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Dyrektor Zespołu Szkół im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 

- mgr inż. Jerzy Franciszek Misiak 

/przedmioty zawodowe, przedsiębiorczość/. 

 

Jerzy Misiak zarządza Placówką od 1 września 1991 roku. Tym samym 

rozpoczął  nowy rozdział działalności Szkoły. Mgr Jerzy Misiak 

kierował Nią 25 lat, dbając o wysoki poziom nauczania. W tym czasie 

nastąpił intensywny rozwój szkoły wynikający ze zmieniającej się 

rzeczywistości Polski i potrzeb rynku pracy w kraju. Tradycja rolniczo-

ogrodnicza szkoły uległa modyfikacji o nowe zawody i licea 

profilowane: kształtowanie środowiska, leśnictwo i technologia 

drewna, profil usługowo gospodarczy, zarządzanie informacją oraz 

technika : budownictwa, architektury krajobrazu, pojazdów 

samochodowych, geodezji i liceum ogólnokształcące. Placówka 

należy do wyróżniających się na terenie  powiatu z racji wielu 

inicjatyw na rzecz środowiska i powiatu jak: 

 

O tym, jak patrzą uczniowie na szkołę pod panowaniem 

miłościwie nam panującego Jerzego Pierwszego wypowiedziała 

się była uczennica: 

   Marta Adam Zespół Szkół nr4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 

Nie mogę się powstrzymać - zatem pozwolę sobie napisać 

krótką, publiczną treść.  

Szkoła w Nadrożu jest najlepszą szkołą średnią, jaką można 

sobie wyobrazić. Jest to dla mnie pewnego rodzaju dinozaur 

wśród szkół. - Tłumaczę... Jest to jedyna szkoła, o której mi 

wiadomo, która nie tylko uczniów kształci. Jest to szkoła, która 

przede wszystkim wychowuje ludzi. Indywidualne podejście do 

ucznia jest na wyginięciu... Na szczęście w Nadrożu nie stajemy 

się jedynie numerem w dzienniku. Wciąż pamiętam, doceniam i 

korzystam z rad, których mi udzielono. Wyniosłam z tej szkoły 

naprawdę wiele. Będąc w okresie buntu, zagubienia i 

generalnego niezadowolenia z otaczającego mnie świata - 

trafiłam tam. - Do Nadroża. Moja wiadomość może wydać się 

dosyć śmieszna... Mimo, to piszę, gdyż jestem zwyczajnie 

wdzięczna. Chciałabym po trochu wzbudzić w innych szacunek 

do tej szkoły, jako cudownego miejsca, a przede wszystkim 

szacunek do nauczycieli, którzy są otwarci i potrafią zbudować 

naprawdę trwałą relację z uczniem. Gdybym miała możliwość 

przybiłabym każdemu szczerą piątkę.  

Sam fakt, kurczę - w której szkole zorganizowano koncert 

zespołu NOCNA ZMIANA BLUESA!? - No właśnie.  

W której szkole - uczniowie zamiast kopać kota, psa, który 

wgramolił się na korytarz - karmiliby go (bez wyjątku). - W 

niewielu.  

Kończę więc moją krótką wiadomość, choć de facto mogłabym 

pisać i wymieniać godzinami.  

Podsumowując: DZIĘKUJĘ. 



 

 Szef 

• Szef nie śpi, szef odpoczywa. Szef nie je, szef regeneruje siły. 

• Szef nie pije, szef degustuje. Szef nie flirtuje, szef szkoli 
personel. 

• Szef nie wrzeszczy, szef dobitnie wyraża swoje poglądy. 

• Szef nie drapie się w głowę, szef rozważa decyzje. 

• Szef nie zapomina, szef nie zaśmieca głowy zbędnymi 

informacjami. 

• Szef się nie myli, szef podejmuje ryzyko. 

• Szef się nie krzywi, szef uśmiecha się bez entuzjazmu. 

• Szef nie jest tchórzem, szef postępuje roztropnie. 

• Szef nie jest nieukiem, szef przedkłada twórczą pracę nad 

bezpłodną teorię. 

• Szef nie bierze łapówek, szef przyjmuje dowody wdzięczności. 

• Szef nie lubi plotek, szef uważnie wysłuchuje swoich 

pracowników. 

• Szef nie ględzi, szef dzieli się swoimi refleksjami. 

• Szef nie kłamie, szef jest dyplomatą. 

• Szef nie powoduje wypadków drogowych, szef ma kierowcę. 

• Szef nie jest uparty, szef jest konsekwentny. 

• Szef nie toleruje sitwy, szef szanuje zgrane zespoły. 

• Szef nie zdradza żony, szef wyjeżdża w delegacje. 

• Szef się nie spóźnia, szefa zatrzymują ważne sprawy. 

• Szef brzydzi się wazeliniarzami, szef premiuje pracowników 

lojalnych. 

 

 

współpraca z uczelniami wyższymi, organizacja Powiatowych Dni 

Nauk Przyrodniczych, pokazy i wykłady prowadzone przez 

pracowników UMK dla młodzieży powiatu rypińskiego, koncerty 

muzyczne, przeglądy poezji Jana Pawła II dla młodzieży diecezji 

płockiej, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami. Dzięki staraniom 

Jerzego Misiaka szkoła otrzymała imię Ziemi Dobrzyńskiej. Na ten 

okres przypadają liczne sukcesy dydaktyczne, a także rozbudowa bazy 

szkoły: dobudowanie wschodniego i zachodniego skrzydła, węzła 

sanitarnego, kapitalny remont oficyny, budowa Sali gimnastycznej ze 

stołówką, kuchnią i zapleczem rekreacyjno-sportowym, boiska, 

budowa internatu oraz będącą w trakcie realizacji rewaloryzacją 

parku.  

Z inicjatywy Dyrektora 18 czerwca 1999 roku nadano Szkole imię 

„Ziemi Dobrzyńskiej”. Natomiast 21 maja 2016 roku zostały 

odsłonięte dwie tablice pamiątkowe: pierwsza pamięci Artura Barthla 

i druga upamiętniająca 70- lecie istnienia szkoły. 

 

 



 

Nasz Dyrektor to prawdziwy pasjonat „chory na muzykę”. 

  

Skutecznie zaraża nią całe pokolenia uczniów w naszej szkole. 

 

 

Nasz Dyrektor to sportowiec, nie ustępujący nam na krok. 

 

Jego kolejną zaletą jest miłość do milczącego stworzenia, toteż  w 

naszej szkole krzywda nie grozi żadnemu zwierzakowi ☺ 

 



 

W wolnych chwilach nasz dzielny Dyrektor ratuje płonące Marzanny 

 

Lub flirtuje z publicznością na kolejnych koncertach ☺ 

 

 

Zawsze wspiera nas i cieszy się z naszych sukcesów. 

 

Obdarowuje nas prezentami 

 



 

Kochamy Go także za poczucie humoru 

 

Za to, że taktownie przymyka oczy na nasze wybryki, a nawet 

pozwala nam czasami porządzić ☺ 

 

 

Poza tym nasz Misiak trzyma sztamę z aniołkami 

 

I nawet Papież przybił z Nim „ piątkę” 

 



 

 
 

Nie ma bez Niego żadnej udanej imprezy 
 

 
 

 
 

Męska część szkoły także pozytywnie wypowiada się o naszym 
bossie:  

Kacper Lemański:  „ekstra dyrektor, najlepszy na świecie” 

 

Mamy szczęście obcować, sorry, „bliskować”  z  życiowym 

optymistą. Nasz Jerzy to jeden z serii tych, do których lgniemy, 

bo mają w sobie ciepło, które nas przyciąga, w którego blasku 

chcemy się, choć na moment ogrzać. 

Na ich twarzach zawsze gości dziecinny uśmiech, szczery, 

szeroki i zachęcający do kontaktu. Po prostu spotykając takiego 

człowieka wiemy, że go polubimy, bo nie stwarza barier. 

Tak postrzegaliśmy naszego dyrektora od pierwszego spojrzenia. 

Dlatego też dla Niego zawsze wiadoma piosenka ☺ 

 

 
 

https://web.facebook.com/kacper.lemanski.71?fref=ufi&rc=p


 

 

I jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to kochają Go wszystkie uczennice: 
 

Wycieczkowe selfie z najlepszym dyrektorem! :) Ola Fosińska, Klaudia 

Kłosowska, Weronika Kolczyńska i Agnieszka Pelewska 

 
 
 

 
 

 

 

Dlaczego nasz Dyrektor jest tak pozytywny? 

 

− bo jest wolny,  

− bo nie wyznacza  sobie granic, 

− bo jest pełen radości,  

− bo nie zamartwia się, 

− bo umie mówić „nie”,  

− bo jest pełen entuzjazmu, 

− bo jest gotów ciągle się rozwijać 

− bo uważa, że śmiech to zdrowie, 

− bo pozwala ujawniać się uczuciom, 

− bo nie ma dla Niego przeszkód do pokonania, 

− bo nie wypiera się swoich słabości i błędów, 

− bo jest idealistą i marzycielem 

− bo każde doświadczenie staje się dla Niego zyskiem, 

− bo z wszystkiego wydobywa to,  co najlepsze…… 

 

Nauczyłeś nas optymizmu i  odwagi. Zaraziłeś nas pasją i 

entuzjazmem, wiarą w powodzenie. Dziękujemy! 

 

https://web.facebook.com/aleksandra.fosinska
https://web.facebook.com/profile.php?id=100002394627794
https://web.facebook.com/profile.php?id=100002394627794
https://web.facebook.com/weronika.kolczynska
https://web.facebook.com/agnieszka.pelewska


 

 

 

 

 

„…Nie zgaśnie tej przyjaźni blask,  

Co połączyła nas. 

Nie pozwolimy, by ją starł 

Nieubłagalny czas…” 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy! 

 



 

 

Do Jerzego M. 

Precz z naszych oczu!... dotarło od razu, 

Precz z naszych serc!... i serce posłucha, 

Precz z naszej pamięci!... nie tego rozkazu 

Nasza ni Twoja pamięć nie posłucha. 

 

Jak cień tym dłuższy, gdy padnie z daleka, 

Tym bardziej będziemy na Ciebie czekać. 

I Twoja postać, biegnąca pod lasem 

Będzie w myślach pojawiać się czasem 

 

Na każdym miejscu i o każdej dobie, 

Gdzieśmy razem bywali, gdzieśmy się  bawili, 

Wszędzie i zawsze będziemy przy Tobie. 

Pamiętaj o tym w każdej życia chwili 

 

Gdy  zadumany w samotnym pokoju 

Ku pianinu zbliżysz nieumyślną rękę, 

Przypomnisz sobie: właśnie o tej porze 

Śpiewałem z nimi często  tę piosenkę. 

 

 

 

Czy grają w szachy, czy też kopią piłę, 

Kolejny koncert szykują może, 

Pomyślisz sobie: tak to właśnie było, 

Kto im tam beze mnie dzisiaj pomoże. 

 

Czy to na balu w chwilach odpoczynku 

Siądziesz, nim muzyk tańce zapowiedział, 

Obaczysz próżne miejsce przy kominku, 

Pomyślisz : oni dziś beze mnie siedzą. 

 

Czy książkę weźmiesz, gdzie smutnym wyrokiem 

Stargane ujrzysz ludzkie nadzieje, 

Złożywszy książkę z westchnieniem głębokim, 

Pomyślisz sobie: ach! to nasze szkolne dzieje... 

 

Na każdym miejscu i o każdej dobie, 

Gdzieśmy razem bywali, gdzieśmy się  bawili, 

Wszędzie i zawsze będziemy przy Tobie. 

Pamiętaj o tym w każdej życia chwili 

                                 Plagiat popełniła M.D. 

 


