
 

Z ostatniej chwili…       

25 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

 
Najlepsi z nas to Ci, którzy bez względu na wszystko wokół skupiają się 

na zrobieniu czegoś dobrego, np. bezinteresownym wsparciu akcji, w 

którą wierzą bez żadnych wątpliwości. Sądzą, że jeśli można w 

jakikolwiek sposób pomóc drugiemu człowiekowi , to nie można się 

wahać. Jest wielka piękna akcja, są ONI , poświęcający bez 

zastanowienia swój wolny czas. Takie wydarzenia pokazują, ilu 

wartościowych ludzi jest wśród nas.  

Człowiek z natury jest dobry. Chcemy być razem, chcemy pomagać,  

żywimy się dobrem i pozytywnymi wydarzeniami. 

OPIEKA NAD CZWÓRKĄ MARZENA DRWENCKA 
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W gościnnych progach  

Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie. 

Grupa naszych uczniów, która podczas szkolnego konkursu czytelniczego 

udowodniła, jak ważna jest w Jej życiu książka, wybrała się z p. Martą 

Bednarczuk – nauczycielem bibliotekarzem z wizytą do Biblioteki Publicznej 

w Rypinie. Czytanie jest cool ☺ 

 

 

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.  

                      



Trochę wiedzy harcerskiej…                              
Wygląd odznaki : 

Krzyż harcerski ma kształt krzyża równoramiennego, wzorowanego na 

odznaczeniu Virtuti Militari. Krzyż otaczają dwa wieńce: dębowy i 

laurowy. Pośrodku w kręgu znajduje się lilijka z odchodzącymi na boki 

promieniami. Na poziomych ramionach krzyża napis "Czuwaj". Krzyż 

wykonany jest ze srebrnego, oksydowanego metalu. 

Nabijanymi na nim srebrnymi i złotymi elementami (lilijką, kręgiem i 

wieńcem) oznacza się kolejne stopnie harcerskie. 

Od tego modelowego rysunku krzyża odchodzono kilkakrotnie - na wielu, 

szczególnie przedwojennych krzyżach. Po obu stronach znajduje się 

wieniec dębowy lub, zamiast laurowego, półwieniec z trójdzielnych liści 

głogu. Także na niektórych krzyżach powojennych próżno szukać wieńca 

laurowego, gdyż powtarzano wzór przedwojenny (patrz zdjęcie). 

Poszczególne wzory różnią się między sobą ze względu na wykonawstwo 

matryc grawerskich zlecanych przez Naczelnictwo. Również po wybuchu II 

wojny światowej wykonywano krzyże w Palestynie, Afryce, Indiach i 

Argentynie. Także w obozach jenieckich i koncentracyjnych. 

Po II wojnie światowej w obozach przejściowych na terenie Niemiec 

również wykonywano różniące się wzory krzyży. Jeden z tych wzorów 

przejęło ZHP poza granicami kraju z siedzibą w Londynie. Osobnym 

zagadnieniem są tzw. "wzory lokalne" w Poznaniu i Krakowie (bite w 

srebrze), po 1945, wykonywane za zezwoleniem Naczelnictwa. Również po 

1945 i kolejno po 1956 spotykane są bicia krzyży z matryc 

niezatwierdzonych przez władze ZHP - w Warszawie, Rzeszowie 

(mniejszy), Łodzi, Krakowie i Poznaniu, mimo monopolu Mennicy 

Państwowej na bicie krzyża. 

Taki stan rzeczy ma miejsce również współcześnie, co owocuje wzorami 

niezgodnymi z pierwowzorem, nierzadko w sposób rażący. 

Krzyż harcerski od dawna jest symbolem patriotycznym, którego ranga i 

rola daleko wykracza poza ruch harcerski. Jest też obiektem 

kolekcjonerskim, gromadzonym w swych odmianach przez licznych 

zbieraczy i muzea. 

                                                                          dh Patrycja Brzezicka 

Świąteczne odwiedziny… 

Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Doroty Gurtowskiej systematycznie pieką 

ciasta, a pieniądze za nie uzyskane przeznaczyli na zakup słodyczy i upominków. 

Grupa wolontariuszy, razem ze Świętym Mikołajem i jego nowym pomocnikiem - 

bałwankiem odwiedziła podopiecznych Domu Dziecka w Rypinie. Dzieci zostały 

obdarowane świątecznymi upominkami. Spotkanie było okazją do wspólnych zabaw, 

czytania książek, śpiewania.19 stycznia w czwartek dzieci przybędą z wizytą do 

naszego szkolnego internatu. 

 

 



 

 

LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘDZIA POLSKIEGO 

Nasi tegoroczni reprezentanci na etapie rejonowym olimpiady we Włocławku – 

to Przemysław Buczkowski i Mateusz Skierkowski. Uczniami opiekuje się i 

pracuje z nimi p. A. Bednarczuk. 

 Czekamy na wyniki z nadzieją:) 

 

 

 

 

 



 

NASZE PASJE, NASZE TALENTY 

Daria Krzemińska i Jej prace plastyczne 

 

 

Kolejni uczniowie z pasją… 

 

Filip Rumianowski jest uczniem II klasy technikum w naszej szkole. Obecnie 

jest szkolnym fotografem. Dba, byśmy mieli fotograficzne pamiątki z 

każdego ważnego dla nas szkolnego wydarzenia. Jeśli ktoś z Was lubi 

fotografię, niech wstąpi  na Jego stronę, by poznać drugą twarz Filipa ☺ 

Rozpoczynamy prezentację prac fotograficznych Filipa. 

 

Filip Rumianowski 

facebook.com/ 

Rumianowski-

Photography 

 

 



 

Gratulujemy!!! 

Konrad Mezer i Patryk Wiśniewski - uczniowie kl. IV technikum architektury 

krajobrazu zostali wyróżnieni przez Burmistrza Miasta Rypina za wykonanie 

projektu zagospodarowania terenu miejskiego. Na podstawie Ich prac zostanie 

zazieleniony skwer na ulicy Lipnowskiej w Rypinie. Chłopaków ku zwycięstwu 

poprowadziły panie: I. Steckiewicz i A. Kryszczuk-Rupińska. 

 

 

HONOROWE  KRWIODAWSTWO 

 

We wtorek 13 grudnia 2016 roku  w ZS NR4 w Nadrożu po raz kolejny odbyła 
się zbiórka krwi. Akcja cieszyła się szerokim zainteresowaniem, dzięki czemu 

udało się zebrać ponad 10 litrów tego cennego leku. 

Koordynatorem akcji był opiekun szkolnego koła PCK – p. J. Bechcińska. 

 

 



Świątecznie w internacie… W grudniu zaplanowaliśmy internacką wigilię 

dla uczniów, pracowników internatu, rodziców i  zaproszonych gości. Marta 

Tydryszewska z III klasy technikum nie po raz pierwszy zainicjowała świąteczny 

spektakl. Z pomocą nauczyciela języka polskiego p. Marzeny Drwenckiej 

opracowała scenariusz,  wg którego przygotowano uroczystość opartą na 

klasycznych nieprzemijających ludzkich wartościach. Jeśli święta, to także Mikołaj, 

który dla wszystkich miał upominki. Nasza wigilia była ciepła, spokojna i pełna 

radości. 

 

   

 

 

GEODECI WCIĄŻ W TERENIE… 

Pomiar działek rekreacyjnych w Nadrożu oraz dodatkowy chodnik 

- tyczenie II TG i Łukasz Śliwiński 

 

     



 

 

Wigilia szkolna w obiektywie Filipa Rumianowskiego 

22 grudnia 2016 roku 

 

 

 

Tak świątecznie było w ostatnim dniu nauki w grudniu 2016 r. 

 

 



 

Spotkanie  z naukami przyrodniczo-technicznymi uzupełnił występ szkolnej 

grupy kabaretowej oraz słodka niespodzianka – lukrowane pierniki. 

 

Gimnazjaliści mogli zapoznać się z ofertą kształcenia w ZS 4 w 

Nadrożu. Specjalnie na tę okazję  przygotowano stoiska edukacyjne 

technikum ogrodniczego, architektury krajobrazu, pojazdów 

samochodowych, , budowlanego, geodezyjnego i liceum 

ogólnokształcącego. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się oferta 

klasy wojskowej. 

 

 

Internat tworzy smaki… 

Internackie kółko kulinarne wciąż piecze, gotuje, smaży,… Kolejne 

spotkania są okazją do poznania nowych przepisów, do tworzenia zgodnie 

z nimi smacznych dań i potraw. Sympatycznie jest razem wszystko 

przygotować, by później wspólnie skonsumować w przekonaniu o  dobrze 

wykonanej pracy. 

      Puszyste  pączusie-serusie. 

      Pizza na bogato ☺ 



 

Dzień Nauk Przyrodniczo-Technicznych 

w Zespole Szkół NR 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 

W czwartek 15 grudnia 2016 roku w sali gimnastycznej  naszej 

szkoły odbyły się spotkania młodzieży z naukami przyrodniczo-

technicznymi. Uczestniczyła w nich młodzież „Czwórki”, uczniowie 

okolicznych gimnazjów i Szkoły Podstawowej w Nadrożu.. 

 

Obecni też byli zaproszeni goście :  

Wicestarosta Rypiński Marek Tyburski, członek Zarządu Powiatu 

Danuta Tyraj, Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski  oraz Monika 

Kalinowska – członek Komisji Oświaty. 

Gości przywitała Dyrektor ZS 4 w Nadrożu p. Anna Banasiak, przybliżając 

cel spotkania: 

 „Nauki ścisłe ułatwiają zrozumienie rzeczywistości i pomagają wygodniej 

żyć. Dzisiejsze  spotkanie ma za zadanie zbliżyć teorię w praktyce”. 

 

 

Burmistrz Paweł Grzybowski przekazał nagrody dla uczniów 

technikum architektury krajobrazu Konrada Mezera i Patryka 

Wiśniewskiego, którzy zostali wyróżnieni w konkursie dotyczącym  

projektu zagospodarowania zielenią terenu miejskiej. Zgodnie z planami  

naszych uczniów zazieleniony zostanie skwer przy ulicy Lipnowskiej.  

Spotkanie rozpoczął prof. dr hab. Grzegorz Karwasz, dr Andrzej 

Karbowski, mgr inż.  Krzysztof Służewski wykładem pt. „Niech to piorun 

trzaśnie czyli o elektryczności w przyrodzie.”  Pracownicy Zakładu 

Dydaktyki Fizyki UMK w Toruniu  przybliżyli m.in. oddziaływanie 

elektrostatyczne punktowe, doświadczalną weryfikację prawa Coulomba  

("doświadczenie choinkowe" ) i indukcję elektromagnetyczną. Wykład miał   

charakter interaktywny. Wykład miał charakter interaktywny. 

Po spotkaniu z przyrodą nadszedł czas na omówienie nowinek 

technologicznych stosowanych w geodezji. Jerzy Pocześnik prezentował 

zasady działania nowoczesnych tachimetrów oraz technologie pomiarów. 

   

Paulina Gawrońska, uczennica klasy IV technikum geodezyjnego 

przedstawiła prezentację multimedialną pt. „Ewolucja powstawania 

mostów”. Paulina swoją prezentacją zwyciężyła w konkursie na najlepszą 

prezentację multimedialną w ramach VIII Forum Drogownictwa i Geodezji 

odbywającego się w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. 

 

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki/files/zrodla/choinka.html

