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Będziemy Cię pamiętać… 

 Mateusz Serwach kl. II TPS 

Dla każdego z nas, czy jesteśmy na to gotowi, czy nie, w końcu nadejdzie 

kres. Nie będzie więcej wschodów słońca, minut, godzin ani dni. Wszystkie 

zgromadzone przedmiot trafią do kogoś innego. Bogactwo, sława, czy 

tymczasowa władza staną się nieistotne. Nie będzie ważne co posiadałeś, 

ani co byłeś winien. Uraza , złość, frustracje i zazdrość w końcu znikną. 

Ambicje i plany stracą ważność. Sukcesy i porażki, niegdyś tak istotne, 

także .Nie będzie miało znaczenia skąd przybyłeś, ani po której stronie 

stałeś na końcu. Znaczenie będzie miało nie to, co kupiłeś, ale to, co 

zbudowałeś. Nie, co dostałeś , ale co dałeś. Nie to, czego się nauczyłeś, ale 

czego nauczyłeś innych. Nie to, ile osób znałeś, ale ilu osobom będzie 

Ciebie brak, gdy odejdziesz. Znaczenia nie będą miały Twoje wspomnienia, 

lecz wspomnienia żyjące w osobach, które Cię kochały, którym na Tobie 

zależało. Znaczenie będzie miało na jak długo zostaniesz w pamięci innych, 

w czyjej pamięci i za co. 

Pozostaniesz, Mateuszu na zawsze w pamięci całej społeczności Zespołu 

Szkół Nr 4 w Nadrożu. 

 

Zbliża się dzień naszych seniorów: BABCI I DZIADKA 

Pamiętajcie o Nich w styczniu – 21 i 22 ☺ 

Widzieć jak osoby nam bliskie się starzeją może być frustrujące. 
Wszystko, co kiedyś było proste, z wiekiem staje się coraz bardziej 

skomplikowane. Cała rodzina musi się zwykle w jakiś sposób 
dostosować do potrzeb osoby starszej. Może to być wolniejsze i 

głośniejsze rozmawianie, opieka w postaci mycia czy pilnowanie by 

osoba starsza nie zgubiła się. Dostosowanie się do tych nowych potrzeb 
niesie za sobą ogromny ładunek emocjonalny. Warto więc czasem 
zatrzymać się i pomyśleć o naszych bliskich. To jest nasza rodzina, 

zawsze nią była i zawsze będzie. Dlatego bądźmy wyrozumiali. 
Pewna mama postanowiła napisać bardzo mądry list do swojej córki. 

Chciała pokazać jej starzenie się z troszkę innej perspektywy. "Kochana 

córeczko! Gdy nadejdzie dzień, w którym zauważysz, że się starzeję, 
bardzo cię proszę być miała cierpliwość, ale przede wszystkim byś 

zrozumiała to,  przez co przechodzę. Gdy będziemy rozmawiać, a ja w 
kółko będę mówić te same rzeczy po tysiąc razy, nie przerywaj mi 

mówiąc: "Tak, wiem, mówiłaś mi to przed chwilą"... Wysłuchaj proszę to 

co mówię. Przypomnij sobie to, jak ty byłaś małą dziewczynką, a ja 
czytałam ci tę samą bajkę każdej nocy dopóki nie zasnęłaś. 

Gdy nie będę chciała się wykąpać, nie bądź zła i nie rób mi przykrości. 
Przypomnij sobie jak ja ganiałam po całym domu za tobą prosząc cię 

byś wzięła prysznic, gdy byłaś dzieckiem. 
Widząc, jak nie radzę sobie z nowymi technologiami, daj mi czas, by się 
ich nauczyć i nie patrz tak na mnie.. Przypomnij sobie jak ja uczyłam 
ciebie wielu podstawowych rzeczy takich jak: jeść, jak się ubierać, jak 
układać włosy i innych codziennych spraw.. Gdy zobaczysz, że ja się 

starzeję bądź cierpliwa, ale przede wszystkim postaraj się zrozumieć, co 
się ze mną dzieje. 

Gdy zdarzy mi się w trakcie rozmowy stracić wątek, daj mi czas, bym 
sobie przypomniała, a jeśli i tak nie będę w stanie, to nie denerwuj się, 
nie bądź niecierpliwa czy arogancka. Wiedz, że w moim sercu zawsze 

jesteś najważniejsza dla mnie. 

A gdy moje stare, zmęczone nogi nie pozwolą mi iść tak szybko, jak 
kiedyś, podaj mi dłoń, tak jak ja dawałam ci rękę, gdy stawiałaś 

pierwsze kroki. Gdy nadejdą te dni nie bądź smutna.. Bądź ze mną i 
bądź wyrozumiała, tak bym mogła dożyć moich dni w miłości. Będę 

bardzo wdzięczna za czas, który ze mną spędzisz. Z wielką radością w 

sercu chcę ci powiedzieć, że kocham cię moja córeczko." 



 

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. 

 

 

 

 

 Harcerze z naszego Hufca również uczestniczyli  

w dniu 6.01 2016 roku w Orszaku Trzech Króli w Rypinie !  

 

 Od P. Brzezickiej 



 

Położenie naszej szkoły w centrum kilkudziesięcioletniego 

parku dostarcza nam codziennie niezwykłych emocji z powodu 

wyjątkowych gości. Udało się nam jednego utrwalić na 

fotografii. Cóż to za gatunek sówki? Kto dokona poprawnej 

identyfikacji może liczyć na przychylność nauczyciela biologii ☺ 

 

 

 



                              

Kontynuujemy  serię nowych konkursów polegających na 

rozwiązaniu kolejnych zagadek zawartych w kalamburze i 

połączeniu ich tak, by stanowiły ostateczną odpowiedź. Pierwsze 

trzy osoby z prawidłowymi odpowiedziami po zgłoszeniu ich do 

P. Janusza Kornowskiego otrzymają plus z                              

matematyki. Trzy zebrane plusy zostaną zamienione na piątkę – 

ocenę cząstkową z przedmiotu. Zasady konkursu dotyczą 

wszystkich uczniów naszej  Szkoły.  

                                                         Powodzenia! Połamania głów! 

 

EKSTRA, W POJEDYNKĘ 

TAM MOŻESZ KUPIĆ NAWET SZYNKĘ. 

 

 

 

 

      JEJ     R A D O S N A    T W Ó R C Z O Ś Ć 

M A R T A    P O R Z E C Z K A   K R Z A K 

Uczennica kl. IV technikum budowlanego 

to od nas 

odchodzą światełka dusz 

wznoszą się wysoko 

wszechświat mają  

w zasięgu serca 

 

ich ostatni zimny dotyk 

stawia mocno na ziemi 

ostatnia nauka 

do końca życia 

 

potok łez pokrywa ścieżkę 

naszego losu 

oczyszczając z kłamstw  

i brudów całego półświatka 

 

tętnijmy życiem za nich 

niech odpoczywają  

w obłokach sfer niebieskich 

na wieki przeszczęśliwi 

amen                                 



 

 

Ze stron fanów poezji i wierszy Łukasza Woźnikowskiego 

„Ta grupa powstała dla osób, które kochają życie i naturę. I jeśli 

napiszę bzdurę,  to piszcie śmiało, nie będzie mnie bolało. Ważne, 

żeby czas mijał miło, a po nocach wszystkim Wam się dobrze śniło” 

☺ - Ł. Woźnikowski III LO 

Rok 2015 już za nami  

Może go powspominamy 

Chwile porażki  

Chwile chwały 

Przeszedł do historii  

Roczek cały  

Były łzy radości  

Wizyty wielu gości  

Wybory prezydenckie 

Imprezy studenckie  

Lato nam w kość dawało 

Słoneczko nas nie omijało 

Piłkarze na boisku bosko grali 

Przepustkę do Francji otrzymali  

To były czasy - które już za nami  

Rok 2016 - przed Wami 

Życzę każdemu wszystkiego dobrego w nowym roku. Sukcesów zdrowia i 

szczęścia i tego co pragnie nasza dusza niech ona daleko rusza 

 

 

Jak powstał scenariusz przedstawienia dla naszego teatru 

profilaktycznego 

Pomysł na napisanie scenariusza wypłynął z dłuższej rozmowy z 

panią pedagog. To była totalna burza mózgów, gdzie powstały 

tylko niedbałe pomysły - zaczątki scenariusza. I wypłynął z mojej 

strony pomysł, by wykorzystać w czwartej części list-  list do matki. 

Od razu po rozmowie tej samej nocy zaczęłam go realizować. 

Słowa same układały się w zdania, a w głowie powstawały coraz to 

nowsze pomysły. Siedziałam nad nimi  bardzo długo, aż napisałam 

całość. Gdy tylko odłożyłam telefon, zasnęłam, nawet go nie 

podsumowując. Następnego dnia, nie czytając go, pokazałam od 

razu pani pedagog. Nie miałam pojęcia, jak to wyszło. Sądziłam, że 

się tylko skompromituję. Ale... widząc reakcję czytającej pani i jej 

wzruszenie na końcu, aż mi się miło na sercu zrobiło.  

I podsumowanie: „Marta... To jest genialne'” - sprawiło, że 

uświadomiłam sobie, że jednak to ma jakiś sens. I zaczęłyśmy dalej 

to realizować. Krok po kroku stworzyłyśmy go do końca. Trochę 

dziwne, że scenariusz ten był pisany od końcowych scen. A  

zmierzając do początku utworu wszystko samo układało się w 

całość. Chciałam bardzo podziękować pani Danucie Marynowskiej 

za pomysł, który zrealizowałam, choć było niemało problemów. 

Również wielką zasługę odegrali w teatrze aktorzy. Naprawdę 

fenomenalnie zagrali. Bez nich wystąpienie to nie byłoby tak 

emocjonujące. Ich wystąpienie  zwaliło wszystkich z nóg. 

Naprawdę, wielki szacun. :) 

M. Tydryszewska 



 

 

IX EDYCJA OLIMPIADY LOSY ŻOŁNIERZA I ORĘDZIA POLSKIEGO 

-  "Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga 

Narodów". 

Trzech uczniów naszej Szkoły: 

 Adrian Cywiński z kl. III LO,  

Paweł Kępczyński z kl. III LO,   

Mateusz Skierkowski z kl. I TG  

wzięło udział w  Etapie  rejonowym konkursu 

 "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683.  

Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów"  

w dniu 15 grudnia 2015 roku we Włocławku  

Dwóch z nich Adrian i Mateusz zakwalifikowali się do etapu 

wojewódzkiego, który odbędzie się 22 marca 2016 roku. 

                                                  Życzymy Wam powodzenia! 

 



 

 

 

 

   Z wielką radością  przyłączyliśmy się do wiekiej 

ogólnopolskiej akcji. Cieszymy się, że zebrana kwota zawiera również 

nasz finansowy wkład. 

                   Nasi harcerze wspierali akcję WOŚP  w Rypinie. 

 

 

Nabywanie nowych umiejętności w ZS4 

Uczniowie drugiej klasy technikum budowlanego Zespołu Szkół 

Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu w ramach zajęć 

dodatkowych nabywali nowe umiejętności.  Zadanie polegało na 

odnowieniu warstw wykończeniowych w jednej z klas w ZS Nr 

4. Prace objęły zeszlifowanie starej warstwy, przygotowanie 

podłoża, położenie nowej warstwy gładzi oraz tzw. zacieranie.  

Warto dodać, że oprócz podstawowych ręcznych narzędzi 

charakterystycznych dla tego typu robót, wykorzystano 

elektronarzędzia zakupione ze środków Unii Europejskiej tj. 

mieszadło i szlifierkę do bezpyłowego szlifowania powierzchni. 

                                                                                  R. Wiśniewski 

 

 



 

                                      Pokazy pomiarowe TPI 

W Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu odbyły się 

pokazy czołowego dostawcy sprzętu pomiarowego w Polsce firmy TPI z 

Warszawy. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie technikum geodezyjnego, 

budowlanego oraz architektury krajobrazu. Na początek przedstawiciele 

firmy poprowadzili wykład dotyczący tematów tachimetrii, fotogrametrii, 

skaningu laserowego i niwelacji laserowej. Wykładom towarzyszyło hasło 

„nowoczesność i niezależność”. Drugim i ostatnim etapem pokazu była 

część praktyczna. Teoria wykładowa  znalazła zastosowanie w praktyce. 

Technikum geodezyjne i architektury krajobrazu ćwiczyło pracę w terenie z 

profesjonalnym tachimetrem - total station firmy Topcon. Natomiast 

przyszli technicy budownictwa testowali najlepszej jakości niwelatory 

laserowe. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że przyszłość należy do nowych 

technologii i oczywiście do nich samych.                               R. Wiśniewski 

 

 

 „Na skrzydłach roztańczonych marzeń…” 

 

Pełni talentów uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi 

Dobrzyńskiej w Nadrożu zaprezentowali swoje umiejętności podczas 

siódmego koncertu dla społeczności powiatu rypińskiego „Na skrzydłach 

roztańczonych marzeń”. O popularności imprezy w środowisku lokalnym 

świadczy  zapełniona  po brzegi gośćmi  sala gimnastyczna szkoły.  

W pierwszej części koncertu zaprezentowano utwory o charakterze 

refleksyjnym i romantycznym. Chór wykonał m.in. utwór „Wszystko ma 

swój czas” z repertuaru „Perfectu” i „Na skrzydłach roztańczonych marzeń” 

Piotra Rubika. W pierwszej części wysłuchano interpretacji utworów : 

„Nieuchwytna” w wykonaniu Michała Wiśniewskiego, „Dobranoc 

,panowie”  Joanny Rucińskiej,  „Najlepsze dziś wypełni się” Mateusza 

Wiśniewskiego i „Wybieram Cię” Joanny  Koryckiej.  

Podczas przerwy goście udali się do stołówki szkolnej, gdzie przy 

filiżance kawy odbyły się spotkania towarzyskie.  W drugiej części 

koncertu publiczność wysłuchała piosenek świątecznych i kolęd. Panująca 

na sali atmosfera zachęcała do wspólnego śpiewania.  

Opiekę nad szkolnym  chórem sprawuje Jolanta Tofil – Dykowska, 

słowo mówione przygotowała Milena Sobocińska – Krupska, scenografię 

opracował zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych pod kierunkiem 

kierownika kształcenia praktycznego Jerzego Kosobuckiego.  

Występujących na szkolnej scenie solistów, jak i chórzystów 

wyróżniał profesjonalizm i zaangażowanie. Znane piosenki wykonywane 

przez młodych artystów nabrały zupełnie nowego wymiaru.  

Klimat i atmosfera  Zespołu Szkół nr 4 w Nadrożu 

przyczyniają się do stałej obecności absolwentów podczas imprez 

organizowanych dla środowiska.                        

                                                                   M. Bednarczuk 



 

 

 

 

 

 


