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10  
- dokładnie tyle lat działa i 
funkcjonuje nasza szkoła! 

Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych na zajęcia 

pozaszkolne w których są 
dostępne następujące lekcje: 

 
Kółko teatralne- dla tych, 

którzy lubią sztukę teatralną 
 

Kółko muzyczne- 
dla tych, którzy 
lubią śpiewać 

piosenki 
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Kółko mechaniczne- dla tych, 
którzy lubią naprawiać stare 

motocykle 
 

Kółko samoobrony- dla tych, 
którzy chcą się nauczyć 
bronić siebie i swoich 

bliskich 
. 

zasad bezpieczeństwa i 
zachowanie obostrzeń apelował 
również dyrektor szkoły Ireneusz 
Springer.  
- Liczę, że każdy będzie pamiętać 
o odpowiedzialnym traktowaniu 
rygorów sanitarnych oraz 
zachowa się odpowiedzialnie w 
obliczu zagrożenia 
koronawirusem i okaże "dorosłe" 
podejście do wymogów 
określonych przez sanitarne 
organy - mówił Ireneusz 
Springer. 
Pierwszy dzień po tak długiej 
przerwie był też okazją do 
prezentacji wychowawców  
i nowych nauczycieli oraz 
zapoznania się z planem lekcji. 
1 wrzesień to także rocznica 

wybuchu II Wojny Światowej 

oraz bohaterskiej obrony 

Westerplatte, którą w tym roku- z 

uwagi na covid 19- nasza 

młodzież upamiętniła 

okolicznościową gazetką szkolną 

oraz zaplanowane zostały 

specjalnie dedykowane zajęcia 

lekcyjne.  

 
 
 
 
 
 
 

Adres email: 
 

fotografiarzemiosło2020@gmail.com 
 
 

Jesteśmy na FB: 
Szkoła Rzemiosła - zawód fotograf 

 

Rok szkolny 2020/2021 jest na swój sposób wyjątkowy. Od czasów II Wojny Światowej przerwa w 
nauce stacjonarnej trwała ponad pół roku. Na powrót do szkoły czekano zatem z utęsknieniem. 

W tym numerze naszych 
czytelników zapraszamy do 
informacji na temat powrotu 
uczniów Zespołu Szkół 
Zawodowych do swojej 
placówki. W naszej szkole 
niezwykle istotnym 
wydarzeniem okazało się 
„Pasowanie klas pierwszych”. 
Pamiętaliśmy także o naszych 
nauczycielach, którzy 
obchodzili swój dzień podczas 
Dnia Edukacji Narodowej. 

Wróciliśmy do szkoły! 

Asysta pocztu sztandarowego ZSZ w Inowrocławiu 

miesiąch przerwy, udali się w 
asyście pocztu 
sztandardowego na szkolny 
dziedziniec. Całą społeczność 
szkolną przywitał Starszy 
Cechu Piotr Jóźwiak. 
- Życzę Wam, uczniom 
sukcesów w nauce oraz 
wytrwałości w zdobywaniu 
zawodu - powiedział. W dobie 
pandemii jest to dodatkowe 
wyzwanie. O przestrzeganie 

1 września uczniowie 
Zespołu Szkół 
Zawodowych im. 
Rzemieślników 
Kujawskich wraz z 
nauczycielami oraz 
Starszym Cechem 
Rzemiosł Różnych 
spotkali się na uroczystej 
mszy świętej  
w koście św. Mikołaja. 
Następnie po wielu 
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2 października 2020 roku 
po raz X obchodzono 
Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia.  
 
 Nasza Szkoła wzięła udział 
w zabawie pod hasłem 
"Młodsi sprawdzają czy starsi 
tabliczkę mnożenia 
pamiętają".  
 
W sprawdzianie wzięli udział 
wszyscy uczniowie klas 
pierwszych i drugich, obecni 
w tym dniu  
w Szkole. Wyniki bardzo 

ucieszyły Dyrekcję Szkoły 
oraz koordynatora zabawy - 
nauczyciela matematyki.  
 
Po takiej powakacyjnej 
powtórce matematyka nam 
niestraszna!  Dwóch uczniów naszej szkoły, 

Mateusz Kwiatkowski z II B 
oraz Mateusz Kowoll z II D 
biorą udział w konkursie 
fotograficznym "Podoba mi 
się!".  Celem konkursu naszych 
uczniów było zachęcenie do 
czynnego interesowania się 
tematyką Unii Europejskiej 
oraz skierowanie uwagi 

 "A po nocy przychodzi 
dzień, A po burzy spokój". 
Tekstem piosenki Budki 
Suflera powróciliśmy na 
zdalne nauczanie. Nie jest 
łatwo. Zdążyliśmy się 
już przyzwyczaić do nauki 
stacjonarnej i możliwości 
kontaktu z innymi. 
 
Rosnąca ilość zakażeń zmusiła 
system edukacji do powrotu 
do zdalnego nauczania. W tym 
celu Zespół Szkół 
Zawodowych podjął 
szereg działań mających na 
celu usprawnienie modelu 
pracy zdalnej w procesie 
edukacji uczniów. 
 
Administracja szkoły pracuje 
codziennie w godzinach od 7 
do 15:30. Dyżury kierownika 
ds. praktycznej nauki zawodu 
oraz pedagoga szkolnego 

pełnione są w ustalonych 
wcześniej godzinach w 
budynku szkoły. 
Wypożyczenie sprzętu 
komputerowego odbywa się 
na zasadach  obowiązujących 
w roku ubiegłym po 
telefonicznym zgłoszeniu 
tego faktu w sekretariacie. 
Uczestnictwo w zdalnym 
nauczaniu jest obowiązkowe i 
znajduje swoje odniesienie na 

 

Swoją wiedzę sprawdzili wszyscy uczniowie Uczniowie i nauczyciele we wspólnej zabawie 

mieszkańców  oraz uczniów 
na zmiany które zachodzą w 
ich otoczeniu od czasu 
akcesji Polski do Unii 
Europejskiej. Temat 
konkursu skupia się na 
przedstawienie w formie 
fotografii zmian, które 
zaszły w Województwie 
Kujawsko-Pomorskim 
dzięki realizacji projektów 
współfinansowanych: 
finansowanych w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007-
2013 oraz Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 2014-2020. 
Konkurs był podzielony na 
dwie podkategorie: 
a) fotografia (zdjęcie 
pojedyncze) 
b) fotoreportaż (liczący od 
trzech do pięciu zdjęć) 
Dowiedzieliśmy się o 
nagrodach w konkursie: 
1) pierwsze miejsce:2000 zł 
2) drugie miejsce:1500 zł 
3) trzecie miejsce:1000 zł 
4) wyróżnienie:800 zł 
na tę chwilę nie wiemy 
kiedy zakończy się konkurs. 
Mimo wszystko kibicujmy 
naszym uczniom i życzmy 
im aby konkurs wygrali! 

liście obecności co  w 
konsekwencji ma wpływ na 
ocenę z danego przedmiotu. 
 
- Pamiętajcie, że w  sytuacji 
zdalnego nauczania, która 
jest nietypowa i wymaga 
zaangażowania wszystkich 
stron tego procesu, nie 
pozostajecie sami - zapewnił 
dyrektor szkoły. 
Dla uczniów wciąż dostępna 

pozostaje pedagog szkolna. 
Można się z nią 
kontaktować pod numerem 
505891103 i umawiać na 
spotkania (po wcześniejszym 
zarezerwowaniu terminu).  
W trudnym powrocie do 
nauki zdalnej, Zespół Szkół 
Zawodowych chce być 
wsparcie i służyć pomocą  
w każdej sprawie. Każdy 
uczeń szkołę może traktować 
jak swój drugi dom, gdzie 
spotka się z szacunkiem 
i docenieniem.  
Nikt - w obecnej sytuacji nie 
powinien pozostać sam, 
bowiem mamy wspólny cel : 
zdobyć dobry zawód na całe 
życie. 
 
"A po nocy przychodzi dzień, 
a po burzy spokój”. 
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Z okazji Państwa Święta mamy zaszczyt w imieniu całej społeczności 
szkolnej złożyć najpiękniejsze podziękowania i życzenia. 

 
Dziękujemy za Państwa pracę i przekazywaną wiedzę. Dziękujemy 
za rozwijanie w sercach i umysłach uczniów prawdziwych wartości. 

To dzięki nim, możemy budować naszą , wspólną przyszłość. 
 

Wasza wiedza i doświadczenie oraz zaangażowanie pomagają młodym 
ludziom najlepiej przygotować się do zawodu i wypełnienia życiowych zadań. 

 
Dlatego życzymy Wam drodzy nauczyciele, dużo zdrowia i wytrwałości w realizacji 

procesu dydaktycznego i życiu prywatnym. 
 

Wyrażamy głęboką nadzieję, że Wasza praca zawsze spotykać się będzie 
z należącym szacunkiem i uznaniem. 

 
Starszy Cechu Piotr Jóźwiak 

Dyrektor szkoły Ireneusz Springer 

Co roku obchodzimy Dzień 

Edukacji Narodowej, 

połączony z pasowaniem na 

ucznia Szkoły Rzemiosła. Nie 

inaczej było w tym roku 

szkolnym. Pasowania dokonali 

członkowie zarządu Cechu 

Rzemiosł Różnych: Starszy 

Cechu Pan Piotr Jóźwiak, 

Podstarszy Cechu Pan Jan 

Barbarzak oraz Podstarszy Pan 

Franciszek Żak. Obecni byli 

także: Przewodnicząca Komisji 

Egzaminacyjnej Kujawsko-

Pomorskiej Izby Rzemiosła i 

Przedsiębiorczości  w 

Bydgoszczy Pani Barbara 

Rurarz, członek zarządu Cechu 

Rzemiosł Różnych Pan Jacek 

Trela oraz członek Cechu Pan 

Grzegorz Tarkowski. Po raz 

pierwszy wyciągnięto flagę 

państwową na nowy maszt, który 

stanął na dziedzińcu szkolnym. 

Po pasowaniu wśród uczniów 

klas pierwszych wylosowano 3 

rowery ufundowane przez Cech 

Rzemiosł Różnych . 

Zgromadzonym licznie 

nauczycielom życzenia z okazji 

Dnia Edukacji złożył Dyrektor 

szkoły Pan Ireneusz Springer 

oraz Starszy Cechu Pan Piotr 

Jóźwiak, wręczając 

okolicznościowe listy 

gratulacyjne i upominki 

książkowe.  Na zakończenie 

wystąpił szkolny zespół 

wokalny, którego kunszt oraz 

nowydisain sceniczny 

nagrodzono gromkimi brawami.  
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Uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych Rzemiosła  
w Inowrocławiu nawiązali 
współpracę z Muzeum  
im. Jana Kasprowicza. 
 
 Adepci kierunku 
fotograficznego 
uczęszczający do Zespołu 
Szkół Zawodowych 
Rzemiosła w Inowrocławiu 
mają okazję zgłębiać tajniki 
fotografii poprzez liczne 
praktyki. Tym razem 
odwiedzili Muzeum im. Jana 
Kasprowicza w 
Inowrocławiu. 
  
Uczniowie placówki podczas 
wizyty w muzeum zapoznali 
się z historią eksponatów. Ich 
zadaniem było 
sfotografowanie artystyczne 
eksponatów instytucji. 
Spotkanie zaaranżował 
członek Rady Muzeum  pan 
Przemysław Bohonos. 
Uczniowie mieli możliwość 
zastosowania w praktyce 
zdobytej podczas lekcji 
wiedzy na temat fotografii 
muzealnych ekspozycji. 
Korzystając z gościnności 

Muzeum im. Jana 
Kasprowicza uczniowie 
zapoznali się z historią 
eksponatów. Ich historię w 
ciekawy sposób przybliżył  
pan Przemysław Dorsz, jeden z 
przewodników instytucji. 
 
Najbardziej interesująca 
wydała mi się wystawa 
poświęcona nieistniejącej już 

Jak już informowaliśmy na 
stronie drugiej, jesteśmy 
zmuszeni do powrotu na 
nauczanie zdalne.  
 
Nauczanie zdalne oznacza, że 
mimo iż zajęcia nie odbywają 
się stacjonarnie, zobowiązani 
jesteśmy do  dalszej edukacji. 
Możemy to robić przez stronę 
internetową szkoły. 
 
Na naszej stronie internetowej 
w zakładce "E-nauczanie" ( w 
górnym prawym rogu) 
zamieszone zostają materiały 
przygotowane przez 
nauczycieli z poszczególnych 
przedmiotów  
 
Zapraszamy do jej śledzenia. 

Uczniowie mieli okazję wysłuchać historii eksponatów  
Muzealnych. Cenną wiedze przekazał pan Przemysław 
Dorsz. 

kopalni soli. Było to miejscem 
niezwykłe pod kątem historii 
jak możliwości 
fotograficznych ujęć-
zaznaczyła jedna z uczennic, 
uczestnicząca w zajęciach w 
plenerze. 
 
 Adepci kierunku fotografii 
swoje zdjęcia mają w planach 
udostępnić szerszej 

publiczności. Będą też 
korzystać ze współpracy 
z muzeum w przyszłości. 
Nauka zawodu fotografa w 
Zespole Szkół Zawodowych 
Rzemiosła daje umiejętności 
stanowiące podbudowę do 
kształcenia w zawodach: 
fotograf, fototechnik, technik 
cyfrowych procesów 
graficznych oraz nie tylko  
rejestrowanie obrazów, ale 
także ich obróbkę. 

Fot. Agata Szcześniak 


