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VI KUJAWSKO-POMORSKA OLIMPIADA  

WIEDZY  

O BEZPIECZEŃSTWIE  

3 grudnia 2015 roku o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Nr 4 

 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu odbył się szkolny etap VI 
Kujawsko- Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „ 

Bezpieczny i przyjazny region” . Z roku na rok poziom konkursu 
jest coraz wyższy . Trzeba mieć wiedzę z zakresu prawa, 
działalności straży pożarnej, policji miejskiej a ponadto 

dostrzegać zagrożenia środowisku lokalnym i mieć pomysł na ich 

eliminowanie.  

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole do udziału w 

Olimpiadzie zgłosiło się czterdziestu ośmiu uczniów z klas:  

I TG/TPS, II TAK/TB, II TG/TPS, II LO, III TG/TPS, III TO, 

III LO, IV TAK/ TB/ TPS.  

W pierwszym etapie uczestnicy konkursu musieli rozwiązać test 
składający się z 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. 

99 najlepszych uczniów z województwa kujawsko pomorskiego, 
którzy uzyskali najwyższą punktację z testu zakwalifikowało się 

do II etapu, który odbędzie się 13 stycznia 2016 roku. 

 

 

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 

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 

Z dedykacją dla wszystkich Ewelin, zwłaszcza dla takiej jednej 

uczęszczającej do I klasy technikum w Nadrożu. 

Ewelina…, Ewelina…, Ewelina…,  

To fajna jest dziewczyna 

Kto ciągle chłopaków 

po kątach ustawia 

Ewelina........ 

Zawsze ci w potrzebie pomoże 

Kto cię tak lubić może 

Ewelina..... 

Do nikogo się nie zraża 

I często mi powtarza 

Że na lekcjach to się uważa 

Ewelina......... 

Ciągle z innym chłopakiem 

Flirtować zaczyna 

Co za rozchwytywana dziewczyna 

Ewelina....... 

 

A morał z tej opowieści taki 

Że ideału długo szukać nie trzeba 

Bo on nie rośnie na drzewach 

Tylko chowa się w krzewach  

P.S. W Nadrożu oczywiście ☺ 

 

 

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 

 

* * * 
szron na włosach 

pojawił się tak nagle 

zima zbliżyła się wielkim krokiem 

 

wszyscy dostali szału 

chodzą jak w zegarku 

 

myślą,  

że tak serca im nie zamrozi 
 



 

 

W DNIU  17.12.2015 ROKU GRUPA UCZNIÓW Z NASZEJ SZKOŁY  

W TOWARZYSTWIE NAUCZYCIELI WYJECHAŁA NA WYCIECZKĘ  

do Bydgoszczy. 

 

Celem  wycieczki była  Filharmonia Pomorska  

i koncert kolęd i pastorałek 

pt.” Bóg się rodzi”, w wykonaniu Chóru Akademickiego 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 Bernard Mendlik dyrygent,  

Benedykt Odya dyrygent 

 

Michał Wachowiak organy 

 

 

                                  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! 

 

SKORUPIAK ORAZ GRECKA LITERA 

W PRZESTRZEŃ KOSMICZNĄ SIĘ WYBIERA 

 

 



              

 

                  MISTRZOSTWA POWIATU W SZACHACH 

 

4 grudnia 2015 roku odbyły się MISTRZOSTWA POWIATU W 

SZACHACH w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych. 

 

Nasza ekipa zajęła I miejsce w składzie:                       

K. Cyrankowski 

D. Bednarski 

M. Skierkowski 

A. Jabłońska 

Nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju odebrał kapitan 

drużyny – Kamil Cyrankowski. 

 

 
 

 

Kolejny etap  -  wojewódzki - odbędzie się 2 lutego 2016 roku 

 w Toruniu. 
 
 

 

Kolejne dwa wieczory zwiastujące święta, kiedy z estrady znowu pop 

łyną tak ukochane kolędy… 

Kolęda (od łacińskiej nazwy pierwszego dnia każdego miesiąca 

“calendae”), to pieśń bożonarodzeniowa, o ścisłej tematyce religijnej 

– początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, potem 

komponowana również przez wielu wybitnych kompozytorów. 

Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego 

nazywana jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy nie jest 

wykorzystywana w nabożeństwach religijnych ze względu na swoją 

świeckość. Według tradycji autorem pierwszej kolędy jest Franciszek 

z Asyżu. Najstarsza zachowana polska kolęda, pochodząca z 1424, 

zaczyna się od słów Zdrów bądź, Królu Anielski. Pierwotnie na 

początku XV wieku tłumaczono na język polski kolędy ze śpiewników 

braci czeskich. Wzrost popularności gatunku nastąpił na przełomie 

XVII i XVIII wieku, wtedy powstała jedna z najważniejszych polskich 

kolęd “W żłobie leży”, przypisywana Piotrowi Skardze – do melodii 

poloneza koronacyjnego króla Władysława IV. Inną ważną 

kolędę Bóg się rodzi, do melodii w rytmie poloneza, napisał 

Franciszek Karpiński. Twórcami kolęd byli także między innymi 

Mikołaj Sęp Szarzyński i Andrzej Morsztyn, a w XIX wieku Feliks 

Nowowiejski i Zygmunt Noskowski, kolędę Lulajże, Jezuniu Chopin 

zacytował w środkowej części Scherza h-moll op. 20, a ze 

współczesnych kompozytorów kolędy tworzył Witold Lutosławski, i te 

z kraju nad Wisłą uznawane są za najpiękniejsze… 

 
 



 

 

W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 
6 rano Polskie Radio nadało 
wystąpienie generała Wojciecha 
Jaruzelskiego, w którym informował 
on Polaków o ukonstytuowaniu się 
Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego (WRON) i wprowadzeniu 
na mocy dekretu Rady Państwa stanu 
wojennego na terenie całego kraju.  
 

 

 
 
 

 

 

                             XXIV edycja OLIMPIADY PCK 

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia to ogólnopolski 

konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. 

Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą 

zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz 

znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. 

Olimpiada przeznaczona jest dla szkół gimnazjalnych i szkół 

ponadgimnazjalnych. Konkursu składa się z kilku etapów – 

szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego, czyli finału. Na 

każdym etapie Olimpiady uczestnicy muszą rozwiązać test 

dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii 

oraz promocji zdrowego stylu życia. W tym roku po raz drugi w 

wybranych szkołach test w etapie szkolnym jest rozwiązywany on-

line. W pozostałych miejscach konkurs odbędzie się w tradycyjny 

sposób (testy wydrukowane na kartkach). W tym roku partnerem 

Olimpiady jest Coca-Cola HBC Polska. 
 

24 uczniów naszej Szkoły wzięło udział w szkolnym 
etapie XXIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji 
Zdrowego Stylu Życia. 
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Matura próbna  

Najtrudniejsza dla nas była matematyka , ponieważ od zawsze jej nie 

lubiłyśmy i nie mogłyśmy jej zrozumieć. Dużo zadań dotyczyło funkcji i 

ciągów – jak dla najtrudniejszych z wszystkich działów. 

Na maturze z języka polskiego trudno trafić w klucz odpowiedzi. Temat 

pierwszego wypracowania był na miarę naszej wiedzy i możliwości. 

Z języków obcych najgorzej wypadło czytanie ze zrozumieniem. Teksty 

były skomplikowane i niezrozumiałe. 

Całe szczęście, że tematy wypowiedzi pisemnych były proste i 

poradziliśmy sobie z nimi praktycznie bez najmniejszych problemów. XYZ 

☺ 

 

 

 

Ferie 2016 - terminy ferii zimowych  
 

w roku szkolnym 2015/2016 

 

 

Udanych, bezpiecznych i obfitujących  

w najsympatyczniejsze rozrywki ferii zimowych. 

Życzenia te oczywiście nie dotyczą maturzystów 

☺ 



 

Nasi absolwenci naszą dumą ☺ 

 

Joanna Rucińska z chórem UKW w Bydgoszczy 

 

Michał Wiśniewski w Fundacja Andrzeja Brandstattera Pro Artis. 

 Asię i Michała spotkamy podczas VII koncertu szkolnego. ☺ 

 

 

https://www.facebook.com/fundacjaproartis/?fref=photo


 

 

 

 

Niespotykane kosztowne pasje, wyjątkowe kosztowne 

osiągnięcia…P. Gurtowskiego 

XXXII włocławska wystawa gołębi rasowych i drobiu 

ozdobnego - - I KOLEKCJA W RASIE - KARZEŁEK KOCHIN 
- I KOLEKCJA W RASIE - JEDWABISTA 

- ZWYCIĘZCA W RASIE - JEDWABISTA 

I wystawa gołębi rasowych i drobnego inwentarza – Unisław 

2014 -  CHEMPION WYSTAWY (CZARNA KURKA- KARZEŁEK 
KOCHIN) 

- I MIEJSCE W RASIE - KARZEŁEK KOCHIN 

- ZWYCIĘZCA W RASIE - KARZEŁEK KOCHIN 

Krajowa wystawa gołębi rasowych i drobnego inwentarza – 

Kielce 2014  PZHGRIDI – I wicemistrz w rasie karzełek kochin 

I wicemistrz w rasie – jedwabista 

XI wystawa gołębi rasowych i drobnego inwentarza Chełmża 

2014 - - WYRÓŻNIONY W RASIE - KARZEŁEK KOCHIN 96pkt. 
- II MIEJSCE W RASIE - JEDWABISTA 

- II MIEJSCE W RASIE - KARZEŁEK KOCHIN 

IV Kujawsko-Pomorska wystawa gołębi 

rasowych i drobiu ozdobnego 

I kolejka w rasie jedwabista 

II kolejka w rasie kochin karzełek 

Zwycięzca w rasie jedwabista 

Zwycięzca w rasie perlica       GRATULACJE! 



 

Z A P R O S Z E N I E 

NA VII KONCERT  -  ZIMA 2015 

pt.: „Na skrzydłach roztańczonych marzeń”                                                         

w dniu 8 stycznia 2016 r. (piątek) o godz. 1700 

w sali gimnastycznej ZS NR4 w Nadrożu . 

Wstęp wolny! 

Koncert utworów muzycznych  piosenek świątecznych w 

wykonaniu chóru szkolnego i absolwentów ZS NR 4  

im. Ziemi Dobrzyńskiej  w Nadrożu. 

Usłyszymy m.in.: 

„Jeszcze tyle przed nami” 

„Wszystko ma swój czas” 

„Galop” 

„ Przez ocean myśli” 

„Maleńka przyszła miłość” 

„Przekażmy sobie znak pokoju” 

 

 

 

 

Zespół Szkół NR 4 

im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 

                   ZAPROSZENIE NA KONCERT  

                                      „Na skrzydłach 

               roztańczonych marzeń …”       

 
 

 


