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                        Wybory do Samorządu Szkolnego  

W dniu 22 lutego odbyły się wyboru do Zarządu Samorządu 

Szkolnego na rok 2016. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała 

specjalnie przeszkolona Komisja w składzie: Karolina Domagalska – 

przewodnicząca   kl. IV TAK, członkowie : Natalia Meller, Karolina Kacprzak,                                        

Patryk Gurtowski kl. IV TAK oraz młodzi „przyszli eksperci” w kwestiach 

demokracji wyborczej :Natalia Spychała i Marta Tydryszewska kl. IITG 

Członkowie komisji przygotowali dokumentację wyborczą oraz lokal z 

profesjonalnie opieczętowaną urną i stanowiskami do wypełniania kart. 

Wybory przebiegły bez zakłóceń. 

Wśród uczniów z najwyższą liczbą głosów zostanie wybrany 

przewodniczącym Samorządu Szkolnego, wiceprzewodniczący, sekretarz i 

skarbnik. 

Przy samorządzie powołano sekcje: kulturalno-rozrywkową, porządkowo-

organizacyjną i informacyjno-prasową. 

 

 

 

"PAMIĘTAMY" 

Cześć i Chwała Bohaterom 

 

SKWER ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

/Rypin róg ul. Mławskiej i Młyńskiej/ 

 



 

                   

Z wizytą w Salonie Urody  „Vital Look”w Rypinie 

Dziewczęta z Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 

należące do koła kosmetycznego brały udział w lekcji pokazowej 

prowadzonej w salonie urody  „Vital Look” w Rypinie. Tematem pokazu były 

tzw. „hybrydy” cieszące się wielkim zainteresowaniem wśród dziewcząt 

dbających o urodę i ładny wygląd paznokci. Odbyły się tam zajęcia 

prezentujące wykonanie profesjonalnego manicure hybrydowego. 

Dziewczęta pod okiem wykwalifikowanych kosmetyczek poznawały z bliska 

pracę kosmetyczki. 

Zajęcia w salonie będą odbywały się cyklicznie za porozumieniem stron.  

Następna lekcja już za tydzień a tematem będzie "Prawidłowa pielęgnacja 

twarzy”. Uczestniczki zajęć będą mogły zapoznać się bliżej z pracą 

kosmetyczki jak i również z różnymi zabiegami pielęgnacyjnymi 

stosowanymi w salonie.  

 

 

 

 

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 stron fanów poezji i wierszy Ł. 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 

Kim jest kobieta? To nie żadna zabawka ani z ciasta truskawka 

Żaden w życiu przystanek ani miły poranek 

To nie tylko namiętne pocałunki i słodkie trunki 

Kobieta jest wszystkim co posiadamy - dlatego je kochamy 

ps. Ja bez miłości wyglądałbym jak ryba bez ości  

       choć lepiej nie wyglądam to i tak  

       kocham piękno i kobiety smak. 

Przyjmijcie drogie i piękne kobiety  

Życzenia od marnego ale wytrwałego poety 

Życzę wam zdrówka, szczęścia i miłości 

Wielu sukcesów w pracy do panów wytrwałości 

Byście dalej ten świat pięknymi barwami ozdabiały 

Nigdy w życiu się nie poddawały - tylko czułości doznawały 

Wszystkiego dobrego bo to dzięki wam człowiek wierzy w lepsze 

jutro a wy czekacie nie tylko na nowe futro, ale na nas tych marnych  

ale zawsze przy was stąpających -mężczyzn 

 

 

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  
 

 

 



 

 

                           Tu się czyta czyli przy herbatce o książkach  

Dnia 29 lutego zainicjowano działalność  Dyskusyjnego Klubu Książki ZS 4 w 

Nadrożu. Pierwsze spotkanie miało charakter organizacyjny i odbyło się w 

internacie szkolnym.  Działalność Klubu wypłynęła z potrzeby wspólnych 

rozmów o literaturze. Na pierwsze spotkanie uczennice i opiekunka Klubu 

przyniosły kilkanaście książek, które uznały za warte przeczytania .  

Największą popularnością cieszyła się oczywiście literatura dla młodzieży, 

ale pojawiły się też literatura obyczajowa i horrory. 

Spotkania nie  mają ściśle określonej formuły,  będą miały charakter 

otwarty i każdy może w nich uczestniczyć.  Chodzi o wspólnie spędzanie 

wolnego czasu,  możliwość poznania się, wymiany , ale i o poznanie 

nowych autorów i ich książek. 

 

 

 

 

 

ROZRYWKA   I   INTEGRACJA 

14 marca 2016 w poniedziałek czterdziestoosobowa grupa 

uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli wyjechała do 

Torunia na projekcję filmu  „ 7 rzeczy, których nie wiecie o 

facetach”  – polską komedię obyczajową z 2016 roku  

w reżyserii Kingi Lewińskiej 

 

 



                            

                           LIST GOŃCZY! 

Zagadka zdjęciowa ☺ - przestępcy, którzy 

dokumentują swoje zbrodnicze działania! 

  

Zagadka dotyczy zdjęć zamieszczonych powyżej. 

Po pierwsze: Gdzie wykonano zdjęcia? 

Po drugie: Kto jest na zdjęciach? 

Po trzecie: Kto jest autorem zdjęć? 

Po czwarte: Jak obiekty tam wlazły? 

Po piąte: Co tam robiły? 

Po szóste: Jaką karę przewidujecie za takie działania? 

Odpowiedzi prosimy przekazać do dyr. J. Misiaka. Prawidłowe i kreatywne 

podpowiedzi zostaną przez Niego sowicie nagrodzone ☺ 

 

 

                                  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! 

 

KOLOR W KARTACH ORAZ RYBA 

TO ZESPOŁU MAZOWSZE SIEDZIBA ☺ 

 

 

              



                             

                                Turniej tenisa stołowego 

 

                 2 marca 2016 roku  w Rypińskim Centrum Sportu 

odbył się powiatowy turniej tenisa stołowego.  

Drużyny dziewcząt i chłopców w składzie: Natalia Kornowska i 

Klaudia Kłosowska oraz Patryk Mejer i Dawid  Machciński 

zdobyły pierwsze miejsce! 

Nasza Czwórka powtórzyła sukces sprzed roku ☺ 

 

Gratulujemy Wam serdecznie i życzymy wielu sukcesów w 

rozwijaniu Waszych sportowych  pasji, potwierdzonych 

osiągnięciami na konkursach zewnętrznych. Brawo! 

                                             Uczniów przygotował p. P. Brokos 

 

 

 

Mistrzostwa Polski Szkół Budowlanych  

w piłce siatkowej 

5 marca 2016 roku braliśmy udział w Mistrzostwach Polski Szkół 

Budowlanych w piłce siatkowej. Dziewczęta po pokonaniu zespołów z 

Torunia i Olsztyna oraz porażce z Iławą i nieznacznej przegranej z zespołem 

z Wielunia uplasowały się na trzeciej pozycji! Chłopcy zajęli 6 miejsce. 

Skład Dryżyny dziewcząt: Marta Graczyńska, Dominika Łukowska, Klaudia 

Kłosowska, Julia Grzegorzewska, Aleksandra Fosińska, Natalia Spychała, 

Paulina Gawrońska, Ewelina Kępczyńska, Paulina Proćko. 

Skład drużyny chłopców: Bartosz Machajewski, Mateusz Piwowarski, 

Patryk Mejer, Łukasz Woźnikowski, Krystian Witkowski, Damian Dyliński, 

Cezary Jankiewicz , Dawid Machciński, Kamil Kadziński, Paweł Kepczyński, 

Damian Lewandowski. 

Drużyny do zawodów przygotował Paweł Brokos. 

 

 

 



 

FILM    „PROMO”   I   OSKARY 

W związku z faktem , iż kręciliśmy film promocyjny ZS NR 4 w Nadrożu 

Szkolna Akademia Filmowa nagrodziła  OSKARAMI za  zaangażowanie i 

profesjonalizm następujące osoby. 

I tak, w kategorii : 

NAJLEPSZY REŻYSER – p. Marta Bednarczuk 

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY – p. Paweł Brokos 

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA – p. M. Baldouska 

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY – K. Gzubicki 

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA –  M. Felczak 

NAJLEPSZY WYBÓR MUZYKI – p. dyr. J. Misiak 

NAJLEPSZE KOSTIUMY – zespół przedmiotów humanistycznych 

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA  – koło kosmetyczne 

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE  – p. M. Baldouska 

Oskary do odebrania na czerwonym dywanie w kancelarii Szkoły ☺ 

 

 

Sprawdzili swoje siły w tenisie stołowym i szachach 

W tenisie stołowym i szachach swoje umiejętności 

sprawdzili młodzi zawodnicy z Rudy Śląskiej i kilku 

innych  polskich miast. W Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika w Wirku 

odbyły się Mistrzostwa Polski Szkół Budowlanych.  

  

W mistrzostwach wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej, Zespołu Szkół 

nr 4  w Nadróżu, Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, Zespołu 

Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu oraz 

Zespołu ł Szkół Budowlanych we Włocławku. Zarówno w 

szachach, jak i tenisie stołowym, każda drużyna składała się 
z trzech zawodników. Rozgrywki szachowe zostały 

przeprowadzone w systemie szwajcarskim. 

 

 

http://rudaslaska.com.pl/w,zespol-szkol-ponadgimnazjalnych-nr-6-im-mikolaja-kopernika,118,276.html
http://rudaslaska.com.pl/w,zespol-szkol-ponadgimnazjalnych-nr-6-im-mikolaja-kopernika,118,276.html


 

 

                                  POKAŻ NAM JĘZYK 

 

9 marca odbył się etap szkolny ogólnopolskiego konkursu z języka 

angielskiego i niemieckiego " Pokaż nam język". 

To już XVI edycja  tego konkursu, a nasza szkoła bierze w nim 

udział od 10-ciu lat. W tym roku do pierwszego etapu przystąpili: 

Język angielski :Sylwia Dąbrowska, Agnieszka Jabłońska oraz 

Klaudia Kłosowska. 

Język niemiecki : Karolina Domagalska, Marta Krzak , Paweł 

Kępczyński oraz Adrian Cywiński. 

Wszystkim gratulujemy i czekamy na wyniki !  

ZAWODY OKRĘGOWE OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 

Dnia 5 marca 2016r. troje  uczniów  naszej  szkoły  wzięło  udział 

 w  zawodach  okręgowych  Olimpiady  Wiedzy  i  Umiejętności 

 Budowlanych.  Olimpiada  ta  odbyła  się  w  Zespole  Szkół 

 Budowlanych  w  Bydgoszczy.  Naszą  szkołę  reprezentowali : 

1.       Marta  Krzak  kl. IV TB 

2.       Adam  Boniecki  kl. IV TB 

3.       Kamil Cyrankowski  kl. II TB 

Uczniowie  do  olimpiady   przygotowywali  się  pod  czujnym  

okiem  nauczycieli  przedmiotów  zawodowych. 

 

REWIA BURLESKI – RETRO SHOW 

/Z UDZIAŁEM NASZEGO ABSOLWENTA 

MATEUSZA WIŚNIEWSKIEGO/ 

W RYPINIE JUŻ W KWIETNIU 2016 

 

 



 

D R Z W I    O T W A R T E   2016    W    Z E S P O L E    S Z K Ó Ł    
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