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A. Mądrowska- rzecznik ZSO 

1 lutego 2013r. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących odbył się 

pokaz ratownictwa medycznego 

prowadzony przez ratowników 

medycznych Huberta Chodakow-

skiego i Mateusza Mizery. W 

zajęciach uczestniczyli uczniowie  

 

klas III gimnazjum i klasa II 

liceum. Młodzież została zapo-

znana z zasadami udzielania 

pierwszej pomocy przedme-

dycznej w następujących przy-

padkach: zatrzymanie krążenia i 

oddechu, zasłabnięcie, zadła-

wienie, skaleczenie oraz epilep-

sji. 

 

Uczniowie mogli praktycznie 

przećwiczyć wcześniej poznane 

sposoby udzielania pomocy w 

zainicjowanych przez ratowników 

przypadkach. Ta praktyczna 

forma doskonalenia umiejętności 

podobała im się najbardziej i 

wzbudzała emocje. 
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Wszyscy wiemy, jak ważny jest 

zdrowy tryb życia. Dzieci i mło-

dzież często sięgają po wszelkie-

go rodzaju słodycze i gazowane 

napoje. W trosce o ich zdrowe 

nawyki, nauczycielki wraz z 

uczniami z Zespołu Szkół Ogól-

nokształcących przystąpili do 

programów promocji zdrowego 

stylu życia. Jako jedyna szkoła w 

naszej gminie bierzemy udział w 

ogólnopolskim programie „Trzy-

maj formę” organizowanym 

przez Państwową Inspekcję 

Sanitarno–Epidemiologiczną. 

Celem programu jest propagowa-

nie zdrowego sposobu odżywia-

nia się, a także popularyzowanie 

go w środowisku szkolnym i 

rodzinnym. 

W związku z tym jednym z 

zadań, jakie wyznaczyli sobie 

gimnazjaliści był „Dzień mar-

chewki”, którą ochotnicy czę-

stowali kolegów podczas prze-

rwy lekcyjnej – poinformowała 

koordynator programu p. Joanna 

Fabiańska. Innym elementem 

wpisanym w promocję zdrowia 

był udział klasy IB gimnazjum 

w zajęciach prowadzonych 

przez kruszwicką pielęgniarkę 

panią Magdalenę Nowak, która 

udzieliła młodzieży wskazówek 

dotyczących odżywiania. Rady 

okazały się cenne, a w trakcie 

spotkania pierwszoklasiści 

mogli wcielić w życie zasady 

zdrowego odżywiania, układając  

swoje dzienne menu pod czujnym 

okiem fachowca”– stwierdziła p. 

Beata Rubacha, wychowawca 

klasy. Pamiętając, że zdrowie to 

tak-że ruch pomysłodawczynie 

pro-mocji zdrowia zaprosiły do 

współpracy panią Paulinę Klu-

czyńską instruktorkę fitness i 

Zumby, by zachęcić młodzież do 

wysiłku fizycznego. Po dwugo-

dzinnym intensywnym treningu 

wy-czerpani, ale zadowoleni 

uczestnicy przyznali, że wszystkie 

działania wpisane we wspomnia-

ny program bardzo im się spodo-

bały. Zarówno opiekunki jak i 

młodzież ZSO gorąco dziękują p. 

M. Nowak i p. P. Kluczyńskiej za 

pomoc przy realizacji projektu. 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcą-

cych 

ul. Jana Kasprowicza 7 

88- 153 Kruszwica 

Drodzy czytelnicy 

Przesyłajcie nam na adres email swoje propozycje na artykuły. Jest to szansa na rozwinięcie swoich 

pasji. Jeśli macie talent dziennikarski, piszecie wiersze, opowiadania lub chcecie pochwalić się umiejęt-

nościami fotograficznymi prosimy o kontakt. 

www.zsokruszwica.pl/ 

Zapraszamy do współpracy! 

Adres email: zin.log@wp.pl 

  Marzec 2013 

 



 
 

Agnieszka Mądrowska- rzecznik ZSO 

W dniu 30 stycznia 2013 w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Kruszwicy odbył się 

spektakl historyczny. Dobrze już znany spo-

łeczności szkolnej Jacenty Ordowski wraz z 

Zaciężną Chorągwią Rycerską „Apis” przybli-

żył uczniom dzieje oręża polskiego w XVII w. 

Tradycyjnie występ odbył się z aktywnym 

udziałem widowni. Okraszony dużą dawką 

humoru wykład historyczny przeplatany był 

ćwiczeniami praktycznymi z udziałem 

uczniów. Mieli oni okazję przymierzyć dawne 

stroje oraz próbować swoich sił w konkuren-

cjach będących namiastką prawdziwych zma-

gań żołnierskich. Ten niebanalny sposób przed-

stawienia dawnej rzeczywistości wzbudził 

wiele pozytywnych emocji. Pokazując ucz-

niom, że historia to nie tylko daty i opisy, ale i 

prawdziwe życie, wzbudzamy ich fascynację i 

zachęcamy do pilniejszego zgłębiania wiedzy – 

tak podsumowała występ p. Magdalena Stanny 

– nauczyciel historii. 

http: //jacentyzordowa.manifo.com/o-nas 
Jesteśmy firmą działającą na rynku od roku 

1997,w ciągu minionych 14 lat uczestniczyli-

śmy w wielu prestiżowych konkursach, prze-

glądach i turniejach, zdobywając doświadcze-

nie i doskonaląc kunszt. Współpracowaliśmy 

też z wieloma stacjami historycznymi (np. 

Discovery Historia, TVP Historia, Telewizja 

Uniwersytetu Gdańskiego), oraz przygotowali-

śmy wiele scenariuszy spektakli historycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(mgr Jacenty Ordowski był reżyserem m.in. 

Festiwalu Mazuria w Rynie). Naszym głównym 

celem jest propagowanie znajomości historii 

wśród dzieci i młodzieży poprzez spektakle 

historyczne tzw. żywe lekcje historii. Działal-

ność edukacyjna obejmuje również prowadze-

nie drużyny rycerskiej otwartej na ludzi w 

każdym wieku. Nasze spektakle obejmują 

wszystkie dzieje historyczne, począwszy od 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

starożytności, kończąc na czasach nowożyt-

nych. Widowiska mają najczęściej charakter 

batalistyczny (np. bitwa pod Prostkami, bitwa 

pod Płowcami, bitwa pod Koronowem). Jeste-

śmy jedyną grupą  w Polsce in-scenizującą 

świecki proces o czary, a nasze spektakle są w 

100% bezpieczne. 

 
 

Paweł Badura 

Jeszcze kilkanaście lat temu oferta BMW skła-

dała się z zaledwie 3 modeli - serii 3, 5 i 7. Z 

czasem jednak niemiecka marka rozpoczęła 

sukcesywnie poszerzać swoją gamę i prezento-

wała całkowicie nowe pojazdy. Jednym z przy-

kładów takiej polityki BMW jest seria 4. Nowe 

Coupe bazujące na  płycie podłogowej Serii 3. 

Widoczny na  fotografiach pojazd jest jeszcze 

prototypem, lecz z dużą dozą prawdopodobień-

stwa możemy stwierdzić, że wygląd wersji 

produkcyjnej nie będzie od niego znacząco 

odbiegał. Prototyp wyposażono w potężne 20-

calowe obręcze, a ich kształt podkreśla sporto-

wy charakter pojazdu. Pod względem stylistyki, 

seria 4 nawiązuje bezpośrednio do zaprezento-

wanej rok temu, mniejszej serii 3. Widać to 

zwłaszcza w przedniej części auta. Ciekawym 

rozwiązaniem są duże wloty powietrza w 

przednim zderzaku, które wzbogacono o alu-

miniowe listwy podkreślające ekskluzywny 

charakter auta. Nowe coupe BMW mierzy 4641 

mm długości, 1826 mm szerokości i 1362 mm 

wysokości. Oznacza to, że jest dłuższe, szersze 

i niższe od aktualnie oferowanej serii 3 Coupe. 

O 50 mm zwiększono rozstaw osi. Większy jest 

też rozstaw, kół co zapewni więcej miejsca we 

wnętrzu i lepsze właściwości jezdne. Auto w 

wersji przedprodukcyjnej zadebiutuje na naj-

bliższym Salonie Samochodowym w Detroit. Z 

tyłu również widać sporo nawiązań do tradycji, 

ze światłami w kształcie "L" na czele. Co 

prawda teraz tylna część dość mocno nawiązuje 

do Serii 6 Gran Coupe, ale to nie jest krzyw-

dzące porównanie. Patrząc na auto bezpośred-

nio z góry wyraźnie widać tendencję do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozszerzania się ku tyłowi. Sprawia to, że nowa 

Seria 4 Coupe ma dość szeroki, seksowny 

"tyłek". Nie zabrakło również muskularnego 

zderzaka z maskowanym dyfuzorem i zinte-

growanymi końcówkami układu wydechowego, 

który mocno nawiązuje do frontu auta. Miejmy 

nadzieję, że w produkcyjnej wersji zobaczymy 

jak najwięcej elementów z tego wariantu. 

Ogólna linia jest mocna i agresywna. To może 

się podobać.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wnętrzu posiadacze najnowszej Serii 4 

poczują się jak w domu - wiele elementów jest 

zapożyczonych lub lekko przeprojektowanych. 

Niestety BMW milczy na temat jednostek 

napędowych, które zostaną zapowiedziane 

bliżej Salonu Samochodowego we Frankfurcie, 

choć niewykluczone, że wcześniej dostaniemy 

jakąś niespodziankę. Na szczycie pojawi się 

oczywiście model BMW M4 z nową, turbodo-

ładowaną rzędową "szóstką". 

Str.2 
 



 
 

Sandra Walczak 

Zakopane nazywane jest zimową stolicą Polski. 

Nie ma w tym nic dziwnego - w całych pol-

skich Tatrach trudno o ludniejsze i gwarniejsze 

miasto, nie tylko zimą. Do Zakopanego przy-

jeżdża się z różnymi zamiarami: odpoczywać, 

wędrować, podziwiać... To miejsce, które w 

zaskakujący sposób zachęca do ciągłych po-

wrotów. Niepowtarzalna przestrzeń tej miej-

scowości oferuje tak wiele, że trudno doświad-

czyć wszystkiego podczas jednego pobytu. 

Zawsze jednak można poczuć potęgę gór, 

spokój krajobrazów, piękno natury i atmosferę 

życia zupełnie innego od naszej codzienności. I 

właśnie, dlatego warto i trzeba tu przybywać.  

 

 

W Zakopanem ma początek wiele atrakcyjnych 

szlaków turystycznych wiodących w różne 

partie Tatr. Jeśli jednak nie mamy ochoty na 

długie marsze, możemy skorzystać z bogatej 

tutaj oferty Polskich Kolei Linowych. Kolejką 

linowo-torową wjedziemy na Gubałówkę, 

natomiast kolejką linową na Kasprowy Wierch. 

Widoki zarówno ze szczytu, jak i z wagonika w 

czasie drogi zapierają dech w piersiach. Oczy-

wiście będąc w Zakopanem trzeba koniecznie 

zobaczyć Wielką Krokiew. Nawet, jeżeli jeste-

śmy tu w środku lata, warto stanąć pod tą bu-

dowlą, na której zostało pobitych tyle narciar-

skich rekordów i choć na chwilę poczuć atmos-

ferę, jaka musi tu panować podczas zawodów.  

 

Obowiązkowym punktem jest także Morskie 

Oko. Trzeba, co prawda poświęcić na dotarcie 

do niego trochę więcej czasu, ale nasz wysiłek 

na pewno się opłaci. To największe jezioro w 

Tatrach potrafi robić wrażenie na turystach. Już 

sama świadomość, że znajduje się ono na wy-

sokości 1395 m n. p. m. rozbudza naszą wyob-

raźnię. Ulubionym miejscem spacerów i zaku-

pów turystów są Krupówki. Mają one swój u-

rok- małe restauracyjki, przytulne galerie i 

sklepy z pamiątkami. Na chodnikach stragany z 

oryginalnymi, ręcznymi arcydziełami. Zachęca-

jąco wyglądają wyroby z drewna, a dla podnie-

bienia najatrakcyjniejsze są oscypki. Z deptaku 

rozciąga się wspaniały widok na Giewont. 

 

 

 

 

Agnieszka Mądrowska- rzecznik ZSO 

Czarujące słowa poezji miłosnej, piękne życze-

nia na przepełnionych czerwonymi serduszka-

mi kartkach walentynkowych, powłóczyste 

spojrzenia i romantyczna muzyka płynąca z 

głośników szkolnego radiowęzła…Taki nastrój 

panował w Dzień Świętego Walentego w Gim-

nazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym Ze-

społu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy. 

Intensywnie działała poczta i loteria walentyn-

kową. Odbył się konkurs literacki na 

najpiękniejszy wiersz miłosny „Strzała Amo-

ra”. A na twarzach młodzieży jakby więcej 

uśmiechów, więcej gestów sympatii i dreszczyk 

oczekiwania na tę wymarzoną „walentynkę”. 

„Aż żal, że taki dzień obchodzimy tylko raz w 

roku, bo uśmiech, miły gest i dobre słowo 

powinny towarzyszyć nam w każdym dniu a 

świat byłby wtedy o wiele piękniejszy ”- ko-

mentuje opiekunka Samorządu Uczniowskiego 

Gimnazjum nr 2 ZSO Barbara Kostur. Wszyst-

kie atrakcje w tym dniu przygotował Samorząd 

Uczniowski. 

 
 

 
 
 

Kupon daje możliwość wzięcia 

udziału w losowaniu. Szczęśliwcem 

zostanie tylko jedna osoba. 

Los upoważnia do zwolnienia 

ucznia z odpowiedzi, zadań domo-

wych oraz kartkówek raz z jednego 

przedmiotu. 
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Agnieszka Mądrowska- rzecznik ZSO 

Dnia  4. lutego w Gimnazjum nr 2 wchodzące-

go w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

mieszczącego się na ulicy Kasprowicza w 

Kruszwicy odbyło się oficjalne przekazanie 

raportu ewaluacyjnego. Dokonała tego przed-

stawiciel-ka Kuratorium Oświaty w Bydgosz-

czy pani wizytator Melania Kranc, która prze-

prowadzała wspólnie z panią wizytator Bogną 

Łoś badania ewaluacyjne w wymienionej pla-

cówce. Raport został wręczony panu burmi-

strzowi Dariuszowi Witczakowi i pani dyrektor 

Aleksandrze Kaczmarek. Gimnazjum uzyskało 

bardzo dobrą ocenę, o czym mogli przekonać 

się zaproszeni goście, wśród których znaleźli 

się: przewodniczący Rady Miejskiej p. G. 

Stanny, przewodnicząca Komisji Oświaty w 

Kruszwicy p. I. Dybicz, dyrektor Zespołu 

Oświaty i Wychowania p. B. Hałasa, p. dyrek-

tor D. Budner, partnerzy szkoły ( dyrektor NPT 

p. A. Sieradzki, wiceprezes HDK w Kruszwicy 

 

p. E. Budzińska, komisarz do spraw prewencji 

p. Pilarski), przedstawiciele grona pedagogicz-

nego (p. R. Januszek, p. B. Rubacha, p. B. 

Kostur, p. M. Stanny, p. K. Szarowska), przed-

stawiciele SU (M. Szymczak, K. Sawicka, J. 

Mizera, M. Marulewska), przedstawiciele Rady 

Rodziców (p. E. Sawicka, p. Sołtysiak, p. 

Szymczak). Spotkanie przebiegało w miłej 

atmosferze, którą uatrakcyjnił krótki występ 

młodzieży ZSO pod kierunkiem p. M. Toma-

szewskiego 
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Martyna Pniewska 

Dzień Kobiet - 8 marca, to światowe święto 

kobiet. Tego dnia kobiety są traktowane przez 

mężczyzn nieco milej i bardziej dżentelmeńsko. 

Dostają sporo kwiatów, słodyczy i życzeń. Za 

pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można ob-

chodzone w starożytnym Rzymie. Było to 

święto przypadające na pierwszy tydzień mar-

ca, związane 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie życzenia są dla kobiety,   

·Które bywają czasem niestety  

Trochę niechciane i nielubiane,  

 ·Ale są za to - BARDZO KOCHANE.  

Małe dziewczynki, bardzo lubimy  

I więc im dużo szczęścia życzymy  

Nieważne przecież, jaka uroda,  

 ·Jaka w ubiorze dziecięcym moda  

Wszystko nieważne jest w życiu Waszym  

Bądźcie radością, więc w życiu naszym.  

Większe dziewczyny te nastolatki  

Ładne są nieraz wśród nich gagatki  

Im już życzymy szczęścia wielkiego  

Pięknej miłości, no i do tego  

Sukcesów w szkole pracy i w domu  

Marzeń spełnienia nie po kryjomu  

Radości wielkiej tutaj i teraz  

Byśmy cieszyli się z wami nieraz.  

A młode mamy to też kobiety,  

·Które czasami, ale niestety  

Dla siebie samych czasu nie mają,   

·Bo cały swój czas dzieciom oddają  

O nich to właśnie też pamiętamy  

Piękne życzenia, więc im składamy  

Życząc im dużo szczęścia, miłości  

Do swoich dzieci moc cierpliwości 

 

z początkiem nowego roku, macierzyństwem i 

płodnością. Z okazji tego święta mężowie 

obdarowywali swoje żony prezentami i spełnia-

li ich życzenia. Dzień Kobiet jest obecnie 

oficjalnym świętem. Mężczyźni wręczają wte-

dy znajomym kobietom – matkom, żonom, 

partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne poda-

runki. W niektórych krajach (jak Rumunia) 
 

 

dzień ten jest równoważny z dniem matki, pod-  
czas, którego dzieci ofiarują drobne prezenty 

swoim matkom i babciom. Nieodłącznym 

elementem Dnia Kobiet jest składanie życzeń. 

Życzenia dla kobiet można składać ustnie, ale 

wielu mężczyzn robi to za pomocą SMS-a, kar-

tek internetowych albo kartek tradycyjnych. 

Standardowe kartki są coraz mniej popularne. 

 
Dominika Lemańczyk 

Pierwsza dekada Ryb to stuprocentowa przed-

stawicielka tego znaku, uosobienie wrażliwo-

ści, subtelności i duchowego bogactwa, które 

niestety rzadko idzie w parze z bogactwem 

materialnym. Jest to człowiek nie z tego świata, 

potrafi śnić na jawie, przeżywa stany melan-

cholii, nadmiernej egzaltacji. Pomimo takiej 

wydawałoby się nieżyciowej postawy, dosko-

nale radzą sobie w trudnych sytuacjach. Druga 

dekada znaku Ryb to połączenie Ryby z Ra-

kiem. Dobrze zorganizowana, zaradna i sku-

teczna w działaniu postać często angażująca się 

w działalność społeczną, życzliwa i odnosząca 

się z sympatią do ludzi. Trzecia dekada znaku 

to Ryba z cechami Skorpiona jest najbardziej 

przebojową przedstawicielką tego znaku. 

Wrażliwa i uczuciowa, ale nie da sobie w kaszę 

dmuchać i kiedy wymaga tego sytuacja potrafi 

walczyć. Staje często w obronie słabszych jest 

wrażliwa na cierpienie i przejawy niesprawie-

dliwości. 

Jak kochać Rybę? 
- Być zawsze w pobliżu, ale nigdy nie narzucać 

się swoją obecnością i przemożną chęcią po-

mocy.  

Jak z nią rozmawiać?  

- Starannie dobierając słowa, gdyż przywiązuje 

wielką wagę do ich sensu i wydźwięku. Słyszy 

o wiele więcej niż przeciętny człowiek, ale 

zwykle to, co chce usłyszeć.  

Jak ją rozszyfrować?  

- Nawet nie próbuj, nigdy ci się to nie uda. To 

raczej Ryba bez trudu ciebie rozszyfruje, jeśli 

tylko będzie miała na to ochotę.  

Ona- jak ją zdobyć? 

- Jest wyjątkowo wrażliwa i pragnie silnego i 

bardzo męskiego partnera. Należy zapewniać ją 

ciągle o swoich uczuciach, należy zamieszkać 

w jej wyimaginowanym świecie. Potrzebuje 

poczucia bezpieczeństwa, nie znosi wulgary-

zmu i prostactwa. 

Z kim najlepiej czuje się pani Ryba? 

Bardzo dobrze z: Nie ma nikogo takiego. 

Dobrze z: Baranem, Wagą, Skorpionem i Ry-

bami. 

Obojętnie z: Bykiem, Bliźniętami i Wodni-

kiem. 

Źle z: Rakiem, Lwem, Panną, Strzelcem, Ko-

ziorożcem. 

On - jak go zdobyć? 

Potrzebuje czułości i ciepła, oddania i opieki. 

Lubi dowody uznania i szlachetne gesty. Ceni 

dyskrecję i skłonność do poświęceń. Nie zaw-

sze bywa wierny. Jeśli masz anielską cierpli-

wość to zyskasz w nim partnera. 

Z kim najlepiej czuje się pan Ryba? 

Bardzo dobrze z: Panną i Bykiem. 

Dobrze z: Bliźniętami, Rakiem, Skorpionem, 

Strzelcem, Rybami i Wodnikiem. 

Obojętnie z: Lwem, Wagą, Koziorożcem i  

Źle z: Baranem. 

 

 

Przedmiot 

data 

Podpis 

nauczyciela 
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Mariusz Tomaszewski 

    W ramach XXXIV Inowrocławskich Spo-

tkań Artystycznych odbył się konkurs pla-

styczny „PLASTIKON 2013”, w którym 

udział wzięło kilkoro uczniów Gimnazjum nr 2 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących w Kruszwicy. Prace konkursowe 

wykonano technikami rysunkowymi na temat 

„UCHA NADSTAWIAM: SŁUCHAM JAK 

GRA, MUZYKA WE MNIE, W MUZYCE- 

JA”. Uczniowie swoje prace plastyczne wyko-

nali pod kierunkiem nauczyciela plastyki - mgr 

Mariusza Tomaszewskiego. 

   Uczennica klasy III c -Joanna Majchrzak, 

osiągnęła w tym konkursie 3 miejsce i w dniu 

1.03.2013r. wzięła udział w uroczystości wrę-

czenia nagród, która miała swoje miejsce w 

Galerii Miejskiej przy Teatrze w Inowrocławiu.  

   Gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć 

artystycznych. 

   Na zdjęciach Joanna Majchrzak na tle wy-

stawy prac uczestników konkursu, oraz jej 

nagrodzony rysunek.(pierwszy od góry).  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Matki


  
 

Weronika Rosińska 

„Piosenki dla Pauli”. Autor: Blue Jeans. 

Chociaż książka ukazała się w tam tym roku, 

uważam, że powinnam o niej napisać i zachęcić 

do przeczytania, ponieważ jest ona warta u-

wagi. Blue Jeans, a tak naprawdę Francisco de 

Paula Fernandez zaczął Piosenki dla Pauli pisać 

w intrenecie, jednak popularność stała się tak 

duża, że fani namówili go, aby wydał książkę. 

W Hiszpanii książka odniosła spektakularny 

sukces, bijąc rekordy w rankingach popularno-

ści. Akcja dzieje się w malowniczej Hiszpanii, 

główną bohaterką jest 16-letnia Paula, która 

właśnie dojrzewa i przeżywa w raz ze swoimi 

przyjaciółmi pierwsze miłości i konsekwencje z 

nimi związane. Książka ta doczekała się konty-

nuacji, druga część „Czy wiesz, że Cię ko-

cham” ukazała się jesienią tam tego roku, 

natomiast trzecia „Ucisz mnie pocałunkiem” 

ukażę się wiosną tego roku. 

 

„My, dzieci z dworca ZOO”. Autorzy: Kai 

Hermann i Horst Rieck. 

Książka oparta na prawdziwej historii młodej 

narkomanki Christiany F. z Berlina Zachodnie-

go. Została napisana z nagrań magnetofono-

wych  z wyżej wymienioną dziewczyną, które  

trwały około dwóch miesięcy. Opisywane wy-

darzenia miały miejsce w latach 1975-1977, 

kiedy to narkomania wśród młodzieży stanowi-

ła poważne zagrożenie. Christiane opowiada o 

swoim życiu i o innych narkomanach, którzy ją 

otaczali. Tytułowy dworzec był miejscem, 

gdzie Christiane i wiele osób z jej otoczenia 

oczekiwało na "klientów". Prostytucja była dla 

tych młodych ludzi podstawowym sposobem 

zdobywania środków na codzienną dawkę 

narkotyku. Dworzec stanowił też miejsce spo-

tkań i wymiany działek heroiny. Powstał rów-

nież film na podstawie tej książki.  
 

 

Weronika Rosińska 

„Trzy metry nad niebem”. Reżyseria: Fer-

nando González  Molina. 

Film na podstawie powieści  Federico Moccia. 

Hiszpański melodramat z 2010 roku, który 

opowiada historię miłości Babi i Hache, mło-

dych ludzi pochodzących z różnych światów. 

Powieść Mocciego doczekała się wersji filmo-

wej nie tylko hiszpańskiej, lecz włoskiej w 

2004 roku, ale bardziej popularna okazała się 

wersja hiszpańska. Zarówno książka jak i filmy 

doczekały się kontynuacji pt. „Tylko Ciebie 

chcę”. 

 

„Ted”. Reżyseria: Seth MacFarlane. 

Amerykański film komediowy z 2012 roku. 

John, kiedy był mały wymówił życzenie, aby 

jego miś Ted ożył i tak się dzieje, o tej pory 

Ted i John są nierozłącznymi przyjaciółmi. 

Obecnie John ma 35 lat i dziewczynę, razem z 

nimi mieszka oczywiście Ted, który nie jest już 

popularny i ściąga Johna na złą drogę, zachęca-

jąc go do picia alkoholu i palenia  marihuany. 

Film szybko stał się hitem i podobno ma po-

wstać jego kontynuacja. 

 

 
Patryk Górny 

Wywiad przeprowadzony z panią Beatą Rucz-

kowską- naszą szkolną bibliotekarką. 
 

Dzień dobry, chciałbym przeprowadzić z 

Panią wywiad. Mam kilka pytań związanych 

z pracą zawodową. Co zdecydowało, że wy-

brała Pani ten zawód, a nie inny? 

Wybrałam zawód zgodnie z własnymi zaintere-

sowaniami. Byłam i jestem humanistką. 

Jak długo pracuje Pani w bibliotece? 

W samej bibliotece pracuję trzy lata. Wcześniej 

zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami uczyłam 

języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeń-

stwie, a także pracowałam, jako bibliotekarz – 

na pół etatu. 

Czy zmieniłaby Pani coś w swojej pracy? 

Zawsze można coś zmienić. Myślę, że mając 

już  pewne doświadczenia i  więcej praktyki 

zawodowej, dostrzega się również inne możli-

wości. 

Na czym, poza wypożyczaniem książek, 

polega Pani praca? 

Do moich zadań należy przede wszystkim po-

moc w wyborach czytelniczych oraz wyszuki-

waniu informacji w różnych źródłach. Przygo-

towuję również wystawki tematyczne. Jeśli 

chodzi o prace biblioteczno – techniczne, to 

należy do nich wprowadzanie nowych książek 

do księgozbioru, ich opracowanie formalne i 

rzeczowe; uaktualnianie katalogu alfabetyczne-

go oraz  sporządzanie statystyk czytelniczych. 

Jak sami dobrze wiecie, zajmuję się także 

kserowaniem potrzebnych Wam materiałów i 

doraźnie prowadzę lekcje z uczniami. 

Jakie ma Pani relacje z uczniami i czy prze-

kładają się one na ich obecność w bibliotece? 

Na pewno relacje z uczniami są ważne. Myślę, 

że w jakimś stopniu przekłada się to na ich 

obecność w bibliotece. Żałuję tylko, że bardzo 

dużo uczniów korzysta z księgozbioru dopiero 

wtedy, gdy chce wypożyczyć lekturę zadaną 

przez polonistę. 

 

A teraz kilka pytań osobistych. Jakie miała 

Pani marzenia w dzieciństwie i kim chciała 

Pani zostać w przyszłości? 

W dzieciństwie marzyłam o tym, żeby zostać 

nauczycielką. Podobała  mi się też praca biblio-

tekarza, pomagałam  w szkolnej bibliotece – 

byłam tam prawie na każdej przerwie. Osta-

tecznie, podejmując decyzję o kierunku stu-

diów, wybrałam filologię polską. 

Jakie książki lubi Pani czytać? 

Jestem fanką literatury sensacyjnej, a ulubione 

książki to oczywiście kryminały Agaty Chri-

stie. 

Jakie jest Pani hobby, co lubi Pani robić w 

wolnym czasie? 

Zawsze dużo czasu poświęcałam na czytanie. 

Obecnie nie mogę go przeznaczyć na moją 

pasję w takim stopniu, w jakim bym chciała. O-

prócz czytania lubię spacerować i podziwiać 

piękne widoki, których w Kruszwicy nie braku-

je. W  czasie wakacji, jeśli jest to tylko możli-

we, wyjeżdżam, aby  poznać nowe miejsca. 

Fascynuje  mnie szczególnie architektura miast 

polskich. Najpiękniejsze starówki, według 

mnie, znajdują się w Gdańsku i Wrocławiu. 

Dziękuje za sympatyczną rozmowę i udzie-

lenie wyczerpujących odpowiedzi na pyta-

nia. Życzę sukcesów w pracy oraz w życiu 

osobistym. 

 

Weronika Rosińska 

Taylor Swift  „Speak Now” 

Trzeci studyjny album piosenkarki country, 

wydany w 2010 roku. Na płycie znajduje się 

świetnych 14 piosenek, które zostały napisane 

przez Taylor. Każda z nich znalazła się na 

amerykańskiej liście Billboard Hot 100, a cały 

al-bum zadebiutował na miejscu 1. amerykań-

skiej listy US Billboard 200 chart. Świetności 

tej płyty nie da się jednak opisać, trzeba ją po 

prostu posłuchać. 

Shakira  „Sale el Sol” 

Siódmy studyjny album piosenkarki, wydany w 

2010 roku. Album zawiera głównie piosenki  

hiszpańskojęzyczne. Na płycie znajdziemy 

takie hity jak: „Rabiosa”, „Loca”, „Waka wa-

ka”,   „Addicted to You”. Album był promo-

wany podczas światowego tournée The Sun 

Comes Out World Tour, w Polsce odbyło się 

17 maja 2011 roku w łódzkiej Atlas Arenie. 
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Kamil Twardowski 

Rugby jest grą zespołową, w której dwie dru-

żyny, zwykle piętnastoosobowe podają piłkę 

ręką i nogą. Zabronione są podania ręką do 

przodu. Zawodnik jest na pozycji spalonej, jeśli 

znajduje się przed partnerem niosącym piłkę 

lub przed partnerem, który ostatni ją zagrał 

(reguła spalonego jest bardziej skomplikowa-

na). Zawodnik na pozycji spalonej nie może 

brać udziału w grze. Można zatrzymywać tylko 

zawodników będących w posiadaniu piłki, 

łapiąc za koszulkę, nogi, ręce, blokując ciałem. 

Łapanie za głowę lub szyję jest zabronione. Nie 

można atakować przeciwnika niebędącego 

obiema nogami na ziemi. Zawodnik powalony 

powinien natychmiast wstać albo pozbyć się 

piłki (nie wolno jej trzymać leżąc na ziemi). W 

formacjach autowych zawodnicy nie mogą się 

uderzać itp., mogą tylko walczyć o piłkę. 
 

 

Zdobywanie punktów: 

- przyłożenie, 5 punktów - zawodnik przykłada 

piłkę do ziemi na polu punktowym przeciwnej 

drużyny. 

- podwyższenie, 2 punkty - podwyższenie jest 

możliwe tylko po przyłożeniu, zawodnik kopie 

ustawioną na ziemi piłkę na bramkę (między 

słupy, ponad poprzeczką) z dowolnej odległo-

ści od pola punktowego przeciwników, w linii 

prostopadłej do linii końcowej i przechodzącej 

przez miejsce przyłożenia piłki. 

- karny, 3 punkty - zawodnik kopie piłkę na 

bramkę przeciwnika z dowolnej odległości od 

ich pola punktowego, w linii prostopadłej do 

linii końcowej i przechodzącej przez miejsce 

przewinienia. 

- dropgol, 3 punkty - kopnięcie na bramkę 

przeciwnika z gry, piłka musi zostać uderzona 

po koźle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Mądrowska- rzecznik ZSO 

W sobotnie popołudnie uczniowie Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy mieli 

niepowtarzalną okazję kibicować zespołowi 

Delecty Bydgoszcz. Pierwszy mecz w fazie 

play-off rozegrali oni z zespołem Lotosu Trefl 

Gdańsk. „Mieliśmy nie lada przyjemność oglą-

dać  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   w akcji wspaniałych siatkarzy m.in.   

S. Antige, M. Wike, D. Konarskiego, W. Jur-

kiewicza, Ł. Owczarza. Nasz gorący doping, a 

także doskonała gra siatkarzy, doprowadziła do 

pewnej wygranej bydgoskiego zespołu. Mecz 

zakończył się wynikiem 3: 0” – podsumowali 

pełni wrażeń sportowych kibice. Wyjazd został  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zorganizowany przez kruszwicki Klub Olimpij-

czyka z okazji Dnia Kobiet. Opiekunami pod-

czas wyjazdu byli: p. Joanna Fabiańska i p. 

Jacek Jędrzejczak – nauczyciele wychowania 

fizycznego z ZSO. Siatkarzom życzymy kolej-

nych wygranych, a młodzieży kolejnych oglą-

danych na żywo spotkań bydgoskiej drużyny. 

 
 

Agnieszka Mądrowska- rzecznik ZSO 

Trzecie miejsce w turnieju w Gniewkowie 

zajęły dziewczęta z Gimnazjum nr 2 wchodzą-

cego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcą-

cych w Kruszwicy- rozpoczynając przygoto-

wania do mistrzostw powiatu w piłce nożnej. 

W ubiegłym roku dziewczęta zdobyły tytuł 

wicemistrzyń powiatu, więc oczekiwania są 

wysokie. We wrześniu 2012 rezultat ten powtó-

rzyły w rozgrywkach szóstek, które odbyły się 

na kruszwickim orliku. Skład zespołu: Małgo-

rzata Jagosz, Klaudia Łopacińska, Barbara 

Lipińska, Małgorzata Cichoń, Marika Baśniak, 

Dominika Spiliszewska, Weronika Kaczmarek, 

Aleksandra Kwiatkowska, Natalia Kazubow-

ska, Patrycja Izdebska, Karolina Dębska, We-

ronika Jadach, Małgorzata Burdzińska. Opie-

kunem drużyny jest p. Jacek Jędrzejczak. 
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Martyna Wojciechowska 

25 stycznia 2013r. w Centrum Kultury i Sportu 

„ZIEMOWIT” w Kruszwicy odbył się koncert 

Palucha, promujący jego najnowszą płytę pt.: 

„Niebo”. Na koncercie wystąpił także PARTY-

ZANT w składzie Azja, Jarza, Dj Bajer i Elpe. 

 

 

Paluch to raper z Poznania. Zadebiutował w 

2004 roku nielegalem pt.: “Życie jest piękne”. 

Po dołączeniu z producentem Julasem do po-

znańskiej formacji Aifam, wydał z nią w 2005 

roku płytę “Nasza rewolucja”. Do płyty zostały 

zrealizowane 2 teledyski: “Jak Żyjesz” oraz 

“Przerwa W Oddechu”. Następnie w 2007 roku 

wydał dobrze przyjęty drugi nielegal pt.: “Biu-

ro ochrony rapu”. Do utworu “Wokół Mnie” 

został wydany teledysk z gościnnym występem 

DonGURALesko. W 2009 roku ukazała się 

jego pierwsza legalna solowa płyta pt.: “Pew-

niak”. Do tytułowego utworu został zrealizo-

wany teledysk. W 2010 roku raper założył 

własną wytwórnię muzyczną, specjalizującą się 

muzyce hip-hop – B.O.R. Records. Pierwszym 

albumem wydanym w tej wytwórni był “Bez-

granicznie oddany”. Wiosną tego samego roku 

dołączył do organizacji Diil Gang.  1 paździer-

nika 2011 roku odbyła się premiera jego kolej-

nej płyty pt.: “Syntetyczna mafia”. Album 

promowany był klipami do utworów: “Na 

otarcie łez”, “Pan życia”, “Psychofan” i “Zo-

stawić coś po sobie” oraz trasą koncertową. 

Minął rok. 6 października 2012 roku odbyła się 

premiera najnowszej płyty rapera pt.: “Niebo”. 

Wśród gości pojawia się czołówka polskiej 

sceny hip-hopowej. Na krążku znajdzie się 17 

premierowych numerów. Album, tak jak dwa 

poprzednie produkcje Palucha, zostanie wyda-

ny przez B.O.R. Records. 

 

 
 

Agnieszka Mądrowska- rzecznik ZSO 

Przyszli maturzyści klas III a i III b LO im J. 

Słowackiego przy Zespole Szkół Ogólnokształ-

cących w Kruszwicy swój bal studniówkowy 

przetańczyli całą noc. W sobotę 2 lutego bawili 

się w Gościńcu nad Gopłem i już teraz można 

powiedzieć, że miłych wspomnień mają wiele. 

Mówi się, że udana studniówka zapowiada 

udaną maturę, bo dodaje energii do pracowi-

tych następnych stu dni. Bal rozpoczął trady-

cyjny polonez, który tańczony przez młodzież,  

a prowadzony przez p. dyr. mgr A. Kaczmarek 

był pełen dostojności, radości i wdzięku. Potem 

było wiele wzruszeń, życzeń, podziękowań dla 

obecnej p. dyrektor i byłego dyrektora placów-

ki mgr M. Rimera, dla wychowawców, nauczy-

cieli, rodziców. Tańcom nie było końca, ba-

wiono się znakomicie, tym bardziej, że zabawa 

połączyła pokolenia uczniów, nauczycieli i 

rodziców, a smaczne potrawy radowały ducha i 

podniebienia. Dziś, miesiąc po balu uczniowie 

tak wspominają minioną noc: Studniówka 2013  

 

była przełomowym i jednym z najmilszych 

wydarzeń w moim życiu, …, piosenka zaśpie-

wana dla wychowawcy zbliżyła nas do siebie i 

wszystkich wzruszyła…, z bólem nóg opusz-

czaliśmy salę…, oczywiście za krótko trwał ten 

bal…, mieliśmy świetnych organizatorów…, 

jedzenie było pyszne, DJ świetny, zabawa 

przednia, dziewczyny i chłopaki wyglądali 

nieziemsko…, gdyby można to było przeżyć 

jeszcze raz!...,teraz pozostaną tylko wspomnie-

nia i zdjęcia…. 
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