
WRACAMY DO DZIAŁANIA!!! 
 

Zapraszam wszystkich chętnych 
do pracy w redakcji gazetki 

CZWÓRKA. 
Czekam na osoby kreatywne, 

z otwartymi głowami, 
pełnymi pomysłów, 

gotowych wesprzeć swoją pasją 
i zaangażowaniem 

zawartość naszego pisemka. 
Na Wasze teksty, zdjęcia, itp. 

czekam  pod adresem mailowym 
marzenadrwencka@wp.pl 

 

Stała współpraca z redakcją nie pozostanie bez gratyfikacji. 

 

OPIEKA NAD CZWÓRKĄ – MARZENA DRWENCKA 
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UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU 

SZKOLNEGO 2019/2020 

 

Witamy uczniów klas pierwszych TIŚ, TAK/TW  

I TIŚ/TAK/TW 

 

AGRA RYPIN 2019 

Praca nad kotylionami na AGRĘ 2019 

Krzyś poleca…To musisz przeczytać. 

Wolontariat zaprasza … 

GÓRZNO 2019 – wyjazd integracyjny 

Kiermasz książek 

Grupa wojskowa już ćwiczy 

Nowe komputery w pracowni języków obcych 

Oferta zajęć pozalekcyjnych w ZS 4 

Urodziny „ Króla” 

Rocznica wybuchu II wojny światowej 

 
Zapałczane zagadki matematyczne p. J. Kornowskiego 

 

 

 

 

Żegnamy p. Kazimierza Kaczmarkiewicza. 
   który kończy pracę w naszej placówce i po czterdziestu pięciu 
latach pracy, odchodzi na zasłużoną emeryturę. 

Zawsze w życiu najtrudniejsze są pożegnania. 

Życzymy PANU najlepszego zdrówka, 

pogodnego ducha, dostatku 

i samych miłych chwil na emeryturze.

 

 



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!  

Spodobało Ci się ,,Metro 2033" Glukowskiego? Jesteś żądny 

lub żądna więcej historii o ludziach żyjących w podziemiach 

przed promieniowaniem i mutantami? Mam dobrą 

wiadomość, bo stacje w Moskwie odebrały sygnał od 

Polaków. U nas w bibliotece jest „Uniwersum Metro 2033”. 

Otchłań” Roberta J. Szmidta i kilka książek innych autorów, 

osadzonych w tym uniwersum. Ale skupmy się na tym 

Szmidta. Wrocław, 20lat po eksplozji nuklearnej. Poznamy 

losy  nauczyciela, jednego z ostatnich, pamiętających, 

który zostaje wygnany ze swojej stacji i musi poszukać 

nowego schronienia dla siebie i niepełnosprawnego syna. 

Podczas podróży poznaje Iskrę, dziewczynę, której kultura 

osobista pozostawia wiele do życzenia. Jedyne co robi, to 

przysparza problemów i kłopotów naszemu bohaterowi.  

Mimo to przydaje się czasem. Podążając ciemnymi 

tunelami i kanałami napotykają paru nieprzyjemnych 

typków oraz przedziwne i niebezpieczne stworzenia. Między 

innymi wpadają między trwające walki obozów plemienia 

Pasów i Dresów. Oczywiście szczegóły i całą resztę musicie 

poznać sami, czytając książkę. 

K. Balicki 



AGRA RYPIN 2019 

Jak każdego roku aktywnie wzięliśmy udział w targach 

rolniczych AGRA –RYPIN 2019. Zarówno uczniów, jak i 

nauczycieli naszej Placówki można było spotkać w 

sobotę i niedzielę promujących ZS 4 w Nadrożu. 

 

Uczniowie architektury krajobrazu wzięli  czynny udział w 

przygotowaniach do Agra Rypin – wykonali  kotyliony. 

 



Zajęcia grupy wojskowej. Sporo świeżaków, jak widać,  

ale już niedługo  😁  zrobimy z nich komandosów🎖🏅 

 

 



              O NIM NALEŻY PAMIĘTAĆ! – Krzysztof Balicki 

Czy wiecie, że 5 września urodziny miała jedna  z największych 

muzycznych legend - Farrokh Bulsara. Jeśli nic Wam to nie mówi, to wcale 

nie ma się co dziwić, ponieważ tę gwiazdę znamy pod pseudonimem 

Freddie Mercury. Dalej nic? To już trochę kiepsko. Jego piosenki „We Are 

the Champions” i „Bohemian Rhapsody” zostały ogłoszone  najlepszymi 

piosenkami w historii, a zespół Queen, który założył razem z Brianem 

Maya’em i Rogerem Taylorem ustąpił pierwszego miejsca tylko grupie The 

Beatles. Według Hit Parader jest szóstym spośród stu najlepszych 

wokalistów wszech czasów. Jako ciekawostkę mogę tylko dodać, że jego 

zdjęcie znalazło się na jednym z milenijnych znaczków 

pocztowych wyemitowanych przez brytyjską Pocztę Królewską. Więc czy 

aby na pewno nie kojarzysz gościa z wąsem, który w przebrany za kobietę 

śpiewał „I want to break free...”?To nie wszystkie jego osiągnięcia, ale ja 

chciałem się skupić na tym jakim był człowiekiem. Farrokh Bulsara był 

dosyć nieśmiały, a Freddie Mercury był urodzoną gwiazdą. Freddie 

stworzył samego siebie na nowo, przyjmując nowe imię. Jak sam mawiał 

:Nie lubię swoich zębów, a tak to jestem zajebisty. Podkreślał to, że się 

super czuje sobą. Potrzebował  tylko odkryć siebie. Jako Mercury podbijał 

serca każdej publiki przed, którą tylko wystąpił. Żaden inny muzyk nie miał 

takiego kontaktu z widownią. To właśnie on rozpoczął komunikowanie się 

z publiką frazami śpiewanymi( „eeooo”, „deeeeoooo” itp. ). Był 

posiadaczem czterooktawowego, bardzo charakterystycznego 

głosu. Nigdy nie przeszedł profesjonalnego treningu wokalnego, a mimo 

wszystko potrafił zaśpiewać nawet najtrudniejsze partie operowe, nie 

ustępując hiszpańskiej śpiewaczce operowej, Montserrat Caballe, która 

była jego przyjaciółką i z którą nagrał całą płytę. Ich wspólny kawałek 

„Barcelona” był tak popularny w Hiszpanii, że wśród mieszkańców kraju 

Pracownia języków obcych wzbogaciła się o pięć nowych 

komputerów. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu 

"Dobry zawód- Lepsza przyszłość "

 

 

GÓRZNO 2019 

Uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami w 

dniach 15-16 września wyjeżdżają na zajęcia 

edukacyjno-integracyjne.  

Sprawozdanie, zdjęcia zamieścimy w kolejnym 

numerze CZWÓRKI po powrocie.:) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Znaczek_pocztowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Znaczek_pocztowy


pojawiły się głosy, by zmienić hymn narodowy na wspólną piosenkę 

tych dwojga. Wydaje się by ć posiadaczem wielkiej charyzmy i 

niekończącej pewności siebie, które to emanowały z niego podczas 

koncertów. Jednak odczuwał zawszę tremę przed graniem na 

fortepianie(nie uważał, że gra dobrze i  znał tylko 3 akordy 

gitarowe). Lecąc do Tokio bał się lecieć samolotem o większej 

awaryjności i czekał aż 14 godzin na następny(klasy ekonomicznej). 

Co jest ciekawe, prowadził  hulaszczy styl  życia. Był miłośnikiem 

kotów. Niektóre z jego pupili posiadały własne portrety, a sam 

Freddie dzwonił często do nich, prosząc kogoś, aby ten podał 

słuchawkę zwierzakowi. Potrafił rozmawiać godzinami. Podobne 

rozmowy urządzał sobie z przyjaciółką i byłą dziewczyną Mary 

Austin. Miał bardzo dobre kontakty z innymi członkami zespołu. 

Przyjaźnili się, super się dogadywali i gdy wspólnie zabierali się za 

tworzenie, to powstawały takie hity ja „We Will Rock You” czy 

„Radio Ga Ga”. Żył w przyjaźni z członkami zespołu nawet wtedy, 

gdy zespół zawiesił działalność. Freddie dużo „balował” , nawet gdy 

powiedział im, że ma AIDS i zachorował na zapalenie płuc. Jego 

przyjaciele byli przy nim. Dotrzymali również powierzonej im 

tajemnicy i do śmierci Freddiego nie wyjawili nikomu, że był 

nosicielem Hiv i zmaga się z AIDS. Grali razem do końca. Jego 

pożegnanie z fanami następuje w wymownym tytule kawałku „Show 

Must Go On” , który wydano tydzień po zaprzestaniu przyjmowania 

leków przez artystę. Freddie Mercury zmarł w swoim domu Garden 

Lodge w Londynie 24 listopada 1991 o godzinie 19:20 na 

grzybicze zapalenie płuc w związku z osłabieniem odporności 

wywołanym AIDS. Miał 45 lat.  

Postać Freddiego pokazuje nam, że powinniśmy odnaleźć 

siebie i działać, oraz otaczać się ludźmi, którzy nas wesprą gdy 

będziemy tego potrzebować. Gdy piosenkarz zachorował nie mógł 

liczyć na znajomych z imprez, tylko na przyjaciół z zespołu, których 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zapalenie_płuc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zespół_nabytego_niedoboru_odporności


to wcześniej „olał dla nowych”. Freddie  podzielił swoje pieniądze 

między przyjaciół. Po jego śmierci przeznaczyli oni ogromne datki 

na organizacje wspierające osoby  z AIDS i HIV. Kto chciałby 

przybliżyć sobie postać Freddiego Mercurego może obejrzeć  film 

„Bohemian Rhapsody”. 

Moim zdaniem to ikona rocka i jeden z najlepszych muzyków 

na świecie i dziwi mnie, że ktoś może nie znać muzycznych królów 

typu : Elvis Presley, Bob Marley, czy polski Izrael i Brygada 

Kryzys. Ci wszyscy  muzycy  tworzyli naszą kulturę, a sam Freddie 

znalazł się na liście największych Brytyjczyków. Dlatego podjąłem 

się zadania przybliżyć wam trochę Jego postać.

 

Pieśń o żołnierzach z Westerplatte… 1939 r. 

Kiedy się wypełniły dni 

i przyszło zginąć latem, 

prosto do nieba czwórkami szli 

żołnierze z Westerplatte. 

(A lato było piękne tego roku). 

I tak śpiewali: Ach, to nic, 

że tak bolały rany, 

bo jakże słodko teraz iść 

na te niebiańskie polany. 

(A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety.) 

W Gdańsku staliśmy tak jak mur, 

gwiżdżąc na szwabską armatę, 

teraz wznosimy się wśród chmur, 

żołnierze z Westerplatte. 

I śpiew słyszano taki: -- By 

słoneczny czas wyzyskać, 

będziemy grzać się w ciepłe dni 

na rajskich wrzosowiskach. 

Lecz gdy wiatr zimny będzie dął 

i smutek krążył światem, 

w środek Warszawy spłyniemy w dół, 

żołnierze z Westerplatte. 

 

Konstanty Ildefons Gałczyński 

P  A  M  I  Ę  T  A  M  Y   ! 



POZALEKCYJNE ZAJĘCIA 

EDUKACYJNE JUŻ RUSZAJĄ. 

Zapoznajcie się z nimi,  

zapiszcie u nauczycieli  

i do pracy, uczniacy… ☺ 

PCK – P. Justyna Bechcińska  

ZHP – p. Paweł Brudzyński 

Wolontariat – p. M. Ciemniecka – 

Bałtowska 

Koło kulinarne – p. M. Baldouska 

Koło szachowe – p. A. Baldouski 

Zajęcia sportowe – p. P. Brokos 

Grupa wojskowa – p. P. Brudzyński 

CZWÓRKA – p. M. Drwencka 

ZAPRASZAMY! 

02.09.2019 r. 

Rok szkolny 2019/ 2020 wystartował!!!! 

Witamy po wakacjach wszystkich 

nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki 

i kolegów, a w szczególności klasy 

pierwsze :) 

Życzymy dużo wytrwałości na cały 

nadchodzący rok  

 



Klasa I TIŚ – wych. p. M. Drwencka  

 

Klasa TAK/TW – wych. p. M. Krajnik

 

Klasa TAK/TW/TIŚ – wych.p. A. Baldouski

  

 

 



 

 

 

 


