
 

Regulamin III Mikołajkowych Mistrzostw Powiatu Rypińskiego 
w szachach o PUCHAR STAROSTY RYPIŃSKIEGO 

Organizator: 

Starosta rypiński mgr inż. Zbigniew Zgórzyński i Zespół Szkół Nr 4 w 

Nadrożu 

Cel Imprezy: 

integracja mieszkańców okolicznych powiatów, urozmaicenie czasu wolnego 

mieszkańcom Nadroża i okolic, doskonalenie umiejętności gry w szachy, 

promowanie gry w szachy w powiecie rypińskim 

Termin i miejsce obywania się turnieju:6 XII 2016 r. – ZS Nr 4 w Nadrożu od 

9.30 

System rozgrywek: 

Turniej zostanie przeprowadzony wg przepisów FIDE dotyczących szachów 

szybkich z zastrzeżeniem, że pierwszy błędny ruch nie oznacza przegranej, 

systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund (12 minut na zawodnika). O 

kolejności decyduje liczba zdobytych punktów wg kryteriów 2 za zwycięstwo, 

1 – remis, 0 – przegrana oraz punktacja pomocnicza. 

Warunki uczestnictwa: 

W turnieju mogą brać udział wszyscy miłośnicy gry w szachy bez wpisowego 

zgłoszenia przyjmuje prowadzący i sędzia – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 4 w 

Nadrożu Anton Baldouski pod adresem mailowym anton831@wp.pl do 4 XII 

2016. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwę 

miejscowości, ewentualnie przynależność klubową i kategorię szachową. W 

razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z prowadzącym pod numerem 695-

25-15-36. 

Nagrody: 

Trzech najlepszych zawodników otrzyma nagrody rzeczowe oraz dyplom za 

zajęte miejsce. Zwycięzca otrzyma puchar. Nagrody funduje Starosta rypiński. 

Postanowienia końcowe. 

Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian w regulaminie 

wynikających z jego potrzeb. 

OPIEKA nad CZWÓRKĄ - MARZENA DRWENCKA 

 

CZWÓRKA 
MIESIĘCZNIK 

ZS NR 4 W NADROŻU 
                                                 LISTOPAD   Nr 47/2016                                                        

 

W numerze: Powiatowe uroczystości – 10 listopada 

                   Poszukiwany krwiodawca 

                   Konkurs biblioteki szkolnej 

                   Paulina wygrała! 

                   Wspomagamy naszych 

                   Zajęcia praktyczne naszych techników 

                   Szkolne etapy olimpiad 

                   Uzdolnienie są wśród nas 

                   Ze spotkań kółka kulinarnego… 

                   Zajęcia w TPS 

                   Zapałczane zagadki  

                   Sukcesy ogrodników i architektów krajobrazu 

                  Nasze pasje, nasze talenty…          

                  CO JEJ W DUSZY GRA… 

                  SZACHY- Mistrzostwa Powiatu Rypińskiego 

                                

 

                      
 

  

                      el.facebook.com/4nadro 

http://


 

Uroczystości patriotyczne w Rypinie 

11 listopada to dla Polaków jedna z najważniejszych dat w 
kalendarzu. Tego dnia 1918 roku, po 123 latach Polska odzyskała 
niepodległość i powróciła na mapę Europy. Dla uczczenia wydarzeń 
sprzed 98 lat w naszym mieście odbyły się patriotyczne uroczystości, 
w których wzięła udział cała społeczność Zespołu Szkół Nr 4 w 
Nadrożu. W asyście pocztów sztandarowych oraz Orkiestry Dętej z 
Zespołu Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego uczestnicy 
obchodów niosąc biało- czerwoną flagę przeszli do Parku Miejskiego 
przy ul. 3 Maja. Po okolicznościowych przemówieniach delegacje 
złożyły kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Następnie przeszliśmy ulicami miasta do Kościoła Parafii Św. 

Stanisława Kostki w Rypinie, gdzie odbyła się Msza Święta za 
Ojczyznę oraz uroczysta akademia w wykonaniu uczniów z Zespołu 
Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego. 

 

 

 

C O    

J E J   W   D U S Z Y    

G R A… 

Rozpoczynamy prezentację 

twórczości poetyckiej  

uczennicy naszej szkoły  

Darii Krzemińskiej. 

  

 

Dziękujemy serdecznie  

za udostępnienie nam wierszy  

i liczymy na owocną współpracę. 

 

 

Na skraju tęczy                                  

Gdy trwamy i trwamy  

wśród smutku i 

radości  

Gdy w drodze do 

szczęścia  

dostajemy w kość  

Gdy miłość 

rozszarpuje  

raz po raz  

i spoglądamy  

jak nieubłaganie 

płynie czas  

Skarbu nie szukaj na 

skraju tęczy  

gdzie tuzin głupców 

klęczy  

Wykop go z dna 

mego serca  

gdzie nie ma dla 

ciebie już miejsca 

 

 [TYTUŁ PASKA 
BOCZNEGO] 



 

NASZE PASJE, NASZE TALENTY – DARIA KRZEMIŃSKA 

 

 

 

Zajęcia w technikum pojazdów samochodowych 

     Uczniowie technikum pojazdów samochodowych w ZS Nr 4 w Nadrożu  

rozpoczęli cykl wykładów dotyczących weryfikacji części w trakcie 

naprawy pojazdów. Pierwszy z pokazów dotyczył pomiarów chropowatości 

powierzchni. Część teoretyczna miała na celu przypomnienie wiadomości z 

zakresu przedmiotu podstaw  konstrukcji maszyn i dotyczyła skali 

chropowatości ich znaczenia i oznaczania na rysunku technicznym. 

 

Przypomniano również tolerancję i pasowania nauczane w ramach 

metrologii warsztatowej. Część praktyczna miała zaznajomić uczniów ze 

sposobem pomiaru chropowatości powierzchni. Każdy z uczniów mógł 

samodzielnie przeprowadzić pomiar chropowatości profilometrem 

stykowym SJ 210 firmy Mitutoyo. Młodzież obserwowała na czytniku 

skanowanie powierzchni i odczytywała pomiar Ra i Rz.  

 



 

Weryfikowano tarcze hamulcowe , tłoki i cylindry silników. 

 

Drugi z cyklu wykładów dotyczył wiedzy z zakresu weryfikacji silników. 

Część teoretyczna przypominała wiadomości z zakresu wymiarów  

naprawczych selekcji tłoków i cylindrów. Obejmowała również 

podstawowe wiadomości z zakresu teorii tarcia i zużycia. Część  praktyczna 

to pomiary średnicówką czujnikową  cylindrów i tłoków oraz 

kwalifikowanie ich na odpowiedni szlif biorą pod uwagę zużycie.  

Powyższy cykl wykładów ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom 

pracodawców naszego terenu.  Na spotkaniu z dyrekcją ZS 4 pracodawcy 

zgodnie oświadczyli, że powodzenia absolwentów na rynku pracy jest 

zbieżne z poziomem wiedzy ogólno-technicznej. Przewidziane są następne 

wykłady i pokazy z tego cyklu. 

                                                       Pokazy prowadził mgr inż. Piotr Marynowski. 

 

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. 

 

 

 

 



 

Ze spotkań kółka kulinarnego… 

Prawie od razu po świętach listopadowych odbyło się 

pierwsze pichcenie w ramach kółka kulinarnego w naszym 

internacie. Kilku wychowanków upiekło sernik wg 

sprawdzonego przepisu swojej wychowawczyni. Za tydzień i 

co tydzień kolejne spotkania - tym razem może coś na 

zimno, a na pewno wg przepisów młodzieży;) 

08.11.2016 r. odbyło się kolejne pichcenie w ramach kółka 

kulinarnego w naszym internacie. Kilkoro wychowanków 

smażyło pączusie serusie wg sprawdzonego przepisu swojej 

wychowawczyni. Przy okazji pieczenia wymieniono się 

poglądami i sposobami robienia tradycyjnych pączków. Za 

tydzień kolejne spotkanie - w planie jest pizza wg przepisu 

opiekuna kółka oraz młodzieży;) Będziemy porównywać 

nasze wypieki. 

 

         

Sukcesy ogrodników i architektów krajobrazu 

W dniu 7.11.2016 r. w naszej szkole zostały wręczone dyplomy oraz 

nagrody za udział w eliminacjach szkolnych XLI Olimpiady Wiedzy i 

Umiejętności Rolniczych w bloku Ogrodnictwo i Architektura Krajobrazu.  

W bloku Ogrodnictwo następujące miejsca zajęli: 

I miejsce Cezary Witkowski 

II miejsce Karolina Rutkowska  

III miejsce Kinga Rutkowska 

W bloku Architektura Krajobrazu: 

I miejsce Patryk Wiśniewski  

II miejsce Natalia Szymańska 

III miejsce Konrad Mezer    

 Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

 

 



 

 
  

Olimpiada wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej 

1. Paulina Gawrońska IV TG 

2. Łukasz Śliwiński III TG 

3. Damian Lewandowski IV TG 
 

 

 

 

 

Zajęcia praktyczne klasy pierwszej technikum pojazdów 

samochodowych i technikum geodezji. 

Samochodziarze z nową pomocą dydaktyczną silnikiem 1.4. 

 

Geodeci podczas pomiarów na naturalnych nierównościach terenu. 

 

 



 

Zwycięstwo!!! 

Paulina Gawrońska nie dała szans rywalom i zwyciężyła konkurs na 

najlepszą prezentację multimedialną  

pt. "Proces powstawania obiektów inżynierskich".  

Konkurs odbywał się w ramach VIII Forum Drogownictwa i Geodezji 

w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.  

Nasza czwartoklasistka wraz z opiekunem p. Radosławem 

Wiśniewskim, pokonała uczniów z Bydgoszczy, Włocławka, 

Inowrocławia, Mogilna oraz Aleksandrowa Kujawskiego.  

Warto dodać, że Paulina zgarnęła główną nagrodę - notebooka. 

 GRATULUJEMY!!! 

 

 

Klasa czwarta technikum architektury krajobrazu podczas zajęć. 

 

 

 



 

Uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu 

omawiają wykonanie projektów zagospodarowania 

terenu miejskiego. 

 
 

 
Fotograficzna wyprawa do Azji 

We wtorek – 25 pażdziernika 2016 roku w internacie  
przy ZS NR 4 odbyła się prezentacja zdjęć z Półwyspu 

Indochińskiego.Uczniowie spotkali się z p. D. Marynowskim, który 
wzbogacił pokaz interesującymi opowieściami  

ze swej wyprawy do Azji/ Wietnam, Kambodża, Tajlandia/ 

 

 
 



 
 

 
 

WSPOMAGAMY NASZYCH 
 

SANDRA CYBULSKA – 290/C 
Do wszystkich ludzi „ Wielkiego Serca” 
Fundacja Osobom Niepełnosprawnym 

 „ SŁONECZKO” 
77-400 Złotów, Stawnica 33 

KRS : 0000186434,  
koniecznie z dopiskiem  

Dla Sandry Cybulskiej – 290/C 
Istnieje też możliwość dowolnej wpłaty  

w formie darowizny na  
Numer konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 

Z dopiskiem : darowizna Sandra Cybulska 290/C 
 
 

Niedługo nadejdzie czas rozliczeń podatkowych. 
Mamy prostą  możliwość wsparcia naszej koleżanki 

 i rozliczenia się sercem.  
Przekażmy 1 % podatku na leczenie Sandry. 

Wystarczy, że wpiszemy w zeznaniu podatkowym za rok 2016 
powyższe dane. 

Tak niewiele, a zarazem tak wiele.  
 

 
 
 
 

 

 

 

Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA KSIĄŻKI  

I PRAW AUTORSKICH  

BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS 

„TO SIĘ DZISIAJ CZYTA. 

MODNE KSIĄŻKI. 

MODNI PISARZE” 

Omów na przykładzie przyczyny popularności wybranych przez siebie 

autorów i dzieł.  

1. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 4                              

im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. 

2. Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa wśród uczniów. 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy podejmującej 

temat konkursu. Praca powinna odwoływać się do 3 – 4 tytułów  

książek / autorów 

4. Prace należy składać u nauczycielek języka polskiego do dnia 17 

kwietnia 2016 r. Jury wyłoni laureatów. Wręczenie nagród i 

dyplomów 23 kwietnia 2016 r.  



 
OCALONY RYPIN 

 
Dawno temu, nad rzeką Rypienicą, wśród jezior i lasów na wzgórzu było sobie 

spokojnie miasteczko - Rypin. Ludzie zajmowali się swoją pracą, żyli w zgodzie, byli 
szczęśliwi. W środku miasta stał murowany zamek, z wieży którego rozciągał się widok na 
wszystkie okoliczne lasy, jeziora i inne miejscowości.  Blisko zamku położone były domy 
mieszkańców Rypina, ich warsztaty, rynek czy gospodarstwa rolników. Niedaleko miasta 
znajdował się piękny sad, w którym rosło 100 gatunków różnych drzew i krzewów z całego 
świata. 

Przed zamkiem znajdowała się głęboka studnia, która według miejscowych 
wierzeń przepowiadała przyszłość. Miejscowi starcy opowiadali, że gdy w studni zabraknie 
wody, nadejdą trudne czasy.  

Rypiński zamek zamieszkiwała piękna, osiemnastoletnia księżniczka Alicja, jedyna 
córka króla Kazimierza. Mieszkała tam, ponieważ gdy się urodziła, tajemnicza kobieta 
przepowiedziała jej, że właśnie tam znajdzie miłość swego życia. Jej przyszłym mężem miał 
być mężczyzna idealny z charakteru, inteligentny i przystojny. Przepowiedziano jej, że 
będzie on również wspaniałym wojownikiem oraz wielkim następcą jej ojca na tronie. Król 
chcąc zapewnić jak najlepszą przyszłość swym poddanym i swojemu królestwu, osadził 
córkę w tym zamku, z wiarą, że przepowiednia się spełni. Alicja mieszkała tam w 100 
komnatach wraz ze swoją służbą, uczonymi, którzy ją kształcili oraz rycerzami, którzy to 
zajmowali się obroną księżniczki oraz miasta. 
 Większość mieszkańców Rypina nie różniła się od siebie. Byli to zwykli ludzie, 
którzy codziennie pracowali, wieczorem spotykali się w karczmie, a w niedzielę na mszy. 
Wyjątkiem był pewien młody młynarz o imieniu Piotr. Miał 20 lat i pracował w 
miejscowym młynie od świtu do zmierzchu, aby utrzymać swoją ciężko chorą matkę oraz 
młodsze rodzeństwo. Był bardzo przystojnym mężczyzną. Miał bardzo silną potrzebę tego, 
aby się rozwijać i kształcić. Marzył, aby kiedyś stać się kimś wielkim, aby zapewnić jak 
najlepszy byt swojej rodzinie. Jako człowiek inteligentny na marzeniach nie poprzestawał i 
gdy tylko wracał z pracy w młynie rozpoczynał naukę. Czasami spędzał nad książkami całe 
noce, by potem rano wrócić do ciężkiej pracy. 
 Pewnego jesiennego dnia studnia w Rypinie wyschła. Część mieszkańców 
wystraszyła się, ponieważ znała przepowiednię. Zdecydowana większość nie zwróciła 
jednak na to uwagi, dalej zajmując się swoimi obowiązkami oraz szukaniem nowego źródła 
wody.  
 Nie trzeba było długo czekać, aby okazało się, że przepowiednia jest prawdziwa. 
Już kolejnej nocy na Rypin najechali Krzyżacy, paląc i niszcząc wszystko, co znalazło się na 
ich drodze. Na szczęście mieszkańcy zdążyli skryć się w zamku. Tam przynajmniej przez 
pewien czas byli bezpieczni. W zamku tym nie mogli jednak zbyt długo przebywać i bronić 
się, ponieważ brakowało broni oraz pożywienia, a jedyna córka króla znajdowała się w 
niebezpieczeństwie. Jedynym ratunkiem było powiadomienie władcy o tym, co się dzieje 
oraz ściągnięcie pomocy dla mieszkańców Rypina. 
 Nikt jednak nie był na tyle odważny, by pokonać Krzyżaków i udać się jak 
najprędzej do króla. Rycerze nie chcieli opuścić zamku, ponieważ przysięgali chronić Alicję  

 
oraz mieszkańców miasta. Zwykli mieszkańcy bali się o to, że nie dadzą rady wykonać tak 
trudnego zadania. Po długich i trudnych chwilach, obrońcy postanowili przeprowadzić 
losowanie. Los padł na młodego młynarza Piotra. Chociaż początkowo bał się pozostawić 
swoją matkę i rodzeństwo oraz zaryzykować życiem postanowił iść. Wiedział, że gdy mu 
się uda uratuje całe miasto, wielu ludzi oraz dostanie nagrodę, która polepszy los jego 
rodziny oraz jego samego, co byłoby spełnieniem jego największego marzenia. 
 Wyposażony w miecz i resztki pożywienia Piotr pożegnał się z rodziną oraz resztą 
mieszkańców Rypina i wyruszył w trudną drogę. Wyszedł z zamku nocą, chował się w 
sadzie przed rycerzami krzyżackimi, przepłynął Rypienicę i samotny oraz wykończony, 
wyruszył w poszukiwaniu króla. Gdy nastał dzień, doszedł do małej wioski i tam 
postanowił odpocząć. W tym miejscu spotkało go niesamowite szczęście. Zauważył grupę 
ludzi w zbrojach, jadących konno. Gdy przyjrzał się dokładniej, nie mógł uwierzyć własnym 
oczom. Na początku myślał, że ma halucynacje z przemęczenia, jednak gdy postaci te 
zbliżyły się zauważył, że jedna z osób ma na głowie koronę! To musiał być król. Szybko 
zebrał siły i podszedł do mężczyzn. Przedstawił się po czym opowiedział królowi i jego 
rycerzom całą historię o tym, że Rypin został zaatakowany, że Alicja jest w 
niebezpieczeństwie oraz, że jedynym ratunkiem jest pomoc ze strony króla. Władca od 
razu wysłał swoich współtowarzyszy, aby zebrali ludzi a sam zabrał ze sobą Piotra, żeby 
nakarmić go i znaleźć dla niego miejsce, aby ten odpoczął. 
 Gdy wojownicy zorganizowani przez króla zebrali się w wyznaczonym miejscu, 
wszyscy z Kazimierzem na czele wyruszyli w kierunku Rypina. Po dwóch dniach wędrówki 
dotarli na miejsce. Zobaczyli zniszczone miasto oraz panoszących się Krzyżaków. Władca 
wraz ze swoimi rycerzami przepędził nieproszonych gości z Rypina, ratując tym samym 
wszystkich mieszkańców oraz księżniczkę.  
 Piotr został okrzyknięty bohaterem Rypina. Król nie wiedział, jak ma nagrodzić 
wybawcę miasta oraz jego córki. W tym czasie pojawiła się tajemnicza kobieta, jak się 
później okazało ta sama, która zjawiła się na chrzcie Alicji. Powiedziała królowi, że czas, 
aby przepowiednia się spełniła. Król, pamiętając o wszystkim, co było przepowiedziane, 
postanowił oddać rękę córki Piotrowi. Alicja wyznała wtedy, że była od dawna zakochana 
w Piotrze, jednak nigdy tego nie powiedziała, bo bała się reakcji ojca. Piotr również był 
szczęśliwy z nagrody, ponieważ mógł spełnić swoje największe marzenie oraz pokochał 
królewnę od pierwszego wejrzenia. 
 Ślub odbył się w rypińskim Kościele Świętej Trójcy, na wesele zostali zaproszeni 
wszyscy mieszkańcy Rypina oraz wszyscy dostojnicy i rycerze z całego kraju. W czasie tej 
radosnej chwili, stary kowal przyniósł jeszcze jedną radosną nowinę. Studnia przed 
zamkiem była pełna, co znaczyło, że nadeszły szczęśliwe lata dla Rypina. 
 Piotr wraz z Alicją wiedli szczęśliwe życie. Mieli 4 dzieci. Sam rypiński bohater 
okazał się wspaniałym władcą, lubianym i szanowanym  przez poddanych. Nie zapomniał 
nigdy o Rypinie, odbudowując go i przynosząc mu tym samym świetność na długie wieki. 
 
                                                                                                                                              Rusałka 
Wielu naszych uczniów ma ukryte talenty i wielką skromność. To praca jednej z naszych 
uczennic , która pisze pod pseudonimem. – Dziękujemy ☺ 



 
 
 
 
 
 


