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NAKRĘCAMY WIEDZĘ 

 

Przypominamy o konkursie, w którym jako Szkoła bierzemy 
udział.  

( Akcja „Nakręcamy wiedzę" dedykowana jest zasadniczym 
szkołom o profilu samochodowym, a główną nagrodą jest 

nowoczesne wyposażenie szkolnej pracowni o wartości 20.000 pln.) 

Zachęcamy wszystkich do systematycznego udostępniania  

i lajkowania . 

Poniżej zamieszczamy wyniki z ostatniej chwili. 

 

Tabela z aktualnymi wynikami: 

  

Miejsce Nazwa szkoły Miejscowość 
Suma 

punktów 

1 Zespół Szkół im. Ziemi Dobrzyńskiej Nadróż 35850 

2 Zespół Szkół Samochodowych Toruń 8120 

3 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego 

Strzelin 2699 

4 Zespół Szkół Samochodowych Opole 1472 

5 Zespół Szkół im. Staszica Wadowice 255 

6 
Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady 
Pancernej im. Bohaterów Westerplatte 

Gdańsk 107 

 

Bliższe i konkretniejsze informacje dla jeszcze niezorientowanych 

w temacie https://www.facebook.com/liquimolypolska/ 

Zapraszamy do głosowania na: www.facebook.com/liquimolypolska 

 

 

Kolejni uczniowie z pasją…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 

 

 

https://www.facebook.com/liquimolypolska/


 

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 pana profesora 

Bednarczuka). 

   1   2    3   4   5   6   7   8   9     10 11 

A 3          1 

B            

C            

D            

E            

F            

G       2      

H            7 

I            

J            

K            

 

3- cyfrowe: 179, 288, 374, 521, 576, 605, 730, 963  

4- cyfrowe: 1375, 1875, 2009, 2233, 3541, 3726, 4683, 4727, 4930, 6053, 6141, 

7810, 7913, 5492, 8659, 8690 

5- cyfrowe: 19438, 28234, 36471, 47900, 54091, 54112, 57420, 61239 

Rozwiązanie: 

        

A4 J7 K2 F7 D7 I10 C1 E4 
 

HASŁO:…………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                            Autor: p. J. Kornowski 

 

 

Pierwszy dzień wiosny; dni dobrych manier  

w fotorelacji F. Rumianowskiego  

 

   

 
 

 



 

 

23 marca nasi budowlańcy z klasy III rozpoczęli budowę pierwszych 
elementów taktycznego pola walki. 

 

4 kwietnia nasi uczniowie postawili dwie nowe konstrukcje.  

Przyszłe pole walki rośnie w oczach:) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

                                                      

 
 

 
 

NASZE PASJE,  

NASZE TALENTY  

Daria Krzemińska  

i Jej prace plastyczne 

prace poetyckie 

 

 

 



 
                                                                                                     

                                               HARCERSKIE WIEŚCI 
Druhna Emilia i Druhna Patrycja wzięły udział  
w Drodze Krzyżowej ulicami miasta Rypin. 

  dh Patrycja Brzezicka 
 

UWAGA MATURZYŚCI ! 

 

 

Czym jest dla mnie muzyka? 

Muzyka jest dla mnie bardzo ważna. Nie wyobrażam sobie życia bez 

niej. To właśnie muzyka uformowała mój charakter. Jestem 

buntownikiem i zawsze mam własne zdanie. Ja to rasta noszący 

dredy, osoba wyczulona na krzywdę drugiego człowieka. Jestem 

wdzięczny twórcom muzyki, którą czuję. Najbardziej cenię sobie 

reagge, ale pop reagge i hip-hop również moim zdaniem opisują 

prawdę życiową. To lubię. Piosenki niosące przesłanie, krytykujące 

złe, niestosowne  zachowanie, wojnę i z drugiej strony pochwałę 

miłości. 

Czym byłby świat bez miłości? Reagge – muzyka, która uczy kochać 

miłością jedną i prawdziwą. Uwielbiam rytm serca, spokój, bębny, ale 

dzięki Nirwanie odkryłem świat mocniejszego brzmienia – rocka, a 

potem metalu. Kocham każdy rodzaj muzyki, który ma głębię i sens. 

Opieranie się systemowi, nauka, rozładowanie stresu, ale są też 

gatunki, których nie znoszę. Codziennie słucham różnych 

wykonawców, różnych gatunków. Jest tego ogrom, ale nie można 

wypowiadać się ogólnikowo jakimś rodzaju bez przesłuchania 

minimum po trzy piosenki trzech zespołów reprezentantów jakiegoś 

stylu muzycznego. 

Steampunk zaskakuje dziwnym brzmieniem, ale szanuję go ze 

względu na subkulturę oraz disco polo. To drugie jest wzorowane na 

disco, będącego świetnym, lecz polskie disco polo z disco ma tylko 

nazwę. Muzyka ta lekko upośledza odbiorcę, nie rozwija się. Jako 

jeden z elementów sztuki, kultury powinna  rozwijać, dostarczać 

emocji, uczyć i pozwalać przezywać. Moim ulubionym zespołem i 

pierwszym w rankingu jest NDK ( Natural Dread Killaz) – i 

wypowiedział piękne słowa : „ Niech muzyka integruje nas, a nie 

dzieli” . 

Każdy ma własne zdanie na temat, czym jest dla niego muzyka i 

należy to zdanie uszanować.                          

                                                                            K. Balicki kl. I TPS 



 

Łączy nas krew, która ratuje życie… 

Dnia 21marca 2017 roku już drugi raz w tym roku szkolnym została 

zorganizowana akcja poboru krwi, w której mógł wziąć udział każdy, kto miał 

ukończone 18 lat, ważył 50 kg i był zdrowy. Krwiodawstwo cieszy się wśród 

uczniów naszej szkoły dużym poparciem – w akcji udział wzięło 29 osób oddając 

12,896 ml krwi pełnej. Przy okazji oddawania krwi każdy uczestnik na bieżąco 

skontroluje swój stan zdrowia: wykonywane było badanie wstępne krwi oraz 

badanie lekarskie. Dodatkowo osoby oddające krew pierwszy raz otrzymają 

książeczkę honorowego dawcy krwi, w której będzie zapisana informacja o 

grupie krwi jaką mają,  a w późniejszym czasie będą zapisane kolejne ilości 

oddanej krwi. 

Następna akcja poboru krwi jest planowana na 30 maja 2017r. (wtorek) 

zapraszamy  wszystkich, którzy pragną pomagać. 

   …bo liczy się każda kropla Twojej krwi! 

 

 

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.  

 

 



 
 

Uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu odwiedzili Muzeum 
Ziemi Dobrzyńskiej i przypomnieli sobie obyczaje, tradycje 

wielkanocne i wielkopostne naszego regionu. 

 

 
 

Uczennice kl. III TAK  wraz z opiekunem p. A. Kryszczuk prowadziły 
lekcję o wiośnie w Przedszkolu nr 1 w Rypinie . 

 

 

 
Kółko kulinarne wciąż dba o wagę mieszkańców internatu. Tym razem 

zapiekanka internacka ☺  
 

 
 

 
 

Wolontariusze z upominkami świątecznymi po raz kolejny odwiedzili 
wychowanków Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie. 

 
Nasi uczniowie zajęli się przygotowaniem i upieczeniem gofrów. Pieniądze 

uzyskane z ich sprzedaży przeznaczyli na zakup kredek, farb, modeliny, plasteliny i 
innych pomocy, które pomogły im zorganizować zabawy dla najmłodszych dzieci. 
Jak zwykle było wiele radości, wspólnych gier, śpiewania, czytania i opowiadania 

bajek i różnych  zabawnych historii. 
Zawsze wracamy stamtąd pełni satysfakcji i nadziei na kolejne niezwykle 

sympatyczne  spotkanie szczególnie z maluszkami. 
Prosimy wszystkich o wspieranie nas w zbieraniu książek, zabawek dla dzieci. 

Sprawiają one im wiele przyjemności. 
Jeżeli chcielibyście przeznaczyć jakieś przedmioty dla wychowanków Rypińskiego 

Domu Dziecka, przynieście je do sekretariatu szkolnego. 
 

                                                                           Wolontariusze ZS NR 4 z opiekunem  



 
 

 
VII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Architekturze Krajobrazu  
 
           W dn. 06 - 07 kwietnia młodzież z Technikum Architektury 
Krajobrazu brała udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o 
Architekturze Krajobrazu w Gdańsku pod hasłem "Puzzle 
krajobrazowe – moja regionalna roślinna opowieść". "Jestem z ... to 
moje miejsce, taki jest mój ogród"- to tytuł opowiadania, który za 
pomocą roślin i elementów przestrzennych musiały "napisać" 
zespoły. Nasi uczniowie przybliżali regionalizm Ziemi Dobrzyńskiej. 
Mając do dyspozycji różne rośliny, narzędzia i materiały 
zagospodarowali widok z okna. Konkurs łączył ze sobą wiedzę 
ekologiczną, ogrodniczą oraz umiejętność kształtowania krajobrazu z 
elementami zabawy i rywalizacji. Gratulujemy udziału i kreatywności 
w działaniu ! 

 
 

 
 
 

Rozpoczęły się intensywne prace w ogrodach. 
 

Nasze Ogrodniczki Karolina i Kinga obudziły wiosnę w ogrodzie - nawożą 
rośliny iglaste. 

 

 
 



 
 

Komórkomania – 11 kwietnia 2017 roku 
Dzień Dawcy Szpiku 

 

Podczas Dni Dawcy możesz zarejestrować się do bazy 
potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych 

Fundacji DKMS.  
Jeśli jesteś pomiędzy 18 a 55 rokiem życia i nie chorujesz, nic 

nie stoi na przeszkodzie, abyś został dawcą!!  
To NIC nie kosztuje, ani NIE boli.  

Do rejestracji potrzeba nam tylko trochę twojej śliny 
 i podstawowe dane osobiste. 

Nasi uczniowie pod opieką p. Justyny Bechcińskiej wyjechali  
do ZS NR 1 w Rypinie, by przyłączyć się do akcji . 

 
 

 
 
 

 
 

IV Przegląd Poezji św. Jana Pawła II 
 

W Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu dnia 7 
kwietnia 2017 roku odbył się IV Przegląd Poezji św. Jana Pawła II 

pod hasłem Jan Paweł II -  Przyjaciel Młodzieży. 
Młodzież szkół ponadgimnazjalnych z terenu Diecezji Płockiej 
zaprezentowała się w kategorii recytacja i poezja śpiewana. 

Uczestników i gości konkursu powitała mgr inż. Anna Banasiak 
Dyrektor ZS NR 4 w Nadrożu, wyrażając swoje zadowolenie i 
wdzięczność za liczny udział w konkursie, którego celem jest 

popularyzacja twórczości Papieża Polaka oraz integracja młodzieży. 
Jako organizatorzy cieszymy się bardzo, że co roku nasze grono się 

poszerza. W tym roku oprócz szkół z naszego Powiatu , przybyła 
młodzież z Sierpca, Studzieńca, Gostynina, Przasnysza i Płońska. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za 
zaangażowanie, chęć zgłębiania poezji i kultywowanie wartości o 

jakie dbał nasz Święty Papież Jan Paweł II. 
Honorowy patronat nad konkursem objęli: Zbigniew Zgórzyński - 

Starosta Rypiński, Ks. Marek Wilczewski - Dyrektor Wydziału 
Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku, Ks. Jacek Kędzierski - 

Proboszcz parafii św. Anny w Żałem.  
Nagrody dofinansowali: Starosta Rypiński - Zbigniew Zgórzyński, Ks. 
Jacek Kędzierski - Proboszcz parafii św. Anny w Żałem, Ks. Marek 

Wilczewski - Dyrektor Wydziału Katechetycznego w Płocku, Ks. 
Andrzej Krasiński - Proboszcz parafii św. Trójcy w Rypinie, P. 

Jarosław Sitkowski - właściciel firmy stolarsko-dekarskiej z Żałego 
oraz Rada Rodziców ZS nr 4 w Nadrożu. 

Konkurs poezji św. Jana Pawła II to dzieło wielu ludzi, pomyślany 
jako podziękowanie za dar serca, poświęcenie, pracę w budowaniu 

żywego pomnika naszemu Czcigodnemu Rodakowi. 
Wiersze Karola Wojtyły recytowało i śpiewało 25 uczestników. 
Podczas konkursu gościnnie wystąpiła utalentowana wokalnie 
absolwentka, laureatka wielu muzycznych konkursów Joanna 

Korycka. Przerwa była okazją do obejrzenia pięknej prezentacji 
multimedialnej poświęconej Papieżowi Janowi Pawłowi II, którą 

przygotował uczeń ZS NR 4 w Nadrożu Szymon Byblewski. 
 



F o t o r e l a c j a   z   P r z e g l ą d  u 

 

 
 
 

 

A u t o r s t w a :             F i l i p   R u m i a n o w s k i 

 

 
  
 


