
OGŁOSZENIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO! 
                              Serdecznie zapraszamy     do 
współpracy ucznia/uczennicę, który/a pasjonuje 
się fotografią i ma w tym zakresie wcześniejsze 

doświadczenie.  
Podpiszemy angaż 

od zaraz po krótkiej 
rozmowie 

kwalifikacyjnej,  
bez ograniczeń,  

bez 
wynagrodzenia, 
bez warunków,  

z pełną swobodą 
działania fotograficznego podczas wszelkich 

imprez i nie tylko, na terenie ZS CKR w Nadrożu. 
W zamian oferujemy tytuł FOTOGRAFA 

SZKOLNEGO i pamięć podczas rad pedagogicznych 

dotyczących oceniania zachowania       
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Serdecznie dziękujemy p. Annie Banasiak za dotychczas pełnioną 

rolę dyrektora ZS CKR im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. 

Doceniamy Pani  ogrom pracy, zaangażowanie i poświęcenie . 

Przyszło Pani 

zajmować 

stanowisko szefa w 

najtrudniejszym 

momencie  

funkcjonowania 

naszej szkoły. 

Cieszymy się, że 

zostaje Pani z nami 

jako nauczyciel 

biologii i wciąż będziemy mogli razem uczyć się i pracować. 

Równocześnie serdecznie witamy nowego dyrektora ZS CKR w 

Nadrożu – p. 

Radosława 

Wiśniewskiego. 

Życzymy Panu 

wiele satysfakcji 

płynącej z racji 

pełnienia nowej 

trudnej roli  w 

szkole, moc 

sukcesów i tylko pozytywów w wykonywanej pracy. 

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. 

 

 



Serdecznie witamy w naszym gronie uczniów technikum rolniczego, 

architektury krajobrazu, mechanizacji rolnictwa i mechatroniki, 

weterynaryjnego. Życzymy Wam wielu sukcesów.Niech Wasza 

nauka, pobyt w ZS CKR w Nadrożu obfituje wyłącznie w sukcesy, 

pozytywne chwile i radość.  

 

Wieści od naszego ulubionego redaktora – Adama. 

 Lato w przyszłości 

 

Wakacje już za nami. W tym roku były naprawdę upalne. Często na 

termometrach notowano ok. 35*C, miejscami nawet 38-39*C. 

Deszczu było jak na lekarstwo. Na razie tragedii nie ma, ale jeśli nic 

zrobimy, to może być w przyszłości tylko gorzej. Przenieśmy się do 

roku 2050. „Przedstawiamy Państwu dzisiejszą prognozę pogody. 

Temperatura od 36*C w Trójmieście do 45*C w Rzeszowie. 

Mieszkańcy Szczecina i okolic zmagają się z powodziami. Na 

zachodzie panują pożary. W rejonie Borów Tucholskich szaleją trąby 

powietrzne, które mogą wyrządzić większe szkody niż nawałnica z 

11.08.2017 roku. W centrum kraju utrzymuje się susza. Na południu 

kraju szaleją zamiecie pyłowe, zaś w Warmińsko-Mazurskim i na 

wschodzie – silne gradobicia. Nad morzem jest stały bezwzględny 

zakaz kąpieli – wszystko przez sinice. Ze względu na długie 

utrzymywanie się ekstremalnych temperatur ustawowo obowiązuje 

zakaz wychodzenia z domu poza niezbędnymi potrzebami. Zalecane 

są przyjmowanie dużych ilości płynów (min. 2,5 litra) i przebywanie 

w chłodnych pomieszczeniach” 

Takie słowa prezentera pogody mogłyby brzmieć w porannych 

wiadomościach, jeśli sprawdzą się czarne scenariusze dotyczące 

zmian klimatu. Jeśli nic nie zrobimy, by powstrzymać zmiany 

klimatu, tak dramatyczne prognozy pogody w przyszłości mogą stać 

się codziennością. Winni tej katastrofy jesteśmy my, czyli człowiek. 

Aby zapobiec katastrofie i aby uniknąć tego, żeby susze, fale 

upałów, huraganowe wiatry, nawalne deszcze oraz powodzie stały 

się naszą codziennością, powinniśmy zmniejszyć emisję gazów 

cieplarnianych i przestawić się na odnawialne źródła energii. 

Ziemia jest tylko jedna. To nasz wspólny dom. Dbajmy o naszą 

planetę. 

                                                      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.  

 

           To, co lubimy, to nasze pasje i zainteresowania. 

Nasza piękna szkoła i jej otoczenie prowokują do spędzania 

wolnych chwil w tak sympatyczny sposób. Gramy i 

trenujemy nasze umysły. 

 

Pierwszoklasistów zapraszamy do szkolnego koła szachowego. 

Początkujący, poznacie wspaniałą królewską grę, zaawansowani 

– będą mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas 

współzawodnictwa z rówieśnikami i nie tylko      



Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 szkół rolniczych 

prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczyste 

rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w ZSCKR w Golądkowie 

(woj. mazowieckie). Nie mogło Nas tam zabraknąć! 

Podczas uroczystości reprezentowali nas : Paulina Szulc, Agata 
Małkińska  i Oskar Osmański. Popatrzcie jak dostojnie wyglądali. 

 
 



Targi i dożynki powiatowe Rypin Agra 2022. 

 
W weekend 10-11 września na stadionie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rypinie zostaną zorganizowane dożynki 
powiatowe i targi rolnicze Rypin Agra 2022. Nie zabraknie 
atrakcji sportowych i kulturalnych.  

Przygotowania do Agry trwają także w naszej szkole. Uczniowie 

technikum architektury krajobrazu wykonali już kotyliony . 

Dziękujemy za zaangażowanie 

 
 



24 czerwca 2022 roku o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej miało 

miejsce uroczyste 

zakończenie roku 

szkolnego 

2021/2022. Na 

początku Pani 

Dyrektor Anna 

Banasiak powitała 

uczniów, rodziców 

oraz nauczycieli. 

Następnie 

odczytany został list 

Wicepremiera, 

Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi 

Henryka 

Kowalczyka 

skierowany do 

społeczności szkół prowadzonych przez MRiRW. W dalszym 

etapie uroczystości odbyło się wręczenie dyplomów i świadectw z 

wyróżnieniem.  

Bardzo wzruszającym momentem uroczystości 
były podziękowania dla Pani Dyrektor za jej misję 

prowadzenia szkoły w latach 2016-2022. 

W bieżącym roku szkolnym w internacie mieszka więcej niż zwykle 
wychowanków. Jest głośno i radośnie, pomimo braku uczniów klas 
czwartych, którzy obecnie zdobywają wiedzę na praktykach 
zawodowych w powiecie. Pierwszą wspólną integracyjną imprezą 
był internacki grill. 

 

Wychowankowie poznali juz zasady pobytu w internacie. 

Zawierają już pierwsze znajomości, przyjaźnie. Życzymy, 

by to miejsce stało się dla Was równie ważnym i ciepłym, 

jak dom rodzinny, gdyż będziecie tu spędzać wiele czasu. 



Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym!!! 

WEŹ UDZIAŁ w II edycji 

konkursu graficznego 

#ObrońcyNiepodległej! 

Przedstaw wybraną 
postać obrońcy 
niepodległej Polski, 
która w trakcie II wojny 

światowej (w latach 1939-1945) z bronią w ręku, bądź w 
inny sposób, wzięła czynny udział w walce o niepodległy 
byt państwa polskiego. 

Konkurs, organizowany przez Młodzieżową Radę 
#M2WŚ, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych. 

Aby wziąć w nim udział należy wypełnić formularz 
zgłoszeniowy (https://bit.ly/3RvaFl0) i przesłać go 
podpisany wraz z pracą konkursową na adres: 
mrm@muzeum1939.pl najpóźniej do 11 października br. 

Do Konkursu dopuszczone będą prace wykonane 
indywidualnie i własnoręcznie w technice grafiki 
komputerowej, jak również technice graficznej analogowej 
(np. rysunek, malarstwo, kolaż). 

 Szczegółowe informacje, w tym regulamin, dostępne 
są na stronie internetowej Muzeum: 
https://bit.ly/3QriK8L 

 Po więcej informacji zapraszamy do p. Marzeny 
Drwenckiej, do sali numer 4 

       ,,Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym”  

14 września 2022 roku odbył się etap szkolny konkursu o 

rolnictwie ekologicznym.  

Podium: I miejsce Nikola Kełpińska, II - Aleksander Bejger  

III- Patrycja Witkowska. Nikola zakwalifikowana do etapu 

centralnego. Gratulujemy!!! 

 

https://www.facebook.com/hashtag/obro%C5%84cyniepodleg%C5%82ej?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeivFybPeDevJaVczSbWuO6cNnSPVDEDLQhC6Q3nmE70cvMEMKNdyjsd-_ZmxsbiSvYCoDsRbDXzV-lA9f7fLVP8wgB90mbDv_9ZaA5aDU6Z9olCwiQLT2keBtY4za9Vjw8LmdtQBdFTpNeGV5vGOePCVVgBFCq0_wKiFiI4Mi5vLp4_ifzcZ3pLFuDx9beWM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/m2w%C5%9B?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeivFybPeDevJaVczSbWuO6cNnSPVDEDLQhC6Q3nmE70cvMEMKNdyjsd-_ZmxsbiSvYCoDsRbDXzV-lA9f7fLVP8wgB90mbDv_9ZaA5aDU6Z9olCwiQLT2keBtY4za9Vjw8LmdtQBdFTpNeGV5vGOePCVVgBFCq0_wKiFiI4Mi5vLp4_ifzcZ3pLFuDx9beWM&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/3RvaFl0?fbclid=IwAR1IZe315SDLjvkpnOyRjyUg2j5epWAMaKN5BYoAs_wmNkhA97k-OZ0i90o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3QriK8L%3Ffbclid%3DIwAR0EdJFeO0jscGy5jboTOD341KpS1He1HNnPckgeqnf9q2tHg3xs2wXRwT4&h=AT2jcOnlMIMhPZH1mWLPLGH3besqzmbi3nxg2V-RTD-BBCSAOSat4rDAiqD_LQR3-uBlbNmJAhT5aykvxDvO4uUw_PRR8s-Mhwkji9FtGZuUuQsDfDKzEF-Ony-yF8KiHr6X&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1WketD3osC9jvf9su5fot16z8DAkIaCdnGwHMZ42fx2HcrHkdkjkQY5eAo7z_DGffefCeM7jOLLqSDx4adgQt3K2Yt3MsC9XRrKH28Yf6y6cSbe3gOrc502jPVUCRJ1ouiNlz5uV2nZdTNLvWi79btwdDJ9g8M5HAEOnPuoyhL69qxyC90009VG5E4LoTP_bqnanG7LQ


XXXII TARGI RYPIN AGRA 2022 – zawsze 

jesteśmy obecni!!! 

 

  

 

Weź udział w II ogólnopolskim 
konkursie filmowym „Świat się kręci 
wokół wsi” 

Przypominamy! Trwa II ogólnopolski, 

amatorski konkurs filmowy „Świat się 

kręci wokół wsi”. Nagraj i przyślij nam 

swój film. Pokaż jak zmienia się 

polska wieś. 

link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/

wez-udzial-w-ii-ogolnopolskim-

konkursie-filmowym-swiat-sie-kreci-

wokol-wsi2. 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wez-udzial-w-ii-ogolnopolskim-konkursie-filmowym-swiat-sie-kreci-wokol-wsi2
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wez-udzial-w-ii-ogolnopolskim-konkursie-filmowym-swiat-sie-kreci-wokol-wsi2
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wez-udzial-w-ii-ogolnopolskim-konkursie-filmowym-swiat-sie-kreci-wokol-wsi2
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wez-udzial-w-ii-ogolnopolskim-konkursie-filmowym-swiat-sie-kreci-wokol-wsi2


Mistrzostwa Polski szkół rolniczych w przeciąganiu liny . 

ETAPY MISTRZOSTW POLSKI  

Etapy MP odbywają się w 2 etapach: 

 - eliminacje strefowe – wrzesień 2022 

 - finały centralne – 8 października 2022 (Sobota), Sokołów Podlaski  

Po odbytych rozgrywkach strefowych, Organizator danej strefy zgłasza do 
ZSCKR w Sokołowie Podlaskim 2 najlepsze drużyny z każdej kategorii (M, 
K, Mix).  

W przypadku niemożności wzięcia udziału którejkolwiek z nich, prawo 
udziału w finałach przysługuje kolejnej drużynie.  

Szkoła, która deleguje drużynę na finały potwierdza ten fakt do Sokołowa. 
Termin rozgrywek strefowych – do 22.09.2022  

Termin zgłoszeń na finały – do 03.10.2022 

Strefa VI  - to  nasza strefa i w niej walczymy najpierw. 

1. Studzieniec 

2. Bydgoszcz  

3. Sypniewo  

4. Brzostowo  

5. Bonin  

6. Swarożyn  

7. Stary Brześć  

8. Golądkowo  

9. Gołotczyzna  

10. Nadróż  

11. Samostrze 

Jeszcze nie ostygło ogłoszenie o poszukiwaniu 
fotografa szkolnego, a już mamy odzew od 

ucznia klasy pierwszej Dawida Janusza 
Wireńskiego, za co serdecznie dziękujemy. 

Dawid od dwóch lat interesuje sie fotografią i próbuje 
swych sił w tym temacie. Wcześniej lubił robić zdjęcia 

członkom rodziny, znajomym, ale także kolegom z klasy. 
Poniżej zamieszczamy tego typu zdjęcie. Więcej 

zobaczycie już niedługo na stronie fb szkoły. Dawid 
będzie robił zdjęcia podczas otrzęsin klas pierwszych.  

 



 


