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                W numerze: 
 

      SIĘGAJĄC DO KORZENI… 

WIELKI JUBILEUSZ 

 

SENTYMENTALNA PODRÓŻ DO PRZESZŁOŚCI… 

 

WYSTAWA SZKOLNEJ PRASY - NASZA GAZETKA W MUZEUM 

ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RYPINIE 

 

W internacie jak w domu 

Zawód z perspektywą 

To poleca czytać Krzyś! 

III TG/TPS znalazła sposób na stres ☺ 

Rumianowski - Photography 

Arytmosynteza 

Zapałczane zagadki 

Trochę koloru… 

Nasze pasje, nasze talenty… 

CO JEJ W DUSZY GRA… - D. Krzemińska 

Łączy nas krew… 

Na zajęciach w klasie mundurowej                 

Kółko kulinarne pichci 

Materiał do CZWÓRKI wysyłamy na maila: 

marzenadrwencka@wp.pl 

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

 



                                                                            Filip Rumianowski                                       

                                                                     facebook.com/ 

                                          Rumianowski-Photography 

 

Strona poświęcona fotografii amatorskiej , która jest moją pasją :) 

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

by pozna  druga twarz  Filipa ☺ 

 

CO J E J   W   D U S Z Y   GRA 

O starym człowieku  

Pewnego razu  

W kraju pradawnej dzikości  

Gdzie wolność jest prawem  

A legenda prawdą  

Żył stary człowiek  

Jego życie było prowadzone przez słońce  

Dusza zaprzedana zachodnim wiatrom  

Samotny lecz wolny od korupcji świata  

Przybył znikąd  

Jego cel jest nieznany  

Jego oblicze twarde i nieugięte 

 Nieznany świat  

Niebo i piekło  

Gdzie krwawa łuna okrywa wzgórza 

 

Daria  

Krzemińska 

Kl. III technikum 



ZAWÓD Z PERSPEKTYWĄ – TECHNIK BUDOWNICTWA 
 

Uczniowie technikum budowlanego w ZS 4 w Nadrożu w toku 
kształcenia nabierają umiejętności wykonywania, a przede wszystkim 

organizacji, kontroli i nadzoru oraz kosztorysowania robót 
budowlanych. Ponadto zdobywają podstawy projektowania budynków. 
Technik budownictwa po zdobyciu 3-letniego doświadczenia w pracy 

zawodowej, może wystąpić o nadanie uprawnień budowlanych do 
kierowania robotami budowlanymi. Kwalifikacje do sporządzania 

kosztorysów budowlanych absolwenci otrzymują już z chwilą nadania 
tytułu Technika budownictwa, którym ostatnio szczyci się 100% 
naszych absolwentów dzięki wysokiej zdawalności egzaminów 
szkolnych. Pilotaż absolwentów pozwala stwierdzić, że wszyscy 

pracują z wyjątkiem studentów, którzy z powodzeniem podążają po 
tytuł magistra inżyniera budownictwa i wielokrotnie już stwierdzamy,  

że uczeń przerósł mistrza. 
 
 

 
 

W INTERNACIE JAK W DOMU 

W internacie Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu zaadaptowano miejsce 

do samodzielnego przygotowywania posiłków. Pomieszczenie 

wyposażone zostało w nowe meble kuchenne ,stół ,mini-lodówkę, 

kuchenkę mikrofalową oraz płytę indukcyjną. Jest przytulnie i miło. 

 

 

https://web.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9y9sJADEIBMCODl%7E_rbv%7E_NBeLF34FRMDvSy8uAjk9%7E%3BoDjNgg9CB2rBb6leyAEssARNWYAMxAGlDBhI.bps.a.1596846310392257.1073742065.116591395084430&type=1
https://web.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9y9sJADEIBMCODl%7E_rbv%7E_NBeLF34FRMDvSy8uAjk9%7E%3BoDjNgg9CB2rBb6leyAEssARNWYAMxAGlDBhI.bps.a.1596846310392257.1073742065.116591395084430&type=1


III TG /TPS odstresowuje się na lekcji niemieckiego 

 

A w grupie mundurowej się dzieje… 

Wyjątkową okazją do zdobywania wiedzy i realizowania własnych 
zainteresowań jest grupa wojskowa działająca w ZS 4 w Nadrożu. W 

bieżącym roku szkolnym uczniowie skorzystali już z obozu 
szkoleniowego oraz zajęciach poprawiających kondycję fizyczną. Od 

nowego semestru zajęcia będą miały jeszcze bardziej atrakcyjną 
formę, a to za sprawą podpisania porozumień ze Związkiem 

Strzeleckim GWARD Oddział Bydgoszcz Kwidzyńskiego 
Stowarzyszenie Sportowo – Kolekcjonerskiego i Ligą Obrony Kraju – 

Organizacja Rejonowa W Rypinie 

Współpraca ze Związkiem Strzeleckim została nawiązana min. w celu 

pozyskiwania kandydatów do służby wojskowej oraz promowania 

nowego modelu służby żołnierzy rezerwy w Narodowych Siłach 

Rezerwowych oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie 

kształtowania wśród młodzieży szkolnej wartości i postaw 

patriotycznych, proobronnych, edukacyjnych oraz współpracy na 

rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży.  

 
 



Na mocy porozumienia Związek Strzelecki GWARD Oddział Bydgoszcz 

zobowiązał się do delegowania instruktorów na obozy szkoleniowe 

organizowane przez szkołę, prowadzenia dodatkowych zajęć dla 

uczniów szkoły, przekazywania w miarę możliwości sprzętu 

potrzebnego do realizacji zajęć z edukacji wojskowej oraz 

przekazywania w miarę możliwości umundurowania na potrzeby 

realizacji szkolenia poligonowego.  

Ponadto Związek Strzelecki GWARD zobowiązał się do umożliwienia 

uczniom uczestnictwa w przedsięwzięciach ZS 4 w Nadrożu, a 

zwłaszcza w kursach i obozach. Z kolei Liga Obrony Kraju – 

Organizacja Rejonowa W Rypinie będzie udzielała pomocy 

merytoryczno-organizacyjnej i logistycznej w procesie edukacyjnym 

uczniów grupy wojskowej, współorganizowała przedsięwzięcia 

kulturalno-oświatowe i sportowo - rekreacyjne. W grudniu pod okiem 

Jakuba Jankowskiego, Pawła Brudzyńskiego i Pawła Brokosa młodzież 

uczestniczyła w obozie szkoleniowym. Program obozu był bardzo 

bogaty i obejmował: ogólnorozwojowe ćwiczenia fizyczne 

poprawiające kondycję, podstawy balistyki i teorii strzału, 

bezpieczeństwo aspekty prawne w posługiwaniu się bronią – BLOS w 

tym zagadnienie uzyskiwania pozwolenia na broń.  

Integralną częścią grupy wojskowej w szkole są zajęcia sportowe. . 

Podczas tych zajęć uczniowie doskonalą swoją sprawność fizyczną, 

samodyscyplinę, umiejętność pracy w grupie. Rozwijają motywację do 

podejmowania samodzielnych działań na rzecz własnego rozwoju. 

Uczniowie przygotowują  się do  wykonania testów sprawności fizycznej 

do służb mundurowych takich jak wojsko, policja czy straż pożarna. 

Szkolenie prowadzone jest w formie zaprawy ogólnorozwojowej, treningu 

obwodowego i funkcjonalnego, zajęć terenowych, torów przeszkód, 

crossfitu, stretchingu oraz ćwiczeń w siłowni. 

DOBRE – POLECAM CZYTAĆ - Krzyś BALICKI   K.II TPS 

W dzisiejszej recenzji przedstawiam jedno z dzieł mistrza-

Stephen'a King'a. Książka nosi tytuł ,,Misery" i takie imię 

nadał Paul Sheldon bohaterce swojego cyklu  opowiadań. 
Nie, ta książka nie opowiada o pisaniu nowel dla naiwnych 

nastolatek. Opisuje całą masę niewyobrażalnego strachu i 

bólu. Paul ma wypadek samochodowy. W jego wyniku nie 
może chodzić, ale  ratuje go miła była pielęgniarka. Lepiej 

być nie może? Niestety, jego wybawczyni ma krew na 

rękach, sporo sekretów  i problemy psychiczne. Jako wielka 
fanka jego opowiadań, chce, by Paul napisał specjalnie dla 

niej ciąg dalszy nowel, co nie podoba się bohaterowi. 

Dostaje maszynę do pisania i pisze. Zrobi wszystko dla 

leków przeciwbólowych. Czy  skończy książkę, ucieknie, a 
może zginie? …Książka  nie jest łatwa do czytania. Autor 

operuje bardzo bogatym słownictwem, ale trzymająca w 

napięciu powieść grozy jest warta przeczytania.            
Miłej lektury. :) 

 



ŁĄCZY NAS KREW, KTÓRA RATUJE ŻYCIE 

Młodzież Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu wie,  
że krwi nie można niczym zastąpić ani jej sztucznie wyprodukować, 

dlatego trzeba się nią dzielić. 
Już drugi raz w tym roku szkolnym została zorganizowana akcja 

honorowego oddawania krwi. Do akcji włączyli się uczniowie, 
nauczyciele, pracownicy i absolwenci ZS4 łącznie oddano ok. 12 litrów 

tego cennego leku. 
By uratować komuś życie, wystarczy poświęcić kilka minut. Oddawanie 
krwi nie wymaga szczególnego przygotowania. Wystarczy lekki posiłek 

i szklanka wody…. 
Dla krwiolecznictwa każda grupa krwi jest tak samo ważna, nie 

czekamy na apel! Krew jest potrzebna każdego dnia.  
Akcję oddawania krwi przygotowała i przeprowadziła opiekun 

szkolnego koła PCK Justyna Bechcińska 

   



                                 Trochę koloru w szare dni  

czyli lekcja rozpoznawania barw 

W zawodzie architekta krajobrazu istotne są środki wyrazu 
plastycznego takie jak: barwa – kolorystyka, chromatyka oraz 

sposób kształtowania przestrzeni. Zagadnienia te były 
tematem ostatniej lekcji projektowania w architekturze  

pt. "Malarzem jestem". 

 

Daj groszaka na zwierzaka ! 

Po feriach rozpoczynamy piękną akcję pomocy zwierzętom w 
schroniskach. Ponieważ inicjatorem przedsięwzięcia jest nasz 
szkolny fotograf- Filip Rumianowski wiele pomysłów na zbiórkę 

środków finansowych będzie powiązanych z fotografią. 

W pierwszym tygodniu planowana jest wystawa zdjęć pupilów 
uczniów , nauczycieli, pracowników szkoły. Dla „donosicieli” 

najciekawszych zdjęć przewidziane są interesujące nagrody / np. 
bilety na niepytanie, niepisanie sprawdzianów, piękne kalendarze, 

itp./. Tak więc jest o co powalczyć, a przy okazji przedstawić swoich 
czworonogów. Poza tym na lekcji wychowawczej w każdej klasie 

zrealizowany zostanie temat dotyczący pomocy i wsparcia zwierząt 
w potrzebie. Oprócz tego codziennie inna klasa będzie sprzedawać 

wyprodukowane przez siebie ciasta. W drugim tygodniu Filip 
zaplanował sesje zdjęciowe dla klas, grupowe i indywidualne, z 

gościem -  Spejsonem,  z których pieniądze zostaną przeznaczone 
na zakup karmy, przedmiotów potrzebnych zwierzakom. 

 

 Szczegółowy harmonogram zostanie zawieszony na korytarzach 
po zatwierdzeniu przez p. Dyrektor. 



Bal karnawałowy dla wychowanków Domu Dziecka w Rypinie 

29 stycznia, jak co roku od 10 lat, odbył się Bal Karnawałowy dla Dzieci 
z Domu Dziecka w Rypinie. Były konkursy, tańce i swawole. 

Dziękujemy za wspaniałą zabawę :) 

 

 

A chłopaki podczas zajęć kółka kulinarnego z p. M. 

Baldouską w internacie upichcili serniczek na zimno ☺  
 

 



WYSTAWA SZKOLNEJ PRASY                               
                               15 stycznia 2018 roku wydaliśmy 61 jubileuszowy   

numer CZWÓRKI .W związku z jej piątymi urodzinami                  

przygotowaliśmy wystawę prasy szkolnej  w bibliotece               

/dziękujemy p. M. Bednarczuk, że nas przygarnęła do siebie ☺/.                                

Od dnia 30 stycznia 2018 roku przez tydzień                                             

można było zobaczyć wszystkie zachowane egzemplarze gazetek 

szkolnych zredagowanych w naszej placówce. Zaprezentowaliśmy także 

postaci uczniów zaangażowanych w tworzenie pisemka wcześniej i dziś. 

Na zaproszenie dyr. P. Andrzeja Szalkowskiego oddaliśmy do archiwizacji 

w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 61 numerów ,                                                    

plus trzy specjalne naszej CZWÓRKI. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


