
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Do końca roku szkolnego pozostały 34 dni (stan w momencie drukowania tego 

numeru PAUZY). Lato już za pasem, dlatego warto dopiąć ostatnie szkolne 

sprawy, by móc zrobić sobie prawdziwą przerwę od nauki.  
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Ucz się, ucz, bo nauka 
to potęgi klucz.  

Przysłowie polskie  
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Otworzyliśmy drzwi  

W połowie kwietnia odbyły się                

u nas drzwi otwarte. W ciągu 

czterech godzin przez szkołę 

przewinęło się grono 

gimnazjalistów zainteresowanych 

kontynuowaniem nauki właśnie             

w naszych murach. W sali 

gimnastycznej pojawiły się stoiska 

kucharzy, cukierników, 

mechaników i elektromechaników. 

Stanęli przy nich oczywiście nasi 

niezastąpieni uczniowie, którzy wprowadzali przybyłych w tajniki swoich 

zawodów. Pojawili się u nas również przedstawiciele KRESKI oraz DROBEXU. 

Można było smacznie zjeść, dowiedzieć się czegoś o szkole, złożyć podanie o 

przyjęcie i po prostu miło spędzić czas.   

 

 

 

 

 

 

 

 



I KNOW… TEST  

Jakiś czas temu uczniowie z klas 2 i 3 próbowali swoich sił w potyczkach z językiem 

angielskim. Do testu podeszło wielu śmiałków, co świadczy o potrzebie rozwijania 

umiejętności językowych. Wśród drugoklaststów z testem najlepiej poradził sobie 

Robert Szypuła z klasy 2C, tuż za zim uplasował się Paweł Kroplewski, trzecie 

miejsce zajęła Oliwia Hadrych (2FH).  

Trzecioklastisą, który stanął na najwyższym stopniu językowego podium został 

Bartosz Starzak (2G), srebro wywalczył Daniel Chmiel (3W), zaś brąz – Izabela 

Werling (3G).  

CONGRATULATIONS!  

 

 

 

Torty na miarę liczby Pi  

Jak wiadomo, talentów w naszej szkole nie brakuje, czego dowodem są sukcesy 

uczniów w różnego rodzaju konkursach pozaszkolnych. Niedawno, w ramach 

"Festiwalu liczby Pi na dwóch brzegach Brdy" odbył się konkurs cukierniczy 

,,Sweet Pi's'', na którym nie mogło nas zabraknąć.  

Wypieki uczniów z klas cukierniczych prezentowały się, jak widać na 

zdjęciach, bardzo interesujące (i pewnie tak też smakowały). Najwyżej 

oceniony tort został wykonany przez Damiana Bandocha z klasy 2C. Na 

drugim miejscu znalazła się Aleksandra Patryans, zaś na trzecim Monika 

Kłosowska. Wyróżnienie powędrowało do Sebastiana Pala oraz Agaty 

Ptaszek. 

Ma się rozumieć – gratulujemy!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Międzynarodowy Turystyczny Wyścig i Spływ Kajakowy 
BRDA 2015 

18 kwietnia, podczas gdy 

jedni uczniowie czuwali 

przy stoiskach na 

drzwiach otwartych, inni 

pomagali przy organizacji 

X Międzynarodowego 

Turystycznego Wyścigu             

i Spływu Kajakowego 

BRDA 2015. Dziewczyny             

z klasy 1FH - Sandra 

Stryczek, Małgosia Pawlisz 

i Patrycja Urbaniak godnie reprezentowały naszą szkołę.  

W jednym z kajaków zajął miejsce pan Piotr Paradowski, nasz pan od fizyki.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kajakowy zawrót głowy  

Sezon kajakowy ruszył pełną 

parą, o czym przekonali się 

również nasi uczniowie.                          

9 maja wzięli udział w spływie 

zorganizowanym oczywiście 

przez specjalistę ds. sportów 

wodnych i lądowych, pana 

Piotra Paradowskiego. O godz. 

9.00 ekipa wyruszyła z Janowa, 

by popołudniu zakończyć 

wyprawę wspólnym grillowaniem.  

Pogoda, jak widać na załączonych zdjęciach dopisała. Nasi chłopcy z uśmiechem              

i zapałem podeszli do wiosłowania i trzeba przyznać, że radzili sobie doskonale.  

Wielkie podziękowania dla opiekunów – pana Piotra oraz pani Doroty Gendek, a 

także sponsorowi – Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Bydgoszczy.  

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

 

Współpraca z PESĄ 

Znacie już najnowsze wieści 

dotyczące współpracy naszej 

szkoły z firmą Pojazdy Szynowe 

PESA Bydgoszcz SA? W ubiegłym 

roku podpisaliśmy z PESĄ 

porozumienie w sprawie 

realizacji praktyk zawodowych. 

28 maja nastąpi uroczyste 

podpisanie umowy o patronacie.  

Co to oznacza dla naszej szkoły? Firma będzie dotować klasę, udostępni uczniom 

pomoce naukowe, ufunduje stypendia oraz priorytetowo rozpatrzy możliwość 

zatrudnienia najzdolniejszych absolwentów.  

 

Kartki dla Kubusia  

W połowie maja w naszej szkole 

przystąpiliśmy do spontanicznej akcji,              

w której tworzyliśmy kartki dla Kubusia.              

7-letni Kubuś cierpi na nieoperacyjny 

nowotwór mózgu. Jego największym 

marzeniem było otrzymanie olbrzymiej 

liczby kartek urodzinowych. Z zapałem 

podeszliśmy do tworzenia, dzięki czemu 

chociaż w części mogliśmy przyczynić się do spełnienia marzenia chłopca. 

Dziękujemy!  



Gimnastyczne czary-mary  

Gimnastyka jako dyscyplina sportowa wywodzi 

się z czasów starożytnej Grecji. Może być 

uprawiana zarówno przez kobiety, jak                        

i mężczyzn. Wiecie od czego wywodzi się tam 

termin gimnastyka? Od greckiego gymnós, co 

znaczy „nagi”, gdyż w Grecji ćwiczono właśnie w 

stroju Adama.   

Jakiś czas temu odwiedziły nas dziewczęta                   

z Bydgoskiego Klubu Sportów Gimnastycznych 

ZAWISZA.  Młode gimnastyczki dały prawdziwy 

pokaz swoich umiejętności. Najpierw 

zaprezentowały nam rozmaite figury,                           

a następnie przeszły do występu artystycznego.  

Za obecność dziewcząt u nas w szkole odpowiedzialny był pan Sławek Kluz, za co 

serdecznie dziękujemy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


