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Miejska gra  

17 marca był dniem pełnym 

wrażeń, a to wszystko za sprawą 

gry miejskiej zorganizowanej 

przez Kujawsko-Pomorską Izbę 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 

Bydgoszczy. Gra przebiegała pod 

hasłem: "Gdzie jest praca w 

Bydgoszczy?".  

Drużyny gimnazjalistów ze szkół z regionu ruszyły z budynku Izby, by 

odwiedzić różne zakłady pracy (np. Cukiernię Sowa czy Wydawnictwo 

KRESKA), wykonując po drodze szereg zadań. Metą była nasza Szkoła. W 

salach wszystkie drużyny musiały przygotować prezentację zdjęciową i 

przedstawić na forum wyniki swojej pracy. Było sporo zabawy, 

"zawodowe" koło fortuny, atrakcyjne nagrody i podziękowania. 

DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY WSZYSTKIM DRUŻYNOM! 



Kulinarne podboje Pawła Laśkiewicza  

Któż z nas w ostatnim czasie nie słyszał o 

sukcesach Pawła Laśkiewicza, ucznia klasy 

III GS? Trudno streścić je w kilku zdaniach. 

Pod koniec lutego Paweł zakwalifikował 

się do finału prestiżowego konkursu 

Młody Kreator Sztuki Kulinarnej 2016, w 

którym zajął 8 miejsce. W tym samym 

czasie znalazł się na liście młodych 

kucharzy, którzy ukończyli II etap 

eliminacji do Narodowej Reprezentacji 

Juniorów Erfurt 2016.  

To jeszcze nie koniec! Na początku 

kwietnia uczeń zajął II miejsce w CHEF 

Culinary Cup pod patronatem Jerzego 

Pasikowskiego, a także II miejsce w VIII edycji konkursu Roberta Sowy 

KULINARNY TALENT 2016. To ogromny sukces okupiony nauką i ciężką 

pracą.  

 

 

 

 

 

 

Walka przy siatce o Puchar Dyrektora  

18 marca odbył się u nas Turniej 
Piłki Siatkowej o Puchar 
Dyrektora ZSZRiP w Bydgoszczy. 
Rywalizowało ze sobą 5 drużyn, 
rozegrano łącznie 11 meczy. W 
ostateczności zwyciężyła ekipa z 
Zespołu Szkół Mechanicznych nr 
1, na drugiej pozycji uplasowali 
się chłopcy z VIII Liceum 
Ogólnokształcącego, zaś trzecie 
miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół nr 12.  

Naszej drużynie niestety nie 
udało się stanąć na podium, 
ALE nie ma co przeżywać, 
ponieważ w XXIII Bydgoskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Piłce 
Siatkowej Chłopców zajęliśmy 
8 miejsce na 17 drużyn.  

WIELKIE BRAWA DLA 
SIATKARZY!  

 

 

 

 



Wiosna, wiosna!  

Co roku z wielkim szumem 

żegnamy zimę i witamy wiosnę. 

Wybory najpiękniejszej marzanny 

stały się już tradycją. W tym roku 

zwyciężyła Zdzisia, marzanna klasy 

II ME, która przyjechała podobno z 

baaaardzo daleka.  

Jednak, podobnie jak jej koleżanki, 

skończyła w ogniu na szkolnym boisku. Nad całym przedsięwzięciem 

czuwał oczywiście patrol bydgoskiej Straży Miejskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport na wiosnę  

Po obchodach związanych z Pierwszym Dniem Wiosny przyszedł czas na 

rywalizacje sportowe. Dzień sportu w naszej Szkole to już tradycja, co roku, 

kiedy pierwsze przebiśniegi przebiją się przez warstwę śniegu, wyciskamy 

siódme poty w sali gimnastycznej.  

Każda z klas musiała 

powołać własną drużynę, 

która walczyła o puchar 

Dyrekcji. Pozostali uczniowie 

stanęli w roli kibiców. Trzeba 

przyznać, że nasi nauczyciele 

WF-u bardzo się postarali, 

konkurencje były ciekawe i 

dające mnóstwo radości 

(szczególnie skoki w workach ).  

Po trudach i znojach puchar odebrali chłopcy z klasy III GS. Gratulacje dla 

wszystkich uczestników, byliście mocni!  

 

 

 

 

 

 



Znów otworzyliśmy drzwi  

9 kwietnia w Szkole 

pojawili się gimnazjaliści 

zainteresowani naszą 

ofertą edukacyjną. 

Można było między 

innymi zwiedzić 

placówkę, dowiedzieć 

się czegoś o praktykach, 

poczęstować 

słodkościami i nie tylko, 

obejrzeć szkolny warsztat mechaniczny, pokaz baristyczny czy popisy 

kulinarne Pawła Laśkiewicza.  

W przygotowanie drzwi otwartych włączyli się zarówno nauczyciele, jak i 

uczniowie, za co należą im się wielkie podziękowania. Aktywni uczniowie 

już odebrali od Dyrekcji drobne niespodzianki.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Światowy Dzień Czekolady  

12 kwietnia to 
niewątpliwie najsłodszy 
dzień w roku: Światowy 
Dzień Czekolady. Legenda 
głosi, że w tym czasie 
czekolada nie tuczy, a 
nawet pomaga w 
spalaniu kalorii. Mięliśmy 
okazję sami się o tym 
przekonać. Tego dnia 
dziewczyny z klasy 
cukierniczej serwowały wszystkim owoce polane ciepłą, pyyyyszną 
czekoladą. Na pewno poszło w mięśnie!   

 

 

Julita na słodko o POLSKIM FOLKLORZE  

W połowie kwietnia w 

siedzibie Kujawsko - 

Pomorskiej Izby Rzemiosła i 

Przedsiębiorczości w 

Bydgoszczy odbyła się V edycja 

Konkursu Cukierniczego pod 

hasłem POLSKI FOLKLOR. 

Folklor to symboliczno-

artystyczna dziedzina kultury 

ludowej, z której rzemiosło także czerpie wzorce. To temat będący 

inspiracją dla osób z wyobraźnią, osób twórczych, którymi zapewne są 

uczniowie kształcący się w zawodzie cukiernik. 

Takim właśnie uczniem jest Julita Paszkiewicz (klasa II GS). Julita 

pozostawiła w tyle 19 uczestników z regionu i zgarnęła główną nagrodę. 

Nie dziwi nas to, wystarczy spojrzeć na jej folklorystyczno-cukiernicze 

dzieło.    

 

 

 

 

 

 



Sportowe podboje  

Co lubimy najbardziej? Sport, sport i jeszcze raz sport! Dlatego osiągamy 

wiele spektakularnych sukcesów na tym polu. Jakich w ostatnim czasie?  

1. Adam Górzyński (III W) – I miejsce w 

Mistrzostwach Polski Juniorów w 

zapasach w stylu wolnym! Adama nie 

trzeba chyba nikomu przedstawiać. 

Trenuje od wielu lat w klubie ULKS GRYF 

Wojnowo, zwycięstwo w Mistrzostwach 

Polski to jego nie pierwszy tak wielki 

sukces. 

2. Michał Majchrzak (I GS) – VI miejsce w 

Indywidualnych Mistrzostwach Bydgoszczy 

Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie 

stołowym. Michał szybko objawił swój talent 

i zamiłowanie do gry w tenisa stołowego. 

Pan Kamil Pater ma chyba niezły diament do 

oszlifowania... GRATULUJEMY Michałowi i 

czekamy na dalsze, tenisowe wieści! 

3. Pan Kamil Pater (nauczyciel WF) – I 

miejsce w III Otwartych Mistrzostwach 

Torunia i Powiatu Toruńskiego Pracowników 

Oświaty w Tenisie Stołowym. Skoro 

wyróżniamy uczniów, dlaczego by nie 

naszego nauczyciela? teraz już każdy wie, 

kto najlepszym nauczycielem w tenisie 

stołowym jest.  

 
Uwaga, uwaga! Kto na pielgrzymkę?  

 

Niebawem koniec roku szkolnego (tak, tak, to już za dwa 
miesiące!), egzaminy zawodowe i inne wyzwania, warto więc 

odpowiednio przygotować ducha.  

Pielgrzymka do Częstochowy dla uczniów naszej Szkoły 
odbędzie się 6 maja br. Koszt: 60 zł za osobę. Chętni proszeni są 

o zgłoszenie się do organizatora, pana Przemysława Wosia. 

ZAPRASZAMY!! 

 

 
 
 

 


