
 
MOC NAJPIĘKNIEJSZYCH ŻYCZEŃ ŚWIĄTECZNYCH 

DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SZKOŁY. 
Niech ten świąteczny czas da wszystkim 

wytchnienie od codziennej gonitwy, zabiegania,  
walki z czasem. Niech pozwoli zatrzymać się w tym 

pędzie i zwrócić się ku temu, co najważniejsze – 
RODZINIE. 
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W TEN NADCHODZĄCY PIĘKNY ŚWIĄTECZNY CZAS 

PRZESYŁAMY MOC ŻYCZEŃ DLA WSZYSTKICH WAS 

BY W WASZYCH DOMACH BYŁO PELNO RADOŚCI 

BY BYŁY PEŁNE ZNAJOMYCH PRZYJAZNYCH GOŚCI 

NIECH NIKOGO NIE ZABRAKNIE NA TWOJEJ WIECZERZY 

NIECH ATMOSFERA SZCZĘŚCIA WSZĘDZIE SIĘ SZERZY 

NIECH UŚMIECH ZAMIESZKA NA TWOJEJ TWARZY 

NIECH W TEGOROCZNE ŚWIĘTA CUD CI SIĘ ZDARZY 

  

CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ, WASZYM RODZINOM 

WSZYSTKIEGO, CO NAJBARDZIEJ POZYTYWNE I DOBRE… 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2023 ROKU! 

TURNIEJ RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ 

Wiktoria Dziórlikowska uczennica kl. III HTL  zdobyła wyróżnienie 

w 31 Turnieju Recytatorskim Poezji Patriotycznej w Rypinie.  

W konkursie wzięły udział również Agata Małkińska i Paulina 

Murawska z kl. IV AT. Wszystkie dziewczyny reprezentowały 

naszą szkołę godnie. Wykazały się wyjątkową postawą, 

umiejętnościami recytatorskimi i przede wszystkim ogromną 

wrażliwością na piękno żywego słowa. Serdecznie gratulujemy!

 



ZACZYTANY KĄCIK 

Nasza szkolna biblioteka to niezwykle przytulne i ciepłe miejsce. 

Mamy piękny, bogaty i wszechstronny księgozbiór. Mamy warunki, by 

na miejscu przysiąść i zaczytać się. Wszystko dzięki staraniom naszej  

p. Marcie Bednarczuk, pracującej w bibliotece, oddanej bezgranicznie 

swojej pracy, kochającej książki i przy okazji nas, którzy lubimy tu 

bywać. Kto pojawia się tu zbyt rzadko, niech wie, że wiele traci. 

Zapraszamy do naszego szkolnego przybytku wiedzy i rozrywki 😊 

 

 

Z WIZYTĄ W FIRMIE AGROMIL 

W dniu 15 listopada 2022 roku uczniowie wszystkich klas z 

kierunku mechanizacji rolnictwa i agrotroniki odwiedzili firmę 

Agromil w Lipnicy. Zapoznali się z maszynami firmy JCB i Valtra.  

Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy wszystkich wykładów, 

oglądaliśmy urządzenia i maszyny rolnicze. Mieliśmy możliwość 

osobiście wszystkiego dotknąć, obejrzeć,  sprawdzić działanie, wsiąść 

do pojazdów, poznać je od środka. Serdecznie dziękujemy za 

zaproszenie i umożliwienie nam poszerzenia własnej  wiedzy i 

umiejętności. 

 

 



SZLACHETNA PACZKA  

W tym roku nasza szkoła przyłączyła się do akcji Szlachetnej 

Paczki. Od 30 listopada do 8 grudnia 2022 roku prowadziliśmy  

zbiórkę żywności i środków czystości. W ten sposób możemy 

pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Zawsze 

pomagamy ze Szlachetną Paczką. DOŁĄCZ I TY do Szkolnego 

Koła Wolontariatu. Szczegółowych informacji zawsze udzielają 

Wam opiekunki SKW p. Justyna Bechcińska i p. Małgorzata B.-

Ciemniecka. W sobotę 10 

grudnia rozpoczął się 

"weekend cudów", czyli finał 

charytatywnej akcji, podczas 

którego wolontariusze 

rozwozili osobom 

potrzebującym paczki. Nasza 

społeczność szkolna też miała 

w tym swój mały udział, 

wyrazem czego jest 

podziękowanie.  

Z Pauliną Skrobisz – jedyną kobietą w technikum mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki rozmawiała Julka 

Liszewska. 

- Cześć. Dzisiaj porozmawiamy na temat szkoły.  

 - Bardzo chętnie.  

- Pierwsze pytanie. Czym jest dla Ciebie szkoła ?  

- Szkoła to przede wszystkim źródło wiedzy. Ale też 

miejsce zdobywania nowych znajomości, doświadczeń 

i nawet całkiem fajna forma rozrywki! Tak naprawdę w technikum są nasze ostatnie 

lata beztroskiego życia, które trzeba wykorzystać, jak najlepiej! 

 - W zupełności Cię rozumiem. A gdybyś miała porównać szkołę, porównałabyś ją 

do konia na biegunach czy stokrotki na polanie ?  

- Zdecydowanie wybrałabym konika na biegunach.  

- Dlaczego ? 

 - Konik na biegunach buja się w jedną i drugą stronę. To tak jak w szkole raz mamy 

dobre oceny, a raz gorsze. Jesteśmy właśnie jak takie koniki na biegunach.  

- Świetne porównanie! A czy podoba Ci się ocenianie uczniów stopniami. 

 - Nie za bardzo, moim zdaniem oceny o niczym nie świadczą, ponieważ jeden 

uczeń szybciej przyswaja wiedzę, a drugiemu jest trudniej. 

 - Zgodzę się z Tobą. A czy nasza szkoła przygotowuje nas do życia zawodowego ? - 

Myślę, że raczej tak. Nauczyciele z naszej szkoły próbują nas, jak najlepiej 

przygotować do życia zawodowego, bardzo przykładają się do swojej pracy podczas 

lekcji zawodowych. 

 - Bardzo dziękuję za wywiad i życzę wesołych Świąt! 



Marta Kamińska i Natalia Zagórska 

 świat ciekawostek  

o zwierzętach. 

Koszatniczki  

Są to gryzonie żyjące od 5 do 9 lat w 

domach. Ich długość ciała to 25-31cm.  

Są lekkie, ważą od 170g do 300g.  

Są to bardzo płochliwe zwierzęta, 

dlatego należy unikać przy nich gwałtownych ruchów.  

Są zwierzęta stadnymi, więc gdy nie mają towarzystwa czują się 

samotne wskutek czego piszczą. Koszatniczki to bardzo przyjazne 

zwierzęta i są chętne do zabawy. Zwierzęta te zawsze powinny 

mieć dostęp do siana. 

Koszatniczki są bardzo 

ruchliwe Są zwierzętami 

chorobliwymi. Trzeba 

uważać, co się im podaje do 

jedzenia , ponieważ są 

uczulone na wiele 

produktów.  

ZUZIA PELEWSKA POLECA… 

 

Chciałabym opowiedzieć o trylogii Moon. Pierwsza 

część ma tytuł „Obiecałam ci gwiazdy" i dzisiaj 

chciałabym skupić się właśnie na niej. Książka jest 

historią dziewczyny o imieniu Madison i chłopaku, 

który ma na imię Noah. Nastolatkowie poznają się 

w nietypowych warunkach, bo Madison gubi z szyi szalik, Noah znajduje go 

i tak dochodzi do pierwszej rozmowy, a także przyjaźni. Zabawne jest to, że 

byli oni sąsiadami przez długi, długi czas, a nigdy się nie spotkali. Gdy 

pewnego dnia Noah znika z rodzinnego miasta, Madison myśli, że nie chce 

się z nią przyjaźnić i wyjechał. Po kilku latach, Madison idzie do szkoły 

razem ze swoimi przyjaciółmi Gabrielem i Audrey. Gdy nauczyciel sprawdza 

obecność i wyczytuje imię nowego kolegi w klasie, Maddy zamiera. Noah 

dołącza do jej klasy. Gdy dziewczyna go widzi, przygląda mu się, widzi 

chłód i smutek w jego oczach. Oczekuje, od chłopaka wyjaśnień. Dlaczego 

zniknął bez słowa. Jednak nie jest to takie proste, bo Noah zbudował wokół 

siebie mur, przez który ciężko się przebić. Jednak Maddy się to udaje. Jak 

potoczą się losy bohaterów i czy dziewczynie uda się powrócić do dawnej 

przyjaźni sprzed kilku lat, tego można dowiedzieć się w tej książce. Jest to 

bardzo wzruszająca historia. Polecam ją Wam do przeczytania. Na chłodne, 

zimowe/jesienne wieczory jest idealna.                        



OD ADAMA - NASZEGO GŁÓWNEGO REDAKTORA… 

O świętach Bożego Narodzenia 

 
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jest to czas świętowania w 

gronie najbliższych i spotkań przy świąteczny stole. Boże 

Narodzenie kojarzy się  nam przede wszystkim z choinką, 

prezentami, opłatkiem, szopką i … Kevinem w TV. Jest to święto 

upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Boże Narodzenie trwa 3 

dni. Pierwszy dzień to Wigilia. W wielu domach to nerwowy dzień – 

gospodynie muszą zrobić potrawy, uprasować obrus, spakować 

prezenty. Do kolacji wigilijnej zasiadamy, gdy na niebie pojawi się 

pierwsza gwiazdka. Zanim zasiądziemy do wigilijnego stołu, 

dzielimy się opłatkiem, by złożyć życzenia sobie i najbliższym. 

Potrawy, które pojawiają się na wigilijnym stole to np. pierogi z 

kapustą i grzybami, tradycyjny karp, barszcz czerwony z uszkami i 

kutia. Potraw musi być 12. Po kolacji wigilijnej szukamy prezentów 

pod choinką. Jest radość, ale także łzy wzruszenia. Potem 

wieczorem zwykle zasiadamy przed telewizorem, by włączyć Polsat 

i obejrzeć „Kevina” (nie ma świąt bez Kevina     ). Następnie o 

północy idziemy na pasterkę. Pierwszy i drugi dzień świąt Bożego 

Narodzenia to głównie spotkania w gronie najbliższych i mnóstwo 

jedzenia, które i tak trzeba będzie zamrozić, bo się nie da tego 

wszystkiego zjeść przez dwa dni. W domach i na ulicach można 

spotkać oświetlenie świąteczne, które zwykle ma formę gwiazdy 

albo czapki Mikołaja. Zgodnie z tradycją choinkę należy rozebrać 

najpóźniej do 2 lutego, czyli do dnia Matki Boskiej Gromnicznej. W 

tym dniu choinka jest rozbierana także w kościele w Watykanie. 

Zdejmowane są też z domów świąteczne dekoracje. 

Moc świątecznych życzeń dla wszystkich śle Adam Kaślewicz. 

 

 

W PARKU TRAMPOLIN 

Klasy pierwsze I BTH I LTF 

wyjechały na wspólną wycieczkę 

integracyjną do Torunia. 

Odwiedziliśmy park trampolin, 

w którym co niektórzy wykazali 

się niezwykłą kondycją. Byliśmy 

w galerii Plaza, podziwialiśmy 

świąteczny wystrój, który dał 

nam odczuć bliskość świąt. Nasz wyjazd zakończyliśmy 

seansem filmowym w Cinema City filmem „Listy do M 5”. 

Radośni choć troszkę zmęczeni wróciliśmy do Nadroża. Już 

myślimy o kolejnym wyjeździe. 

 



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.  

 

„INDEKS DLA ROLNIKA” 

7 grudnia 2022 r. uczniowie naszej szkoły: Nikola Kełpińska,  

Błażej Ciechacki oraz Kacper Pniewski wzięli udział  

w II etapie IX edycji Konkursu "Indeks dla Rolnika",  

który był organizowany w ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej 

 w Starym Brześciu przy współpracy z Politechniką Bydgoską.  

Na zakończenie, po teście wiedzy z zakresu produkcji roślinnej  

i zwierzęcej, uczniowie mieli przyjemność obejrzeć występy 

zespołu folklorystycznego prezentującego muzykę kujawską  

w Brzeskim Centrum Kultury i Historii "Wahadło". 

  



" TRADYCYJNE NAKRYCIE STOŁU BOŻONARODZENIOWEGO". 

Dnia 08.12.22 r w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs 

Świąteczny pt.: „TRADYCYJNE NAKRYCIE STOŁU 

BOŻONARODZENIOWEGO". W konkursie wzięli udział uczniowie: 

ZST w Lipnie, ZS w Skępem, ZS CKZ w Grubnie, ZS CKR w 

Bydgoszczy, ZS CKR w Powierciu, ZS CKR w Studzieńcu oraz z 

naszej szkoły. Drużyny wykazały się znajomością zasad 

nakrywania stołu, dobrą organizacją pracy, kreatywnością, 

pracowitością. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom. 

Zapraszamy ponownie za rok! 

 

POMAGAMY ZWIERZĘTOM 

W ciągu listopada skupiliśmy się także na różnorodnej działalności w 

celu pomocy zwierzętom. Zbieraliśmy pieniądze, ale także gotowe 

produkty, przedmioty dla zwierząt w schronisku. Za wszystkie podjęte 

działania zostaliśmy docenieni serdecznymi podziękowaniami dla 

całej społeczności szkolnej za przyłączenie się do zbiórki karmy 

dla Azylu dla skrzywdzonych zwierząt w Lipnie  

 

 



Konkurs na Zawodową Bombkę Choinkową 

 

Konkurs na 

Zawodową Bombkę 

Choinkową 

rozstrzygnięty:  

- I m. - Aleksandra 

Dlugokęcka,  

- II m. -  Patrycja 

Witkowska,  

- III m.  - Kinga 

Chorębiewska.  

W konkursie wyróżniono Kamilę Blaszkiewicz i Mariusza 

Motylewskiego.  

 

 

Dziwne zwyczaje świąteczne na świecie 
• Chowanie mioteł w dniu Wigilii – to świąteczny zwyczaj w 

Norwegii. ... 

• Oczyszczanie w saunie – to tradycja panująca w 

Finlandii. ... 

• Jedzenie z KFC – choć Japończycy nie obchodzą świąt 

Bożego Narodzenia, to bardzo podoba im się świąteczna 

atmosfera. ... 

• Rzucanie butem – rozpowszechniona w Czechach 

tradycja polega na rzucaniu butem podczas świąt 

(plecami do drzwi i za siebie, przez ramię) w celu 

znalezienia męża. ... 

• W Indiach bombki zwykle zawisają na drzewkach 
bananowych albo mangowcach. 

• W Wenezueli  ulice są zamykane dla ruchu 
samochodowego, żeby zrobić miejsce dla osób jadących 
do kościoła w Wigilię na rolkach.  

•  Niemcy bardzo kochają pikle. Miłość jest tak wielka, że 
wieszają je na drzewku bożonarodzeniowym. 

• W ukraińskich domach znajdziemy drzewka przystrojone 
pajęczynami. 

• Na Słowacji podczas wigilijnej kolacji głowa rodziny sięga 
po łyżkę, nabiera jedną z tradycyjnych potraw, a potem z 
zadowoleniem ciska nią w sufit. Taką tradycję ciągle 
można spotkać w niektórych słowackich i rosyjskich 
domach. Im więcej jedzenia przyklei się do sufitu, tym 
więcej szczęścia będą mieli domownicy… 



MIKOŁAJKI W NASZEJ SZKOLE 6 grudnia w naszej Szkole odbył 

się Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej. W rozgrywkach wzięły udział 

reprezentacje wszystkich klas. Po rozegraniu 15 spotkań Mistrzem 

Szkoły okazała się klasa 4AHL, która w finale pokonała klasę 3 ATB. 

Trzecie miejsce uzyskały klasy 2ATB i 4AT. Gratulujemy zwycięzcom 

oraz wszystkim 

zawodnikom. Na 

zakończenie 

turnieju, przy 

głośnym dopingu 

całej społeczności 

szkolnej, odbył się mecz nauczyciele - uczniowie. Było super! 

 Decyzją Dyrektora p. R. Wiśniewskiego w 

międzyklasowym konkursie  na przebranie 

mikołajkowe organizowanym przez 

Samorząd Szkolny zwyciężyła klasa IV AT. 

Uczniowie otrzymają słodycze na klasowy 

stół wigilijny. Wręczy je osobiście P. 

Dyrektor 22 grudnia. Zwycięskiej klasie 

serdecznie gratulujemy. 

 

Spółdzielnia Uczniowska 

również przyłączyła się do 

świętowania Mikołajek. W 

tym wspaniałym dniu 

mogliśmy skosztować 

pysznej gorącej czekolady 

oraz innych gorących 

napojów, do których 

dołączony był słodki 

dodatek w postaci cukierka. 

Sklepik szkolny w tym dniu 

również w swojej ofercie 

miał kostkę piernikową.  


