
Gazetka  
Branżowej Szkoły 
Rzemiosła  
i Przedsiębiorczości           
w Bydgoszczy 

 Mamy przyjemność oddać w Wasze ręce pierwszy w tym roku 
szkolnym numer szkolnej gazetki. Znajdziecie w nim informacje 
przypominające kilka wydarzeń związanych z życiem szkoły, trochę 
porad, ciekawe wywiady z naszymi uczniami. 

Jeśli sami coś piszecie, tworzycie i chcielibyście się tym podzielić      
z innymi, zapraszamy do współpracy! A może macie pomysł na stałą 
rubrykę w „Pauzie” i jesteście gotowi ją prowadzić? Serdecznie 
zapraszamy! 

Redakcja „Pauzy” 

 

Kup „Pauzę” i skorzystaj! 
Zakup gazetki szkolnej upoważnia do jednorazowego zwolnienia       
z odpowiedzi ustnej. W środku gazetki znajdziecie kupon, który 
należy przekazać nauczycielowi.  

REGULAMIN   

1. Kupon należy przekazać nauczycielowi przed rozpoczęciem 
odpytywania. 

2. Kupon zwalnia TYLKO z odpowiedzi ustnej. 

3. Kupon nie zwalnia z kartkówek i sprawdzianów. 

4. Ważny jest tylko kupon z oryginalną pieczęcią szkoły. Nie wolno 
posługiwać się kserokopią kuponu. 

5. Z kuponu wolno skorzystać tylko na jednej lekcji. 

6. Kupon należy wykorzystać do 20 marca 2020r. 

 

Setna rocznica 
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niepodległości     
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W tym numerze 
między innymi: 

Witamy po przerwie ! 

PAUZA 
I/2019/2020 PAUZA 

 

A na początek... 
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie  wyraz „chętnie” w zdaniu: „Uczniowie chętnie  
wracają do szkoły po wakacjach”? 

Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, panie profesorze! 



 

 16 września 2019r. powitani zostali         
w murach naszej szkoły Uczniowie klas 
pierwszych. Uroczyste rozpoczęcie Roku 
Szkolnego 2019/2020 odbyło się w sali 
gimnastycznej w dwóch turach. Jako pierwsi 
zaproszeni zostali  absolwenci szkół 
podstawowych, a następnie absolwenci 
gimnazjów. Pani Dyrektor przekazała 
najważniejsze informacje organizacyjne szkoły, 
po czym uczniowie udali się na krótkie 
spotkania z wychowawcami klas. 
 W tym roku w dziesięciu klasach 
pierwszych uczniowie kształcą się między 
innymi w zawodach: fryzjer, kucharz, 
sprzedawca, elektromechanik pojazdów 
samochodowych, mechanik pojazdów 
samochodowych, cukiernik. Są też klasy             
o profilach wielozawodowych. 
 Nowością jest jedyna w Polsce klasa 
patronacka, której uczniowie odbywają praktyki 
w Cukierni SOWA. Jest to rezultat podpisanego 
16 maja 2019r. porozumienia między naszą 
szkołą, a Cukiernią SOWA. 

 Ponad miesiąc później,   18 października 
2019r. w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbyło 
się Pasowanie na Ucznia Rzemieślnika         
oraz Ślubowanie Klas I BSISRiP w Bydgoszczy. 
Na tę uroczystość zaproszeni zostali liczni goście - 
przedstawiciele Kujawsko - Pomorskiej Izby 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości   w Bydgoszczy,     
czyli organu prowadzącego naszą szkołę,                  
czy przedstawiciele władz miasta.                        
 W tym dniu  nagrody odebrali najlepsi 
uczniowie klas drugich i trzecich, a Dyrekcja wręczyła 
podziękowania pracodawcom i nauczycielom. 
Uczniowie szkoły zaprezentowali również swoje 
talenty w czasie występów artystycznych.          
 Podczas  ślubowania panowała uroczysta           
i podniosła atmosfera. Pierwszoklasiści czuli powagę 
chwili i godnie reprezentowali swoją szkołę. 

 

Str. 2 PAUZA 

Powitanie klas pierwszych... 

...i pasowanie na Ucznia-Rzemieślnika oraz ślubowanie 
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 8 listopada 2019 r. odbył się w naszej szkole 
apel z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Przygotowany został przez uczniów 
klasy 2 GS. Udział w nim wzięli uczniowie klas 
drugich i trzecich. 
 Prowadzący, w krótkim rysie historycznym, 
przypomnieli okoliczności utraty przez Polskę 
niepodległości, walkę Polaków o jej odzyskanie 
oraz powrót Rzeczpospolitej na mapę Europy. 
Uczniowie mogli wysłuchać wierszy i pieśni           
o tematyce patriotycznej - „Roty”, „Warszawianki 
1831 roku”, pieśni „My, Pierwsza Brygada”. 
 W trakcie uroczystości panował podniosły 
nastrój. Uczniowie w powadze i zadumie 
uczestniczyli w apelu. 

101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 

 Po przejęciu władzy, 20 stycznia 1920 
roku, do Bydgoszczy wkroczyły pierwsze 
polskie oddziały wojskowe, a 22 stycznia,     
na Placu Wolności, odbyła się defilada.       
Nie zabrakło wiwatujących tłumów 
bydgoszczan, a punktem kulminacyjnym była 
wielka manifestacja na Starym Rynku. 
 Przejście Bydgoszczy pod władzę 
Polski stało się faktem. Radosne uniesienie 
trwało długo. Świętowano przez wiele dni,    
aż wreszcie władze miejskie na łamach gazet 
zaapelowały o powrót do pracy. Nastał czas 
odbudowy polskiej państwowości.   

 Uczniowie, którzy przygotowali apel, 
przypomnieli,     że     20 stycznia 2020 roku, 
obchodzić będziemy 100-lecie odzyskania 
niepodległości przez Bydgoszcz, bowiem 
upragniona wolność do naszego miasta 
dotarła później. Bydgoszcz powróciła            
do Polski na mocy postanowień Traktatu 
Wersalskiego, który wszedł w życie              
10 stycznia 1920 roku.  

 19 stycznia 1920 roku przejęta została          
w Bydgoszczy władza od administracji 
niemieckiej. Burmistrz Hugo Wolff przekazał 
symbol i czne  klucze  Komisarzowi 
Generalnemu Rządu Rzeczpospolitej Polskiej 
na Bydgoszcz, Janowi Maciaszkowi. 

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Bydgoszcz 

Podczas  apelu, o symbolicznej godzinie 11:11, 
uczniowie naszej szkoły odśpiewali cztery zwrotki 
hymnu narodowego. Tym samym Branżowa Szkoła 
I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości                
w Bydgoszczy wzięła udział w akcji "Szkoła         
do hymnu". Jest to kontynuacja ubiegłorocznej 
inicjatywy "Rekord dla Niepodległej”. 

 



 25 listopada 2019 r. mieliśmy przyjemność gościć  w naszej szkole Panią Jowitę 
Woszczyńską, złotą medalistkę Cake Designers World Championship 2019                          
w Mediolanie. Przyjęła Ona zaproszenie Pani Beaty Lewńskiej. 

 Podczas spotkania dowiedzieliśmy się wiele          
na temat Mistrzostw Świata w Dekorowaniu Tortów,      
na temat tortu pokazowego oraz poznaliśmy odpowiedzi 
na nurtujące nas pytania: jakie techniki stosowała 
podczas dekoracji tortów, skąd czerpie inspiracje, jak 
długo pracuje w zawodzie cukiernika, ile czasu zajęła jej 
praca nad mistrzowskim tortem. 

 Pani Jowita pokonała kilkunastu  konkurentów        
z całego świata i zdobyła prestiżowy tytuł. Była już 
nagradzana na konkursach. Dwa lata temu                       
na Mistrzostwach Świata zajęła trzecie miejsce. Pracuje    
w Cukierni „Sowa” od pięciu lat. Z wykształcenia jest 
filozofką, a pieczenie i dekorowanie słodkości było 
wcześniej wyłącznie jej hobby. Jest wspaniałym 
przykładem tego, że warto rozwijać i pielęgnować swoje 
pasje. 

 Spotkanie z Panią Woszczyńską było dla nas niezwykłe i inspirujące. 
Oliwia Mańkut, kl. 1Cg 

 Rozmawiamy z uczennicami kl. 3GH, uczestniczkami prestiżowego konkursu 
kulinarnego: Wiktorią Giemską, która w ubiegłorocznej edycji konkursu zajęła      
trzecie miejsce, Magdą Fackowską, uczestniczką tegorocznego półfinału oraz Julią 
Demską, wyróżnioną w finale tegorocznej edycji. 

Dziewczyny, co to był za konkurs? Przybliżcie nam, na czym polegały konkurencje. 

W. Był to konkurs „Młody Kreator Sztuki Kulinarnej”. J. Należało przygotować danie główne 
w 1,5 godziny, wydać je na sześciu talerzach i opowiedzieć o nim pięcioosobowemu  jury.     
M. W ubiegłym roku tematem przewodnim było danie główne z indyka, w tym roku była      
to kasza i bakłażan.  

Jakie konkretnie dania przygotowywałyście? 

W. Zrobiłam roladkę z indyka z suszonymi pomidorami, bazylią i pistacjami, sos                   
ze smardzów, pierogi z wątróbką i puree  z pietruszki. J. Ja przygotowałam kaszę perłową    
z puree z bakłażanem, consomme grzybowym, żel z pomarańczy, grzybki shimeji, krwawnik 
shisho i gwiezdnicę oraz tofu marynowane w paście marmite.  

Spotkanie z Mistrzynią Świata 

Wielki sukces Kreatorek Sztuki Kulinarnej! 

Str. 4 PAUZA 



M. Moim daniem była roladka z bakłażana i cukinii faszerowana kaszą bulgur  i cebulką 
chutney, podana na galaretce z dyni z panierowanym ziemniakiem truflowym. 

Co skłoniło was do udziału w konkursie? 

M. Moja decyzja o udziale w konkursie podyktowana była chęcią spróbowania własnych 
możliwości w innej sytuacji niż praktyki. W. W moim przypadku to był impuls. Decyzję 
podjęłam nagle. J. Chciałam zobaczyć, na co mnie stać        
i co mogę osiągnąć. 

Czy byłyście zdane na siebie, czy ktoś wam pomagał? 

W. Miałyśmy wsparcie ze strony szkoły i naszych szefów     
z praktyk.. J. Od początku pomagała nam Pani Beata 
Lewińska i Dyrekcja szkoły. Ja też miałam wsparcie 
opiekuna praktyk. M. Mnie do konkursu przygotowywał 
szef kuchni Hotelu „Słoneczny Młyn”, Pan Arkadiusz 
Ciesiński. Poświęcał swój wolny czas, mogłam 
wykorzystywać jego sprzęt  i produkty.  

Kto gotuje u Was w domu? 

J. Głównie mama. Ja jej pomagam. M. U nas jest podział 
obowiązków. W. Posiadamy z mamą różne smaki.            
Pod względem gotowania się nie dogadujemy. 

Jakich dań chciałybyście spróbować? 

J. Chętnie spróbowałabym różnych dań z owoców morza. W. Mnie również ciekawią takie 
produkty. M. Nie mam wybranych dań. Chętnie spróbuję wszystkich dań, które są dla mnie 
nowe. 

Czy macie jakieś autorytety kulinarne? 

M. Moim autorytetem jest wspomniany już przeze mnie Pan Arkadiusz Ciesiński.  Został 
szefem kuchni w tak młodym wieku. Mimo to radzi sobie świetnie ze wszystkim. Ma pasję     
i potrafi się nią dzielić i  zarażać nią młodych ludzi. J. Dla mnie autorytetem jest Pan 
Dariusz Gibas, szef kuchni w  Restauracji Weranda             
w hotelu Bohema, w której mam praktyki. Posiada ogromną 
wiedzę na temat kuchni całego świata. Pomimo młodego 
wieku ma duże doświadczenie i wielkie zdolności. 

Jakie macie plany na przyszłość? 

W. Myślę, żeby w przyszłości połączyć zawód zdobyty          
w szkole z dietetyką. M. Będę się jeszcze dokształcać             
i marzę o tym, by w przyszłości otworzyć własną 
restaurację. J. Mnie bardzo interesuje psychologia                
i muzyka. Myślę, aby w przyszłości, poza wyuczonym 
zawodem, rozwijać się również w tych kierunkach. 

Dziękujemy Wam za rozmowę i życzymy kolejnych 
sukcesów. 

Natalia Adamska i Karolina Skrzypińska, kl. 3 GH 
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 Przeciętnie na głowie człowieka znajduje się ok. 100 tys. włosów. Czas trwania cyklu 
włosowego to mniej więcej 4 lata, dlatego każdego dnia człowiek traci ok. 100 włosów, które 
zastępowane są nowymi. Aby włosy rosły zdrowe i mocne należy zadbać o dostarczenie 
organizmowi odpowiednich składników pokarmowych odżywiających włosy od wewnątrz. 

 Podstawowym budulcem włosa jest białko zwane keratyną. Składa się ono z wielu 
różnych AMINOKWASÓW, z których największą rolę odgrywają cysteina, metionina              
i tryptofan. 

Cysteina odpowiada za prawidłowy wzrost włosów, a jej niedobór powoduje, że stają się one 
słabsze i tracą swój połysk. Metionina przeciwdziała suchości i łamliwości włosów. Wpływa 
także na odpowiednie tempo ich wzrostu. Niedobór tryptofanu zaś prowadzi do rozwoju 
łysienia rozlanego. 

 Bardzo ważną rolę w procesie powstawania i wzrostu włosów odgrywają również 
SKŁADNIKI MINERALNE. Cynk przeciwdziała nadmiernemu przesuszaniu się włosów, 
zapobiega ich wypadaniu oraz zapewnia im elastyczność. Miedź wpływa na odpowiednią 
pigmentację włosów. Jej niedobór prowadzi do zmian w strukturze włosów i powoduje         
ich odbarwienie. Żelazo natomiast przeciwdziała łamliwości włosów, obniża skłonność do ich 
wypadania. Powoduje, że stają się one grubsze. Magnez wzmacnia włosy i zapobiega 
łupieżowi. Selen zaś stanowi ochronę przed szkodliwym działaniem promieniowania 
słonecznego i zapobiega przesuszaniu się włosów. 

 Na stan włosów istotny wpływ mają również WITAMINY. Witamina A bierze udział    
w syntezie keratyny. Niedobór witaminy A osłabia strukturę włosów, powoduje                   
ich przesuszanie i wzmaga łamliwość. Witamina E odżywia cebulki włosów i pobudza wzrost 
nowych włosów. Jej niedobór również powoduje przesuszanie się włosów oraz nadmierne 
wypadanie. Witamina C wzmacnia naczynia krwionośne, którymi transportowane                
są składniki odżywcze do skóry głowy. Witaminy z grupy B (B1, B5, B6) stymulują wzrost 
włosów. Ich niedobór powoduje przetłuszczanie się włosów, brak połysku, elastyczności, 
puszystości. Niedobór  witamin B5 i B12 jest przyczyną przedwczesnego siwienia.       

Monika Prętka, kl. I Fg         

Str. 6 PAUZA 

Drugie miejsce w „Żywiołach”! 

Czego potrzebują nasze włosy? 

  28 listopada w Zespole Szkół Zawodowych 
Rzemiosła w Inowrocławiu odbył się konkurs 
fryzjerski zatytułowany „Żywioły”.  

 Naszą szkołę reprezentowały: Agata 
Kwiatkowska z kl. 2 F, Dominika Matusik oraz 
Jessica Nichczyńska z kl. 3F. Makijaże wykonała 
Roksana Hałasa z kl. 3F. 

 Serdecznie gratulujemy Agacie Kwiatkowskiej 
za zdobycie drugiego miejsca! Jesteśmy bardzo 
dumni! Agata wykonała fryzurę i ubiór o tematyce 
ZIEMIA. 



 Nie od dziś wiadomo, że w naszej szkole młodzież realizuje swoje marzenia, 
kształcąc się w poszukiwanych na rynku pracy zawodach. Jednym z nich jest 
fryzjerstwo. Mam przyjemność, w wolnej chwili, krótko porozmawiać z Anitą, 
która już dłuższy czas kształci się w tej profesji. 
 
Anita, skąd u Ciebie zamiłowanie do fryzjerstwa? 

Fryzjerstwo jest dziedziną bardzo kreatywną, w której  wyrażane są  własne emocje                
i uczucia. Poprzez dopasowanie odpowiedniej fryzury sprawiam innym osobom dużą 
przyjemność. Stąd wybór tego, czego się uczę. 

Wolisz stylizacje damskie czy męskie? 

U mężczyzn pracuje się bardzo technicznie, ale można wyrazić swoje uczucia, natomiast  przy 
damskich stylizacjach można pracować bardziej kreatywnie. Czuję się dobrze w obu 
stylizacjach. 

Jakie są najnowsze trendy we fryzjerstwie? 

Aktualnie bardzo modne są grzywki w strzyżeniach. W koloryzacji jednak modne jest, aby 
kolor przechodził od ciemniejszej do  jaśniejszej barwy na końcach włosów. 

Jaka fryzura do pracy, a jaka na imprezę? 

Do pracy polecam fryzurę bardziej klasyczną, ale elegancką. Natomiast na różne okazje - 
jubileusze, prywatki, wesela -  można sobie pozwolić sobie na coś ekstrawaganckiego. 

Od czego zależy kolor włosów? 

Kolor włosów dobieramy bezpośrednio do danej osoby. Wszystko zależy od koloru oczu, 
odcienia skóry oraz tego, co ktoś ubiera na co dzień. 

Jak dobierasz kolory? Czy kierujesz się gustem klientów, czy raczej wymogami 
mody? 

Wszystko jest ważne. Nawet praca, którą dana osoba wykonuje. Zazwyczaj kieruję się typem 
urody, a także upodobaniami klienta. 

Skąd czerpiesz inspiracje? 

Inspirują mnie moje koleżanki z pracy i szefowa oraz najnowsze trendy, które można 
zobaczyć w internecie. 

Czy uważasz, że fryzury są dziełami sztuki? 

Praca fryzjera jest pracą artystyczną, to co tworzy fryzjer, jest dziełem sztuki. 

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów  w życiu osobistym i w pracy. 

Piotr Sobański 

Fryzjerstwo - codzienne tworzenie małych dzieł sztuki 
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Harmonogram II semestru roku szkolnego 2019/2020 
27.01.2020r. - 09.02.2020r. - Ferie zimowe 

10.02.2020r. - Rozpoczęcie II semestru - tydzień „B” 

03/04 2020r. - Rekolekcje Wielkopostne 

09.04.2020r. - 14.04.2020r. - Przerwa Wielkanocna 

08.05.2020r. - Klasyfikacja wstępna klas II i III 

15.05.2020r. - Klasyfikacja wstępna klas I 

21.05.2020r. - Zebrania Rodziców i „drzwi otwarte” 

29.05.2020r. - Klasyfikacja semestralna klas I, II, i III dla pracodawców 

05.06.2020r. - Klasyfikacja roczna uczniów klas I, II i III 

11.06.2020r. - 12.06.2020r. - Dni wolne od zajęć dydaktycznych (Boże Ciało) 

26.06.2020r. - Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły 

Warto przeczytać... 
 „Więzień labiryntu" to pełna akcji i nieustającego 
napięcia książka, która chwyci czytelnika za gardło i nie 
puści aż  do ostatniej strony, ponieważ każde wejście           
do Labiryntu może skończyć się śmiercią... 
 Gdy główny bohater budzi się w windzie, jedyną 
rzeczą, którą pamięta, jest jego imię, Thomas. Po otwarciu 
drzwi windy jego oczom ukazuje się grupka chłopców, która 
wita go w Strefie -  miejscu gdzie jedzą, piją i śpią. Strefa 
ogrodzona jest wysokimi murami. 
 Tak samo jak główny bohater, żaden z chłopców nie 
wie,   jak wydostać się z tego miejsca ani w jakim celu zostali       
tu zesłani. Dzień później miejsce ma dziwne zdarzenie, 
ponieważ winda znów rusza, przywożąc do Strefy nowego 
mieszkańca. Gdy drzwi windy otwierają się, zapada martwa 
cisza. W skrzyni leży nieprzytomna dziewczyna, która       
ma   w dłoni  list. Do wszystkich dociera, że od tej pory,     
nic nie będzie już takie samo. 
 Książka Jamesa Dashnera to jedna z lepszych 
powieści  dla młodzieży. Wywołuje u czytelnika wiele emocji, 
takich jak smutek, złość, radość itp. Książkę tę czyta się 
łatwo, szybko i  przyjemnie. W powieści tej można odnaleźć 
wiele barwnych postaci. Każdy czytelnik znajdzie kogoś,       
z kim będzie mógł się utożsamić. 

Oliwia Wienckowska, kl.I Fg 

I na koniec.. 
Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy: 

- Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego… 

- Ja też. Pani znowu powie, że od siebie ściągaliśmy! 


