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23 
23 grudnia wyznaczony 
został termin oddawania 
dzienniczków praktyk 

uczniowskich 
 

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 
. 

dyrektor szkoły Ireneusz Springer.  

Niezwykle pomocna w ich zbiórce 

była fundacja "Rzemieślnik", która 

działa przy Cechu Rzemiosł 

Różnych. Wsparła ona finansowo 

akcję. 

- Bardzo dziękuję społeczności 

Zespołu Szkół Rzemiosła w 

Inowrocławiu za pamięć o tych, 

którzy często przy stole siadają 

samotni. Jako pracownicy DPS 

stanowimy rodzinę. To budujące, że 

pamiętacie o takich osobach w 

społeczeństwie - zaznaczył dyrektor 

Andrzej Marczewski. Podczas 

przekazania upominków 

okolicznościową pamiątkę otrzymała 

Szkoła Rzemiosła. Wychowankowie 

placówki w Ludzisku biorą bowiem 

aktywny udział w warsztatach 

plastycznych i rzemieślniczych. 

Podzielili się jedną ze swoich prac. 

W trakcie spotkania w Szkole 

Rzemiosła dyrektorzy obu 

placówek wyrazili chęć dalszego - 

wspólnego działania. Po okresie 

pandemii obie instytucje 

zadeklarowały współpracę. (rd) 

 
 
 
 
 
 
 

Adres email: 
 

fotografiarzemiosło2020@gmail.com 
 
 

Jesteśmy na FB: 
Szkoła Rzemiosła - zawód fotograf 

 

Zespół  Szkół Zawodowych Rzemhosła w Inowrocławiu stanął do hymnu narodowego w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu” Ministerstwa Edukacji Narodowej 

W tym numerze naszych 
czytelników do lektury na 
temat  świątecznego 
przekazania upominków do 
DPS Ludziskuo oraz udziału 
szkoły mimo pandemii w 
Święcie Niepodległości  

Nowe Technologie 

Momen wręczania świąecznych upominków 

- W imieniu społeczności szkolnej 

przygotowaliśmy dla  

podopiecznych DPS w Ludzisku 

choinkowe ozdoby i słodkości. 

Chciałbym aby przekazane dary 

uświetniły tegoroczne święta. 

Chodzi też o wymianę 

doświadczeń między pokoleniami 

i wsparcie dla osób starszych czy 

niepełnosprawnych - podkreślił 

podczas przekazania upominków 

Społeczność Zespołu Szkół 

Zawodowych Rzemiosła z 

okazji Świąt Bożego 

Narodzenia zaangażowała 

się w zbiórkę upominków 

dla podopiecznych Domu 

Pomocy Społecznej w 

Ludzisku. Zebrane 

prezenty zostały złożone na 

ręce dyrektora placówki 

Andrzeja Marczewskiego. 
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Zespół Szkół Zawodowych 
Rzemiosła w Inowrocławiu 
stanął do hymnu 
narodowego. 
 
Drodzy uczniowie! 
11 listopada to święto 
szczególne w sercach 
wszystkich Polaków. Lata 
niewoli, trudów, przekłamań  
I ogromnych ludzkich wyzwań 
każe nam zatrzymać się i 
zastanowić nad 
teraźniejszością oraz 
przyszłością naszej Ojczyzny. 
 
Każdego roku Wasza radość z 
wolności w naszym kraju 
powinna być wielka. 11 
listopada powinien być 
świętem niebywałego 
entuzjazmu, a zarazem i 
refleksji na temat mojej, 
codziennej pracy na rzecz 

Ojczyzny i narodu, w którym 
przyszło nam żyć. 
Czy potrafimy dziś dobrze 
korzystać z wywalczonej 
wolności? Czy umiemy się z 
niej cieszyć? Czy 
odpowiednio pielęgnujemy w 
sobie dobre i właściwe 
postawy? Czy dążyć do 

rozwoju siebie i swojego 
otoczenia? 
 
Jako dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych Rzemiosła w 
Inowrocławiu żywię 
ogromną nadzieję, że podjęty 
przez Was trud związany ze 
zdobywaniem zawodu 

będzie po części służbą na 
rzecz Ojczyzny i narodu.  
 
Każdy z Waszych zawodów, 
które realizujecie w swoich 
pracowniach jest ważny 
zarówno dla kraju, jak i 
Waszych bliskich, krewnych, 
przyjaciół, znajomych 
bliższych i dalszych wreszcie 
ludzi zupełnie Wam obcych. 
Służyć wiernie Ojczyźnie to 
sumiennie dążyć do swojego 
rozwoju, zdobywać wiedzę, 
wykonywać należycie 
powierzone Wam obowiązki, 
zarówno w szkole, jak i w 
pracy czego Wam serdecznie 
życzę. 

 
dyrektor Zespołu Szkół 

Zawodowych Rzemiosła w 
Inowrocławiu 

Ireneusz Springer 

Zespół  Szkół Zawodowych Rzemhosła w Inowrocławiu stanął do hymnu narodowego w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu” Ministerstwa Edukacji Narodowej 

Szkoła nadal pracuje i jest aktywna w dobie pandemii 

Z okazji uroczystości 11 
listopada, Zespół Szkół 
Zawodowych Rzemiosła 
w Inowrocławiu wziął 
udział w kolejnej edycji 
MEN „Szkoła do 
hymnu” i odśpiewania 
„Mazurka 
Dąbrowskiego”. Ponad 
16 tys. szkół, prze 
dszkoli i placówek 
oświatowych oraz 134 

placówki polonijne wzięły 
udział w akcji MEN 
„Szkoła do hymnu”. 
Punktualnie o godz. 11:11 
uczniowie i nauczyciele z 
całego kraju odśpiewali 
„Mazurka Dąbrowskiego”, 
łącząc się ze sobą za 
pomocą różnych 
komunikatorów. Obecni 
podczas wydarzenia byli 
przedstawiciele Cechu 

Rzemiosła, pedagodzy oraz 
pracownicy placówki. W tym 
roku podniosłej uroczystości 
towarzyszyły ograniczenia 
wynikające ze stanu epidemii. 
Aby umożliwić uczniom 
możliwość wspólnego 
przeżywania tych chwil, 
zrealizowano pierwszą 
transmisję na żywo na naszej 
stronie.  O godzinie 11:11 
oprócz zaśpiewania  „Mazurka 
Dąbrowskiego”, poczet 
sztandarowy zawiesił flagę 
państwową. Odczytano także 
fragment utworu Jana 
Kasprowicza "Księga ubogich". 
„Szkoła do hymnu” to 
kontynuacja akcji MEN z 2019 
r. i 2018 r. („Rekord dla 
Niepodległej”).  W ubiegłych 
latach inicjatywy cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem 
uczniów i nauczycieli.  
 
Warto dodać, że Ministerstwo 
Edukacji Narodowej doceniło 
ten fakt nadsyłając do szkoły 
pamiątkowy dyplom 
uczestnicwa w akcji.  

 
Świąteczny live z krótkim 

koncertem kolęd 
 

W ramach świątecznego 
wsparcia dla DPS Zespół 

Szkół Zawodowych Rzemiosła 
przygotował także krótki 

występ artystyczny z kolędami 
dedykowany podopiecznym 
janikowskiego DPS. Live z 

tego wydarzenia jest dostępny 
na naszej stronie internetowej. 

 
 

Dzienniczki praktyk to 
ważna rzecz! 

 
 Dzienniczki praktyk z 

terminem do 23 grudnia 
Uprzejmie informujemy o 

terminie składania 
dzienniczków praktyk. Termin 

ten mija 23 grudnia. 
Dzienniczki praktyk należy 

dostarczyć do szkoły z oceną 
za I semestr. Obowiązek ten 

prosimy potraktować w sposób 
odpowiedzialny i wywiązać 

się z ustalonego terminu. 
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Od 30 listopada 2020 r. 
uczniowie szkół branżowych I 
stopnia będący młodocianymi 
pracownikami wracają na 
naukę do pracodawców - 
rzemieślników. 
 
 Uczniowie branżowych szkół I 
stopnia będący młodocianymi 
pracownikami mogą odbywać 
praktyki u pracodawców, o ile u 
pracodawcy nie występują 
zdarzenia, które ze względu na 
aktualną sytuację 
epidemiologiczną mogą 
zagrozić zdrowiu młodocianego 
pracownika. 
 Stacjonarne funkcjonowanie 
jednostek systemu oświaty 
szkół zostaje ograniczone do 3 
stycznia 2021r.  
  
Podstawy prawne: 
 
rozporządzenie Ministra 
Edukacji i Nauki z dnia 24 
listopada 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 
rozporządzenie Ministra 
Edukacji i Nauki z dnia 24 
listopada 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie czasowego 
ograniczenia 
funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku 

 
Koncertowaliśmy 

 i życzyliśmy Wesołych Świąt 
 

Życzenia Bożonarodzeniowe 
od Zespołu Szkół 

Zawodowych Rzemiosła w 
Inowrocławiu.  

 
Zapraszamy do naszych 
muzycznych życzeń na 

nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia. . 

 
Koncertowali nasz gość 

Krzysztof Kosiński, uczennica 
Urszula  Wójcik oraz dyrektor 

Ireneusz Springer. 
 

z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 

 
- Pragnę doprecyzować, że 
praktyczną naukę zawodu 
realizujemy w tygodniach 
ustalonych planem lekcji, 
który określa tydzień nauki 
przedmiotów teoretycznych 

w szkole (dziś zdalnie) 
oraz tydzień  praktyk 
u pracodawców. 
Życzymy wszystkim 
zdrowia i uśmiechu na 
co dzień— informuje 
nasza szkoła. 
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„Nowe Technologie” - to nowy dział w 
naszym Rzemusiu, który zamierzamy 
tworzyć z inowrocławskim 
przedsiębiorcą Mariuszem Nogalskim.  
 
Witam w krainie Czarówników... 
tak nas nazywają w fabryce domów... 
brzmi ciekawie? Zapraszam. Szkołę 
zawodową skończyłem  jako murarz-
tynkarz, murowanie uważałem za pracę 
dla "fizoli", wolałem tynkować sufity i 
zarabiać duże pieniądze. Teraz z 
największą przyjemnością buduje, 
muruje domy kopułowe i uczę innych. 
Kończąc zawodówkę nie miałem 
ograniczeń licealno-akademickich. 
Wszystko co chcę Wam pokazać robiłem 
lub robię osobiście i każdego kto 
skończy szkołę za dyplomem zapraszam 
do grona czarowników. Stąd też 
współpraca z dyrektorem szkoły.  
Chciałbym dać dostęp do niesamowitych
-przystępnych technologii. Namawiam 
aby samemu ich  doświadczać. Ja 
zaprojektowałem sobie dom i go 
murowałem, napisałem 
też książkę. Sam ją wydrukowałem, 
wymyśliłem sobie winnice.  Jeżeli kogoś 
to zainteresuje zapraszam do czytania 
informacji na temat nowych "Nowych 
Technologii". Kolejny materiał już 
wkrótce. 
 

 

Podziękowanie za 
wspólne odśpiewanie 
"Mazurka 
Dąbrowskiego". 
 
Miło nam poinformować, 
że Minister Edukacji i 
Nauki pogratulował naszej 
placówce udziału w akcji" 
Szkoła do hymnu", którą 
zrealizowaliśmy 10 
listopada. 
 
 Na szkolnym boisku, 
przedstawiciele Cechu 
Rzemiosł, nauczyciele 
oraz obsługa szkoły 
wystąpiil we wspólnym 
apelu, podczas którego 
odśpiewali "Mazurka 
Dąbrowskiego".  


