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Ploter od KRESKI 

Jak wiadomo, nasza Szkoła 
współpracuje z najlepszymi 
firmami. W tym roku 
szkolnym do ich grona 
dołączyło Wydawnictwo 
KRESKA, zajmujące się 
produkcją papierniczych 
artykułów szkolnych                                     
i biurowych. W firmie 
odbywają praktyki uczniowie 
klasy IW w zawodach 
drukarz oraz introligator.  

KRESKA jest tak zadowolona ze współpracy z nami, że postanowiła sprawić nam 
wielki upominek. Otrzymaliśmy ploter, urządzenie przeznaczone do drukowania 
plakatów i innych druków wielkoformatowych. 18 lutego Pan Sławomir Jakubowski z 
KRESKI oficjalnie przekazał nam to piękne urządzenie. Jesteśmy bardzo wdzięczni!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Turniej dla miłośników motoryzacji   

Ostatnio nasi mechanicy mieli szansę się popisać. 9 marca odbył się u nas turniej i to 
nie byle jaki, bo międzyszkolny TURNIEJ WIEDZY O MOTORYZACJI.                              
W budynku szkoły miała miejsce część teoretyczna, zaś w szkolnym warsztacie 
mechanicznym uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami praktycznymi, takimi jak 
wymiana koła.  

Patronat nad turniejem sprawował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego                       
w Bydgoszczy, gościliśmy również pana Tomasza Szocha, zastępcę dyrektora 
WORD - bardzo DZIĘKUJEMY!  

Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła 
z Inowrocławia. II miejsce zajęła nasz szkolna ekipa (BRAWO!), zaś III - uczniowie z 
Akademii Szkolnictwa AS z Inowrocławia.  

Były puchary, nagrody i poczęstunek, ale przede wszystkim - "mechaniczna", czyli 
męska atmosfera. GRATULACJE!  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Egzaminy dla fryzjerów  

6 marca w Kujawsko-Pomorskiej Izbie 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 
Bydgoszczy odbył się półroczny 
sprawdzian uczniowski w zawodzie 
fryzjer. Nie ma co ukrywać: nasi 
fryzjerzy dali radę. Egzamin odbywał 
się w 3 kategoriach: FALE dla klas I, 
UPIĘCIA I KOKI dla klas II oraz 
STRZYŻENIE MĘSKIE KLASYCZNE 
dla klas III.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wielki talent wśród kucharzy  

Na pewno każdy już słyszał o 
sukcesach kucharskich naszego 
ucznia, Pawła Laśkiewicza z klasy 
III GS. Jeżeli nie, czas to nadrobić! 
Paweł zakwalifikował się do finału 
konkursu Młody Kreator Sztuki 
Kulinarnej 2016. W finale, który 
odbył się w Poznaniu, uplasował się 
na 8 miejscu, co jest naprawdę 

dużym sukcesem. Jednak na tym nie koniec. Paweł znalazł się na liście młodych 
kucharzy, którzy ukończyli II etap eliminacji do Narodowej Reprezentacji Juniorów 
Erfurt 2016. Gratulacje! Trzymamy kciuki za dalsze podboje!   

 



Być kobietą… 
 

Czy wiecie, że Dzień Kobiet 
obchodzony był na świecie 
już po raz 107? Co prawda 
w Polsce na szeroką skalę 
świętuje się ten dzień od 
1993 roku, ale za to jak! 
Panów z kwiatkami i 
czekoladkami widać było w 
całym mieście, również w 
naszej Szkole. Zarówno w 
tygodniu A, jak i B 
dżentelmeni z Samorządu 

Szkolnego tygodnia obdarowywali wszystkie kobiety w szkole pięknymi tulipanami. 
Żeńska część naszej szkolnej społeczności na pewno nie czuła się zaniedbana.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Mazurek jak malowany  

9 marca cukiernicy z tygodnia B wzięli udział w konkursie MAZUREK 
WIELKANOCNY zorganizowanym przez p. Justynę Ormanowską. Uczniowie z klas 
II i III GS otrzymali materiały, za pomocą których w trakcie 2 godzin musieli stworzyć 
wyjątkowy, pięknie prezentujący się mazurek. Trzeba przyznać, że podołali zadaniu.  

Jury postanowiło przyznać główną 
nagrodę Paulinie Rakoczy, drugie 
miejsce zajęła Agata Ptaszek, zaś 
trzecie – Julita Paszkiewicz.  

Aż chce się wykrzyknąć: Wesołego 
Alleluja!   

 

 



Siatkarskie emocje  

Początek marca stanął pod znakiem 
meczu w ramach Szkolnego Turnieju 
Piłki Siatkowej w drużynach 
mieszanych. Tym razem zmierzyli się 
ze sobą uczniowie tygodnia A.  

Po ekscytującej walce zwyciężyła 
grupa w składzie: Daria Malinowska, 
Patrycja Ratuszyn, Justyna Trawka, 
Oliwier Czerwiński, Filip Popielarz i 
Oskar Goza. Wielkie gratulacje!  

Doszły nas słuchy, że niebawem rozpoczną się rozgrywki w drużynach męskich. 
Ciekawie się zapowiada...  

 
 

Fryzjerskie popisy pod znakiem Łuczniczki  

Na początku marca w 
Zespole Szkół nr 1 w 
Bydgoszczy odbyła się V 
Edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Fryzjerskiego o 
Statuetkę Bydgoskiej 
Łuczniczki pod hasłem 
"Sweat Dreams". Nasza 
uczennica, Anita Żurawska 
zajęła III miejsce w kategorii 
męskiej. PONADTO w ręce 
Anity trafiło wyróżnienie od 
sieci sklepów fryzjerskich 
FALE LOKI KOKI.  

WIELKIE GRATULACJE ANITO! Gratulacje i podziękowania należą się również 
nieocenionemu modelowi, Miłoszowi Szymanowskiemu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pełna kultura  

Można powiedzieć, że z 
kulturą jesteśmy „na ty”, 
dlatego od czasu do 
czasu wychodzimy 
sobie a to do kina, a to 
do teatru zaczerpnąć 
trochę sztuki.  Pod 
koniec lutego uczniowie 
klas II wybrali się do 
Kinoteatru Adria w 
Bydgoszczy na spektakl 
„Zdążyć przed Panem 
Bogiem” Teatru 
Impresyjnego ANTRAKT. Nie minęło wiele czasu, a „uszykowało się” już kolejne 
wyjście. Członkowie szkolnego kółka teatralnego odwiedzili Cinema City, by obejrzeć 
film „Deadpool”. – Polecamy – mówią.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,                                 

pełnych wiary, nadziei i miłości,                                                 
smacznego jajka oraz wiosennego nastroju                                               

w gronie najbliższych 
nauczycielom, pracownikom oraz uczniom  

 
życzy 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa                                                     
Rzemiosła i Przedsiębiorczości                                                                  

w Bydgoszczy  
 

 
 
 

 


