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                    Zima – ubierajmy się stosownie do pory roku 

                   W obiektywie p. M. Kornowskiej - ZIMA 
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                   „200 SŁÓW O RYPINIE”– „FUTURE” 

                   Rumianowski - Photography 

                   Arytmosynteza 

                   Zapałczane zagadki  

                  Co robią uczniowie, kiedy pada śnieg? 

                  Nasze pasje, nasze talenty…  
                  CO JEJ W DUSZY GRA… - Daria Krzemińska 
                    Posłuchaj, ostatnio przeczytałem… 

                    Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym 

Materiał do CZWÓRKI wysyłamy na maila: 

marzenadrwencka@wp.pl 

 



 
 

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) 

 

   1   2    3   4   5   6   7   8   9     10 11 
A 7          3 
B            
C            
D            
E            
F            
G       4      
H            8 
I            
J            
K            

 

3- cyfrowe: 173, 205, 351, 362, 474, 539, 654, 709 

4- cyfrowe: 1377, 1529, 2110, 2131, 2637, 3261, 3479, 4269, 4553, 

5168, 7192, 7213, 8090, 8250, 9020, 9375 

5- cyfrowe:  10274, 16782, 17137, 31465, 40259, 46358, 56413, 

98462 

 

Rozwiązanie: 

        

D1 J11 B9 E7 K9 G5 C10 H6 
 

HASŁO:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 
 

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. 

Moniki 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. 

 

 



 
 

SIĘGAJĄC DO KORZENI … 

SENTYMENTALNA PODRÓŻ DO PRZESZŁOŚCI… 

Gazetka szkolna w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, jak się 

okazuje, ma wieloletnią tradycję. 

W bibliotece szkolnej odnalazły się archiwalne numery,  sięgające wiele lat  

wstecz. Niewiele jest egzemplarzy, ale te pojedyncze dają nam  konkretne 

informacje o redakcji, częstotliwości wydawania, nakładzie,  szacie graficznej, 

zawartości, cenie, itp. Najstarszy odnaleziony to  BADYLARZ nr 2 ze stycznia 

1992 roku. Był redagowany jako gazeta samorządu i młodzieżowej rady 

internatu Zespołu Szkół Ogrodniczych w Nadrożu. Co ciekawe, kosztował 3 000 

zł.  Wiemy, że gazetka narodziła się w  grudniu 1991 roku. Redaktorem 

naczelnym był Dariusz Kołecki (pseudonim „ KOLEC”), uczeń technikum 

ogrodniczego. Ambitny i pomysłowy organizator wykazał się konsekwencją w 

zbieraniu i redagowaniu rzetelnych informacji. Inteligencją i humanistyczną 

postawą zachęcał swoich rówieśników do współpracy. 

 

Przeglądając kolejne pisemka 

trafiamy na wyjaśnienie tytułu: 

”badylarz – to żartobliwe i raczej 

nieeleganckie określenie ogrodnika” 

Wydawanie gazetki dla 

ówczesnej redakcji było nie 

lada wyzwaniem, sporym 

wysiłkiem i kosztowało wiele 

godzin poświęconych 

rysowaniu, szkicowaniu, 

pisaniu. Wszystko „na 

piechotę” – takie czasy ☺. 

Ostatni zachowany BADYLARZ nr 2 

pochodzi z przełomu lutego i marca 

1997 roku. Jego cena to 40 groszy. 

 



 
 

.  

 

Nasz szkolny fotograf… 

Za to wielką niespodzianką jest 

kilka zachowanych numerów 

tzw. gazetki konkurencyjnej 

BADYLARKA  

pod opieką p. M. Misiak . 

 Pierwszy numer (o czym 

dowiadujemy się  z pisemka) 

narodził się w kwietniu 1995 

roku.  

Wyszedł w nakładzie 50 

egzemplarzy i funkcjonował 

równocześnie z BADYLARZEM. 

Ostatni zachowany  

– nr 7 kwiecień 1996 roku. 

 

 

Kolejny znaleziony 

to numer  1 z listopada 

2001 roku 

i 3 z przełomu maja i czerwca 

2002 roku, 

edycja druga, periodyk 

Zespołu Szkół Ogrodniczych 

im. Ziemi Dobrzyńskiej 

w Nadrożu za 1 zł 

w nakładzie 50 sztuk. 



 
 

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 

 

 



 
 

C O    

J E J    

W   D U S Z Y    

G R A… 

Prezentacja  

twórczości poetyckiej  

uczennicy naszej szkoły  

Darii Krzemińskiej.  

 

Dziękujemy serdecznie  

za udostępnienie  

nam wierszy  

i liczymy  

na owocną współpracę. 

               

Redakcja CZWÓRKI ☺ 

 

Brudna miłość  

 

Oddycham tęsknotą wtedy  

Kiedy ciebie nie ma  

Oddycham cierpieniem  

Wtedy kiedy gaśnie nadzieja  

W szarości dnia się gubię  

Nie czuję,  

Nie śnię,  

Nie mówię  

Przez życie niepewnie kroczę  

Wyciągnij mnie z tego proszę  

W brudnej miłości  

Widzę tylko strach  

W brudnej miłości  

Tonę już co dnia  

Tylko nadzieja oraz wiara  

Są Tym  

Co pomoże mi znów zwalczyć zło  

Oddycham przemocą wtedy  

Kiedy odwracasz wzrok  

Oddycham tym kłamstwem  

Kiedy znów stawiasz krok  

To boli mnie cały czas  

Radości blask prawie zgasł  

 



 
 

Spora przerwa i odnajdujemy  

jeden numer „BADYLARZA i 

spółki” nr 1 z 09/10 2007 roku 

pod hasłem : nowa seria 

gazetki, wielki powrót, nowa 

generacja pod opieką p. M. 

Bednarczuk. Niestety więcej 

numerów o tym tytule nie 

mamy. Dwumiesięcznik jawi się 

jako pisemko rozrywkowe dla 

młodzieży. Zawiera także 

informacje odnośnie składu 

nowej redakcji i opis wydarzeń 

szkolnych. 

 

 

Kolejna niespodzianka to kilka 

egzemplarzy dwumiesięcznika koła 

ekologicznego Zespołu Szkół 

Ogrodniczych w Nadrożu – OGRÓD 

pod opieką p. K. Marynowskiej. 

Pisemko narodziło się na przełomie 

marca i kwietnia 1996 roku. 

Ostatnie zachowane to nr 8 IX/X 

1997 roku. 

W OGRODZIE znajdujemy ciekawe 

artykuły na temat przyrody, 

ekotwórczość literacką, informacje 

na tematy ekologiczne dotyczące 

naszego najbliższego środowiska, 

regionu i województwa, żarty i 

humor. 

 

 



 
 

Dziś z sentymentem i melancholią przeglądamy pożółkłe strony i czytamy 

zebrane powiedzonka sorów, wzruszają nas wywiady z nimi, wywiady z 

uczniami, wiele różnorodnych zagadek, łamigłówek, wierszyków, sporo 

zabawnych historii, wierszyków autorstwa tamtych uczniów i profesorów. 

Domyślamy się, że wielu z nich nawet nie podejrzewa, że pisemka, które z taką 

pasją, zaangażowaniem i radością tworzyli, chociaż w małej części, zachowały 

się do dziś. 

Do zagłębienia się w historię prasy szkolnej sprowokował nas pewien miły  

jubileusz. Obecna gazetka szkolna  - miesięcznik CZWÓRKA - skończyła właśnie 

5 lat. Jej opiekunem jest p. Marzena Drwencka. 

Wszystkie jej numery możemy znaleźć na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 

4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. Pisemko składa się z 20 stron i pojawia się 

systematycznie /do piętnastego dnia każdego miesiąca /od 1 stycznia 2013 

roku. W maju 2016 roku ukazało się specjalne wydanie – numer 41 z okazji 

obchodów 70 jubileuszu istnienia Placówki. Kolejne trzy numery specjalne 

ukazały się w czerwcu 2016 roku  na pożegnanie  nauczycieli naszej placówki w 

związku z ich przejściem na emeryturę. 

Zawartość naszego pisemka stanowią aktualności, wydarzenia z życia szkoły,  

teksty, informacje, opracowania, wypowiedzi, zdjęcia, itp. przekazane przez 

uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu.  Sięgamy również do treści  

zamieszczonych na  stronie internetowej szkoły  www.zs4nadroz.pl i stronie na  

facebooku -  facebook.com/4nadro, a także stronie internatu przy ZS 4 na  

stronie internetowej szkoły, na facebooku i NK. 

Konsekwentnie gazetka jest swoistego  rodzaju kroniką wydarzeń ,  uroczystości 

szkolnych otwartą na  wszelkie inicjatywy i sugestie  społeczności szkolnej. 

Zamieszczamy w niej informacje,  ogłoszenia, wypowiedzi, prace, 

sprawozdania, itp.  uczniów i nauczycieli,  wspomagamy  kandydatów do 

samorządu szkolnego.  Można w niej zobaczyć  materiał fotograficzny 

najważniejszych  wydarzeń, które miały miejsce w placówce. Ponadto zawiera 

ona stałe  elementy. Należą do nich :  zapałczane zagadki matematyczne ,  

kalambury, arytmosyntezę, ich pasje –  ich talenty, radosna  twórczość 

poetycka. Za rozwiązanie zapałczanych zagadek   matematycznych uczniowie 

zyskują cząstkowe stopnie – piątki w  ramach przedmiotu matematyka. Każdy 

numer gazetki udostępniany jest w  pokoju nauczycielskim w budynku  

szkolnym, oficynie,  bibliotece, internacie, rozłożony na korytarzach   

http://www.zs4nadroz.pl/


 
 

DOBRE – POLECAM CZYTAĆ - Krzyś BALICKI   K.II TPS 

Tak, jestem świadom, że każdy zna tę historię, a jeśli jakimś 

cudem nie, to musi nadrobić. ,,Chłopiec w pasiastej piżamie" to 

najlepszy przykład literatury o przyjaźni, która w przypadku 

pokrewnych dusz rodzi się w najdziwniejszych okolicznościach, 

w niezrozumiałej dla zainteresowanych  sytuacji . 

ZAPAMIĘTAJ - JOHN BOYNE ! Być może powołasz się na to na 

maturze. Przykład z lektury ma być 1, a rozwinięcie tematu na 

pewno zrobi dobre wrażenie na egzaminatorach. 

W skrócie: Obaj urodzili się w tym samym dniu, miesiącu i 

roku, ale los potraktował ich od pewnego czasu zupełnie 

inaczej. Książka opowiada o przyjaźni Bruna i Szmula. Bruno 

jest dość zamożnym Niemcem, synem oficera, a jego kompan 

Żydem, który znajduje się w obozie koncentracyjnym. Chłopcy 

spotykają się coraz częściej  i rozmawiają na wiele tematów, 

mimo metalowej siatki, która ich dzieli. Bruno nie rozumie 

czemu jego przyjaciel chodzi cały dzień w piżamie, mieszka z 

mnóstwem ludzi w jednym pokoju itp. 

Polecam, każdy musi po tę książkę sięgnąć sam. Nie jest ona 

długa, a każdy powinien ją chociaż raz w życiu przeczytać lub w 

wersji dla leniwych obejrzeć film. Miała to być króciutka 

recenzja ( tak prosiła p. Drwencka), bo książka na pewno 

zasługuje na przypomnienie, ale jak zwykle rozpisałem się ☺ 

 



 
 

Finał szkolnego konkursu czytelniczego 

„Posłuchaj, ostatnio przeczytałam/em” 

 Uczniowie ZS 4 w Nadrożu podzielili się wrażeniami po przeczytaniu książki. 

W kalendarz imprez organizowanych przez bibliotekę szkolną ZS 4 w Nadrożu 

na stałe wpisał się konkurs czytelniczy „Posłuchaj, ostatnio przeczytałam/em”. 

Celem konkursu było pogłębianie ciekawości czytelniczej oraz doskonalenie 

umiejętności wypowiadania się nas temat przeczytanej książki. Uczniowie 

chętnie biorą udział w tym konkursie, ponieważ prezentują książki wybrane 

przez siebie. W tym roku dominowała literatura fantasy, chociaż  pojawiły się 

też książki z zakresu filozofii i literatury dla młodzieży. 

Jak  zwykle  wypowiedzi  uczniów zachęcające do czytania były ciekawe i 

barwne. Oceniającym prezentacje zaimponowali wszyscy uczestnicy, bo wbrew 

niechlubnej statystyce, młodzież w ZS 4 w Nadrożu czyta! W konkursie 

pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy I technikum architektury krajobrazu 

Angelika Łęgowska za prezentację książki „Bogini oceanu” Phyllis Christine 

Cast, miejsce II zajęła Daria Krzemińska z kl. III technikum geodezyjnego 

recenzując książkę Anny Onichimowskiej „Hera moja miłość”. Jury przyznało 

dwa miejsca III: Angelika Wysocka z klasy I technikum architektury krajobrazu 

- „Mały książę” Antoine de Saint-Exupéry i Krzysztof Balicki z klasy II 

technikum pojazdów samochodowych -  „Zbieracz burz”  Marii  Lidii 

Kossakowskiej. 

 



 
 

przekazany do  kancelarii. Wszystkie dotychczas wydane pisemka  można 

znaleźć na stronie internetowej szkoły. 

Tematyka kolejnych numerów gazetki  nie jest planowana wcześniej. Jest  

spontanicznym redagowaniem na  bieżąco aktualności i materiałów od 

zainteresowanych osób,  prezentujemy prace i dokonania uczniów Szkoły. 

Dajemy im możliwość pokazania siebie, swoich możliwości, przedstawienia się 

od strony szkolnej i pozaszkolnej. Zaproszenia na swoje blogi, strony 

internetowe. Ostatnio wprowadziliśmy stronę – „Ukryte pasje i talenty”, gdzie 

ujawniamy uczniowskie hobby. 

 

15 stycznia 2018 roku  

wydajemy  

61 numer CZWÓRKI . 

Wszystkich zainteresowanych 

zapraszamy  

od dnia 30 stycznia 2018 roku na 

wystawę jubileuszową do biblioteki 

szkolnej ,  

gdzie można będzie zobaczyć 

wszystkie zachowane egzemplarze 

gazetek szkolnych  

zredagowanych w naszej placówce. 

Serdecznie zapraszam do współpracy wszystkich chętnych, 

myślących, mających zacięcie literackie, poetyckie, reporterskie, 

fotograficzne, plastyczne, itp. 

W gazetce zawsze znajdzie się miejsce na Wasze ogłoszenie, 

informacje, życzenia, tudzież inne nagłe i niespodziewane 

wypowiedzi ☺ 

Swoje prace przesyłajcie na adres mail : marzenadrwencka@ 



 
 

Mistrzostwa Szkoły 

20  grudnia 2017 roku odbyły się w Mistrzostwa Szkoły w tenisie 

stołowym. Do zawodów zgłosiło się 12 uczniów. Po rozegraniu 38 

spotkań tytuł Mistrza Szkoły wywalczył Dawid Machciński z klasy IV 

TG, drugie miejsce przypadło Kamilowi Bartczakowi z klasy III TPS, a 

trzecie miejsce zajął Sebastian Nadolski z klasy II TPS – gratulujemy!!! 

 

W pierwszych dniach stycznia drużyna siatkówki chłopców, 

przygotowująca się do Mistrzostw Powiatu,  rozegrała dwa spotkania 

kontrolne. W czwartek 4 stycznia pokonała w Rogowie reprezentację 

tamtejszego gimnazjum 3:1, a w poniedziałek 8 stycznia nieznacznie 

uległa drużynie z Kobrzyńca , w której gra kilku naszych absolwentów 

2:3. Naszą szkołę reprezentowali: rozgrywający: Cezary Jankiewicz, 

atakujący: Sebastian Nadolski, przyjmujący: Dawid Bednarski i Piotr 

Narodzonek, środkowi bloku: Paweł Kołakowski , Sebastian Śpibida, 

Cezary Wiśniewski oraz libero: Kamil Bartcz 



 
 

Zima dla jednych – kierowców- jest zmorą i utrapieniem, dla innych, 

mieszkańców internatu …, sami popatrzcie ☺ 

 

 



 
 

CZWÓRKA  ZIMOWĄ  PORĄ  WYGLĄDA  JAK  Z  BAŚNI   ANDERSENA 

W   OBIEKTYWIE   PANI   MAŁGORZATY   KORNOWSKIEJ 

 

 



 
 

DZIAAA, MARTUSIA ☺ 

W naszej Alma Mater mamy wielu cichych skromnych, niechcących w żaden sposób się 

wyróżniać. Czasami udaje się nam ICH zauważyć. Tym razem postanowiliśmy zwrócić 

uwagę na uczennicę klasy czwartej technikum – MARTĘ TYDRYSZEWSKĄ. 

 

 

Niby jej nie ma, przenika gdzieś tam korytarzami, jakby przepraszała, że przenika ☺ 

Poznaliśmy Jej talent do pisania, gdy stworzyła scenariusz dla teatru profilaktycznego na 

temat używek i konsekwencji ich zażywania. Wszyscy z niedowierzaniem i zachwytem 

obejrzeli spektakl stworzony na podstawie Jej słów. 

Ostatnio mieliśmy okazję podziwiać kolejne Jej prace przy okazji świąt Bożego Narodzenia.  

Marta napisała scenariusz spektaklu świątecznego z okazji wigilii szkolnej na temat 

wartości uniwersalnych , a także kolejny, wigilii internackiej na podstawie „ Opowieści 

wigilijnej” Karola Dickensa. 

Wspaniałe emocje, których doznaliśmy dzięki Marcie, pozwalają nam poczuć prawdziwy 

sens Świąt, życia, wartości i relacji międzyludzkich. 

 



 
 

FUTURE  - Krzysztof Balicki kl. II TPS 

( jedna z pięciu prac nagrodzonych w wyniku konkursu literackiego im. A. Główczewskiego) 

Obudziłem się na ławce w parku. Może wyda się to dziwne, ale zapewniam, że to jedyne 

miejsce, które się nie zmieniło. Stara drewniana ławka, pokryta zieloną farbą olejną. Eeh, 

jedyna pozostałość po tym, co było kiedyś. Przeciągnąłem się. I tak oto jestem w najbardziej 

rozwiniętym i nowoczesnym mieście w Europie - Rypinie. Jak to się stało? W roku 2026 

ludzkość uczyniła wielki skok rozwojowy i technologiczny, rozpoczęto kolonizację Marsa, a 

reszta stała się nagle. Co dzień w myślach przeklinam ów rok. Od tego wydarzenia minęło pół 

wieku i nadal nie potrafię zapomnieć dawnego Rypina. Wtedy ludzie byli sobie bliżsi. Jestem 

reliktem przeszłości. Nie dostosowałem się. Ubrany w zieloną bluzę z kapturem i przetarte 

dżinsy muszę spróbować przeżyć kolejny dzień. Postanowiłem przejść się po parku i poszukać 

czegoś do jedzenia. Słowo „przejść” jest niewłaściwe, skoro wszędzie można dotrzeć 

chodnikami taśmowymi. Wątpię ,że coś znajdę, chociaż roboty sprzątające też się mylą. 

Odszedłem trzy kroki od ławki, znajdując się na taśmie, którą sunąłem po parku, wypatrując 

śniadania. W pewnym momencie zauważyłem pod hologramem drzewa na sztucznym 

trawniku jakieś niedojedzone resztki. Łamiąc , zeskoczyłem z chodnika i podniosłem 

nadgryzionego hamburgera . Nie wybrzydzam, zawsze to prawdziwe jedzenie, a nie coraz 

bardziej popularne posiłki w kapsułkach. Nie rozumiem, jak można zrezygnować ze smaku 

dla wygody. Chociaż z drugiej strony kapsułkami da się najeść i nie są nadpsute. Powróciłem 

do ławki i spożyłem tam posiłek. Obserwowałem ludzi, którzy wpatrzeni w swoje 

komunikatory sunęli na taśmo-chodnikach do pracy. Brak jakichkolwiek relacji 

międzyludzkich napełniał mnie smutkiem. Pamiętam, jak ze znajomymi chodziliśmy czasem 

do kina, parku, na boisko. A teraz? Po co kino, skoro każdy ma google wirtualnej 

rzeczywistości, albo boisko, przy najnowszych symulatorach. Moim zdaniem lepiej jest zrobić 

coś naprawdę, niż symulować. Ale wszyscy uważają inaczej. Nagle moją uwagę zwrócił 

przechodzień inny niż wszyscy. Ubrany w biały kombinezon jak każdy, ale coś go wyróżniało. 

Nie trzymał w rękach komunikatora. Może ma wbudowany w mózgu? Ruszył w moją stronę , 

usiadł obok i zapytał spokojnym głosem: Czemu pan tu siedzi ? Nie powinien pan być w 

ośrodku dla antyków./Antyk - tak nazywano teraz ludzi, którzy pracowali na to wszystko/. 

- Mam do tego prawo - odparłem. 

- A nie może pan się dostosować? Odstaje pan ubiorem i zachowaniem - bezczelnie zwrócił 

mi uwagę. 

- Tak mi jest wygodnie. Teraz wszystko jest gorsze niż dawniej - rzuciłem. 

- Co? Myślałem, że po kolonizacji Marsa wszystko ruszyło ku dobremu - odparł zdziwiony. 

- Trzeba było sobie lecieć na tego Marsa i nie zawracać głowy człowiekowi który chce żyć po 

swojemu. Wcześniej wszystko było lepsze - wydusiłem. 



 
 

- Co na przykład? - znowu zadał pytania. 

- Choćby ten park. Drzewa były prawdziwe, prawdziwe zwierzęta w mini zoo, stadion.  

- Prawdziwe zwierzęta? To niehigieniczne. Przecież teraz ma Pan duże zoo z tygrysem i pandą  

- Kiedyś był tu struś. Prawdziwy, a nie hologram - powiedziałem z nostalgią. 

- Dobrze, a poza parkiem? 

- Organizowano wydarzenia, imprezy dla mieszkańców a teraz nawet nikt nikogo z widzenia 

nie zna. 

- No , po co się spotykać skoro możemy zjeść w dowolnej restauracji, obejrzeć dowolny film, 

zwiedzić dowolny kraj, dzięki symulatorom. 

- Nic nie rozumiesz. Rypin to było takie piękne miasto. To bardzo mili i życzliwi ludzie, a nie 

to, co teraz. 

- Jesteśmy najbardziej nowoczesnym i rozwiniętym miastem w Europie. 

Znowu ta sama śpiewka. - Moim zdaniem kiedyś byliśmy.  

- Kiedyś. Może powie Pan coś o teraz? 

- Teraz to nawet książek i gazet nie ma. 

- Po co skoro wszystko można wyświetlić na ... 

- Wystarczy - przerwałem mu. Czy jest coś, czego nie zrobicie bez tych gadżetów? 

Wydaje mi się, że trafiłem. Milczał przez dłuższą chwile. Ciekawe, co wymyśli. 

- Tak - rzucił po namyśle. Nie zrezygnował. 

- Nie ma- powiedziałem z satysfakcją. 

- Dziękuję, przepraszam za zabrany czas. Do widzenia- odparł i odszedł zrezygnowany. 

Nareszcie się go pozbyłem. Zawsze przychodzą i mówią, jak to jest teraz dobrze, ale ja wiem 

jedno. Kocham były Rypin , a nie nowoczesną metropolię . Tęsknię, za biblioteką pełną 

książek, kioskiem z gazetami, RDK, dawnym parkiem, targowiskiem. Za Muzeum Ziemi 

Dobrzyńskiej, a nie cyfrową projekcją, którą zapewni nam muzeum czasów sprzed kolonizacji 

Marsa. Wolałem burmistrza niż prezydenta metropolii, panie na poczcie zamiast robotów, 

nawet rozkopane ulice i ciągłe remonty drogowe niż te taśmo-chodniki. Rypin w roku 2017 

miał przyszłość. Może w innym wymiarze rozwija się lepiej bez zbędnej technologii i 

kolonizacji Marsa. Rozwija się w oparciu o zrozumienie i empatię. 

Już wieczór. Ciekawe czy jutro nie zmienią mojej ławki na bardziej nowoczesną. 



 
 

 


