
ZAGADKA !  ZAGADKA ! ZAGADKA ! 
Kto wie! Kto wie! 

*Gdzie wykonano zdjęcie? 
*Jakich trudnych faktów ono dotyczy? 

*Co ono przedstawia? 
*Kto jest na zdjęciu?  

*Co tam robią sfotografowani osobnicy? 
*Kto to jest i z której klasy ? 
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Internackie koło aktywności twórczej… 

W internacie ZS CKR w Nadrożu pod opieką p. M. Baldouskiej  

od początku roku szkolnego działa koło aktywności twórczej,  

które rozwija zdolności wychowanków i wspiera rozwój ich 

zainteresowań plastycznych. Wyniki pracy koła można podziwiać  

w internacie na gazetkach ściennych, a także w szkole  

podczas różnych konkursów o charakterze plastycznym.  

Będziemy podglądać działania naszej artystycznej grupy  

i zamieszczać systematycznie jej prace. 

Poniżej zamieszczamy jeszcze 

jesienną pracę z 

wykorzystaniem jesiennych 

atrybutów.  

Praca na żywo wygląda 

przepięknie, zarówno 

kolorystycznie, jak i ze 

względu na użyte materiały. 

Gratulujemy i podziwiamy. Z 

przyjemnością obejrzymy 

Wasze kolejne piękne prace. 

 

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.  

 



Posłuchaj, ostatnio przeczytałam… 

Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie 
bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego w zamian nie żądając...''                        
                                                                                         Cornelia Funke 
Książka to wierna towarzyszka życia, daje człowiekowi 
wytchnienie, redukuje stres, rozwija wyobraźnię. Daje czytelnikowi 
od siebie wszystko: wiedzę, emocje, przygody, czasem śmiech, a 
czasem wzruszenie. Zalet płynących z czytania książek jest 
mnóstwo, a budujące jest to, że wśród uczniów ZS CKR w Nadrożu 
są pasjonaci czytania książek. Jedną z form rozwiania pasji 
czytelniczych są min. konkursy. Konkurs czytelniczy „Posłuchaj, 
ostatnio przeczytałam/em” wpisał się na stałe w kalendarz imprez 
organizowanych w ZS CKR w Nadrożu. Celem konkursu była 
popularyzacja literatury, rozbudzanie zainteresowań i pasji 
czytelniczych. Osiem uczennic prezentowało jury wybrane przez 
siebie książki, wśród których znalazła się literatura młodzieżowa, 
obyczajowa kryminały i horrory. 
I m.- Kamila Błaszkiewicz, II m. - Oliwia Kostrzewska,III m. - Paulina 
Szulc, wyróżnienie Paulina Murawska  

Dyplomy otrzymały: Wiktoria Dziórlikowska, Kamila Olszewska, 
Nikola Kalecka, Zuzanna Pelewska    

 

TISIE w Grudziądzu 
 

W dniu 15 listopada 2022 roku uczniowie technikum inżynierii 
środowiska i melioracji  wszystkich klas mieli możliwość wyjazdu na 

wycieczkę do Nowej Wsi koło Grudziądza. 
Plan wyjazdu obejmował: zwiedzanie oczyszczalni, zapoznanie z 

obiektami i technologiami oczyszczania ścieków metodą 
mechaniczną, biologiczną i chemiczną. Poznanie metod suszenia 

osadu i wykorzystanie go do celów rolniczych jako nawóz 
organiczny. 

Kolejnym punktem wyjazdu był seans filmowy w kinie Alfa w 
Grudziądzu. Film pt.: „Johnny” zrobił wrażenie na uczniach. 

Podziękowania za oprowadzenie po obiekcie oczyszczalni dla Pana 
kierownika Jakuba Malinowskiego 

 

 

 



Wizyta zawodoznawcza w „Złotym Koniku”. 
 

10 listopada klasa III HTL technikum weterynarii z opiekunami 
udała się do Ośrodka Rehabilitacji i Rekreacji „Złoty Konik” w 
Jastrzębiu k. Lipna. Spotkaliśmy się z p. Adrianną Furmanek, 
właścicielką ośrodka i mieliśmy okazję zaczerpnąć olbrzymią 
dawkę wiedzy od praktyka. Zostaliśmy oprowadzeni po całym 

ośrodku, począwszy od stajni po padok i pastwiska. 
Zapoznawaliśmy się z dokumentacją – paszportami koni, 

spotkaliśmy się z końmi i uroczym pieskiem. Pani Furmanek 
szczegółowo opowiadała nam o hipoterapii, rasach i maściach koni, 
zabiegach pielęgnacyjnych, żywieniu oraz przypadkach chorób i ich 

leczeniu. Bardzo dziękujemy p. A. Furmanek za poświęcony nam 
czas. 

 
 

 



Uroczystość 

upamiętniająca ofiary 

zbrodni niemieckiego 

Selbstschutzu  

sprzed 83 lat.  

Poczet sztandarowy  

Zespół Szkół CKR im. Ziemi 
Dobrzyńskiej w Nadrożu  

był obecny.  

Pamiętamy  

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

Uczniowie klasy pierwszej 

technikum architektury krajobrazu i  

technikum rolniczego wzięli udział w 

akcji grabienia liści kasztanowców 

przy drodze w Nadrożu. Inicjatywata 

ma na celu ograniczenie 

występowania groźnego szkodnika 

kasztanowca zwyczajnego - motyla 

szrotówka kasztanowcowiaczka. 
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https://www.facebook.com/4nadroz?__cft__%5b0%5d=AZUVCtI9Yfzyt2WEvHBmsGxA3aJPZX4Cs0ok9z9ZJHOAxIs_BwuFWOlaviBECFgu6Pv7J6S-ZwqTvTKlAQtPvrVDLNcz0bkDgxeot3a8rH22QFQ1oJgOe6rwz6QorO75aeprnvIj9UXe4XAfXyDMkss87Vrp7cLRKy989YH9Mgg0olC76uCjvydhTbTmCt-BeDk&__tn__=-%5dK-R


Od 1.09.2022 r. funkcję Dyrektora ZS CKR w Nadrożu objął mgr inż. 

Radosław Wiśniewski 

Jakie cele stawia Pan sobie w kierowaniu szkołą? Podstawowe 

zadanie nałożone na dyrektora to sprawne organizowanie procesu 

dydaktyczno-wychowawczego. Niemożliwe jest jednak 

odseparowanie się od pozostałych funkcji i ról dyrektora jako 

gospodarza. Wiele z nich łączy się i uzupełnia. Kluczowe i bardzo 

ogólne stwierdzenie to: skuteczność w zarządzaniu.  

Jakie plany ma na przyszłość szkoła? Jakie cele stawia Pan przed 

sobą jako nowy dyrektor ?Pomoc grona pedagogicznego w 

określeniu indywidualnych potrzeb i oczekiwań oraz predyspozycji 

ucznia stawiam na pierwszym miejscu. W związku z tym zadań 

inwestycyjnych jest kilka, głównie przebudowy i adaptacje. 

Oddzielnie zapatruje się na remonty i zakupy wyposażenia. Krok po 

kroku będziemy je realizować – potencjał jest ogromny. 

Co, zdaniem Pana, jest obecnie mocną stroną szkoły? 

Do osiągania zamierzonych celów istotna jest ścisła współpraca z 
organem prowadzącym, a więc Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Profesjonalizm współdziałania charakteryzuje zrozumienie z obu 
stron i ewentualne modyfikacje tego działania. Mocną stroną szkoły 

jest baza dydaktyczna i wyposażenie, które na bieżąco planujemy 
 
 

OD Adama   -   Coś nietypowego….. O szermierce 
 
W sobotę 29.10.2022r gościliśmy w Rypinie paraolimpijczyków w 

szermierce – p. Marta Makowska-wielokrotna medalistka 

mistrzostw paraolimpijskich Sydnej -cztery złote medale, Ateny -

dwa brązy Londyn -brąz, medalistka MŚ oraz ME, p. Stefan 

Makowski trener IKS Szermierka Wołomin.  Medalista Igrzysk 

Paraolimpijskich z Aten - dwa medale srebrne oraz brązowy, 

wielokrotny medalista ME i MŚ oraz Pan Grzegorz Pluta - zawodnik 

oraz trener IKS Szermierka Wołomin. Medalista IP z Londynu - złoty 

medal. Wielokrotny medalista ME oraz MŚ. Miałem okazję 

spróbować swoich sił w tej dziedzinie. Walczyłem siedząc na wózku. 

Szermierka to jedna z dyscyplin sportowych pełniąca funkcja 

sportów walki. Jest ona głównie dyscypliną olimpijską, a także jedną 

z pięciu dyscyplin sportowych (obok gimnastyki sportowej, 

kolarstwa i lekkoatletyki), które do tej pory rozgrywane były na 

wszystkich nowożytnych igrzyskach olimpijskich. Od zarania dziejów 

ludzie żyjący we wszystkich kręgach kulturowych i cywilizacyjnych 

wykorzystywali broń w najrozmaitszych jej postaciach. Służyła ona 

jednostkom jak i całym armiom do rozstrzygania sporów, obrony i 

prowadzenia podbojów. Sztuka władania bronią białą była więc 

przede wszystkim umiejętnością użytkową, przydatną przy 

pojedynkach i działaniach wojennych. Szczególną popularnością 

cieszył się miecz, jednak były również inne techniki posługiwania się 

inną bronią – sztyletem, kordem czy włócznią. Prowadzono różnego 

rodzaju pokazy, podczas których widzowie podziwiali styl i 

złożoność działań szermierczych.  



WEŹ UDZIAŁ ! 

 

 

rozbudowywać, bogata i atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych, 

dobre wyniki kształcenia, efektywna praca kadry pedagogicznej i 

dobrze zorganizowany system pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

Jakie  metody rozwoju znajdą uczniowie w ZS CKR ? Co szkoła 

może zaproponować uczniom poza zajęciami obowiązkowymi? 

Szkoła od 2021, czyli od momentu przejęcia szkoły przez organ 

prowadzący z Warszawy, kształci tylko w zawodach rolniczych i 

okołorolniczych. Proponowane kierunki kształcenia dają szerokie 

perspektywy dalszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Szkoła 

proponuje internat – w bieżącym roku szkolnym mamy „komplet”. 

Warto dodać, że od 1.09. rozpoczęliśmy uprawy gruntów ornych.  

Mam nadzieję, że współdziałanie środowiska szkolnego oraz 

lokalnego przyczyni się do 

realizacji założonych zadań. 

Jako dyrektor będę się starał 

kontynuować poczynania, 

które wpływały na 

podnoszenie jakości pracy, 

dydaktykę i wychowanie oraz 

wyszukiwać nowe metody koordynacji pracy na rzecz szkoły. 



 NEW HOLLAND!!!    W NADROŻU! 

 

Szkolny park maszynowy powiększył się o kolejna maszynę. 

Całkiem nowy ciągnik. Wszyscy jesteśmy zachwyceni nowym 

sprzętem rolniczym. 

 

Jedni na ciągniku,  

inni ciężko pracują  

w ogrodzie.  

Kobiety do łopat! 😊 

                                         

 

STRASZNY PIĄTEK 

Całe szczęście 28 października tylko "Halloweenowy" piątek bez 13 

-tego przebiegał w naszej szkole w strasznej atmosferze. Korytarze 

opanowały straszki, strachy i straszydła. Był także straszny seans 

filmowy. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę. 

 

 



17 października odbyły się mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym. 

 W zawodach wzięło udział 27 chłopców i 12 dziewcząt. Pierwsze 

miejsca zdobyli Wiktoria Dankowska i Konrad Cieszyński, drugie Agata 

Małkińska i Kajetan Bugajski a trzecie Jakub Ryczkowski i Paulina Szulc. 

 

Tego samego dnia w ZS CKR w Nadrożu zakończył się konkurs 

zbiórki kasztanów. Uczniowie i nauczyciele bardzo chętnie 

przyczynili się do zbiórki dzięki czemu wspólnie jako cała szkoła 

zebraliśmy 1180 kg kasztanów, co stanowi rekord szkoły. 

Najlepszymi wynikami mogą się pochwalić następujące klasy: I 

miejsce-I BTH - 301,5 kg, II miejsce - I LTF- 276,6 kg, III miejsce- IV 

AHL- 243,5 kg. Klasa I BTH wraz z P. wychowawczynią M. 

Bałtowską Ciemniecką wygrywają tym samym główną nagrodę 

naszego konkursu tj. 1200 złotych które mogą przeznaczyć na 

dowolny cel. Mamy nadzieję, że te pieniądze zostaną dobrze 

spożytkowane. Oficjalne wręczenie nagrody odbyło się podczas 

szkolnego święta,, Festiwalu dyni". Organizatorem akcji był p. 

Łukasz Paliński. 

      26.X -  Dynia w roli głównej – FESTIWAL DYNI 
Konkurs plastyczny, degustacje potraw dyniowych i wspólna 
zabawa to atrakcje Festiwalu Dyni, który odbył się w dniu 
dzisiejszym. Imprezę przygotowali nauczycieli i uczniowie 
technikum architektury krajobrazu. W tym dniu szkoła gościła 
uczniów Szkoły Podstawowej w Nadrożu oraz przedstawicielki 
Koła Gospodyń Wiejskich Kiełpiny wraz z p. Marzeną Łukowską 
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Dobrzyńskiej. 
Dzień był także okazją do wręczenia dyplomów oraz nagród 
uczniom biorącym udział w konkursach i olimpiadach.  
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych: 

Justyna Ławicka - weterynaria  

Dawid Barski - mechanizacja rolnictwa 

Iza Pietrkiewicz - architektura krajobrazu. 
Konkurs plastyczny "Dynia w roli głównej": 

I miejsce - Witkowska Patrycja  

II miejsce- Dziòrlikowska Wiktoria 

III miejsca - Błaszkiewicz Kamila oraz Kulwicka Zuzanna. 

 



ŚWIĘTO        ODZYSKANIA     NIEPODLEGŁOŚCI  

To najważniejsze dla Polaka święto obchodziliśmy na wiele 

różnych sposobów. W szkole odbyła się uroczysta akademia 

z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości.  

Dziękujemy uczniom za przypomnienie ważnych faktów z 

historii Polski, za recytację i śpiew, za wzruszenia, których 

nam dostarczyliście.  Akademia była przygotowana przez  

p. Marzenę Drwencką i p. Kamila Osińskiego. 

 

PRZEZ          POLSKĘ           –          11            LISTOPADA  

 

Kilka dni trwał Konkurs 

"Niepodległa"  

prowadzony przez p. 

Arkadiusza Bednarczuka. 

Gratulujemy wszystkim 

uczestnikom, emocje były 

do samego końca!!! 

Na podium znaleźli się: 

Izabela Pietrkiewicz  

Patrycja Witkowska  

 Adam Kaślewicz 

 

 

Wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji : SZKOŁA DO 
HYMNU! – 2022. Dnia 10 listopada o godzinie 11.11 

przed budynkiem szkoły odśpiewaliśmy hymn Polski  - 
„ Mazurek Dąbrowskiego”. 

 

 


