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Wolontariusze  nie śpią… 

W naszym internacie mieszka grupa uczniów, dla których 

dostarczenie komuś radości jest wielką przyjemnością. 

9 stycznia gościliśmy grupę mieszkańców Rypińskiego Domu 

Dziecka w bardzo różnym wieku / od maluszków po 

gimnazjalistów/.Nasi zorganizowali wesoły bal przebierańców, na 

który zaprosili gości. Wszyscy pląsali w rytm muzyki 

przygotowanej specjalnie na tę okazję. Młodsze dzieci prawie nie 

schodziły z rąk naszych koleżanek i kolegów.. Okazało się także, 

że bez względu na wiek w każdym człowieku drzemie rozbrykane 

dziecko. Zachęcaliśmy gości do udziału w konkursach  

geometrycznych, zabaw integracyjnych, skomplikowanych tańców 

z balonami itp., ale sami nie ustępowaliśmy im w hulankach i 

swawolach. 

 

  

Planowana oferta edukacyjna 

na rok szkolny 2017/2018 

w Zespole Szkół NR 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. 

TECHNIKA: 

~` Pojazdów samochodowych – profil wojskowy 

~` Budowlane 

~` Geodezyjne – profil wojskowy 

~` Ogrodnicze 

~` Architektury Krajobrazu ze ścieżką „ projektowanie i 

urządzanie wnętrz” 

~`NOWOŚĆ ! – Hotelarskie ze ścieżką „ kosmetyka i stylizacja” 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA / SZKOŁA BRANŻOWA/ 

ogrodnik, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca 

mechanik, zabudowy i robót wykończeniowych, murarz tynkarz, 

betoniarz zbrojarz, monter konstrukcji budowlanych, monter 

systemów rurociągów 



 

Kolejni uczniowie z pasją…Nasz szkolny fotograf… 

Prezenatacja prac fotograficznych c.d. ☺ 

 

 Jeśli ktoś z Was lubi fotografię, niech wstąpi  na Jego stronę, by poznać 

drugą twarz Filipa ☺ 

 

 

Nasza stołówka kipiała od emocji i energii. Szybko potworzyły się 

pary, które z humorem, zabawnie rywalizowały o zwycięstwo i 

słodkie nagrody. Okazało się, że towarzystwo poprzebierało się 

tak skutecznie, że już nie sposób było stwierdzić kto jest gościem, 

a kto tubylcem. Trwały wesołe pląsy w rytmie " Kaczki 

Dziwaczki", tradycyjnych już " Kaczuch", " Malutkiego 

krasnoludka" i innych znanych piosenkach dla najmłodszych. 

Pomimo upływu czasu, energetycznych tańców nikomu nie 

brakowało energii, zapału i chęci do rozrabiania. Karnawałową 

zabawę dla gości i naszych kolegów zainicjowała p. Dorota 

Gurtowska. Pomogła przygotować grupie naszych wolontariuszy 

w osobach: Czarek Wiśniewski, Czarek Jankiewicz, Paulina 

Proćko, Marta Tydryszewska, Daria Krzemińska, Emilia Cichocka, 

Sandra Cybulska, Ewelina Kępczyńska, Dominik Żulewski 

sympatyczne spotkanie. Uroczystość sfotografował Filip 

Rumianowski. Oprawę muzyczną przygotował Damian Dyliński. 

Pani Dyrektor upiekła słodkie pierniczki, a Panie Kucharki zadbały 

o podniebienia zebranych.                                         M.D. 

  

Filip Rumianowski 

facebook.com/ 

Rumianowski-

Photography 

 

 



 

 
 

18 stycznia 2017 roku odbyły się w naszej szkole 

wybory do samorządu szkolnego. 
/poniżej fotorelacja z tego tak ważnego wydarzenia/ 

  

 

 

NOWE WYZWANIE!  - 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). 
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3- cyfrowe: 255, 294, 382, 395, 507, 581, 626, 954  

4- cyfrowe: 1121, 1536,1947, 2003, 2816, 4072, 4761, 4813, 4913, 5438, 

6374, 7068, 8025, 8119, 8347, 9373 

5- cyfrowe: 20023, 22496, 30006, 38490, 40895, 49606, 75880, 82357 

Rozwiązanie: 

        
K10 C3 A8 G2 A9 B3 K2 D6 

 

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

                                                                                  Autor: p. Janusz Kornowski 

 



 

Powiatowy Bal Radości w Nadrożu - 

impreza dla niepełnosprawnych osób. 
 

Bal przebierańców jest organizowany z myślą o dzieciach i 

młodzieży.  Ale zwykle bawią się  także osoby po 30-tce, które 

poruszają się na wózku inwalidzkim. 

Jak zawsze spora grupa naszych uczniów włącza się w 

przygotowanie uroczystości .W tym roku byli to: Adrian 

Sadłowski, Szymon Byblewski, Katarzyna Kleps, Monika 

Lewandowska. Kolejna grupa w dniu 31.01.2017 roku zajęła się 

obsługą i wsparciem niepełnosprawnych / Krystian Jenziorski, 

Radosław Budziński, Emilia cichocka, Weronika Gurtowska, 

Szymon Byblewski, Monika Lewandowska, Katarzyna 

Kleps/.Obsługę muzyczną balu zapewnili Piotr Ławicki, Cezary 

Ramutkowski i Tomasz Becmer. 

 

  

NOWY ZARZĄD SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

W ZS 4 W NADROŻU NA ROK 2017 

Przewodniczący: Natalia Spychała 

Zastępca przew: Paulina Proćko 

Sekretarz: Paulina Lubomska 

Skarbnik: Julia Witkowska 

Przewodniczący sekcji: 

Wolontariacka: Weronika Gurtowska 

Sebastian Wiśniewski 

Kulturalno-rozrywkowa: Daria Krzemińska 

Cezary Wiśniewski 

Porządkowo-organizacyjna: Marcin Meller 

Łukasz Śliwiński 

Informacyjno-prasowa: Daria Krzemińska 



 

NASZE PASJE, NASZE TALENTY 

Daria Krzemińska i Jej prace poetyckie 

Dalekie miasta tęsknią do gwiazd po raz wtóry 

Dalekie miasta milczą ścianami uśpionych domów 

Na osobnych drogach upada wiatr 

Nie podniesie go siła woli 

Przestrzeń uciekła nie patrząc przez ramię 

Zostawiła nas 

Dzieci dalekich miast 

Dalekie miasta tęsknią do dni które odpłynęły 

Dalekie miasta obserwują horyzont w zamyśleniu 

Nie widać już kotów ganiających się na skwerach 

Nic już tu nie gra roli 

Miłość uciekła nie patrząc przez ramię 

Zostawiła nas 

Dzieci dalekich miast 

                                                                          

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. 

 



                      

I PIKNIK ZAWODOWY – 2017 

14 marca 2017 roku na terenie Zespołu Szkół nr 4 im. 
Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu odbędzie się piknik 

zawodowy, na który serdecznie zapraszamy uczniów 
okolicznych gimnazjów wraz z nauczycielami, rodziców, a 

także wszystkich zainteresowanych nowinkami 
dotyczącymi kierunków budownictwo, geodezja, pojazdy 

samochodowe, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, 
kosmetologia, itp. 

Podczas spotkania obejrzysz ciekawe prezentacje, 
nowoczesny sprzęt, wysłuchasz profesjonalnych 

wykładów, będziesz mógł zadać pytanie i uzyskać na nie 
odpowiedź specjalisty w danej dziedzinie. 

Oprócz tego wiele niespodzianek, ciekawostek w zakresie 
strzelnictwa, szachów, kosmetologii, sprawności i 

zręczności fizycznej i umysłowej. 

Musisz tego dnia być tu z nami! 

Zapraszamy! 

 

 

 
 

W trakcie ferii nasza szkoła nawiązała współpracę z 

KYB - światowym liderem w produkcji amortyzatorów 

i sprężyn zawieszenia. 
Na początek KYB wystawi swoje stoisko podczas 

Pikniku Zawodowego, który odbędzie się 14 marca na 

terenie Szkoły. W planach jest systematyczne 
przekazywanie pomocy dydaktycznych, stworzonych 

przez koncern. Pomoże to uatrakcyjnić naukę młodzieży 

uczęszczającej do technikum pojazdów samochodowych 
i szkoły branżowej: mechanik samochodowy, mechanik 

motocyklowy i kierowca-mechanik. 

Poza tym KYB ma również w planach organizowanie 
szkoleń dla uczniów nadrowskiej szkoły. 

 

 



 
 
 
HARCERSKIE WIEŚCI 
 
 

                                                                              
Nasza drużyna harcerska w dniach 21-23 stycznia 2017 
roku w wzięła udział w  I Zimowym Rajdzie "Śladami 
Cichociemnych" .Był to dla nas mile spędzony czas w 
gronie sympatycznych pozytywnych ludzi. Oprócz tego 
było wiele atrakcji.  Harcerze uczestniczący w imprezie 
mieli okazję zapoznać się z wiedzą z zakresu szyfrowania 
oraz steganografii. Odbyły się praktyczne zajęcia z 
łączności, na których zbudowano dwa stanowiska 
łączności w oparciu o telefony polowe MB66 i łącznice 
polowe ŁP-10. Na uczestników czekała przygotowana 
trasa gry po terenie naszego miasta. Tradycyjnie była też 
okazja do zabawy i śpiewów.                 dh Patrycja Brzezicka 

 

 

Po zajęciach wiedzy o kulturze w klasie I technikum 

Jak mogę aktywnie uczestniczyć w kulturze? 

Jaki wpływ mam na rozwój własnej kultury? 

Kultura to bardzo szerokie zagadnienie, które każdy może inetrpretować w 

odniesieniu do siebie.Aktywne uczestniczenie w kulturze to dla mnie udział 

w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, pomoc w poznawaniu świata, 

ludzi, z róznych perspektyw. Każdy z nas jest inny i ma swoje 

zainteresowania i sposób bycia. Niestety w dzisiejszych czasach ludzie są 

w ciągłym biegu. Mają wiele spraw do załatwienia i mało czasu.Niewiele 

uwagi poświęcają na kulturę, czytanie, sposób zachowania, 

samodokształcanie, rozwój  

Czytanie ma bardzo duży wpływ na rozwój człowieka. Ono rozwija 

wyobraznię, bogaci słownictwo, wiedzę, ortografię, itp. Pomaga nam 

poznać samych siebie.Jednak przeważająca większość ludzi korzysta 

nadmiernie z nowoczesnych urządzeń typu internet, TV.Jest to o wiele 

prostsze, nie wymaga wysiłku – tylko odbierać. Duży wpływ na naszą 

kulturę ma środowisko, w którym się obracamy. Niektórzy chcąc być 

postrzeganymi jako fajni, naśladują innych, biorą przykład niekoniecznie 

dobry z kogoś. Współczesne społeczeństwo ma niski poziom kultury.Duży 

wpływ mają na to np. portale społecznościowe. Zamiast spotykać się ze 

znajomymi, wyjść do teatru, kina, większość nas zalega przed komputerem 

wśród swoich facebookowych pseudoprzyjaciół.Tematem rozmów są 

perypetie serialowych bohaterów. Szkodzimy sami sobie, nie zdając sobie 

z tego faktu sprawy.                                                          K. Cyrankowska  



 

Biblioteka zaprasza… 

Biblioteka szkolna, jak zawsze, serdecznie zaprasza wszystkich 

czytelników, oferując niezwykle interesujące nowości 

wydawnicze. 

Przyjdź, przekonaj się, zobacz, znajdź coś dla siebie! 

 

Z ostatniej chwili… 

Berlinale 2017. "Pokot" Agnieszki Holland nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem! 

 

POKOT 
Film fabularny Produkcja: Polska, Czechy, Niemcy, Szwecja 

Rok produkcji: 2017            Premiera: 2017. 02. 24 

Barwny. 128 min          Okres zdjęciowy: 1 czerwca 2015 - 7 lutego 2016. 

Plenery: Kotlina Kłodzka. 

Film dedykowany Weronce [Weronice Migoń], zmarłej w roku 2015 reżyserce 

obsady filmu. 

Główną bohaterką filmu jest emerytowana inżynierka Janina 
Duszejko, z zamiłowania astrolożka i wegetarianka. Kobieta 

mieszka w małej sudeckiej wsi. Pewnej śnieżnej, zimowej nocy 

odnajduje ciało martwego sąsiada-kłusownika. Okoliczności 
śmierci mężczyzny są niezwykle tajemnicze. Jedyne ślady wokół 

jego domu to ślady saren… Z czasem pojawiają się kolejne zwłoki 
lokalnych osobistości. Wszyscy zabici byli myśliwymi. Duszejko 
widząc niemoc policji, prowadzi własne śledztwo, którego wyniki 

są złowieszcze: czy to myśliwi stali się zwierzyną? 

 

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/1128396
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