
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Znacie kogoś, kto w tym roku kończy gimnazjum? Jeżeli tak, podrzućcie mu 
naszą ulotkę lub informator (wszystko dostępne na szkolnym korytarzu czy w 

sekretariacie szkoły).  

Niech inni wiedzą, że w naszej szkole fajnie jest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto piąty numer szkolnej PAUZY. Małymi krokami zbliżamy się do końca roku 
szkolnego.  Póki co cieszmy się wiosną i walczmy o dobre stopnie!  

Słowa na nadchodzące 
dni: 

Ucz się, ucz, bo nauka 
to potęgi klucz.  

Przysłowie polskie  
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Co w szkole piszczy, czyli SPW (Skrótowy Przegląd Wydarzeń) 

Biblioteka jak się patrzy  

Na drugim piętrze pełną parą ruszyła nowa biblioteka 
szkolna. Dostępne są w niej nie tylko lektury i 
podręczniki szkolne, ale również płyty z kursami 
językowymi oraz wiele innych ciekawych pozycji.   

 

Telewizja na korytarzu  

Chyba każdy zauważył już, że na naszych korytarzach pojawiły się nowe, 52-calowe 
telewizory. Szkolna telewizja powoli się rozwija, póki co na ekranach pojawiają się 
komunikaty dotyczące aktualnych spraw. Zerkajcie więc i bądźcie na bieżąco.  

 

Autonomiczna Liga Siatkówki Mężczyzn  

Jak wiadomo, sport to jeden z tych obszarów, w których 
czujemy się najlepiej. Uczniowie z klas 2 i 3 biorą udział w 
XVII edycji Autonomicznej Ligi Siatkówki Mężczyzn. Liga 
stoi na naprawdę wysokim poziomie, mecze są 
widowiskowe i pełne emocji. Naszym zawodnikom 
życzymy więc samych zwycięskich setów!  

Nowa strona internetowa  

Ach, jak pięknie teraz na www.szkolarzem.pl!  
Zaglądaliście już na nową stronę internetową naszej szkoły? 
Jeżeli nie, marsz do sieci. Witryna jest świeża, więc cały czas 
się zapełnia. Porządek, funkcjonalność, czytelny i przyjemny 
dla oka interfejs – wszystko dla Was. Mamy nadzieję, że się 
podoba!    

Otworzyły się drzwi  

Jeżeli ostatnimi czasy spotkaliście na szkolnym korytarzu 
grupki wędrujących gimnazjalistów, wiedzcie, że coś się 
dzieje.  A dzieje się to, że odbywają się u nas drzwi 
otwarte, podczas których tegoroczni absolwenci gimnazjów 
mają okazję przekonać się, jak wygląda nauka i życie w 
naszej szkole.   

 

Brawo Adam!  

Jak wiadomo, nasza szkoła sukcesami płynie.  Kolejną cegiełkę do szkolnego 
zbioru sukcesów dołożył ostatnio Adam Górzyński z klasy 2W. Adam od 8 lat 
trenuje zapasy, obecnie w klubie ULKS GRYF Wojnowo. 7 marca br. zdobył tytuł 
Mistrza Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym w 
wadze do 55 kg. Ma również na koncie wiele innych 
sukcesów zarówno krajowych, jak i zagranicznych (zajął 
między innymi 9-te miejsce na Mistrzostwach Europy w 
2014 roku). Wielkie gratulacje dla Adama! :)) 

 

I brawo Karol!   

Niedawno w Warszawie w ramach targów Euro Gastro 
odbył się konkurs Kulinarny Talent 2015 Roberta Sowy, w 
którym III miejsce zajął uczeń naszej Szkoły, Karol Klinger 
(klasa 2G).  

 

 

 

http://www.szkolarzem.pl/


Jaka to melodia?  

W ostatnim czasie spłynęła na 
nas fala muzyki i pozytywnych 
wibracji, a to wszystko za 
sprawą konkursu „Jaka to 
melodia?” przygotowanego 
przez panią Patrycję 
Jeleniewską. 11 marca 
uczniowie klas 2 i 3 podzieleni 
na drużyny mogli pochwalić 
się znajomością zarówno 

muzyki z poprzednich dekad, jak i najnowszych przebojów. W szranki stanęło 5 
drużyn. Główna nagroda powędrowała do dziewczyn z klasy 2FH: Agaty Winklarz, 
Magdy Rabędy oraz Oliwii Klepaczewskiej.  

W tygodnia A konkurs odbył się 20 marca, czyli przed kalendarzowym dniem 
wiosny. Po zmaganiach pełnych emocji zwyciężyły dziewczyny z klasy 1FH: Klaudia 
Borożyńska, Agata Frasz i Gosia Pawlisz.  

Pomiędzy rundami czas swoim głosem umilał nam Miłosz Szymanowski.  

Wielkie dzięki i gratulacje dla wszystkich uczestników!   

  

 

 

 

 

CrossFit, czyli prawdziwy wycisk  

CrossFit to program treningu 
siłowego i kondycyjnego oparty na 
rozwijaniu siły i masy mięśni. 
Intensywne ćwiczenia wspomagają 
odporność oddechową i 
wytrzymałość, a także ogólną 
sprawność, rozciągliwość oraz 
psychosomatykę. Ci, którzy 13 
marca znaleźli się w naszej sali 
gimnastycznej, wiedzą już, o czym 
mowa. Ci, którzy brali udział w turnieju, być może do dziś odczuwają jego skutki.   

Do rywalizacji stanęli przedstawiciele z klas 2 i 3. Część z nich wzięła udział w 
konkurencjach sprawnościowych, pozostali – w quizie wiedzy o sporcie. Najszybsza 
i najbardziej wytrzymała okazała się ekipa z klasy 2W (Adam Górzyński, Maciej 
Ruciński, Patryk Rosiak, a także Kamil Olhow, Adam Lebiecki i Tomasz Gąsior). 
Drugie miejsce zajęli chłopcy z klasy 3ME, zaś trzecie – dziewczyny z 2FH. 
Wszystkim jednak należy się ogromny szacunek za podjęcie wyzwania i naprawdę 
imponującą kondycję.  

  



Piłka i siatka, czyli walka o puchar dyrektora  

Wiecie, że siatkówka jako 
dyscyplina sportu powstała pod 
koniec XIX wieku? W 1985 roku 
w Holyoke w Massachusetts 
odbył się pierwszy pokaz piłki 
siatkowej, zwanej wówczas 
Minonette. Dziś jest to jedna z 
najpopularniejszych 
drużynowych dyscyplin sportu, 
w której jako kraj osiągamy 
znaczące sukcesy.  

18 marca odbył się u nas Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrekcji 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. 
Emocje i duch sportowej rywalizacji towarzyszyły zarówno zawodnikom, jak i tym, 
którzy mieli okazję obserwować zmagania z boku.  

I miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Samochodowych. Nasi chłopcy uplasowali 
się na drugiej pozycji, zaś na trzeciej – ekipa z Zespołu Szkół Drzewnych. 
Gratulacje!  

 

 

 

 

 

 

Wiosna!  

Kwiecień plecień, bo przeplata i tak dalej, i tak dalej…  Nie ma wątpliwości: 
wiosna nadeszła, a wraz z nią zieleń, słońce i przyjemny wiatr. I choć pogoda płata 
nam jeszcze figle, każdy chyba czuje, że zima odeszła na dobre, to znaczy aż do 
kolejnej zimy, ale do tego jeszcze duuużo czasu.   

W tym roku dzień wiosny przypadł na sobotę. Jednak dzień wcześniej uczniowie 
tygodnia A wzięli udział w wiosennych obchodach. Rano odbył się konkurs w 
„zbijaka”, w którym zwyciężyła klasa 2G. Następnie obejrzeliśmy film o zaćmieniu 
słońca, by potem zobaczyć to zjawisko na własne oczy. Zwieńczeniem pełnego 
wrażeń dnia był konkurs jaka to melodia. U „pierwszaków” główną nagordę 
zgarnęła drużyna z klasy 1FH (Klaudia Borożyńska, Agata Frasz i Małgorzata 
Pawlisz).  

Zwieńczeniem pełnego wrażeń dnia było spalenie marzanny, a raczej kilku 
atrakcyjnych, konkursowych marzann. Ogłoszono, że najpiękniejsza należy do klasy 
1C. Nic, tylko pogratulować!   

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Massachusetts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokazaliśmy się na targach  

31 marca w Hali Sportowej 
"Łuczniczka" w Bydgoszczy 
odbyły się 11 Bydgoskie 
Targi Edukacyjne, na 
których nie mogło nas 
zabraknąć! Przy starannie 
zaaranżowanym stoisku 
można było nabyć ulotki 
informacyjne, długopisy, 
notesy i inne gadżety, a 
także poczęstować się 

specjałami w postaci ciast, ciasteczek i przekąsek przygotowanych przez chłopców 
z klasy gastronomicznej.  

Blisko 50 uczniów pod wodzą opiekunów prezentowało ofertę edukacyjną naszej 
szkoły. Stoisko ZSZRZiP rzucało się w oczy i przyciągnęło tłumy zainteresowanych. 
Działaliśmy zgodnie i bez odpoczynku (nie licząc krótkiej przerwy na pizzę).  

Wszyscy spisali się na medal!  

 

 

 

 

 

 

 



Grono pedagogiczne z przymrużeniem oka  

Kto widział ostatnie przedstawienie zrealizowane przez członków naszego 
szkolnego kółka teatralnego? Z okazji prima aprilis uczniowie przygotowali 
prawdziwą gratkę dla tych, którzy lubią się pośmiać. W sali gimnastycznej mięliśmy 
okazję dowiedzieć się, jak wyglądają posiedzenia rady pedagogicznej oraz poznać 
recepty na to, by nasza szkoła stała się perfekcyjna.   

Agata „Kasia Drops” Winklarz, Aneta „Latynowska” Kops, Oliwia „Ula Korek” 
Hadrych, Ada „Perfekcyjna Pani Szkoły” Kluczyńska, Sandra „Magda Sernik” 
Stryczek, Robert „Przemysław Łoś” Szypuła, Emil „Makaronowicz” Wasela, Dominik 
„Fizykowski” Markowski, Kamil „Petara” Kaźmierski, Miłosz „Dyrektor” 
Szymanowski, Sylwia "Płaszczkiewicz” Dziurban, a także Magda „Sylwia Turban” 
Stefańska pokazali prawdziwe oblicze naszych nauczycieli.  Nad zgraniem całości 
czuwała bacznie pani Malwina Olejniczak.  

 

 

 

 

 

 

 

W świecie kosmosu   

Niedawno naszą szkołę odwiedziło przenośne planetarium. W sali gimnastycznej 
stanął niepozorny „namiot”, w którym można było dosłownie przenieść się do 
świata gwiazd. W podróż przez układ słoneczny zabrali nas pasjonaci kosmosu z 
Niedźwiad. Było naprawdę KOSMICZNIE!  

 

 

Do you know?  

I KNOW… - pod tym hasłem 
odbył się w naszej szkole 
konkurs wiedzy ogólnej z języka 
angielskiego dla klas I. W 
eliminacjach wyłoniono 10 
finalistów,. Zwyciężyła 
uczennica z klasy 1C - Paulina 
Rakoczy. II miejsce zdobył 
Bartosz Kobus z 1W, a trzecie – 
Patryk Matczak z 1ME. 
CONGRATULATIONS!  


