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I NATALIA ZAGÓRSKA 

 świat ciekawostek  

o zwierzętach. 

Ciekawostki o axolotlach.  

Zachowują one formę larwy przez całe 

swoje życie. Posiadają zdolność do 

regeneracji utraconych części ciała Żyją w 

wodzie i nie wolno brać ich do rąk, 

ponieważ mają bardzo delikatną skórę i powłokę przypominającą 

łuski. Zwierzęta te gryzą wszystko, co znajduje się w pobliżu lecz 

nie mogą sprawić bólu, ponieważ mają za małe ząbki. Osiągają one 

do 30cm długości i żyją najczęściej do 10 lat. Axolotle żyją w zimnej, 

bogatej w tlen, słodkiej wodzie. Taka właśnie woda, w miarę 

możliwości, powinna znaleźć się w akwarium przeznaczonym dla 

tego stworzonka. Idealna temperatura wody to od 12 do 20°C. 

Zwierzęta te są zagrożone wyginięciem, dlatego na posiadanie tego 

gatunku w domu trzeba mieć pozwolenie. 

 

https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=573503884675169&message_id=mid.%24cAAAADh-zanCMfHulS2GSzZQ38LZm&thread_id=100043261154407
https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=573503884675169&message_id=mid.%24cAAAADh-zanCMfHulS2GSzZQ38LZm&thread_id=100043261154407
https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=573503884675169&message_id=mid.%24cAAAADh-zanCMfHulS2GSzZQ38LZm&thread_id=100043261154407
https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=863769928032724&message_id=mid.%24cAAAADh-zanCMfHulS2GSzZQ38LZm&thread_id=100043261154407


WALENTYNKI W SZKOLE! 

Walentynkowa poczta zaproponowana i poprowadzona przez 

Samorząd Uczniowski sprawiła wiele niespodziewanej radości. 

Niektórzy z nas nie ukrywali, że zostali zaskoczeni życzeniami 

 i miłymi słowami. Walentynki w naszej szkole to także czas 

okazania sobie sympatii, przyjaźni, szacunku.  

Lubmy się i kochajmy każdego dnia.  

 
 

Ferie – czas wielkich działań! 

Gdy większość z nas najzwyczajniej w świecie wypoczywała lub po 

uczniowsku leniła się, znalazły się osoby, które czas spędzały 

bardzo aktywnie, poświęcając go ważnym zajęciom dodatkowym. 

SZYMON WITKOWSKI z kl. IV AT gra na trąbce w Orkiestrze 

Miejskiej. Widujemy go 

podczas wszystkich 

ważniejszych wydarzeń 

w Rypinie. Nie mogło GO 

zabraknąć 29 stycznia 

2023 roku w Rypińskim 

Domu Kultury na 31 finale WOŚP.  

AGATA MAŁKIŃSKA z kl. IV AT aktywnie pracuje w Młodzieżowej 

Drużynie 

Pożarniczej 

działającej przy 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Żałem. 

28 stycznia 2023 

roku Agata 

prowadziła 

uroczystość, w 

trakcie której 

młodzi adepci 

pożarnictwa złożyli ślubowanie na sztandar OSP Żałe i otrzymali 

certyfikaty członkostwa. /zdj.  ze strony Urzędu Gminy w Brzuzem/. 



WIEŚCI Z INTERNATU 
14.02.2023r. odbyła się w internacie długo wyczekiwana zabawa 

karnawałowa. Młodzież świetnie bawiła się na parkiecie przy 
najlepszych muzycznych hitach. Najodważniejsi zmienili swój 
image, przeistaczając się w kogoś zupełnie innego. Mogliśmy 

spotkać m.in. Smerfy, Czerwonego Kapturka, Minnie, Mroczne 
Księżniczki Nocy , Diabełka, Piłkarza i innych. W każdym razie 

naszej młodzieży kreatywności nie brakowało  
Nie zabrakło także pysznego jedzenia przygotowanego przez Panie 

z kuchni oraz słodkości. Spotkanie tym bardziej wyjątkowe, 

ponieważ uczciliśmy również święto zakochanych Walentynki 

To czas celebracji nie tylko romantycznej miłości, ale także 
wszelkich przyjaźni. Z tej okazji składamy wszystkim 

wychowankom i pracownikom internatu serdeczne życzenia: 

"Kochaj uśmiechem, gestem, spojrzeniem. 
Kochaj dobrocią, troską, przebaczeniem. 

Kochaj, zanim powiesz Kocham"

 
 

"ROLNICTWO EKOLOGICZNE - TWOJE POLE DO POPISU". 

W dniu 13.02.2023 roku podczas Konferencji Ochrony Roślin 63. 

Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu, został 

rozstrzygnięty konkurs "ROLNICTWO EKOLOGICZNE - TWOJE 

POLE DO POPISU". Celem konkursu było przygotowanie plakatu 

informacyjnego promującego rolnictwo ekologiczne, 

zawierającego metody ochrony roślin i bioróżnorodności oraz 

produkcji żywności ekologicznej. Patrycja Witkowska, uczennica 

klasy III Technikum 

Weterynarii, pod 

opieką pani Iwony 

Steckiewicz wykonała 

poster, gdzie w 

przystępnej i 

zrozumiałej formie 

przedstawiła 

informacje 

skierowane do 

producentów 

rolnych. Wśród 

zwycięskich prac, 

znalazła się praca 

Patrycji, która zajęła III miejsce i otrzymała dyplom oraz nagrody. 

Wielkie gratulacje !   



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.   

W Y W I A D  Y     

J U L I I     

L I S Z E W S K I E J  

 

Rozmawiam z Wiktorią Dankowską 

uczennicą klasy IV AT  

– technikum inżynierii środowiska i 

melioracji. 

1. Wiktoria, opowiedz mi, proszę o kierunku nauczania, który 

wybrałaś w pierwszej klasie technikum jako swój kierunek nauki. 

Kierunek jest bardzo przyszłościowy, jego absolwenci bardzo 

poszukiwani na rynku pracy,  aczkolwiek uważam, że jest 

wymagający, jeśli chodzi o natłok pracy, wiedzy do przyswojenia i 

umiejętności do zdobycia.  

Nasza klasa, obecna czwarta AT jest  pierwszym rocznikiem w 

naszej szkole, który uczy się w tym kierunku i z tego powodu jest 

nam czasami trudno, szczególnie z tego powodu, że nie mamy 

podręczników do przedmiotów  zawodowych. 

2. Polecasz swój kierunek młodszym kolegom, które chcą przyjść 

do naszej szkoły? Jeśli ktoś się tym interesuje, to jak najbardziej 

polecam! Zachęcam też, by wcześniej poczytać, zorientować się, 

czego można się spodziewać na inżynierii melioracji, by nie być 



potem zaskoczonym. Najlepiej wziąć wcześniej udział w drzwiach 

otwartych w naszej szkole i zasięgnąć informacji na miejscu. 

3. Uczysz się już 4 rok w ZS CKR w Nadrożu. Opowiesz, jaka tutaj 

panuje atmosfera?  

Jest to niewielka szkoła, w której wszyscy się znają, czujemy się tu 

dobrze i bezpiecznie, powiedziałabym, że jak w domu.  

4. Co lubisz robić w wolnym czasie?  

Lubię grać w siatkówkę i spędzać czas w moim ulubionym 

towarzystwie, w gronie przyjaciół. 

5. Stresujesz się czekającym Cię w czerwcu egzaminem?  

Moim zdaniem w czerwcu będziemy pisali tę trudniejszą 

kwalifikację, przez co bardzo się stresuję, ale myślę, że nie mam się 

czym martwić, ponieważ nasi nauczyciele  przedmiotów 

zawodowych starają się jak 

najlepiej nas przygotować.  

6. To jest pierwszy tydzień po 

feriach, kiedy wróciliśmy do szkoły, czy 

opowiesz nam jak spędziłaś ferie?  

Ferie spędziłam bardzo aktywnie, 

byłam tydzień w górach i 

większość czasu jeździłam na 

łyżwach.  

Z Wiktorią rozmawiała Julia 

Liszewska 

OD ADAMA - NASZEGO GŁÓWNEGO REDAKTORA 

O ERASMUS+ 
                                            ERASMUS+, o którym ostatnio 

głośno się mówi w naszej szkole, to projekt współfinansowany 

z środków Unii Europejskiej oraz skierowany dla uczniów klas 

drugich i trzecich z kierunków:  

architektury krajobrazu (7 osób),  

weterynarii (12 osób)  

oraz inżynierii środowiska i melioracji (8 osób).  

W ramach projektu uczniowie, którzy się zakwalifikowali, 

pojadą na 2-tygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe do 

Grecji, które będą mieć miejsce od 16 do 29 kwietnia 2023 

roku. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do udziału w 

praktykach  

oraz ci z listy rezerwowej, biorą udział w zajęciach 

przygotowawczych, organizowanych przez szkołę. 

W trakcie trwania praktyk opiekunami uczestników będą 

nauczyciele naszej szkoły.  

Za koordynację wszystkich działań związanych z projektem 

odpowiedzialna jest pani Agnieszka Lipska.  

Koordynator projektu wraz z opiekunami odpowiedzialni będą 

za m.in.: wsparcie uczniów w kontaktach z pracodawcami, 

pomoc językową oraz dbanie o realizację założonych planów 

praktyk przez uczestników i pracodawców. 

Prezentację na temat ERASMUS+ oraz wszelkie regulaminy 

(formularze są już nieaktualne, bo rekrutacja do projektu się 

zakończyła) można znaleźć na stronie naszej szkoły 



 

Z U Z I A       P E L E W S K A      P O L E C A… 
 

Dzisiaj chciałam napisać o trzeciej i 

ostatniej części trylogii moon 

„Przypomnij o nas gwiazdom". Mija 

kilka miesięcy jak Madison nie 

rozmawia z Noah, zajmuje głowę 

czymś innym, między innymi 

przeprowadzką do nowego domu i 

wolontariatem. Podobnie jak Noah, 

bardzo ciężko trenuje i głowę ma 

zajętą czymś innym. Pewnego dnia Madison zostaje zaproszona 

przez chłopaka jej mamy na kolację. Dziewczyna wie, że ta kolacja 

ma być wyjątkowa, ponieważ mężczyzna jej mamy ma się jej 

oświadczyć. Dochodzi do oświadczyn. Kobieta bez zastanowienia 

zgadza się. Kilka dni później Madison dowiaduje się, że w 

wolontariacie odchodzi trener, który uczy dzieciaki wf-u. 

Dziewczyna zastanawia się, co zrobić, aby pomóc znaleźć nowego 

nauczyciela. Przez długi czas myśli nad pomysłem, który miała na 

początku, to znaczy chce poprosić Noah, aby zaczął ich trenować, a 

jeśli nie on, to jakiś jego kolega. Prosi o to swojego przyjaciela 

Gabriela. On bez zastanowienia idzie do Noah. Chłopak na 

początku śmieje się i mówi że to głupi żart. Gdy Gabrielowi 

puszczają nerwy i mówi, aby Noah sam porozmawiał z Madison na 



ten temat. Mija kilka dni, Madison spotyka się z Noah. Chłopak po 

namyśle zgadza się. Madison i Noah bardzo się zbliżają do siebie. 

Jakiś czas później Aiden robi imprezę, na którą zaprasza Madison, 

gdy jednak wypija za dużo alkoholu idzie do swojego pokoju i 

zwierza się swojej dziewczynie, że schował łańcuszek który miał 

dać Madison od Noah i mówi jej wszystko. Dziewczyna bez 

zastanowienia idzie do Madison i jej to wszystko mówi. Madison 

pod wpływem emocji idzie w nocy do Noah i informuje go o 

wszystkim. Chłopak mówi, by przyszła następnego dnia i 

wytłumaczyła mu jeszcze raz, ponieważ zarówno on, jak i Madison 

są pod wpływem emocji. Mija kilka tygodni gdy towarzystwo Noah 

podoba się Madison, gdy zbliża się wesele mamy dziewczyny chce 

zaprosić Gabriela, lecz on ze względu na naukę nie może iść. Nagle 

Noah wychodzi z inicjatywą, że to on może iść z nią na wesele. 

Dziewczyna zgadza się . To jeszcze bardziej ich do siebie zbliża, 

jednak Madison ciągle boi się, że jak wróci do Noah będzie taka 

sama jak kiedyś. Boi się, że wróci do starej siebie.  

Czy Madison uda się przezwyciężyć swój lęk?  

Czy jednak stwierdzi, że lepiej jej się żyło samej?  

Wszystko znajduje się w tej książce.  

Bardzo zachęcam do przeczytania tej trylogii  

 

 

WYBORY, WYBORY I PO WYBORACH… 

Dnia 26.01.2023 roku odbyły się w naszej szkole wybory do 

Samorządu Uczniowskiego. Najwyższą liczbę głosów wg kolejności 

otrzymali uczniowie, którzy zarazem wchodzą do ścisłego zarządu 

samorządu na rok 2023/ 2024. 

1. Agata Małkińska 

2. Paulina Szulc 

3. Wiktor Boniecki 

4. Aleksandra Leszczyńska 

5. Michał Gibczyński 

6. Mateusz Gołębiewski 

7. Paulina Wiśniewska 

8. Maciej Bęcki 

Spotkanie w celu przydziału szczegółowych funkcji i zadań odbędzie 

się po feriach zimowych. 

Serdecznie gratulujemy kolegom i koleżankom, którzy cieszą się 

największym zaufaniem i popularnością w szkole. 

 
 



MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁKĘ SIATKOWĄ- 23.01.23 

Przegrana z ZS 

NR 2 i wygrana 

z LO dała naszej 

drużynie III 

miejsce w 

Mistrzostwach 

Powiatu w piłce 

siatkowej chłopców. Brawo!!! Od lewej stoją: Konrad Kucharski, 

Szymon Witkowski, Maciej Bendykowski, Krzysztof Wiśniewski, 

Wiktor Boniecki, Maciej Pankiewicz, Konrad Cieszyński, Wiktor 

Bugajski.  Srebrne medalistki Mistrzostw Powiatu w piłce 

siatkowej: Magda, Iza, Wiktoria, Wiktoria, Wiktoria, Weronika, 

Agata, Nikola, Oliwia, Anita. Brawo! Jesteście super  

Odnalezione przypadkowo w necie :) 

W hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 

Kazimierza Wielkiego w Kowalu odbyły się w październiku 2022 

roku Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty Szkół 

Prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Tenisie 

Stołowym o puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poziom 

rozgrywek był bardzo wysoki, w wielu meczach o zwycięstwie 

decydował tie break. 

Zawodnicy rozegrali 

łącznie 819 setów.  W 

kategorii pracownicy 

Departamentu 

Oświaty i Spraw 

Społecznych MRiRW i 

dyrektorzy szkół: I 

miejsce zajął Dariusz 

Wolan, dyrektor ZS 

CKR w Potoczku, II 

miejsce zajął dyrektor 

Radosław Wiśniewski 

z Nadroża, III miejsce Robert Majchrowicz dyrektor z Lututowa.  

Jesteśmy dumni i gratulujemy! 



Na Mentor Torze 

Spora grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w wycieczce do 

Torunia. Głównym punktem programu było lodowisko Mentor Tor, 

gdzie nasza młodzież mogła szlifować swoje umiejętności w jeździe 

na łyżwach. Niektórzy wykazali się ogromnym talentem, zaskakując 

nas swoimi popisami. Inni utwierdzali nas w przekonaniu, że dla 

chcącego nic trudnego i z uporem starali się utrzymać równowagę. 

Było dużo radości i śmiechu. Koszt wypożyczenia łyżew dla 

uczniów był w całości sponsorowany przez naszą, świetnie 

prosperującą Spółdzielnię Uczniowską. Potem zwolniliśmy tempo. 

Przemieściliśmy się do Plazy, gdzie obejrzeliśmy film ,, Kot butach". 

Oczywiście, nie mogło też zabraknąć posiłku w McDonald's. 

Zmęczeni, ale w dobrych humorach wróciliśmy do Nadroża.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


