
Kochani nauczyciele, 
z okazji Waszego święta 

chciałbym wam złożyć 
najserdeczniejsze życzenia. 
Życzę Wam przede wszystkim 

samych sukcesów 
i radości z podejmowanej pracy. 

Chciałbym złożyć także 
najserdeczniejsze podziękowania 

za wysiłek i trud włożony 
w nasze wychowanie i EDUKACJĘ. 

                            ADAM KASLEWICZ KL.II ATB 
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ZAPAŁCZANE 

ZAGADKI MATEMATYCZNE 

Kontynuujemy serię zagadek matematycznych, których rozwiązanie 

polega na przełożeniu jednej zapałki w taki sposób, by równanie 

było prawdziwe. Dwóch uczniów, którzy trzykrotnie jako pierwsi 

zgłoszą się do swojego Matematyka  z prawidłowymi równaniami, 

otrzymają bardzo dobrą 

ocenę cząstkową z 

matematyki. Zachęcamy 

Was do udziału w zabawie, 

tym bardziej, że 

motywacja jest dość 

mocna!!! ☺ W końcu piątki 

z matematyki nie zdarzają 

się co dzień. Życzymy Wam 

sukcesów. Zagadki układa 

dla nas od początku 

istnienia obecnej gazetki  

p. J. Kornowski.  

 

Nic nie trwa wiecznie… 

Laurka dla p. Janusza Kornowskiego 

 
                                  8 września 2022 roku, czyli niedawno, 

skończyła się pewna epoka – zmarła królowa Elżbieta II, którą 

znał cały świat. Miała 96 lat. Była królową Anglii przez 70 lat 

– tym samym była najdłużej panującą królową w historii tego 

kraju. Tron po niej przejął jej syn, Karol III. Przez 10 dni, aż do 

momentu pogrzebu, trwały uroczystości pożegnalne królowej. 

Najpierw były kondukty żałobne z ciałem królowej Elżbiety II. 

Potem trumnę przeniesiono do Westminsteru, gdzie 

Brytyjczycy mogli się pożegnać z monarchinią. Oficjalnie 

pogrzeb odbył się 19 września. Królową żegnały dziesiątki 

tysięcy ludzi z całego świata. Spoczęła w zamku w Windsorze, 

gdzie jej mąż, książę Filip (zmarł rok temu, 9 kwietnia). 

Teraz przenieśmy się na nasze podwórko.  

Kiedy pan Janusz Kornowski odejdzie z naszej szkoły – 

skończy się pewna epoka.  

Nasz matematyk pracuje jako nauczyciel w naszej szkole w 

Nadrożu nieprzerwanie od 1982 roku, czyli już 40 lat.  

Pana Kornowskiego pamiętają jeszcze nasi rodzice (o ile 

chodzili do tej szkoły). Gdy rozpoczynał pracę w naszej szkole, 

to niektórych spośród naszych nauczycieli nie było jeszcze na 

świecie, jeszcze innych osobiście uczył.   

Pan Kornowski stał się wizytówką naszej szkoły – kadra 

pedagogiczna bez niego to nie będzie już ta sama kadra, 

podobnie jak Anglia bez Elżbiety II . 

 

Adam Kaślewicz, kl. II ATB 



TEGO O MNIE NIE WIECIE ! - DOMINIKA MIŚKIEWICZ 

Ujawniamy plastyczne talenty Dominiki!  

 “ Od 4 lat uczę się gry na gitarze 
klasycznej, maluję na płótnie, 
szkicuję . To moje hobby. 

Kocham zwierzęta. Od dziecka 
lubiłam się nimi opiekować, dbać 
o nie i kiedyś, mam nadzieję, 
będę pracować jako weterynarz. 

 

 

Kolejna  

praca  

Weroniki. 

Więcej znajdziecie  

na gazetkach ściennych  

w internacie.  

Praktyki zawodowe w ZS CKR Nadróż 

Uczniowie klas IV kształcący się  na kierunkach technik architektury 

krajobrazu, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik weterynarii 

odbyli 4 - tygodniową praktykę zawodową w terminie od 5 września do 3 

października. Celem praktyki zawodowej jest kształcenie umiejętności 

zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej podczas zajęć edukacyjnych w 

rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka zawodowa służy zdobywaniu 

doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków 

zawodowych. Ponadto istotne jest wdrożenie ucznia do praktycznego 

wykonywania zawodu, czyli poznania organizacji pracy, jak również 

kształcenie wysokiej kultury zawodowej. Łukasz Paliński, kierownik 

praktycznej nauki zawodu: „Praktyki zawodowe odbywały się   w 

przedsiębiorstwach, zakładach pracy, gabinetach weterynaryjnych, czy 

urzędach  ściśle powiązanych z kierunkiem, na którym uczą się nasi 

uczniowie. Kształcenie zawodowe jest bardzo wymagające. Musimy nauczyć 

naszą młodzież nie tylko teorii, ale również dobrych technik w praktyce. 

Wiadomo, że wszystkie gałęzie gospodarki ciągle się rozwijają i 

unowocześniają, toteż taka praktyka daje naszym uczniom wiele nowych 

możliwości rozwijania zainteresowań zawodowych. Uczniowie ZS CKR w 

Nadrożu, odbywając praktykę zawodową, bardzo często zdobywają wiedzę, 

która pomaga im w późniejszym odbyciu stażu zawodowego, czy otrzymaniu 

zadowalającej oferty pracy. Od pracodawców otrzymaliśmy informację, o 

dużym  zaangażowaniu w wykonywaniu powierzonym im zadań, które 

wykonywali z  najwyższą starannością.” 



„ Inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa 

wskazuje zaś na przyszłość” 

Inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś 

na przyszłość – powiedział w 1872 r. Amerykanin Julius Sterling 

Morton inicjator święta drzewa. Kto chce być silny jak dąb, niech 

spożywa chleb wypiekany na jego liściach. Kto szuka odpowiedzi 

jaka będzie jego przyszłość, znajdzie proroczy sen pod drzewem 

brzozy. Według tradycji ludowej Turków osmańskich na każdym liściu 

jest wypisane czyjeś przeznaczenie, a zgodnie z wierzeniami 

afrykańskich Pigmejów-Semangów, z korzeni drzew wyrastają piersi 

karmiące dusze nienarodzonych dzieci. „W starej wierzbie diabeł 

mieszka”, wierzyli Słowianie, a według dawnych Bałtów dąb to 

siedziba gromowładnego Perkuna, odpowiednika Zeusa. Dla 

północno-amerykańskich Indian natomiast drzewa podtrzymują 

niebo. 

10 października w ZS CKR w Nadrożu Dzień Drzewa. Dzień 

Drzewa to międzynarodowa akcja sadzenia drzew 

odbywająca się w wielu krajach na świecie. Jej głównym 

celem   jest wzrost świadomości ekologicznej w 

społeczeństwie, propagowanie idei sadzenia i pielęgnacji 

drzew. W trakcie obchodów odbył się apel poświęcony  

tematyce drzew.  
 



Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych 

w przeciąganiu liny 

 

       Dwa zwycięstwa i dwie porażki dały naszym dziewczynom 

miejsce 5/6 w finale Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w 

przeciąganiu liny. Jesteście super  

Drużyna w składzie: Czyżewska Magdalena, Pietrkiewicz Izabela, 

Kostrzewska Oliwia, Kełpinska Nikola, Dziòrlikowska Wiktoria, Pryl 

Weronika. Drużynę przygotował Pan Paweł Brokos. 

 

 

Następnie uczniowie spotkali się z przedstawicielami Nadleśnictwa 

Skrwilno, Lasy Państwowe . Na koniec uczniowie sadzili drzewa 

przywiezione przez naszych gości. ZS  CKR w Nadrożu przyłączyło 

się do akcji #sadziMY,  która odbyła się 29 i 30 września.  IV edycja 

akcji jest objęta patronatem Prezydenta RP. 

 



                                     #MisjaWolnaPolska! 
Czas na #MisjaWolnaPolska!  Jest to konkurs kreatywny dla 
szkół na projekt graficzny muralu, nawiązujący do historii na 
temat władz RP na uchodźstwie. 

Najlepsza praca pojawi się na budynku zlokalizowanym w 
miejscowości, gdzie znajduje się szkoła laureatów. 
Do konkursu zapraszamy uczniów klas 6-8 szkół podstawowych 
oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. 
Czekają na Was atrakcyjne nagrody! 

Szczegóły znajdziecie na stronie: 
https://www.misjawolnapolska.pl/konkurs-informacje/ 
 

 
 
 

KONKURS, KONKURS, KONKURS! 

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs czytelniczy: 

„Posłuchaj, ostatnio przeczytałam, em” 

Posłuchaj, a ostatnio przeczytałam(em)….”. Celem konkursy 

jest min. doskonalenie umiejętności wypowiadania się na 

temat przeczytanych książek, rozwijanie umiejętności 

formułowania sądów i ocen na temat przeczytanej 

książki.  Proszę o wytypowanie do 27 października 2022r 

minimum dwóch osób z klasy, które będą brały udział w etapie 

szkolnym. Finał konkursu 31 10.2022 r. 

Finał szkolny: uczniowie prezentują jury wybraną książkę. 

Prezentacja winna zawierać: 

- informację o autorze, 

-omówienie treści, 

-motywację o wyborze książki, 

-zachętę do jej przeczytania 

Czas prezentacji książki wynosi 15 minut. Prezentujący treść 

książki może posługiwać się tylko planem wypowiedzi. 

Podczas prezentacji można wykorzystać programy 

komputerowe typu Power Point lub inne. 

UWAGA! 

NASZA BIBLIOTEKA UAKTYWNIŁA SIĘ NA TIC TOCU. 

Zostań gwiazdą szkolnego Tic Toca.  

Szczegóły w bibliotece szkolnej. Zapraszamy! 

 

https://www.facebook.com/hashtag/misjawolnapolska?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWVH7pjI01rYPvbB_9oCN3YEEwIPdfp6qSYC9dlU2Z5Q8KFrBLxfe6RTHjEJZHrK4BcW1pzkSvCg6OYYHXO23qeVljF7Xm1XUftVQbNiMDLlzZkANRBKfGO_CZ1mxm9eQ9H2fqp3mF6Gpm8-gCmculH&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/misjawolnapolska?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWVH7pjI01rYPvbB_9oCN3YEEwIPdfp6qSYC9dlU2Z5Q8KFrBLxfe6RTHjEJZHrK4BcW1pzkSvCg6OYYHXO23qeVljF7Xm1XUftVQbNiMDLlzZkANRBKfGO_CZ1mxm9eQ9H2fqp3mF6Gpm8-gCmculH&__tn__=*NK-R
https://www.misjawolnapolska.pl/konkurs-informacje/?fbclid=IwAR1TfHaW2Yq-R21gtoSvCAfdeOmSUK2pi7RMImx-sKxCkaAL4L7LrCPXtoU
https://www.facebook.com/misjawolnapolska/photos/a.108411732036058/112609738282924/?__cft__%5b0%5d=AZWVH7pjI01rYPvbB_9oCN3YEEwIPdfp6qSYC9dlU2Z5Q8KFrBLxfe6RTHjEJZHrK4BcW1pzkSvCg6OYYHXO23qeVljF7Xm1XUftVQbNiMDLlzZkANRBKfGO_CZ1mxm9eQ9H2fqp3mF6Gpm8-gCmculH&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/misjawolnapolska/photos/a.108411732036058/112609738282924/?__cft__%5b0%5d=AZWVH7pjI01rYPvbB_9oCN3YEEwIPdfp6qSYC9dlU2Z5Q8KFrBLxfe6RTHjEJZHrK4BcW1pzkSvCg6OYYHXO23qeVljF7Xm1XUftVQbNiMDLlzZkANRBKfGO_CZ1mxm9eQ9H2fqp3mF6Gpm8-gCmculH&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/misjawolnapolska/photos/a.108411732036058/112609738282924/?__cft__%5b0%5d=AZWVH7pjI01rYPvbB_9oCN3YEEwIPdfp6qSYC9dlU2Z5Q8KFrBLxfe6RTHjEJZHrK4BcW1pzkSvCg6OYYHXO23qeVljF7Xm1XUftVQbNiMDLlzZkANRBKfGO_CZ1mxm9eQ9H2fqp3mF6Gpm8-gCmculH&__tn__=EH-R


JESIEŃ W INTERNACIE I SZKOLE 

Sekcja ogrodnicza pod kierunkiem p. Anny Banasiak, wykonała w 

internacie ZS CKR przepiękne dekoracje jesienne

 

Również w budynku ZS CKR w sali numer 4 pojawiły się dzięki p. A. 
Banasiak pięknie skomponowane jesienne atrybuty. 

 

                    Z WIZYTĄ NA POLITECHNICE BYDGOSKIEJ 

W dniu 10 października 2022 roku uczniowie klas IV technikum 

inżynierii środowiska i melioracji wodnej, uczestniczyli w 

zorganizowanej przez Politechnika Bydgoska warsztatach oraz 

prelekcji. Wizyta bardzo udana, dziękujemy za zaproszenie. 

 

 

https://www.facebook.com/pbs.bydgoszcz/?__cft__%5b0%5d=AZVyZ_YRa8-PDWZT9nWTn6byZiwwx97QHvNq1rBPu1rkob_ehlwIuryGPKeiFCyR_LQbXqZRT5a5X1hHMRDU7P_2DiuYZeUZL9I9TifhSYbGb0vzP1-IaM2U8qJg0lQgfWVg5YKkG99UUoXg0UXVzqcWpzNkW-pvEIu3YC4BAjTeRb1zY4WzHdhuL28SAeiIQ90&__tn__=kK-R


Dziękujemy Straży za sprawne przeprowadzenie całej akcji

 
29 września 2022 roku o godz. 6:15 w naszym internacie, 

przeprowadzony został próbny alarm. Młodzież spisała się na 
medal, dzięki czemu ewakuacja przebiegła w dobrym tempie. 

Całe szkolenie było połączeniem działań pracowników Szkoły z 
jednostkami ochrony ppoż. W manewrach brały udział: 2x JRG 

Rypin, OSP Kowalki, OSP Rogowo, OSP Stary Kobrzyniec. 

Dziękujemy Straży za sprawne przeprowadzenie całej akcji       

 

  



OTRZĘSINY PIERWSZOKLASISTÓW ! Witamy w społeczności  ZS 

CKR w Nadrożu wszystkich nowych uczniów technikum klas 

pierwszych , a także nowych nauczycieli – p. K. Osińskiego i p. A. 

Kwiatkowską.!!!

                           
DZIEŃ CHŁOPAKA W NASZEJ SZKOLE!

 

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 

2022 BEDNARY. Oczywiście byliśmy obecni!!!   

Jedną z metod nowoczesnego nauczania są wyjazdy zawodoznawcze. W 

tym roku Agro Show w Bednarach odwiedziło 42 uczniów wraz z 

opiekunami ZS CKR w Nadrożu kształcących się w technikum 

mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  oraz technikum rolniczym. Bednary 

Agro Show to największe w Polsce targi poświęcone tematyce rolniczej 

połączone z pokazami polowymi maszyn rolniczych. Uczniowie mieli 

okazję zapoznać się z nowymi technologiami stosowanymi w maszynach 

rolniczych i w uprawie oraz z ekologicznymi systemami pozyskiwania 

energii. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się pokazy i 

prezentacje ciągników rolniczych, opryskiwaczy, agregatów uprawowych, 

ładowarek teleskopowych czy rozsiewaczy nawozów podczas pracy w 

rzeczywistych warunkach polowych. 

 



DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ!  
13.10.2022r. w sali gimnastycznej ZS CKR w Nadrożu odbył się 
uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Akademia 
rozpoczęła się od części artystycznej przygotowanej przez uczniów 
naszej szkoły pod opieką p. Mileny Sobocińskiej–Krupskiej i p. 
Kamila Osińskiego. Młodzi artyści złożyli serdeczne życzenia 
wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Docenili i 
podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy, 
poświęcenie, cierpliwość, zrozumienie, kreatywność, pasję i 
zaangażowanie w wychowanie młodych pokoleń. Młodzież 
zaprezentowała dwie inscenizacje: fragment „Małego Księcia”- 
rozmowę Małego Księcia z Królem oraz rozmowę Czepca z 
Dziennikarzem z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Usłyszeliśmy 
wyjątkowe recytacje wierszy: „Defilada atletów” Kazimierza 
Wierzyńskiego, „Śpieszmy się” Jana Twardowskiego. Mogliśmy 
wysłuchać również fragment „Pism filozoficznych” Alberta 
Einsteina. Uczniowie zadedykowali Szanownym Gościom 
następujące piosenki: „Lubię wracać tam, gdzie byłem” , 
„Ściernisko”, „Niebo z moich stron”, „Opadły mgły”, „ Knockin, on 
Heaven,s Door”, „ Chodź pomaluj mój świat”. Na zakończenie 
uroczystości uczniowie wręczyli wszystkim nauczycielom i 
pracownikom szkoły kwiaty i zaprezentowali swoje umiejętności 
taneczne podczas tańca belgijskiego. 
Dziękujemy serdecznie za przybycie nauczycielom i pracownikom 
szkoły oraz wszystkim uczestnikom uroczystości a w sposób 
szczególny dziękujemy emerytowanym nauczycielom i 
pracownikom szkoły. 
Po zakończeniu występu uczniów wzruszająca chwilą było 
pożegnanie Pani Danuty Marynowskiej, naszej Pani Pedagog, która 
przeszła na emeryturę. Na koniec wręczono uczniom świadectwa 
potwierdzające kwalifikacje zawodowe. 
 

 

 

 


