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SZACHOWY SPARING Z KARNKOWEM 

       21 listopada 2017 odbył się kolejny sparing szachowy, w którym 
uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Karnkowie,  uczniowie z Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi  Dobrzyńskiej 
w Nadrożu i Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w 
Trzebiegoszczu. W zmaganiach brało udział 36 szachistów. Zostali 
oni podzieleni na dwie grupy: A i B i rywalizowali w osobnych 
turniejach systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund. Zmagania w 
grupie A wygrała Ela Jesionowska (SP Karnkowo) przed Kamilem 
Jędrzejewskim (PG Karnkowo) i Kamilem Cyrankowskim (ZS NR 4  
Nadróż). Grupę B wygrał Karol Janiszewski (SP Karnkowo) przed 
Cezarym Jankiewiczem (ZS Nr4 Nadróż) i Mateuszem 
Piotrkiewiczem (PG Karnkowo). Spotkanie było okazją do 
doskonalenia umiejętności szachowych i zdobywania doświadczenia 
turniejowego. 

 

 

C O    

J E J    

W   D U S Z Y    

G R A… 

Prezentacja twórczości 

poetyckiej  

uczennicy naszej szkoły  

Darii Krzemińskiej. 

  

 

Dziękujemy serdecznie  

za udostępnienie nam wierszy  

i liczymy na owocną 

współpracę. 

              Redakcja CZWÓRKI ☺ 

czy kiedykolwiek czułeś  

gdy sierść rozwiewa wiatr  

gdy kolor jest wspomnieniem  

dźwięk wypełnia świat  

księżyc zmienia blask  

umysł traci sens  

chciałbyś objąć noc, 

 lecz widzisz wątły cień ...  

teraz podnieś wzrok  

sięgnij serca gwiazd  

przywdziej inną formę  

by dotknąć naszych spraw  

jaki rysujesz kształt?  

pokrętnych ludzkich dróg? 

 i jak rozumiesz ich byt  

nie odrywając stóp ...  

zrzuć perspektyw pył  

zwolnij, rozejrzyj się  

powiedz czy czerwień róży  

i dla mnie czerwienią jest  

czy miłość to słodki kwiat  

czy radość to gorzki sen 

 tylko ty znasz odpowiedź  

resztę spowija czerń 

 [TYTUŁ PASKA 
BOCZNEGO] 



 

NASZE PASJE, NASZE TALENTY… 

DARIA KRZEMIŃSKA 

I JEJ SZKICE 

 

 

Moje comiesięczne wrażenia po lekturze  - K. BALICKI   K.II TPS 

Wyobraźcie sobie ze żyjecie w czasach PRL. Zostaliście zdradzeni  

 i postanawiacie się zabić. Niestety nie przewidzieliście tego, że 

zostaniecie wampirem . „ Wampir z m3” Andrzeja Pilipiuka jest 

kolejnym z jego fantastycznych opowiadań. Jeśli uważacie, że „ 

Zmierzch”  był  w miarę, to musicie poznać polskie wampiry. 

Myślicie,  że życie wampira w obecnych czasach byłoby trudne , 

 to musicie się przekonać, że za komuny było gorzej. 

 Jak bardzo przekichane ☺  mieli krwiopijcy? 

 Kilkusetletni władca ciemności ubiera się w Peweksie .  

Chcecie dowiedzieć się więcej, to musicie przeczytać. 

Dodam, że jest także część druga - „Wampir z MO”. 

 



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 pani profesor Aurelii Sobocińskiej). 

   1   2    3   4   5   6   7   8   9     10 11 

A 3          3 

B            

C            

D            

E            

F            

G       6      

H            6 

I            

J            

K            

3- cyfrowe: 109, 241, 246, 361, 726, 752, 833, 958 

4- cyfrowe: 1221, 1954, 2090, 2763, 3215, 3421, 3599, 3756, 4234, 4971, 5312, 5892, 

6379, 6954, 7343, 8675 

5- cyfrowe: 10002, 34622, 46250, 54707, 65432, 80372, 90787, 98671 

H1 F10 E6 C3 J9 I8 G5 A9 

 

HASŁO: 

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 

 

 



 

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. . 

 

 

 

 

Szachowe Mistrzostwa Powiatu w Nadrożu  

 

To już po raz czwarty liczna grupa szachistów z okolicznych 

powiatów wzięła udział w Mistrzostwach Powiatu Rypińskiego w 

Szachach. Już drugi rok impreza nosi charakter mikołajkowy, a 

rywalizacja odbywa się o Puchar Starosty Rypińskiego i ma miejsce 

w Zespole Szkół Nr 4 im. ziemi dobrzyńskiej w Nadrożu. W piątek – 

1 grudnia 2017 roku  przy  szachownicach usiadło 68 szachistów z 

Karnkowa, Kowalewa Pomorskiego, Lipna, Trzebiegoszcza i 

oczywiście, uczniowie szkoły - gospodarza imprezy. Każdy 

uczestnik  rozegrał po 7 partii systemem szwajcarskim po 12 minut 

na przeciwnika na każdą partię. Zwycięzcą z kompletem punktów 

został  p.Benedykt Mroziński z Kowalewa Pomorskiego, po jednej 

przegranej i odpowiednio drugie i trzecie miejsce mieli Arkadiusz 

Jesionowski i Marcin Markowski z Lipna. Najwyższy wynik 

reprezentanta gospodarzy to 8 miejsce Karoliny Cyrankowskiej z 5 

zwycięstwami. Podczas turnieju gracze mogli obejrzeć szkołę, 

dostać słodki upominek od Mikołaja i śnieżynek, a także przeznaczyć 

na szczytny cel pieniądze ze sprzedaży ozdób świątecznych, 

wykonanych przez wychowanków internatu Szkoły. Sędzia zawodów 

zaprasza na podobny turniej za rok . 

Inicjatorem konkursu i organizatorem jest p. A Baldouski. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów z ZS 4 w Nadrożu 
Młoda, zdolna….nieprzeciętna 

Natalia Szymańska ubiegły rok szkolny zakończyła ze  średnią ocen 5,2. 
Automatycznie stała się kandydatką do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
To prestiżowe wyróżnienie odebrała w stolicy Kujaw 29.11.2017 r.  
Od czasów gimnazjalnych Natalia interesowała się zakładaniem i pielęgnacją 
ogrodów. Naturalnym wyborem dalszego kierunku kształcenia była 
architektura krajobrazu w ZS 4 w Nadrożu. To właśnie w szkole może rozwijać 

swoje zainteresowania, ucząc się projektować ogrody, a także poznawać od strony 

praktycznej tajniki zawodu architektury krajobrazu. Podczas odbywania wakacyjnego 

stażu zdobyła doświadczenie w jednej z , zajmującej się projektowaniem ogrodów na 

terenie powiatu. 

Natalię do nauki motywuje chęć osiągania bardzo dobrych wyników i nieustanne 

dążenie do wiedzy. Cechami charakteru, które pomagają jej uzyskiwać tak świetne 

wyniki w nauce są upór w dążeniu do celu, pracowitość i systematyczność. Obecnie 

stypendystka przygotowuje się do egzaminu zawodowego i matury. 

Na pytanie „ Ja za 10 lat?” odpowiada: „ Natalia Szymańska – mgr inż. architektury 

krajobrazu pracująca w dobrej firmie. Może swojej?” 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na 

okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Warto podkreślić, że Natalia 

Szymańska Stypendium otrzymała po raz drugi. Gratulacje! 

 



 

 

Akcja honorowego dawstwa krwi w Zespole Szkół Nr 4 
im. Ziemi Dobrzyńskiej 

Z uśmiechem oddawali krew. 

Pomimo ogromnego postępu medycyny, jak dotąd nie udało się 
wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. 

Jedynym jej źródłem są zdrowi ludzie, którzy rozumieją jak ważny 
jest los drugiego człowieka. W gronie naszych uczniów jest wielu, 

którzy chętnie biorą udział w kolejnych akcjach oddawania krwi 
przygotowywanych i organizowanych przez opiekuna szkolnego koła 

PCK Justynę Bechcińską. 

I tym razem uczniowie ZS4 nie zawiedli. Na szkolną „wampiriadę” licznie 

stawiła się społeczność szkoły, oddając blisko 11 litrów krwi!!! 

 

 

 

 

 

Sukcesy w konkursie „KREW DAREM ŻYCIA” 

 

Sukcesem zakończył się start uczniów naszej Placówki w powiatowym 

konkursie „Krew Darem Życia”, którego organizatorem był Oddział Rejonowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża w Rypinie. Celem konkursu było 

popularyzowanie wśród młodzieży zagadnień, związanych z honorowym 

krwiodawstwem i krwiolecznictwem, uświadamianie młodzieży jaką istotną rolę 

odgrywa krew w ratowaniu ludzkiego życia oraz poszerzenie wiedzy o 

krwiodawstwie i krwiolecznictwie.  

Uczniowie redagowali prace prozatorskie,  jak również utwory poetyckie.  

W konkursie literackim „Krew darem życia”: 

 I miejsce zajął Damian Balicki ( kl. II technikum pojazdów 

samochodowych) 

II miejsca Krzysztof Balicki ( kl. II technikum pojazdów 

samochodowych)  

II miejsce Monika Lewandowska (kl. II technikum geodezyjne). 

 Prace pisała młodzież pod opieką Marzeny Drwenckiej.  

Podziękowania za szlachetną, bezinteresowną postawę, zaangażowanie w 

ideę Krwiodawstwa, za wolę czynienia dobra, za wszystkie dary serca – za 

każdą kroplę krwi przekazaną potrzebującym dla ratowania ich dobra i życia 

odebrali  

Marta Tydryszewska (kl IV technikum geodezyjnego)  

i Piotr Narodzonek (kl. IV technikum budowlane). 

GRATULACJE! 

 

 



 

Trzy nagrody do Nadroża! 

 

                     5 grudnia 2017 roku o godz. 17.00 w Sali Wystaw i Promocji 

MPBP w Rypinie, odbył się finał Konkursu Prozatorskiego im. Aleksandra 

Główczewskiego „200 słów o Rypinie”.Do konkursu zgłoszono 27 prac uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Rypińskiego. Przyznano pięć nagród. 

Uczeń naszej szkoły Damian Balicki zajął III miejsce (praca pt. "Stąd Rypin"). 

Wyróżnienie otrzymali Krzysztof Balicki ("Future") i Andżelika Wysocka ("Iskra 

nadziei w Rypnie").A. Wysocką przygotowała do konkursu  p. G. Angowska, 

chłopaków  - p. M. Drwencka. Serdeczne gratulacje!!!. Nagrodzone prace 

będziemy zamieszczać w kolejnych numerach CZWÓRKI. 

W skład tegorocznego jury weszli: dr hab. Anna Skubaczewska – Pniewska 

(UMK), dr hab. Maciej Wróblewski (UMK), starszy bibliotekarz Natalia Baran 

(MPBP w Rypinie). Konkurs objęty został patronatem Przewodniczącego Rady 

Miasta Rypin oraz Dziekana Wydziału Filologicznego UMK w Toruniu. 

Fundatorem cennych nagród jest Rada Miasta Rypin, p. p. Halina i Jarosław 

Meller- przyjaciele przyjaciele zmarłego w 2015 r. dr. Główczewskiego, a także 

obecna na spotkaniu rodzina. 

 

 

Architekci krajobrazu w świątecznej stroikowej 

akcji… 

 

 



 

MIKOŁAJ NIE ZAPOMNIAŁ O NAS! JEST DOBRZE! 

Ponieważ zawsze jesteśmy niewyobrażalnie grzeczni, kulturalni, pracowici 

i odpowiedzialni 6  grudnia w mikołajki odwiedził nas Mikołaj z Panią 

Dyrektor, by docenić nasze wyjątkowe cechy słodyczami. 

 

 

 

Nagrodzona w konkursie “ 200 słów o Rypinie” praca 

autorstwa Damiana Balickiego kl. II TPS pt.: Stąd Rypin. 

 

                                                                                   Rypin,  2017 r. 

Nikt nie spodziewał się, że tak szybko wynajdą wehikuł czasu.  

W tajnej siedzibie  burmistrza trwają ostatnie testy maszyny. 

Pierwszym zadaniem było zbadanie historii rycerza Rypy (?). 

Problem stanowił wybór osobnika, który zgodzi się na podróż w 

czasie, ponieważ istnieje spore ryzyko niepowodzenia misji. 

Postanowiono wybrać kogoś, kto zna dobrze historię. Wybrano 

Kowalskiego. Zgodził się na wszystko. Jako nauczyciel historii w 

miejscowej szkole był pasjonatem wieków średnich i sam był 

ciekaw prawdy o założeniu Rypina. Ucieszył się i szybko pobiegł 

przebrać się w strój odpowiedni do epoki. Wehikuł ustawiono 

na Nowym Rynku, by zaprezentować go mieszkańcom. Kiedy 

burmistrz wygłosił mowę i kliknął guzik wszystko ruszyło. Zegar 

zaczął się cofać , a Kowalski zniknął w kłębie dymu. Tłumy były 

uradowane, że się udało, ale także zaniepokojone ,czy powrót 

nie sprawi mu większego problemu. 

 Nasz bohater spadł w stertę obornika, ale najważniejsze, 

że to obornik w rypińskim grodzie. Typowy średniowieczny gród 

trochę smrodu, dużo ubóstwa. Jednak mimo dużych zmian 

jedno się nie zmieniło przez wieki. Kowalski zaczął kręcić się koło 

świeżo wybudowanego Kościoła Św. Trójcy.  



 

Teraz wiadomo na 100%, że to Rypin. Nagle w oczy rzucił się mu 

rycerz w lśniącej zbroi. Płaszcząc się na kolanach zapytał , czy 

jest wielkim Rypą.  

Wojownik parsknął śmiechem i wskazał na niezdarnego 

giermka. Kowalski podjął decyzje o wsparciu tego parobka. Nie 

każdy rodzi się bohaterem, ale może nim zostać. Po dłuższej 

obserwacji bohater stwierdził, że podąży za nimi, jako legendo- 

pisarz. Rycerz to kupił. Wojownik opowiedział o bestii, kryjącej 

się na moczarach, gdzie najodważniejsi i najzdolniejsi wojowie 

bali się zapuścić. Za rzeką zwaną Rypienicą istnieje pieczara, w 

której to mieszka smok, pożerający bydło i palący domostwa. Za 

głowę tego gada, kasztelan grodu obiecał imię tego, który to 

uczyni, okryć chwałą wieczną. Kowalski uznał , że to tym czynem 

wsławi się Rypa. 

 Nazajutrz wyruszyli po głowę poczwary . Droga okazała się 

o wiele prostsza niż opowieść o niej. Podróż tę można porównać 

do spaceru Ulicą Warszawską.  Jama smoka znajdowała się w 

miejscu obecnego MOSiR – u. Konkretnie tam, gdzie dziś działa 

KOMES. Kowalski z Rypą z bezpiecznej odległości obserwowali 

pieczarę. Rycerz zaczął nawoływać bestię. Nagle spojrzenia 

wszystkich przykuł smok wielkości rypińskiego ronda. Miał 

przekrwione ślepia, ostre jak brzytwa zęby i złote łuski. Ku 

zaskoczeniu Kowalskiego bez zbędnego wahania bestia pożarła 

rycerza jednym kłapnięciem paszczy.  

 

Jednym słowem - fajerwerków nie było. Nauczyciel historii 

zaczął motywować Rypę do przejęcia inicjatywy. Giermek 

natychmiast ruszył, dzierżąc miecz w ręce, niestety w stronę 

przeciwną do celu. Zniknął. Biedny Kowalski poszedł w jego 

ślady, znikając w rosnących nieopodal krzakach. Wielki gad 

zionął ogniem, spalając przy tym kryjówkę naszych bohaterów. 

Smok przybliżył paszczę do giermka i Kowalskiego , strasząc ich 

niemiłosiernie. Rypa z nerwów wydał okrzyk godny wojownika i 

w panice zaczął wymachiwać mieczem. Kowalski zorientował 

się, że jego towarzysz zgubił broń. Na szczęście oręż wylądował 

w paszczy bestii. Gad wił się i charczał aż padł trupem. Zapewne 

biedak się zadławił. Kowalski pogratulował giermkowi, który nie 

bardzo wiedział, co się wydarzyło. 

 Do grodu powrócili z głową smoka. Rypa został pasowany 

na rycerza i zgodnie z umową okrył się chwałą wieczną. Na jego 

część nazwano gród jego imieniem, stąd obecna nazwa Rypin. 

Rozżalony Kowalski musiał rozstać się z ulubioną epoką i 

powrócić do teraźniejszości. Na miejscu wypytano go o 

szczegóły misji. Biedny nauczyciel historii opowiedział o epickiej 

walce ze smokiem i niekwestionowanej odwadze Rypy.   

Kolejnego dnia rypinianie cieszyli się pomysłem postawienia 

nowego pomnika założyciela miasta, a nikt nie pamiętał kim był 

zwykły, szary Kowalski.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


