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ZAPAŁCZANE ZAGADKI MATEMATYCZNE 
Kontynuujemy serię zagadek matematycznych, których rozwiązanie polega 

na przełożeniu jednej zapałki w taki sposób, by równanie było prawdziwe. 

Uczeń, który dwukrotnie jako pierwszy zgłosi się do swojego Matematyka  

z prawidłowymi czterema równaniami, otrzyma bardzo dobrą ocenę 

cząstkową z matematyki. Zachęcamy Was do udziału w zabawie, tym 

bardziej, że motywacja jest dość mocna!!! ☺ W końcu piątki z matematyki 

nie zdarzają się co dzień. Życzymy Wam sukcesów. Zagadki układa dla nas p. 

Janusz Kornowski. 

 

 



KRZYŚ POLECA – TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!  
 

 

Wyobrażacie sobie świat, w którym Jezus zszedł z krzyża i 

wybił pół Jerozolimy, topiąc ją tym samym we krwi razem ze 

swoimi oddanymi apostołami? Gdzie w bojaźni modlisz się do 

Matki Boskiej Bezlitosnej, lub swego patrona św. Jana Truciciela. 

Nie? To wielka szkoda , bo Chrystus ustanowił Święte Oficjum 

Inkwizycji i nie znasz dnia ani godziny kiedy Czarne płaszcze  z 

wyhaftowanymi  srebrnymi, połamanymi krzyżami staną w twoich 

drzwiach. 

Przygotuj się! Koniecznie musisz ukryć wszystkie księgi z mroczną 

magią, laleczki voodoo i wizerunki mrocznych bóstw i  nie zapomnij  

przeczytać cyklu inkwizytorskiego autorstwa Jacka Piekary. 

Od razu zalecam czytanie od pierwszego tomu opowiadań o 

Mordimerze Madderdinie, ponieważ wprowadzenie do świata 

Piekary jest dość specyficzne i zaczyna się u pewnej bogatej 

kurtyzany,co może zniechęcić do dalszego czytania, dodatkowo nie 

ma tam tyle akcji, jak w następnych, gdzie Mordimer już jest 

inkwizytorem i tropi oznak herezji. W tej książce dostajecie na tacy 

średniowiecze, tortury, krew, seks, demony, ciekawostki, zagadki, 

czary, oraz sam wątek inkwizycji, czarownice, czarownice na 

stosach, czarownice w żelaznych trzewikach i czarownice gotowane 

w kotle z wrzącym olejem! 

Ta książka to ciekawy kryminał, w którym to główny bohater 

Mordimer zostaje inkwizytorem i bada sprawy heretyków, 

czarownic i samych demonicznych sił w imię Boga Jedynego, a 

wszystko to spisane w postaci dziennika Waszego uniżonego sługi 

bożego. Miłej lektury „ Ja inkwizytor...” 

Pssst… Są też audiobooki ☺ 

   

                                                     K. Baliński. 

CZAS BIEGNIE… 

Próbne egzaminy zawodowe dla kwalifikacji B.36 

(technik geodeta) , M.42. ( technik pojazdów 

samochodowych). To będą już ostatnie egzaminy 

uczniów tej klasy. Czas leci😉

 

Za chwilę matura próbna z poszczególnych 

przedmiotów. Mocno trzymamy za Was kciuki i 

życzymy połamania długopisów. 



NASZE PASJE, NASZE ZAINTERESOWANIA „I ja tam byłem, 

miód i wino piłem, a co widziałem, to Wam opowiadam” ☺ 

Pierwszego października w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w 

Rypinie odbyło się spotkanie z artystą. Tak, artystą , bo jak określić 

człowieka, który odnosi sukcesy jako wokalista, autor tekstów i 

kompozytor, a od niedawna także jako pisarz. Poznajcie Pawła Sołtysa 

znanego bliżej jako Pablopavo. 

W skrócie: Paweł Sołtys to muzyk i pisarz. Urodził się w marcu 1978 

roku. W roku 1993 założył z kolegami pierwszy zespół. Grał i 

śpiewał w zespołach: Saduba, Magara, Sedativa i Vavamuffin. 

Współtworzył również sound systemy: Zjednoczenie i Ba-lan.  Autor 

wydanego dwa lata temu zbioru opowiadań „Mikrotyki”. Za tę 

książkę otrzymał m.in. Nagrodę Literacką Gdynia oraz nominację do 

„Nike”.  Na scenie muzycznej debiutował jako jeden z filarów grupy 

Vavamuffin, a już jako Pablopavo, w 2014 roku, został nagrodzony 

prestiżowym Paszportem Polityki w kategorii „Muzyka popularna”. 

W 2018 roku został uhonorowany nagrodą literacką im. Marka 

Nowakowskiego przez Bibliotekę Narodową ( nagroda honorująca 

„opowiadanie lub cykl opowiadań charakteryzujących się 

niekonwencjonalnością sądów, odwagą i precyzją myśli oraz 

pięknem słowa.).Październikowe spotkanie w rypińskiej bibliotece 

było poświęcone w dużej mierze nowej książce zatytułowanej 

„Nieradość”, która miała premierę jakiś czas temu, ale również 

muzycznej karierze Pablopava. Skorzystałem z okazji do zakupu  

owej książki i uzyskałem autograf. Spotkanie przebiegło bardzo 

profesjonalnie, tak samo jak przeprowadzenie wywiadu na żywo 

przez dyrektora biblioteki. Wszyscy brali czynny udział w spotkaniu  

Uczniowie technikum weterynarii podczas zajęć 

 

 



Upoluj swoją książkę . Skorzystaj z wyjątkowej okazji. 

Tylko w listopadzie. Szczegóły na plakacie lub 

w bibliotece szkolnej. 

 

i zadawali pytania autorowi, co przerodziło się w interesującą 

dyskusję. Na koniec można było porozmawiać  z innymi fanami, jak 

i samym autorem. To był dla mnie bardzo przyjemnie spędzony czas. 

Zachęcam wszystkich do brania udziału w takich wydarzeniach oraz 

podzielenia się przeżytymi w naszej gazetce. Sam Paweł Sołtys był 

również zadowolony pisząc o spotkaniu: „Rypin jest super. Świetne 

spotkanie w Bibliotece, dostałem prezenty, w tym szalik Lecha 

Rypin. Ukłony” 

 K. Balicki 



31.10.2019 wyjątkowy dzień dla uczniów grupy 

wojskowej w Czwórce.  

W dniu dzisiejszym uczniowie klas pierwszych otrzymali 

umundurowanie. 33 komplety w skład których wchodzą: 

- bluza 

- spodnie 

- buty 

- beret 

- identyfikator, tarcza i naszywki. 

Całe umundurowanie dla uczniów jest darmowe. 

 

Uczniowie Technikum Inżynierii Środowiska i 

Melioracji na zajęciach w stacji poboru i 

uzdatniania wody. 

 

 



DKMS - Szczytny cel – pomóc innym. 

 

Jesteśmy wśród zwycięzców! 

📢 Wiemy już, do których bibliotek trafią książki z 

oferty Wydawnictwo MUZA SA. 
Wyniki znajdziecie 

TUTAJ ➡ bit.ly/wyniki_konkursu_1000_książek 

👏 Serdecznie gratulujemy! Osoby, których zgłoszenia 

znajdują się na liście zwycięzców, prosimy o przesłanie 
adresów bibliotek w wiadomości prywatnej. 

 

 
 

https://www.facebook.com/wydawnictwo.muza.sa/?__tn__=KH-R&eid=ARChgTGvUc0xmrU-ntS1Knwczadnsi8zhSYm8q4jSpdEsI0V3rkJddOS9yAgIl34bc2knW0_Hkqcl49B&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOFZa79YH7sCYc0X7341sSvi3xXXNjzkGA0T81d-nUUucyAFB6m90PIVmmXOHvczugHfmngxK1tDD5NIdp07mo4JFF2ovIoCKbPSP9rKOSU5r9YhfImHR1fe_iVLXgAsUJvOLl1aoCHPAmlyCL_8WyR_YvP7xzJJfUl-Ba45aUTMc_HxSu43zVxTn4XFBjhMDQiCmbwoycNUWX_vwethk96PWDfhielwdM_JI37bqtVFXjPoHpOQ01q4j7DA-u7rZVliTyVBQay8kd_WyMKgFsQj6FLr7QtvTQEo0GDotXnSNstIReOXgn5xsklC0uR9oCJzyKjOeE4ZolfgZL1JWLtDHUXJzwZOl5DZLEf7hD7Spj404rWLINkAr2fZDvvddqpOiKvEKkKVCyNv36gIdzHQcBQEhWZKKJcV30vc1NSMwJfpO5a6XspaB95kL4L6BOyeyHHcpg59lr9b1FeaGQFyEa06kYKKjpsoxtf9l8H-jLwOGbOQ
https://bit.ly/wyniki_konkursu_1000_ksi%C4%85%C5%BCek?fbclid=IwAR12J4aW6wkEHTEkNElziomMS8KtIkoIqAbiW7Bdfd5QVsJkAgWSfNZOTDo


16 . X . 2019 r. -  Święto Drzewa w Czwórce.  
Przy okazji narodziła nam się nowa tradycja, 

każda klasa sadzi swoje drzewko😀. 

 

 

 

16 października  -  dzień szczególny dla naszych 

pierwszaków......😁 zresztą sami zobaczcie.😂 

 

W końcu otrzęsieni i szczęśliwi ☺ 

 



ALEŻ SMACZNE… 

W naszym internacie od kilku lat aktywnie działa pod 

opieką p. Magdaleny Baldouskiej  koło kulinarne.  

Przy okazji zabawy, wspólnego spędzania czasu, coraz 

głębiej  wnikamy w kuchenne arkana. 

Gotujemy, pieczemy, pichcimy, by potem wspólnie 

skonsumować przygotowane potrawy i dania.  

Lubimy te nasze kulinarne spotkania. 

 

Uczniowie architektury krajobrazu zdobywali doświadczenie 

praktyczne uczestnicząc w nasadzeniach drzew i zakładaniu 

trawnika pod okiem p. M. Deręgowskiego - właściciela firmy 

Platan . Dzięki temu młodzież ma swój mały wkład w 

powstawaniu parku w Kowalkach. 

 



11 LISTOPADA 2019 ROKU- uczestniczyliśmy we Mszy św.  

 

 

w intencji naszej Ojczyzny- krótka fotorelacja . 

 



 

 
 
 
 


