
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ „ALMA 

MATER”WSZYSTKICH SYMPATYCZNYCH 

GIMNAZJALISTÓW!            

  
 

KAŻDY Z WAS ZNAJDZIE U NAS COŚ DLA SIEBIE !!! 

 

 

WSZYSTKIM UCZNIOM I ICH RODZICOM, 

NAUCZYCIELOM, PRACOWNIKOM SZKOŁY 

SŁONECZNYCH I POGODNYCH WAKACJI 

ŻYCZY REDAKCJA  

CZWÓRKI. 
Opieka nad CZWÓRKĄ - MARZENA DRWENCKA 
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                  Szalone kalambury 

                  Strony Łukasza W. c.d. 
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Honorowe krwiodawstwo 

         Nauczmy się pomagać, to tak niewiele kosztuje. 

Dnia 19 kwietnia 2016r. już drugi raz w tym roku szkolnym została 

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

ukończone 18 lat, 50 kg wagi i jest zdrowy. Krwiodawstwo cieszy się wśród 

uczniów szerokim poparciem – w akcji udział wzięło 26 osób oddając 

łącznie 11,700 ml krwi. Przy okazji oddawania krwi każdy uczestnik na 

bieżąco skontrolował swój stan zdrowia ponieważ dokonywana była 

analiza krwi oraz wykonywane były badania lekarskie. Dodatkowo osoby 

oddające krew pierwszy raz otrzymują książeczki honorowego dawcy krwi, 

w której jest zawarta informacja o grupie krwi oraz dokonywane są wpisy o 

kolejnych poborach krwi.  

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy 

zachęca krwiodawców do oddawania krwi w okresie wakacyjnym. Osoby, 

które oddawały  krew w szkole otrzymywały kartę „Krewki żak”, 

upoważniającą przy kolejnym poborze w okresie od 01. 04- 31. 08 2016r. w 

siedzibie RCKiK do zamiany karty na limitowany gadżet.  

                                    …bo liczy się każda kropla Twojej krwi! 

                                                                                         p.J. Żołnowska 

 

 

 

 

  

               

 



 

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.  

 

 

                         NASZE PASJE NASZE SUKCESY 

W dniach 2-4 czerwca 2016 w Warszawie odbył się finał centralny 
Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w 
latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia". W Olimpiadzie udział 
wziął uczeń klasy II LO ZS 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, 
Adrian Cywiński. Finał olimpiady składał się z siedmiu konkurencji 
min.: broń i barwa, film, literatura, pieśń, malarstwo. W konkurencji 
eksponat muzealny Adrian zajął pierwsze miejsce. Adrian Cywiński 
uzyskał tytuł laureata olimpiady i indeksy na uczelnie wyższe: 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w 
Poznaniu. Jest to już drugi taki tytuł ucznia „Czwórki”. Wszyscy 
uczestnicy Olimpiady zdaniem przewodniczącego komisji prof. dr 
hab. Grzegorza Nowika reprezentowali wiedzę na poziomie 
akademickim. Adriana do Olimpiady przygotował nauczyciel historii i 
wiedzy o społeczeństwie w ZS 4 w Nadrożu Arkadiusz Bednarczuk., 
który został odznaczony medalem "Pro Patria". Honorowane są nim 
osoby „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o 
niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Po zakończeniu oficjalnej 
uroczystości chwilę czasu na rozmowę z uczniem i nauczycielem 
znalazł wnuk Marszałka Józefa Piłsudskiego, Krzysztof Jaraczewski 
– Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego.  

            



 

     Jak nie czytają jak czytają 

10 czerwca o 10.00 uczniowie z całej Polski zebrali  się w swoich szkołach by  

wspólnie czytać — każdy to, na co ma ochotę. Uczniowie zespołu Szkół nr 4 im 

Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu dołączyli się do niespotykanej dotąd ogólnopolskiej  

akcji, ustanawiając rekord czytania w jednym momencie. Organizatorem akcji „Jak 

nie czytam jak czytam” był miesięcznik „Biblioteka w Szkole”.Równo o godz. 10. 

przed budynkiem szkoły pojawiła się cała społeczność szkoły: uczniowie, 

nauczyciele, wychowawcy internatu ora uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w 

Nadrożu, z nauczycielką języka polskiego Marzeną Drwencką.  Akcję swoją osobą 

wsparł Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie, Marek 

Taczyński. Każdy z uczestników akcji czytał to, na co miał ochotę. Młodzież czytała 

książki popularnonaukowe, filozoficzne i oczywiście  literaturę piękną: literatura 

dla młodzieży, horrory, literatura obyczajowa. Akcja bicia rekordu czytania w 

jednym czasie  trwała 60 minut. Imprezę urozmaicały plakaty promujące książki i 

bibliotekę szkolną oraz przygotowane na tą okoliczność naklejki z hasłem akcji. 

Celem akcji było przede wszystkim promocja czytelnictwa wśród dzieci i 

młodzieży. „Przez współuczestniczenie w tek akcji chcieliśmy pokazać, że młodzież 

czyta, co więcej czytanie książek staje się modne. Dla wielu uczniów naszej Szkoły 

biblioteka jest miejscem odwiedzanym codzienne. Tu rozmawiamy o nowościach 

czytelniczych, wymieniamy poglądy na temat książek przeczytanych, dyskutujemy, 

prowadzimy polemiki. Już wkrótce biblioteka szkolna znacznie wzbogaci swój 

księgozbiór. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup książek z Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wraz z członkami koła czytelniczego „Mol” i 

społecznością szkoły stworzyliśmy listę książek, które należy zakupić. Lista ta 

zawiera sugestie młodzieży  – tytuły książek które zostaną do biblioteki nabyte. ” 

 

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! 

 

                        MIEJSCE DLA SAMOLOTÓW, ZGROMADZENIE 

 

                        WODNE POKONUJE PRZESTRZENIE 

 

 



 

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki 

im. Gustawa Zielińskiego w Skępem  - 2016 

4 czerwca 2016 roku Skępe chociaż na chwilę stało się 

ogólnopolskim centrum poezji dzieci i młodzieży. W tym dniu po raz 

czternasty odbyła się gala wręczenia nagród laureatom 

Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa  Zielińskiego 

organizowanego corocznie dla młodych twórców przez Miejsko-

Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem. 

To, co sprawiło nam wielką radość, to: 

 „ III nagroda – „Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego” Marta Krzak, godło „Porzeczka” z ZS nr 4 w 

Nadrożu, 87-515 Rogowo – za zestaw wierszy” 

Gratulujemy naszej wspaniałej młodej Poetce ☺ 

                                   

 

 

  

  



 

    

Szkolna izba patrona – Ziemi Dobrzyńskiej 

   

 

 



 

JEJ RADOSNA TWÓRCZOŚĆ - MARTA PORZECZKA KRZAK 

Uczennica kl. IV TB - Z okazji 70-lecia istnienia ZS4 w Nadrożu 

Zatrzymałeś się przy Niej na chwilę                                             

ujrzałeś ostoję spokojną i błogą  oazę ocalenia przed nicością  

spójrz w głąb duszy powróć wspomnieniem do Niej 

pochłoń dobro nakarm szare komórki 

tak jak przy Niej tak jak dawniej 

Ona pełna blasku pełna natchnień pokory i zrozumienia 

pełna mądrości wróć czasem wróć w to samo miejsce 

powróci potrzeba symbiozy dyfuzja wiedzy 

stoi w tym samym miejscu czeka na Ciebie  

tu człowiek człowiekowi człowiekiem  

ziemia obiecana przystanek pielgrzyma pragnącego wiedzy 

ostoja piękna ostoja spokojna w duszy każdego skupiona forma 

wypełzająca z blachy  

 

 

Święto Szkoły w Zespole Szkół NR 4 W Nadrożu  

 

 

 

 

  

Z okazji jubileuszu 70 – lecia Zespołu Szkół nr 4 w 

Nadrożu , w środę 8 czerwca 2016 r. odbył się festyn 

dla społeczności szkolnej i gimnazjów. Imprezę 

otworzył dyrektor Jerzy Misiak, przybliżając program 
imprezy i ofertę edukacyjną. Przygotowano 

konkurencje sportowe: turnieje piłki nożnej, piłki 

siatkowej plażowej, ringo, tenisa stołowego, krykieta i 

„dwa ognie”. Zainteresowaniem cieszyło się stoisko z 

grami logicznymi. Młodzież próbowała swoich sił w 
grze szachy i układaniu Kostki Rubika. Chętni mogli 

spróbować swoich sił w pokazach florystycznych. 

Układano bukiety i wiązanki ze świeżych kwiatów. 

Uczestnicy festynu świetnie poradzili sobie z 
„wyzwaniem piankowym”. Zadanie polegało na 

stworzeniu najwyższej wieży z surowego spaghetti, 1 

metra taśmy, sznurka i pianki.  

Powodzeniem cieszyło się stoisko kosmetyczne. 
Uczennice stylizowały paznokcie i udzielały porad na 

temat pielęgnacji skóry dłoni. 

Działająca w ZS 4 drużyna harcerska zaprosiła na 
imprezę przedstawicieli OSP z Kowalk. Strażacy 

zgotowali uczestnikom festynu ogromną frajdę, 

przygotowując zabawę z pianą w roli głównej. Do 

tańca włączano młodzież przez zaproszenie do 
zumby.  

Tradycyjnie prezentowano ofertę edukacyjną szkoły. 
Zainteresowani odwiedzili szkołę i internat. 

Na koniec imprezy gościom zaproponowano wspólne 
grillowanie. 

                                                                                           p.M. Bednarczuk  



 

 

 

  

 

 

Po uroczystości jubileuszu ZS 4 w Nadrożu 

Maciej Sawicki Cudowne lata niesamowity klimat naszej Szkoły ;) 

Aldona Michalska 100% zgadza się, to zawsze była Szkoła z 

niesamowitym klimatem. 

Sławomir Kukiełczyński Jak zorganizować profesjonalną imprezę 

szkolną? Wystarczyło przyjechać do Nadroża i wziąć udział w pięknej 

uroczystości z okazji 70- lecia, Zespołu Szkół nr4 im. Ziemi Dobrzyńskiej. 

Zarówno część oficjalna jak i artystyczna, mogą uchodzić za 

przykład wysokiej jakości wydarzenia. Przemyślany i logiczny scenariusz, 

dobre tempo przebiegu imprezy i znakomity występ artystyczny młodej 

pary wokalistów, której towarzyszył świetnie brzmiący zespół wokalny. 

Naturalnie nie zabrakło okolicznościowego wydawnictwa, stanowiącego 

niezbędny element takiego Jubileuszu! Szanowny Dyrektorze, Szanowni 

Nauczyciele i Uczniowie, możecie być dumni z Waszej pracy :-) 

Aldona Michalska Również podzielam pogląd pana Sławomira 

Kukiełczyńskiego. Przepiękna uroczystość zrobiona z klasą i smakiem. 

Zapamiętam tą uroczystość 70- lecia, pana Dyrektora, całą kadrę, moje 

kochane koleżanki i kolegów. Serdeczne podziękowania za wspaniałe 

spotkanie ze Szkołą i wspomnieniami. 

Piotr Dąbrowski I ja tam byłem ,,Taki wehikuł czasu'' przeżyłem. 

Aldona Michalska Wspaniałe przeżycie i piękne wspomnienia. 

Pozdrawiam wszystkich , którzy byli i są związani z tą Szkołą. 

Pozdrowienia dla pana Dyrektora Misiaka oraz jego żony pani Marii. 

Jarek Szajerski Gdy się dowiedziałem od Dąbra Piotr Dąbrowski o tej 

uroczystości, bardzo chciałem tam być, niestety w tym dniu grałem 

koncert...Ale tak łatwo Wam ze mną nie pójdzie...wpadnę jak 

duch...niespodziewanie...także miejcie się na baczności :-) Pozdrawiam 

serdecznie całą społeczność szkolną :-) 

Aldona Michalska Serdeczne pozdrowienia dla pana dyrektora Jerzego 

Misiaka, który zaprosił wszystkich na obchody 70 - lecia Szkoły. 

Niezapomniane wrażenia. 

https://web.facebook.com/maciej.sawicki.3762?fref=ufi&rc=p
https://web.facebook.com/aldona.michalska.5?fref=ufi&rc=p
https://web.facebook.com/s.kukiel?fref=ufi&rc=p
https://web.facebook.com/aldona.michalska.5?fref=ufi&rc=p
https://web.facebook.com/piotr.dabrowski.754?fref=ufi&rc=p
https://web.facebook.com/aldona.michalska.5?fref=ufi&rc=p
https://web.facebook.com/jarek.szajerski?fref=ufi&rc=p
https://web.facebook.com/aldona.michalska.5?fref=ufi&rc=p


                                                 

 

 

  



 

Jubileusz 70 – lecia Szkoły w Nadrożu . Zjazd Absolwentów.  

W sobotę 21 maja odbyły się uroczystości związane z 70 – tą rocznica 

powstania szkoły w Nadrożu. Ten wyjątkowy dla Szkoły dzień rozpoczął się 

Mszą Święta, na którą do parafii św. Anny w Żałem  udali się uczniowie, 

absolwenci, nauczyciele, nauczyciele - emeryci, przedstawiciele szkół 

powiatowych, goście  oraz władze samorządowe . Po Mszy Św. udano się 

do sali gimnastycznej Szkoły, gdzie odbywały się główne uroczystości 

związane z Jubileuszem i Zjazdem Absolwentów. Uroczystości rozpoczęły 

się rejestracją  uczestników Zjazdu i przekazaniem materiałów 

jubileuszowych, na które składały się: monografia szkoły i  okolicznościowy 

znaczek . Gości przywitał Dyrektor ZS 4 w Nadrożu Jerzy Misiak, który 

zaprezentował  historię szkoły od roku 1946 do czasów obecnych, 

przybliżył sylwetki detektorów szkoły, przedstawił sukcesy uczniów i 

nauczycieli  oraz podziękował Dyrektorom Wydziału Rolnictwa Urzędów 

Wojewódzkich w Bydgoszczy i we Włocławku i Starostwu Powiatowemu w 

Rypinie  za pomoc w rozwijaniu szkoły. Następnie głos zabrali przybyli 

goście wygładzając okolicznościowe przemówienia połączone  z 

gratulacjami i życzeniami . Kwiaty, ciepłe słowa i upominki składane na 

ręce  Dyrektora wywołały wzruszenie. Komitet Organizacyjny Jubileuszu 

przyznał tytuł Honorowego Nauczyciela ZS Nr 4 w Nadrożu  sześciu 

emerytowanym nauczycielkom, których staż pracy w szkole wynosił  co 

najmniej 20 lat. Tytuł otrzymały: Grażyna Terska, Grażyna Sobierajska, 

Grażyna Wąsicka, Teresa Mrowińska, Janina Żołnowska, Małgorzata 

Liszewska.  Po części oficjalnej uroczystości gościom zaprezentował się  

 

szkolny chór oraz soliści – absolwenci szkoły: Joanna Rucińska i Mateusz 

Wiśniewski.  Marta Krzak, tegoroczna absolwentka technikum 

budowlanego, zaprezentowała zebranym wiersz swojego autorstwa. 

Następnie udano się do budynku głównego Szkoły, gdzie zostały odsłonięte 

dwie tablice pamiątkowe: pierwsza z okazji jubileuszu 70 – lecia powstania 

Szkoły w Nadrożu i druga, poświęcona Arturowi Barthlowi , ostatniemu 

przedwojennemu właścicielowi Nadroża i Balina. Goście i Absolwenci 

zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę 

okoliczność wystaw.  Izba Patrona powstała z inicjatywy Dyrektora i 

nauczycieli. Zwiedzającym zaprezentowano wystawę fotograficzną : 

„Ziemia Dobrzyńska – moja mała ojczyzna” autorstwa Józefa Brokosa, oraz 

wystawę poświęconą pamięci przedwojennego właściciela Nadroża Artura 

Barthla. W Izbie Patrona została wyłożona Księga Pamiątkowa. Wielu 

wzruszeń i radości dostarczyło odwiedzającym Szkołę zwiedzanie foto – 

galerii absolwentów i życia szkoły.  Oglądano zdjęcia koleżanek i kolegów z 

klasy, fotografie z wycieczek i uroczystości szkolnych. Odnajdywanie 

wizerunku wychowawcy i nauczycieli było dla wszystkich zwiedzających 

powrotem do lat młodości i dostarczyło wiele wzruszeń. Następnie udano 

się na spotkania klasowe.  Zwieńczeniem dnia był bal absolwenta w 

restauracji „Pod Złotą Rybką”. Dyrektor i Nauczyciele Zespołu Szkół nr 4 im. 

Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrozu, dziękują wszystkim, którzy swoją osobą 

uświetnili uroczystości związane z Jubileuszem Szkoły i Zjazdem 

Absolwentów.                                                               p. M. Bednarczuk 


