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                                         Egzaminy – sesja zimowa  

Od 14.01.2016 roku do 6.02.2016 roku w naszej szkole trwały egzaminy 

kwalifikacyjne dla uczniów technikum.  

Komisja Edukacyjna sprawdzała wiedzę teoretyczną oraz umiejętności 

praktyczne.  

Do części pisemnej przystąpiło 57 osób z technikum pojazdów 

samochodowych, technikum budownictwa, technikum architektury 

krajobrazu i technikum geodezji.  

Natomiast  z częścią praktyczną zmagało się 49 osób w powyższych 

specjalnościach. Egzaminy przebiegały bez zakłóceń. Na wyniki jednak 

trzeba poczekać do marca. Zainteresowanym życzymy sukcesów w 

zdobywaniu kwalifikacji. Warto dodać, że pozytywne wyniki zbliżają do 

uzyskania, cenionego w kraju i za granicą, tytułu TECHNIKA z danego 

zawodu. Kolejna tura egzaminów odbędzie się w czerwcu podczas sesji 

letniej  w kwalifikacjach R.21, R.05, B.33, B.35, M.12.  

 Zespół Przedmiotów Zawodowych 

 

 

 

 

 



 

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 

* * * 
twoja postać 

coraz bledsza 

mgła odcina widok 

obraz powoli zanika 

 

kilometr 

kolejny 

mile 

 

uśmiercona wiara  

 

 

 

                                                              SPORT I MY  

Dnia 12 stycznia 2016 r. w Rypińskim Centrum Sportu odbył się 

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt  szkół 

ponadgimnazjalnych. Nasze dziewczęta w pierwszym meczu 

pokonały ZS nr 3 2 : 0   (25:14, 25:11),  a w finale zwyciężyły ZS nr 1 

(25:13, 25:14)  i obroniły  tytuł Mistrzyń Powiatu. Najlepszą 

zawodniczką turnieju została Marta Graczyńska (III LO). 

 Skład drużyny dziewcząt: Klaudia 

Kłosowska, Marta Graczyńska, 

Roksana Salach, Dominika 

Łukowska, Julia Grzegorzewska, 

Paulina Gawrońska, Natalia 

Spychała, , Aleksandra Fosińska. 

Opiekun zespołu:  Paweł 

Brokos.13 stycznia również w 

Rypinie rywalizowali chłopcy. Nasza 

drużyna w pierwszym meczu 

pokonała ZS nr 3 2:0 (27:25, 25:19) 

, a meczu o pierwsze miejsce uległa 

zespołowi ZS nr 1  2 : 0   (25:22, 

25:18) i ostatecznie uplasowała się na drugiej pozycji. Skład drużyny 

chłopców: Dawid Machciński, Kamil Kadziński, Damian Dyliński, 

Damian Lewandowski, Piotr Narodzonek, Cezary Jankiewicz, 

Krystian Witkowski, Patryk Mejer, Łukasz Woźnikowski, Paweł 

Kępczyński.  

Opiekun: Paweł Brokos. 

2 lutego drużyna dziewcząt wystąpiła w ćwierćfinale Mistrzostw 

Województwa Kujawsko- Pomorskiego  w piłce siatkowej. W 

pierwszym meczu nasze dziewczęta uległy Liceum Ziemi Kujawskiej z 

Włocławka 2:0, a w drugim meczu zwyciężyły Zespół Szkół Chemicznych 

Włocławek również 2:0 i ostatecznie uplasowały się na trzeciej pozycji.  

 



                                           

                      Walentynki w internacie 

Z okazji Dnia Zakochanych grupa kabaretowa internatu pod opieką 

wychowawczyni Magdaleny Baldouskiej zaprezentowała skecz traktujący o 

miłości. Oto para ze znacznym stażem małżeńskim wraca do lat swojej 

młodości. Scenka w humorystyczny sposób opisuje relacje damsko-męskie, 

których tłem są hity disco polo: Ona: „Kiedyś Cię znajdę, znajdę Cię”, On: 

„Bujaj się, bujaj się”.  

Charakteryzacja występujących jak i gra słów sprawiły, że 

mieszkańcy internatu świetnie się bawili. W rolę małżeństwa wcielili się 

Paulina Gawrońska i Michał Lubomski, a w parę młodych Krystian Gzubicki i  

Cezary Witkowski. Scenka dzięki roli kolegi – Mateusza Skierkowskiego, 

nabrała szczególnie satyrycznego wyrazu. Podkład muzyczny zmontował 

Przemek Buczkowski. 

Spotkanie zakończył słodki poczęstunek w postaci lizaków 

serduszek, które ufundowała kierownik internatu Hanna Janiszewska.  

                                                                                       Magdalena Baldouska 

                             

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! 

 

TLEN I GRECKA LITERA 

KUPIĆ JĄ DO KIOSKU KAŻDY SIĘ WYBIERA 

 

        

 



 

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 

Ośmiornica i jego przygody niczym śmietankowe lody 

Bywam wesoły kochany i smutny 
Dla przyjaciół uroczy dla innych okrutny 
Robię to co lubię i niejeden o tym marzy 
Gdy kobiety mnie widują pojawia się uśmiech na twarzy 
Przez życie biegnę jak szalony -jednak zawsze uśmiechnięty 
Często jednak się potykam-poprawiam swoje błędy 
Szczęście mnie w życiu nie omija 
Przychodzi niczym zygzakowata żmija 
Na dobre dusze nie narzekam  
A wszystkim znajomym przyrzekam  
Być z wami zawsze kiedy nawet serce bić przestanie 
Ono odpowiada mi na każde postawione przez świat pytanie 

 

 

 

Wampiriada  

 

Uczniowie ZS 4 w Nadrożu honorowymi 

                          dawcami krwi 

W Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w 

Nadrożu odbyła się kolejna akcja honorowego 

krwiodawstwa. Głównym celem przedsięwzięcia jest 

zebranie jak największej ilości krwi, niezbędnej do 
ratowania życia. Każda kropla krwi jest ważna, w 

akcji wzięło udział 21 osób oddając 9,450 ml krwi.  

Akcję przeprowadziło regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Bydgoszczy – 
terenowy oddział w Brodnicy. W szkole akcję 

koordynowała Justyna Bechcińska – opiekun 
Szkolnego Koła PCK. 

 

 



 

Zestaw Małego tynkarza 

 

Czyli, co zawiera damska torebka wg Michała Lubomskiego 

Puder -  Gips szpachlowy 

Pomadka - Farba śnieżka odcień nr (002) 

Tusz do rzęs - Fuga kolor uniwersalny 

Korektor - Cekol 

Podkład - Unigrunt 

Cienie do powiek - Pigment 

Wszystkiego dobrego, Drogie Panie :) 

 

 

 

Z wizytą u  mieszkańców Domu Dziecka 

Tradycją mieszkańców internatu przy ZS 4 w Nadrożu jest 

odwiedzanie wychowanków Domu Dziecka w Rypinie. Tak było i 

w tym roku. W poniedziałek 8 lutego, grupa mieszkańców 

internatu: Marta Tydryszewska, Natalia Spychała, Paulina 

Gawrońska, Aleksandra Fosińska, Agnieszka Pelewska, Michał 

Lubomski, Łukasz Gołębiewski  odwiedziła wraz z opiekunkami 

Hanną Janiszewską i Magdaleną Baldouską rypińską placówkę. 

Pobyt upłynął na zabawie z najmłodszymi m.in. grze w piłkę 

nożną, grach komputerowych, rozmowach i prezentowaniu 

skeczy. Na koniec przekazano słodkie upominki.  

 

 



 

                                 Harcerskie wieści 

                           W dniach 15-16 stycznia 2016 odbył się 

"Złaz" zorganizowany przez Hufiec ZHP Rypin dla uczniów 

szóstych klas Szkoły Podstawowej w Borzyminie. 

Uczniowie wspólnie z 1DH "WILKI" z Rypina, 2WDH 

"SOKOŁY" z Kowalk, 9WDH "CZARNE PANTERY" ze 

Skrwilna, 8DW "Stalkerzy" z Nadroża, uczestniczyli w 

obrzędowości i zapoznali się tradycjami oraz metodyką 

harcerską. 

 

                                                                         Dh. Patrycja Brzezicka 

 

 

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. 

 

 

 



                

Szachiści 4.02.2016 w Toruniu 

O poziomie zawodów szachowych, w których uczestniczyliśmy, może 

świadczyć obecność dwóch zawodników z kategorią kandydata na 

Mistrza kraju: 8 LO Bydgoszcz - 1 z kat. II+ i 1 z II kat., 2 LO 

Bydgoszcz - 2 z II kat. Który sport, jak nie szachy, mają nauczyć 

młodego człowieka postaw i wartości takich, jak uczciwość. Od lata 

2014, FIDE w szachach trwających poniżej 30 min na przeciwnika 

stosuje się zasadę, że jakikolwiek ruch wykonany błędnie oznacza OD 

RAZU przegraną partię. Jest to przepis absurdalny, który pozwala 

zniszczyć starania prawie godzinnego wysiłku umysłu.  

Przed zawodami prosiłem swoich uczniów o uczciwą grę na szachownicy, 

bez korzystania z absurdalnego "paragrafu".  

Stosownie do mojej prośby zachował się Dawid Bednarski, który 

pozwolił przeciwnikowi, by ten cofnął ruch i grał dalej. Nasz uczeń zrobił 

to, mimo zdecydowanej przewagi przeciwnika na szachownicy. Dawid 

partię przegrał, ale najlepszą rzeczą tego dnia dla niego było usłyszeć 

gratulacje za dżentelmeńską postawę moje i przeciwnika  

Takim zachowaniem nasi zawodnicy popisywali się również w innych 

rundach, jak również spotykali się z nim ze strony przeciwników.  

 

Nasz ostateczny wynik to 2 wygrane, 1 remis, 4 porażki. 12 

miejsce w województwie. Zagrali: Kamil Cyrankowski - 2,5 pkt z 

5, Dawid Bednarski 2 z  6, Mateusz Skierkowski 3 z 6, Agnieszka 

Jabłońska 2 z 7, Dominik Żulewski 0 z 2, Kamil Bartczak 0 z 1, 

Cezary Czyżewski 0 z 1.                                   A.Baldouski 

 

 B A L     R A D O Ś C I    2 0 1 6    U      N A S 

 

Bal radości 2016 

19 stycznia w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 
(gmina Rogowo) odbył się XVI Bal Radości, czyli integracyjna zabawa 
dla osób niepełnosprawnych. Organizatorami balu było Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie oraz Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi 
Dobrzyńskiej w Nadrożu.  
Współorganizatorami byli: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Rypinie, GOPS w Rypinie, GOPS w Rogowie, GOPS w Wąpielsku, GOPS w 
Brzuzem, GOPS w Skrwilnie oraz Dział Świadczeń Rodzinnych Urzędu 

Miasta Rypin.  
 

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy: Ewa Przybyłowska, 
Ewelina Ratkowska, Ewelina Rękas, Anna Kowalska, Piotr Kowalski, 
Sadowski Sławomir oraz Wiśniewski Krzysztof zaprezentowali się w 

strojach ludowych w biesiadnych piosenkach gdzie poderwali wszystkich 
do tańca.  

                                           

                                     Ze stron Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej 

 



 

Nasz absolwent – Mateusz Wiśniewski i RETRO SHOW REWIA 

BURLESKI

 

 

                          GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW ☺ 

 

STU 

 

 



 

 

STUDNIÓWKA 2016 

 

Miło szaleć, kiedy czas po temu.  
Studniówka i egzamin maturalny to najważniejsze 

wydarzenia w życiu uczniów klas kończących szkołę. 

Wspomnienia tego dorosłego balu na zawsze zostają 

w pamięci. Dlatego też uczniowie klas maturalnych 
Zespołu Szkół nr 4 w Nadrożu przyłożyli to tego 

wydarzenia duża uwagę i nadali uroczystości 

szczególną oprawę. Sala gimnastyczna została 

udekorowana, rozpoczęły się próby poloneza i 

strojenie stolików. O godzinie 19.00 8 lutego 2016 r. 
przedstawiciele klas maturalnych Klaudia Zdunowska i 

Łukasz Watkowski przywitali przybyłych gości: 

Przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa 

Cegłowskiego z małżonką, starostę rypińskiego 
Zbigniewa Zgórzyńskiego, członka zarządu powiatu 

Danutę Turaj oraz proboszcza parafii Żałe ks. 

Grzegorza Mazurkiewicza a także Dyrektora Zespołu 

Szkół Nr 4 Jerzego Misiaka. Prowadzący przywitali 
również grono pedagogiczne, wychowawców klas oraz 

rodziców dziękując za zdobytą wiedzę i umiejętności, 

trud wychowania i pomoc w zorganizowaniu balu. 

Oficjalnie bal studniówkowy otworzył Dyrektor Jerzy 

Misiak, który po przemówieniu wygłosił tradycyjną 
formułę Poloneza czas zacząć. Rozpoczął się bal – do 

tańca zostali porwani uczniowie i nauczyciele. Oprawę 

muzyczną zapewnił zespół Exit. W czasie trwania 

zabawy młodzież przygotowała specjalne 
podziękowania swoim wychowawcom. Goście zostali 

poczęstowani pieczonym prosiakiem tortem. Zabawa 

trwała do rana.  

 
                                    Marta Bednarczuk 

 

 

 

 

 


