywiście w perspektywie 

przyszłości może mieć rację bytu. Takie rzeczy mogą coś 

wnieść i zmienić w życiu społeczeństwa. A to społeczeństwo buduje 

świat. Społeczeństwo i pieniądz. 

Każdy z nas posługuje się na co dzień pieniędzmi. Ciągle ich 

używamy. Wykonujemy różne transakcje, za które nie raz płacimy 

ogromne prowizje. A te prowizje są tak naprawdę za nic. Bo dzięki 

komuś i jakiemuś bankowi wykonujemy jakąś płatność i on od tego 

bierze pieniądze i do tego obserwuje dokąd one idą! W Bitcoinie 

tego nie ma. 

Nie zapominajmy także o tym, że tylko mała część naszych 

pieniędzy znajduje się w obiegu. Reszta jest wirtualna i tak samo, 

jak w przypadku kryptowalut widzimy je w postaci cyferek na 

ekranie. Mało tego, ten fizyczny odpowiednik naszej tradycyjnej 

waluty może się tak naprawdę stać nic niewarty poprzez inflację. 

Takiego przypadku jesteśmy świadkiem, patrząc na to, co się dzieje 

w Wenezueli. 

 

Tam bitcoin może stać się ratunkiem dla ludzi, bo ich 

waluta stała się prawie bez wartości.  

 

To jest jedynie kilka powodów, dla których uważam, że 

warto inwestować w bitcoin, bo on moim zdaniem w 

przyszłości może bardzo wiele zmienić i zamieszać. Tak 

samo jak komputery i Internet zrewolucjonizowały świat, 

tak będzie z kryptowalutami. Dodam, że osoby, które 

zdecydowały się inwestować kiedyś w te dobra (komputer 

i internet), teraz są jednymi z najbogatszych ludzi świata. 

My, w mojej opinii, jesteśmy w tym samym 

miejscu. Inwestuj w #bitcoin. ✴ 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/bitcoin?source=feed_text&epa=HASHTAG


 


