
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Wiosnę przez szybę poczułem 

(jechałem samochodem) 

Świat pobudzony jakiś 

Jak te dziewczyny młode 

Co obok szły chodnikiem 

(wiatr włosy im rozwiewał) 

I roześmiane takie 

Jedną z nich była Ewa 

Imię jej usłyszałem 

(druga tak do niej mówiła) 

Gdzie jesteś Ewo-Wiosno, 

Wszak drzwi już uchyliłaś? 

 

Ryszard Opara Wiosna 

 

Bądźcie energiczni i kreatywni na wiosnę!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferie, ferie i po feriach! Mamy nadzieję, że wypoczęliście                                             

i naładowaliście się pozytywną energią. Tej na pewno nie będzie brakować, bo 

przecież niebawem kalendarzowa wiosna!  

 

Słowa na nadchodzące 
dni: 

Jedna jaskółka wiosny 
nie czyni. (ale dwie już 
tak :) 
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I znów sukces!  

Jak wiadomo, u nas w szkole nie brakuje talentów. Potwierdzeniem tego jest 

kolejny sukces naszego ucznia. Michał Pietryszek z klasy 3CL zajął I miejsce w IV 

Konkursie Cukierniczym zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorską Izbę 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Cech Piekarzy i Cukierników, pokonując tym 

samym ośmioro innych uczestników z Bydgoszczy, Grudziądza i Inowrocławia. 

Motywem przewodnim tegorocznego konkursu stała się zima, było więc nie tylko 

słodko, ale i mroźnie.  

Raz jeszcze serdeczne gratulacje dla Michała!   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwycięski tort. 

 

Krwawe Walentynki  

Chwile grozy przeżyli ci, którzy 

pojawili się na Krwawych 

Walentynkach. 13 lutego w Sali nr 

26 odbył się seans filmowy. 

Obejrzeliśmy horror „Obecność” 

w reż. Jamesa Wana. U niektórych 

przerażenie malowało się na 

twarzy, inni raczej z uśmiechem i 

przymrużeni em oka wkroczyli do 

nawiedzonego domu.   

Przed rozpoczęciem seansu na stole pojawiła się pizza, a raczej cztery sporej 

wielkości pizze. Następnie nastąpiło to, na co wszyscy czekali, czyli pokaz filmu. Jak 

wiadomo, w grupie raźniej, dlatego też nikt nie przestraszył się na tyle, by uciec 

bądź schować się pod stół. Przy popcornie i napojach dotrwaliśmy do końca 

seansu. Było trochę strasznie, jednak bardziej zabawnie. Czekamy na następny 

tego typu wieczór!  

Walentynkowa epika. 



Co w szkole piszczy, czyli SPW (Skrótowy Przegląd Wydarzeń) 
 
Pod znakiem remontów 
 
W naszej szkole coraz piękniej! 

Podczas ferii ekipa remontowa 

położyła w klasach nowe podłogi. 

Mamy nadzieję, że zauważyliście 

zmianę.  

 

Ruszyła szkolna telewizja  
 
Na kanale TVRZEM na portalu Youtube można 

już obejrzeć filmiki stworzone przez członków 

Samorządu Szkolnego. Zajrzyjcie i sprawdźcie, 

może zostaliście złapani w kadr. Niebawem 

pojawi się kolejny materiał!  

Jeżeli macie jakiś pomysł, chcielibyście nakręcić 

coś swojego, zgłoście się do sali Samorządu 

Szkolnego (gdyby ktoś nie wiedział, sala znajduje 

się przy szatniach WF).   

 

Facebook dla Was  
 
Przypominamy, że na portalu Facebook działa 

profil naszej szkoły. Wszystkie ważne informacje, 

dotyczące na przykład zmian w planie oraz 

wszelkich wydarzeń z życia szkoły zostają tam 

regularnie zamieszczane i aktualizowane. Jeżeli 

jeszcze nie lubicie, polubcie koniecznie i bądźcie 

na bieżąco.  

Sztuka walki  

Pod koniec stycznia 

mieliśmy okazję zobaczyć w 

akcji zawodników z 

Bydgoskiego Klubu 

Sportowego JUDO. Na Sali 

gimnastycznej odbył się 

pokaz judo, który 

poprzedziła specjalna 

prelekcja pozwalająca 

zrozumieć tajniki tej sztuki 

walki.  

Pokaz zrobił wrażenie! Niektórzy nie mogli wyjść ze zdumienia, widząc chłopca 

kładącego na łopatki kolegę prawie dwa razy większego od siebie. Mamy nadzieję, 

że popisy młodych sportowców stały się inspiracją zarówno do rozwoju fizycznego, 

jak i duchowego.  

Wydarzenie zorganizował pan Sławomir Kluz. Dziękujemy i czekamy na powtórkę! 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



    Ping-pong  

Mamy w szkole prawdziwego 

specjalistę z zakresu ping-ponga. 

Jest nim oczywiście pan Kamil 

Pater, nauczyciel wychowania 

fizycznego, sędzia Polskiego 

Związku Tenisa Stołowego. 4 

lutego Pan Kamil zorganizował 

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego. 

Na sali gimnastycznej stanęły 

cztery stoły, a przy nich 16 

gotowych do walki zawodników. Trzeba przyznać, że rywalizacja była zacięta!  

 

 

 

 

Pierwsze miejsce w turnieju zajął Patryk Lipski z klasy 1W, drugie – Damian Lis 

(także z 1W), zaś trzecie – Damian Jankowski (1ME). Zaraz za nimi uplasowali się 

Maciej Szydłowski (1C), Kamil Nowicki (1G) oraz Przemysław Kwiatkowski (1M). 

Gratulacje!   

 

Było tłusto  

Tłusty czwartek 

rozpoczyna ostatni tydzień 

karnawału. Tego dnia 

zajadamy się przede 

wszystkim pączkami, 

czasem także faworkami, 

w niektórych regionach 

nazywanych chruścikami. 

Wiecie, że w dawnych 

czasach pączki 

nadziewano słoniną, 

boczkiem lub mięsem? Dziś w środku znaleźć można najczęściej konfiturę różaną, 

dżem czy budyń.  Jeden pączek ma prawie 300 kalorii, jednak w tłusty czwartek 

nikt się tym nie przejmuje - przecież tradycja to tradycja!   

W naszej szkole obchodziliśmy tłusty czwartek dwa razy: w tygodniu A i B. Na holu 

czekała na uczniów niespodzianka w postaci pysznych pączków. Mamy nadzieję, że 

wszystkim poszło w mięśnie.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Słodkie co nieco  

Walentynkowych wydarzeń 

ciąg dalszy. W piątek na 

szkolnym korytarzu pojawiło 

się pięknie udekorowane 

stoisko, przy którym 

podziwiać mogliśmy wypieki 

uczniów klas cukierniczych. 

Torty naprawdę robiły 

wrażenie.  

Konkurs Walentynkowe Słodkie Co Nieco nie został jednoznacznie rozstrzygnięty. 

Monika Kłosowska, Sebastian Pal oraz Damian Bandoch stworzyli walentynkowe 

dzieła sztuki, które na pewno przypadły do gustu nie tylko zakochanym. Nie było 

drugiego i trzeciego miejsca, wszyscy stanęli na najwyższym stopniu podium.   

Teatralnie  

11 lutego uczniowie naszej 

Szkoły mieli okazję zobaczyć 

spektakl „Zdążyć przed Panem 

Bogiem” w bydgoskiej Operze 

Nova. Przedstawienie powstało 

na podstawie książki Hanny 

Krall, która jest obecnie lekturą 

szkolną. Książka powstała w 

oparciu o wywiad z Markiem 

Edelmanem, człowiekiem, który 

przeżył powstanie w getcie 

warszawskim.  

W spektaklu grało dwoje aktorów, kobieta przeprowadzająca wywiad oraz 

mężczyzna, który wprowadzał widzów w przebieg powstania oraz losy jego 

uczestników. Sytuacje i obrazy przywoływane przez bohatera wbiły się w pamięć 

odbiorców, skłaniając do refleksji na temat życia i istoty człowieczeństwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mamy Miss i Mistera Walentynek  

Tegoroczne święto zakochanych obfitowało w szereg szkolnych wydarzeń. W 

czwartek 12 lutego na holu odbyły się wybory Miss i Mistera Walentynek. W 

konkursie udział wzięli nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele. Emocji i dobrej 

zabawy nie brakowało!  

Kandydaci w komplecie. 

W jury zasiedli nauczyciele: pani Katarzyna Droszcz oraz pan Marek Hawrył, a także 

uczniowie: Oliwia Hadrych z klasy 2FH oraz Sebastian Pal (3CL). Komisja brała pod 

uwagę zarówno wygląd zewnętrzny, przede wszystkim stylizację, jak również 

osobowość i ogólną prezencję. Na walentynkowym wybiegu aż zawrzało! Niektórzy 

zaskoczyli wymyślnymi strojami, których przygotowanie na pewno wymagało czasu 

i kreatywności. Trzeba przyznać, że wszyscy kandydaci zaprezentowali się co 

najmniej dobrze.  

Tytuł Miss wśród uczniów zgarnęła Adrianna Kluczyńska (2FH), zaś Mistera – Piotr 

Kantarowski (3ME). Miss Walentynek spośród nauczycieli została pani Ula Kornet, 

zaś Misterem – pan Dyrektor.  

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom!  

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele WF-u. 

 

 

 

 

 

 

 

Miss, Mister i jurorka. 


