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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 

* * * 
dwa srebrniki 

ciągle migoczą  

wirują 

nie kontemplują 

 

chcą zapolować 

mają trop 

 

tak 

 

te oczy mogą kłamać  

 

 
Marta w bieżącym roku szkolnym zdaje maturę. Trzymamy kciuki! 

 

 

Nasze sukcesy 

W dniu 21 kwietnia 2016 roku uczennice naszej Szkoły 

wzięły udział w Powiatowych Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych 

w piłce nożnej halowej dziewcząt o Puchar Prezesa MKS Ekonomik. 

Nasza drużyna wywalczyła I miejsce. Gratulacje ! 

 
Brawo Dziewczęta! Jesteście wielkie ☺ 

 
 



 

Nasze sukcesy 

 

 

Pomędrkuj ☺ 

 

 

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.  

 

 

 

8 mają odbył się wyjazd 
do Warszawy w celu 
przygotowania Adriana 
Cywińskiego do 
olimpiady tematycznej 
„Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego im. mjra 
Marka Gajewskiego „. 

W czasie gdy Adrian brał 
udział w lekcji muzealnej 
pozostali uczestnicy 
wyjazdu zwiedzili Stare 
Miasto. Finał Olimpiady 
odbędzie się w dniach 2-
4 czerwca 2016 roku.  Do 
tego czasu Adriana czeka  

intensywna praca.   

Życzymy powodzenia! 

 



 

 

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 

 

 

 

 

Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej  

partnerem Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to już czwarta z uczelni wyższych, 

która zainteresowała się współpracą z ZS nr 4 w Nadrożu. Umowę 

partnerską  na rzecz jakości kształcenia podpisano 25 kwietnia 2016 r. w 

obecności dyrektora Jerzego Misiaka i reprezentantów WSG: prorektora 

ds. kształcenia  studentów  dr Alicji Kozubskiej, prof. WSG oraz dyrektora 

Instytutu dr. inż. Dariusza Buchańca. Współpracą objęto  przede wszystkim 

kształcenie techniczne w ZS 4 : technikum budowlane i geodezyjne. Istota 

współpracy będzie koncertowała się na prowadzeniu zajęć praktycznych z 

przedmiotów specjalnościowych w wybranych obszarach kształcenia. 

Współpraca obejmuje również wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy 

realizacji projektów badawczych i rozwojowych oraz przygotowanie 

absolwentów do wejścia na rynek pracy przede wszystkim umożliwiając im 

realizacje staży i praktyk. 

 



 

Na efekty współpracy uczniowie nie musieli czekać długo. Już 

pierwszego dnia współpracy uczniowie mogli skorzystać z warsztatów 

dotyczących termowizji prowadzonych przez pracownika Instytutu  dr 

Alicję Kozubską .Badania termowizyjne mogą pomóc w sytuacjach życia 

codziennego m.in. diagnoza występowania pleśni i grzybów, kontrola 

jakości montażu stolarki okienno-drzwiowej oraz kontrola efektywności 

energetycznej obiektu budowlanego . Oprócz wprowadzenia w zagadnienia 

teoretyczne termografii, wykonano zdjęcia kamerą termowizyjną. 

Uczniowie wypróbowali możliwości nowoczesnego sprzętu, a wspólna 

analiza pomiarów w podczerwieni pokazała miejsca najbardziej narażone 

na oddawanie ciepła. Podsumowując, warsztaty prowadzone przez WSG i 

związane z tym kolejne w naszej Szkole namacalne spotkanie z nowoczesną 

technologią dało duże wsparcie uczniom i nauczycielom  przedmiotów 

technicznych. 

Wyjątkową niespodziankę od WSG otrzymali absolwenci : indeks i bon 

edukacyjny otrzymała najlepsza absolwentka Technikum Budowlanego 

Marta Krzak 

                                                                                   M. Bednarczuk R. Wiśniewski 

 

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 

Łukaszowi życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym. 

 



 

Harcerze zawsze gotowi do pomocy…/ dh P. Brzezicka/ 
Troje  harcerzy z naszej drużyny: -dh Patrycja Brzezicka,-dh Daria 

Zdziebłowska,-dh Adrian Sadłowski,25 kwietnia 2016 roku w Rypinie na 

ulicy Nowy Rynek podczas akcji Motoserce wzięło udział w zbiórce 

funduszy  na leczenie Sewerynka. Pomagamy chłopcu w walce z białaczką. 

 
                         

                          Egzaminy maturalne w toku! 

 

 

Żałe, 27.04.2016. Peregrynacja kopii obrazu MB 

Częstochowskiej w parafii św. Anny. Ikona Czarnej Madonny 

nawiedziła wspólnotę parafialną, gdzie czczona jest św. Anna, 

Matka Maryi, przedstawiona w pięknym obrazie ołtarzowym. 

Przewodniczący uroczystości powitania obrazu bp Roman 

mówił o roli ziemskiej matki i Matki Jezusa. 

Społeczność naszej Szkoły również uczestniczyła w tym 

niecodziennym wydarzeniu. 

  

Informacje od dh Patrycji Brzezickiej 

  

 

 

Harcerze naszej Szkoły 

uczestniczyli w 

nawiedzeniu obrazu Matki 

Boskiej Częstochowskiej. 

Wzięli udział w czuwaniu 

nocnym Kleszczyn - Żałe 

oraz w czuwaniu 

młodzieży z okolicznych 

szkół. 
 



Dzień „prawdziwego” Ojca ☺ 

 

 

                          1 czerwca – dzień dziecka 

 

 



                                                      

D Z I E Ń   M A T K I   –   2 6  M A J A 

  

  

 

ŻEGNAMY KLASY MATURALNE… 

Dnia 29  kwietnia 2016 odbyła się w Zespole Szkól Nr 4  im. Ziemi 

Dobrzyńskiej w Nadrożu  uroczystość zakończenia roku szkolnego klas 

maturalnych. Kolejny rocznik opuszcza szkolne mury i wkracza w dorosłe 

życie. Na uroczystości obecni byli nauczyciele, wychowawcy, rodzice, 

społeczność szkoły oraz wicestarosta rypiński dr Marek Tyburski.  Piątkowa 

uroczystość rozpoczęła się od wręczenia świadectw ukończenia szkoły. 

Wręczono listy gratulacyjne, świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy i 

nagrody książkowe. W liceum ogólnokształcącym najlepsze wyniki uzyskali: 

Agnieszka Jabłońska (5,41), Sylwia Dąbrowska (5,18), Dominika 

Łukowska (5,18), Agnieszka Pelewska (5,18), Klaudia Kłosowska (5,06) i 

Paweł Kępczyński (5,05) . W technikum najwyższe średnie za wyniki w 

nauce zdobyli: Marta Krzak (technikum budowlane 5,41), Natalia Meller 

(technikum architektury krajobrazu 5,12) i Sławomir Watkowski 

(technikum budowlane 5,03). 

 

 

Rada 

Pedagogiczna 

przyznała 

absolwentom 

tytuł 

najlepszego 

zawodowca. 



              

Najlepszym technikiem budownictwa została Marta Krzak, 

architektem krajobrazu Karolina Domagalska, a mechanikiem 

pojazdów samochodowych Marek Lipski. 

Marta Krzak za wyniki w nauce została wyróżniona nagrodą Starosty 

Rypińskiego Zbigniewa Zgórzyńskiego. Za swoje wyniki w nauce uczennica 

otrzymała indeks Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz nagrodę 

finansową. Przez trzy i cztery lata wspólnej pracy udało się osiągnąć dziś już 

absolwentom szkoły bardzo wiele. Przez lata nauki widać było jaki młodzi 

ludzie rozwijają się, odkrywają swoje pasje i talenty. Odchodzące klasy w 

historii szkoły zapiszą się jako uczniowie niezwykle aktywni. Osiągnęli wiele 

sukcesów: w olimpiadach, konkursach, sporcie. Aktywnie działali w akcjach 

wolontaryjnych,  kulturalnych oraz imprezach organizowanych przez szkołę 

na rzecz środowiska lokalnego. 

 

 

 

Idźcie w świat  z podniesiona głową, ale pełni pokory. Łapcie w żagle 

pomyślne wiatry. Nie odkładajcie nic na jutro, budujcie nowy świat, nowe 

społeczeństwo, w którym będą się spełniać najważniejsze marzenia, a wy 

staniecie się twórcami własnego życia, własnej historii.” 

Zebrani na uroczystości wysłuchali montażu słowno – muzycznego. 

Młodsze koleżanki i koledzy skierowali do absolwentów słowa – przesłanie. 

Głos zabrali przedstawiciele klas  maturzystów. W imieniu uczniów liceum 

głos zabrała Oktawia Małkowska, a technikum Marta Krzak, wyrażając 

wdzięczność za każdy dzień spędzony w murach szkoły, podziw i szacunek 

dla rady pedagogicznej i wszystkich pracowników szkoły. Uroczystość 

zakończyła się wzruszająco: ostatnie uściski rąk z nauczycielami, łzy… 

Po akademii uczniowie udali się do klas, by nacieszyć się ostatnimi 

wspólnymi chwilami. 

                                                                                                        M. Bednarczuk 

Po podsumowaniu 

dokonań uczniów, 

Dyrektor Jerzy 

Misiak skierował 

do absolwentów 

słowa: „Bądźcie 

dobrymi ludźmi, a 

wasze życie 

będzie piękne, bo , 

co dobre, jest 

piękne. 


