
 

WYBORY  
DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

2022/2023 
Zapraszamy do pracy w nowym 

Zarządzie Samorządu Uczniowskiego  
w roku 2023. 

Jeśli masz co najmniej bardzo dobrą ocenę  
zachowania, głowę pełną pomysłów na to, jak 

widzisz naszą szkołę, chcesz reprezentować 
uczniów w ich dążeniach do kreatywnych działań, 
jesteś człowiekiem czynu, aktywnym i chętnym do 

pracy na rzecz innych – ten tekst jest na pewno  
do Ciebie. 

Zapraszamy do kampanii wyborczej.  
Korytarze szkolne czekają na Wasze plakaty  

i ulotki.  
 

OPIEKA NAD GAZETKĄ – MARZENA DRWENCKA 

marzenadrwencka@wp.p ( czekam na info od Was 
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      ZAPRASZAMY ! ZAPRASZAMY! ZAPRASZAMY! 

 

1. CHCESZ MIEĆ PRAWO DECYDOWANIA O ŻYCIU SZKOŁY? 

2. NIE BOISZ SIĘ NOWYCH WYZWAŃ? 

3. MASZ GŁOWĘ PEŁNĄ POMYSŁÓW? 

4. LUBISZ WSPÓŁPRACOWAĆ Z INNYMI? 

5. JESTEŚ CZŁOWIEKIEM CZYNU? 

6. JESTEŚ AKTYWNY I CHĘTNY DO PRACY NA RZECZ INNYCH? 

7. JESTES KREATYWNY I AMBITNY? 

8. CHCIAŁBYŚ NOWYCH ZMIAN NA LEPSZE W SZKOLE? 

OPRACUJ SWÓJ PROGRAM WYBORCZY W POSTACI PLAKATU, 

ULOTKI.ZAWIEŚ W SZKOLE, BY ZAPOZNAĆ Z NIM RÓWIEŚNIKÓW. MOŻE TO 

WŁAŚNIE TY, BĘDZIESZ REALIZOWAŁ POMYSŁY KOLEGÓW NA LEPSZĄ 

SZKOŁĘ , NA INTERESUJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA, NA LEPSZĄ NAUKĘ I 

SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU. 

ZAPRASZAMY PO TRZY OSOBY Z KAŻDEJ KLASY. NAZWISKA KANDYDATÓW 

DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PROSZĘ PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY 

marzenadrwencka@wp.pl  LUB ZGŁOSIĆ OSOBIŚCIE DO DNIA 23 STYCZNIA 

/PONIEDZIAŁEK/ 2023 ROKU. 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ODBĘDĄ SIĘ W ZS CKR W 

NADROŻU 26 STYCZNIA /CZWARTEK/  2023 ROKU.!  

Marta Kamińska  

 świat ciekawostek  

o zwierzętach. 

Najstarsza kura żyła 16 lat. Stadu kur niosek 

wcale nie jest potrzebny kogut. Nioski 

składają jajka nawet bez jego obecności, a 

hierarchii i porządku w kurniku bez koguta 

pilnuje inna kura, nazwana dominującą. Wtedy to ona pilnuje, aby w stadku 

panował spokój. Kury są bardzo towarzyskimi zwierzętami. Kura jak i kogut 

potrafią uważać człowieka za swojego najlepszego przyjaciela Kury są w 

stanie rozpoznawać około 100 twarzy zarówno 

ludzkich, jak i inne kury. W stadzie mają też swoje 

ulubione, z którymi zawsze chętnie dzielą się 

jedzeniem, lub z którymi najczęściej przebywają. 

Koguty wykazują szarmanckie zachowania wobec 

ulubionych kur zakrywają je przed deszczem własnymi skrzydłami i dzielą 

się swoim jedzeniem Śmieszna ciekawostka z mojego życia. Mam koguta, 

który uwielbia bawić się w berka, ponieważ zawsze 

gdy mnie widzi, to mnie goni. Następnie ja za nim 

biegnę i tak na zmianę. Mam kurę, na którą 

mówimy kangur, ponieważ gdy próbuje biec, to jej 

się nie udaje więc zaczyna skakać.  
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        SPOTKANIE Z BEHAWIORYSTĄ ZWIERZĄT 

12 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie klas III i IV kształcących 

się w zawodzie technik weterynarii z behawiorystą zwierząt 

Markiem Szrejter. Uczniowie mogli poszerzyć wiedzę z zakresu 

zachowań psów, wilków, lisów; rozpoznawali sygnały 

uspokajające, które wykonują psy, aby np. uniknąć konfliktu. 

Pan Szrejter opowiadał także o swoich doświadczeniach 

związanych z pracą w schroniskach, o rasach psów biorących 

udział w wystawach. Serdecznie dziękujemy za spotkanie i 

poświęcony nam czas. 

 

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

Dzisiaj chciałam napisać o drugiej części trylogii 

moon pt. „Nie zapomnij naszych gwiazd". Gdy 

przy pierwszej części napisałam czy Madison uda 

się przebić mur, który zbudował wokół siebie 

Noah,to udało jej się to, co lepsza zostali oni 

parą. Noah wie, że Madison jest ciężko, ponieważ 

chciałaby dla wszystkich najlepiej, a o sobie 

wcale nie myśli. Chłopak jest przekonany, że jeśli będzie jej 

pokazywał jak ją bardzo kocha, to się to zmieni. Chłopak chce, aby 

dziewczyna mu obiecała, że nieważne co by się działo,  nie 

zrezygnują ze swoich marzeń. Gdy dochodzi do wyboru studiów 

Madison składa papiery na dwóch uczelniach: pierwsza znajduje się 

w jej rodzinnym mieście, druga to wymarzona uczelnia dziewczyny, 

na której chciała zawsze studiować. Dostaje się na obydwie uczelnie, 

jednak wybiera tę w swoim rodzinnym mieście, ponieważ boi się, że 

jeśli wybierze swoją wymarzoną, to miłość Noah do niej wygaśnie, a 

tego nigdy nie chce. Nie mówi na razie swojemu chłopakowi o tym, 

że wybrała tę uczelnię, bo boi się, że źle zareaguje. Kilka dni później 

Noah dowiaduje się, że ma szansę grać w lepszej drużynie.   



Chłopak na początku ma wątpliwości, postanawia porozmawiać o 

tym ze swoją dziewczyną. Madison ma wtedy szansę powiedzieć mu 

o swojej decyzji, jednak tego nie robi. Noah zdecydował się na grę w 

lepszej drużynie i podpisuje kontrakt na pół roku. Gdy poznaje 

decyzję Madison,i to, że dostała się do wymarzonej uczelni, zrywa z 

dziewczyną. Mówi, że najpierw powinna zadbać o siebie, bo jak na 

początku wspominałam Madison dba o wszystkich dookoła, tylko 

nie o siebie. Gdy chłopak opuszcza miasto, Madison idzie na studia. 

Tam nieoczekiwanie  dziewczyna poznaje chłopaka. On się w niej 

zakochuje, jednak Madison chce dać mu do zrozumienia, że nic 

więcej nie chcę, ponieważ uczucie do Noah jeszcze trwa. Gdy Noah 

wraca do Nowego Jorku jedzie do Madison, jednak ma wątpliwości, 

ponieważ nie wie, czy dziewczyna jeszcze go kocha. Aiden, 

przyszywany brat Madison daje Noah zdecydowanie bardzo do 

zrozumienia, że dziewczyna już go nie kocha i że spotyka się z 

nowym chłopakiem. Aiden wymyślił to dlatego, by Noah dał spokój 

Madison. Jednak Madison i Noah bardzo się kochają. Ta część 

trylogii jest również wzruszająca jak pierwsza część. Polecam ją 

bardzo serdecznie. Czytajcie i wzruszajcie się 😊  

 

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 zapraszamy do zaglądania 

https://szkolyrolnicze.pl/szkoly,lista.html,strona=3 

 

Zachęcamy wszystkich! 

Wchodźcie, czytajcie, podziwiajcie. Zapoznajcie się z 

informacjami na temat szkół podobnych do naszej  

i należących do sieci szkół rolniczych prowadzonych 

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Jak się domyślacie, jesteśmy tam również.  

Pani Marta Bednarczuk dba, by na bieżąco pojawiały 

się tam nowości na temat naszej szkoły, 

realizowanych u nas przedsięwzięć, organizowanych 

uroczystości, a także o to, by galeria naszych zdjęć 

była bogata i kolorowa.  

Możecie tam także znaleźć grudniowy numer naszej 

CEKARKI, z czego redakcja gazetki jest bardzo 

dumna. 

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 Kamilą Błaszkiewicz 
uczennicą klasy IV AHL technikum 
inżynierii środowiska i melioracji.  

1. Jak wyglądała twoja droga do 
uzyskania stypendium? Starałam się 

nauczyć na każdą pracę klasową, 
kartkówkę czy odpowiedź. Robiłam 
staranne notatki i słuchałam z uwagą na 

lekcji. Gdy mi nie wyszło to nigdy się nie poddawałam.  

2. Ile czasu poświęcasz średnio na naukę? Czy twoim zdaniem 
warto się uczyć?  

Na naukę poświęcam mniej więcej 3 godziny dziennie. Moim 

zdaniem warto się uczyć jeśli chce się osiągnąć w życiu swój 
zamierzony cel. Edukacja dużo, w tym pomaga.  

3. Jakie są twoje zainteresowania? Masz hobby?  

Moim zainteresowaniem jest fotografia.  

4. Niebawem egzamin maturalny. Czy już wiesz, co będziesz 
robić w przyszłości?  

Nadal się zastanawiam co chce dalej w życiu robić. Jest mi ciężko 
podjąć tą decyzję.  

5. Gdybyś miała przedstawić siebie w trzech zdaniach, jak by one 
brzmiały? Jestem osobą dokładną i kreatywną.  

https://szkolyrolnicze.pl/szkoly,lista.html,strona=3


Mam dystans do siebie i świata. Skupiam się na tym co dla mnie 
ważne.  

6. Jaką radę dasz swoim rówieśnikom, którzy chcieliby zdobyć 
stypendium?  

Zachęcam do robienia notatek, które są bardzo pomocne i 
zawsze pod ręką. Również zachęcam do poświęcania czasu po 

szkole na naukę oraz skupienia się na lekcji.  

7. Co zadecydowało o twoim wyborze szkoły i kierunku 
kształcenia?  

Wybór kierunku jest totalnie 
przypadkowy. Chciałam być na 
innym kierunku jak większość 
uczniów, lecz nie został 

utworzony. Przyzwyczaiłam się do 
tego kierunku, na którym muszę 
być, lecz nie jestem z tego wyboru 
zupełnie zadowolona. Szkoła mnie 
zainteresowała ze względu na 
wygląd i atmosferę. 

Cieszymy się bardzo ze wszystkich Twoich sukcesów, życzymy 
kolejnych na wszystkich płaszczyznach życia. 

Dziękuję za wywiad i życzę, byś jak najlepiej zdała maturę. 

                                                                                           Julka Liszewska  

 

INFO od grupy mundurowej … 
 

W dniach 9 -10 grudnia 2022 roku, grupa wojskowa będąca 
pod opieką pana Pawła Brudzyńskiego miała okazję 

uczestniczyć w szkoleniu. Ćwiczenia wojskowe odbywały się 
w porze nocnej. 

 
 

 



NASZE STYPENDYSTKI 
9 grudnia 2022 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych we 

Włocławku odbyła się Gala wręczenia Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów. Tego dnia stypendia otrzymali najlepsi uczniowie z 
powiatów : aleksandrowskiego, radziejowskiego, lipnowskiego, 

rypińskiego oraz włocławskiego. 
Dyplomy wręczała Maria Mazurkiewicz - zastępca Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty. 
Z naszej szkoły stypendium otrzymały : 

Kamila Błaszkiewicz (Technikum Inżynierii Środowiska i 
Melioracji) oraz Izabela Pietrkiewicz (Technikum Architektury 

Krajobrazu). Dziewczynom podczas gali towarzyszył Pan 
Dyrektor. Gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć! 

 

 

 KONKURS,  KONKURS,  KONKURS,…  

pn. "Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i 

rysunku". VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

„DZIEŁA ALEKSANDRA FREDRY W MALARSTWIE I 

RYSUNKU” 

Rok 2023 Rokiem Aleksandra hrabiego Fredry 

230. rocznica urodzin 

Przepisy ogólne: 

1. wykonanie pracy plastycznej zainspirowanej konkretnym 

dziełem A. Fredry (wierszem, bajką, komedią, etc.); 

2. format pracy: A-3; 

3. wykonanie pracy w technice rysunkowej (ołówek, węgiel, 

tusz, kredka) lub malarskiej (pastele olejne, farby: plakatowe, 

akrylowe, akwarelowe, temperowe); 

4. praca NIE może być oprawiona; 

5. każdy uczestnik może złożyć TYLKO JEDNĄ pracę; 

6. nie przyjmujemy prac zbiorowych; 

7. do pracy musi być przyklejona (na odwrocie), wypełniona 

DRUKOWANYMI LITERAMI karta zgłoszeniowa 

(Załącznik nr 1); 

8. podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest 

równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na udział 

osoby małoletniej w konkursie; 

9. prace z dopiskiem Konkurs Plastyczny ”DZIEŁA 

ALEKSANDRA FREDRY W MALARSTWIE I 

RYSUNKU” należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście.  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=607355657859314&set=pcb.607355794525967&__cft__%5b0%5d=AZWC8D_wyF8LSZ3b2gTeUad_JMMkQokxekFRZwIealSxNzyr0L7yNlpXFZmQyJvAKcswnCuUH56ESikiQhKgeQlh-FiD3W271jkQrNOLS0jn7HnYm-N0lNruV8B2sHcFAu2vRXsQBP0qeAeqqIAvc8AdT0alTbC1zRf4nEdxkTr4_sihIkqQnOpKAOk3EHZyQ8M&__tn__=*bH-R


Konkurs z języka niemieckiego na kartkę świąteczną. 
Spośród wielu zgłoszonych wybieraliśmy nr kartki i wysyłaliśmy 

wiadomość do pani Agnieszki Lipskiej  

Najwięcej głosów zdobyła kartka nr 15, wykonana przez Dominikę 

Miśkiewicz Gratulacje! 

Nagroda powędruje do dziennika na nowy semestr  

 
 

Grudzień, wigilie klasowe i prezenty  
za nami… 

Wiele radości sprawiło nam przygotowanie upominków 

dla kolegów i koleżanek w klasie. Długo myśleliśmy,  

w jaki sposób przygotować spotkania w 

poszczególnych klasach. Dobrze, że mieliśmy wolne 

miejsce przy stole dla nieoczekiwanego przybysza, 

gdyż taki się pojawił. I to nie jeden 😊 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=607355767859303&set=pcb.607355794525967&__cft__%5b0%5d=AZWC8D_wyF8LSZ3b2gTeUad_JMMkQokxekFRZwIealSxNzyr0L7yNlpXFZmQyJvAKcswnCuUH56ESikiQhKgeQlh-FiD3W271jkQrNOLS0jn7HnYm-N0lNruV8B2sHcFAu2vRXsQBP0qeAeqqIAvc8AdT0alTbC1zRf4nEdxkTr4_sihIkqQnOpKAOk3EHZyQ8M&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=607355767859303&set=pcb.607355794525967&__cft__%5b0%5d=AZWC8D_wyF8LSZ3b2gTeUad_JMMkQokxekFRZwIealSxNzyr0L7yNlpXFZmQyJvAKcswnCuUH56ESikiQhKgeQlh-FiD3W271jkQrNOLS0jn7HnYm-N0lNruV8B2sHcFAu2vRXsQBP0qeAeqqIAvc8AdT0alTbC1zRf4nEdxkTr4_sihIkqQnOpKAOk3EHZyQ8M&__tn__=*bH-R


 

 

Kto zgadnie za co papużki dostały karę  

i wylądowały na korytarzu szkolnym  

podczas lekcji?  

Ci, którzy mają lekcje w sali numer 6  

wiedzą najlepiej. 😊 😊 😊 

Mądre, pracowite i systematyczne…. 

PRYMUSI ZAWODU KUJAW I POMORZA NA ROK 

SZKOLNY 2022/2023 

Nasze dwie koleżanki Patrycja Witkowska uczennica klasy III 

HTL i Agata Małkińska uczennica klasy IV AT znalazły się na 

liście stypendystów powyższego  projektu.  

Oprócz tego jednego ważnego sukcesu Agata ma równie 

ważny kolejny. Znalazła się na liście stypendystów na rok 

szkolny 2022/2023 w ramach projektu  

„ Prymus Pomorza i Kujaw”. 

  

WIELKIE GRATULACJE! 



OD ADAMA - NASZEGO GŁÓWNEGO REDAKTORA 

Podsumowanie 2022 roku 

 
Rok 2022 już za nami.  

O północy z 31 grudnia na 1 stycznia powitaliśmy nowy 2023 rok. 

Miniony rok nie był łatwy z dwóch wiadomych powodów – wojna 

na Ukrainie i inflacja. Dużo też się działo w naszej szkole. 

Miniony 2022 rok został całkowicie zdominowany przez wojnę na 

Ukrainie. Dzień 24 lutego 2022 roku przejdzie do historii. Rosja 

rozpoczęła inwazję na Ukrainie. Gdy tylko wybuchła wojna, cały 

nasz kraj natychmiast ruszył z pomocą dla uchodźców, którzy 

uciekali z objętej wojną Ukrainy. Na agresora nałożono szereg 

sankcji, jak np. odcięcie dostaw rosyjskiego gazu do innych krajów. 

Kolejnym wyznacznikiem roku 2022 była galopująca inflacja. 

Zdrożało w zasadzie wszystko – paliwo, energia, gaz, produkty 

spożywcze itd. Ludzie zaczęli liczyć każdą złotówkę. Trzeba było 

zrezygnować z niektórych przyjemności, by zaoszczędzić. Wszyscy 

pamiętamy wojnę o cukier – ludzie wykupowali go tak dużo, że 

zaczęło go brakować i wprowadzono limity. Zamieszanie było też z 

węglem na zimę – często ludzie stali w ogromnych kolejkach po 

kilka dni, żeby zapisać się na listę po opał. 

Rok 2022 zapamiętamy również z katastrofy ekologicznej na Odrze. 

Miała ona miejsce podczas wakacji. Już pod koniec lipca zaczęły do 

nas napływać niepokojące informacje o śniętych (martwych) rybach 

i zatrutej rzece. Z tygodnia na tydzień było tylko coraz gorzej. Za 

katastrofę odpowiedzialne były tzw. złote algi, czyli trujące 

chemikalia. Niewykluczone, że katastrofę mógł wywołać człowiek. 

Dużo też się działo w naszej szkole przez minione 12 miesięcy. 

Największym zaskoczeniem dla nas wszystkich było odejście pani 

Danuty Marynowskiej w trakcie poprzedniego roku szkolnego. Jej 

stanowisko zajęła pani Aneta Kwiatkowska. Dla mnie największym 

zdziwieniem było odejście naszej matematyczki, czyli pani Karoliny 

Nadlewskiej na zwolnienie lekarskie. Aktualnie na zastępstwie za 

nią jest pan Krzysztof Lewandowski. 

W minionym roku miała miejsce historyczna wycieczka . Całą 

szkołą wybraliśmy się na Politechnikę Bydgoską. W autobusach 

podzieleni byliśmy klasami, zaś na uczelni podczas warsztatów – 

zawodami i na małe kilkuosobowe grupy. Wraz z początkiem 

września stanowisko dyrektora opuściła pani Anna Banasiak. 

Pozostała z nami jako nauczyciel biologii. Obecnie dyrektorem 

naszej szkoły jest pan Radosław Wiśniewski. W październiku po raz 

pierwszy obchodziliśmy dzień dyni. Gościliśmy w tym dniu panie ze 

Stowarzyszenia Ziemi Dobrzyńskiej. 

 
Na nowy 2023 rok życzę wszystkim szczęścia, spokoju i radości 

oraz tego, żeby ta straszna wojna jak najszybciej się skończyła. 

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku! Pozdrawiam. 

 

Adam Kaślewicz, kl. II AT 
 


