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ŻYCZENIA NA ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI

Jan Paweł II o 
naszym języku ...

Z okazji  obchodów
102. Rocznicy
Odzyskania
Niepodległości
życzymy Wam
spokoju, zdrowia,
pokonania

wszelkich
przeciwności losu,
wytrwałości
w pracy nad sobą,
radości oraz
nadziei na każdy
dzień. Niech ten

dzień pozwoli nam
zastanowić się nad
słowami:
WOLNOŚĆ,
OJCZYZNA,
NIEPODLEGŁOŚĆ.
Redakcja

„Gdy dokoła mo ́wia ̨
je ̨zykami, dz ́wie ̨czy
pos ́ro ́d nich jeden:
nasz własny.
Zagłe ̨bia sie ̨ w mys ́li
pokolen ́i
ziemie ̨ naszą opływa

i staje sie ̨ dachem
domu, w kto ́rym
jestes ́my razem"

11 listopada w historii Polski to największe narodowe
święto oraz czas radości i dumy z bycia POLAKIEM. 
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SZKOŁA DO HYMNU
2020 

11 LISTOPADA 
w HIPOLICIE 

11 listopada 2020 roku w dniu 102 rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości
uczniowie klas 1f, 2c i 2f wraz z wychowawcami
włączając się w ogólnopolską akcję śpiewania
Mazurka Dąbrowskiego, zaśpiewali wspólnie
hymn Polski. W tym roku ze względu na
ograniczenia wynikające ze stanu epidemii
uczniowie wspólnie zaśpiewali hymn on-line na
Platformie Teams.
W łączności z nimi uczniowie należący do grupy
artystycznej „Hipolit Art” przygotowali z okazji
święta narodowego krótkie wystąpienia na temat
wolności i ojczyzny (link poniżej). Nad wszystkim
czuwali nauczyciele: Angelika Skurczyńska, Rafał
Nowicki i Danuta Necel-Lewandowska.

Świętujmy wspólnie Dzień Odzyskania
Niepodległości!

W ramach akcji " SZKOŁA DO HYMNU" KLASA
1FT wraz z wychowawca ̨ ods ́piewała „Mazurka
Da ̨browskiego”.
W tym roku ze wzgle ̨du na ograniczenia
wynikaja ̨ce ze stanu epidemii uczniowie wspo ́lnie
zas ́piewali hymn on-line na Platformie Teams.

„Szkoła do hymnu” to kontynuacja akcji MEN z
2019 r. i 2018 r. („Rekord dla Niepodległej”). W
ubiegłych latach inicjatywy cieszyły sie ̨
ogromnym zainteresowaniem ucznio ́w i
nauczycieli. 

W 2019 r. do wspo ́lnego s ́piewania hymnu o godz.
11:11 przysta ̨piło w sumie 4 121 529 ucznio ́w oraz
405 399 nauczycieli w całej Polsce. Ła ̨cznie swo ́j w
akcji zgłosiło 20 475 szko ́ł z całego kraju oraz
ponad 100 placo ́wek polonijnych z całego s ́wiata.
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11 listopada - S ́wie ̨to Niepodległos ́ci -
 to dzien ́ dumy i rados ́ci.
Wspo ́lnie oddajmy hołd wszystkim
rodakom, kto ́rzy własnym z ̇yciem zapłacili
za miłos ́c ́ do Ojczyzny.
Niech pamie ̨c ́ o ich czynach, heroizmie 
i pos ́wie ̨ceniu wyznacza droge ̨ naszej
dzisiejszej wolnos ́ci. 
Z okazji Narodowego S ́wie ̨ta
Niepodległos ́ci z ̇ycze ̨ Dyrekcji,
nauczycielom, wszystkim pracownikom
szkoły i uczniom Powiatowego Zespołu
Szko ́ł nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego
w Rumi wszelkiej pomys ́lnos ́ci, zdrowia
oraz wielu sukceso ́w.
Ba ̨dz ́my dumni z naszej Ojczyzny, historii
i tradycji oraz z faktu, z ̇e jestes ́my
mieszkan ́cami i
wspo ́łgospodarzami  naszej Małej
Ojczyzny.
Wicestarosta Wejherowski, Jacek Thiel

Data 11 listopada 1918 r. nalez ̇y do
jednych z najwaz ̇niejszych w naszej
historii.  
Po 123 latach niewoli, rozbioro ́w i obcego
panowania spełniły sie ̨ marzenia naszych
rodako ́w o niepodległym kraju. 
To niezwykłe szcze ̨s ́cie dla nas,
obecnego pokolenia Polako ́w, z ̇e moz ̇emy
z ̇yc ́, uczyc ́ sie ̨, pracowac ́ i spełniac ́ swoje
marzenia 
w wolnej Rzeczypospolitej  i mo ́wic ́ w
ojczystym je ̨zyku.

Z okazji 102 rocznicy odzyskania przez
Polske ̨ Niepodległos ́ci
całej społecznos ́ci szkolnej Powiatowego
Zespołu Szko ́ł nr 2 w Rumi, składam
najserdeczniejsze z ̇yczenia.
Cieszmy sie ̨ nasza ̨ odzyskana ̨ wolnos ́cia ̨,
spoz ̇ytkujmy ja ̨ dla dobra Polski i naszej
małej Ojczyzny.
                              Starosta Wejherowski
                                  Gabriela Lisius
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Kochana Polsko! Z całego serca z ̇ycze ̨
Tobie, abys ́ była krajem wiecznie wolnym 
i niepodległym. Z ̇ycze ̨ Tobie ma ̨drych 
i odpowiedzialnych rza ̨dza ̨cych. 
Nam Wszystkim z ̇ycze ̨ zdrowia, siły 
i miłos ́ci. Ba ̨dz ́my otwarci na drugiego
człowieka i wspierajmy siebie nawzajem. 

Z ̇ycze ̨ nam Wszystkim, aby Polska była
krajem, w kto ́rym moz ̇emy czuc ́ sie ̨
bezpiecznie, gdzie kaz ̇dy ma prawo
decydowac ́ o sobie, gdzie nie ma agresji,
nienawis ́ci i podziało ́w w społeczen ́stwie.
Pamie ̨tajmy! W jednos ́ci siła!
Specjalnie dla Powiatowego Zespołu 
Szko ́ł nr 2 im. H.Roszczynialskiego

Marek Gerwatowski- tenor pochodza ̨cy 
z Rumi, artysta Opery Krakowskiej.
Dyrektor artystyczny i pomysłodawca
Rumskich Spotkan ́ Muzycznych.

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Szanowna Dyrekcjo i
Nauczyciele oraz Pracownicy
Powiatowego Zespołu Szko ́ł nr 2
w Rumi, po 123 latach niewoli 11
listopada 1918 roku Polska
odzyskała niepodległos ́c ́. 
Była to długa pełna ofiar walka.
Patrioci dąz ̇yli do tego, by na
ziemiach polskich było
suwerenne wolne i
demokratyczne pan ́stwo.
O takie pan ́stwo należy
nieustannie zabiegac ́ i tego
trzeba bronic ́.
              Bogdan Borusewicz,
           Wicemarszałek Senatu
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Polsko, dzis ́ Twoje wielkie s ́wie ̨to. 
Dzien ́ ten okupiłas ́ bo ́lem, cierpieniem 
i s ́miercia ̨ swoich dzieci. 
Dzis ́ jas ́niejesz pos ́ro ́d innych narodo ́w,
promieniejesz blaskiem wolnos ́ci, za
kto ́ra ̨ te ̨skniły miliony naszych przodko ́w. 

Z okazji rocznicy odzyskania przez Polske ̨
Niepodległos ́ci z ̇ycze ̨ nam wszystkim
takiej rados ́ci, miłos ́ci i wiary, jaka ̨ mieli
Polacy 11 listopada 1918 roku.

Najlepsze z ̇yczenia dla Powiatowego
Zespołu Szko ́ł nr 2 w Rumi przesyła 

Małgorzata Jo ́zefkowicz - aktorka (m.in.
"Czas honoru", "Wojenne dziewczyny",
"Pitbull", "Przyjacio ́łki", "Malanowski i
partnerzy", "Gliniarze"), nauczyciel,
pedagog.

„Oblicze Ojczyzny”
Tadeusz Różewicz

Ojczyzna To Kraj Dzieciństwa,
Miejsce Urodzenia,
To Jest Ta Mała Najbliższa
Ojczyzna.
Miasto, Miasteczko, Wieś,
Ulica, Dom, Podwórko,
Pierwsza Miłość,
Las Na Horyzoncie,
Groby.
W Dzieciństwie Poznaje Się
Kwiaty, Zioła, Zboża,
Zwierzęta,
Pola, Łąki,
Słowa, Owoce.
Ojczyzna Się Śmieje.
Na Początku Ojczyzna
Jest Blisko,
Na Wyciągniecie Ręki.
Dopiero Później Rośnie,
Krwawi,
Boli.
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Listopadowa lekcja tematyczna o s ́wie ̨cie SAMHAIN (czyt.
sałin) , czyli „Irlandzkich Dziadach”.

W ramach
wspo ́łpracy z
Fundacja ̨
Kultury
Irlandzkiej
uczniowie
naszej szkoły
wzie ̨li udział w
listopadowej
lekcji
tematycznej o
s ́wie ̨cie
SAMHAIN
(czyt. sałin) ,
czyli
„Irlandzkich
Dziadach”.

Materiał
przygotowany
przez
Fundacje ̨,
pozwolił nam
poznac ́
najstarsze
wierzenia i
tradycje dawnej
Irlandii,
tajemniczy
s ́wiat
fascynuja ̨cych
Celto ́w i
klasyczne
gotyckie

powies ́ci grozy
irlandzkich
autoro ́w -
Portret Doriana
Graya ( Oscara
Wilde`a) oraz
Dracule ̨ (
Brama
Stockera) .
Pani Justyna
Mazurek-
Schramm-
wiceprezes
Fundacji
Kultury
Irlandzkiej-

w znakomity
sposo ́b
opowiedziała
nam, m.in. o Ti ́r
na nO ́g czyli
Krainie
wiecznej
młodos ́ci
wyste ̨puja ̨cej w
mitologii
irlandzkiej,
drzewach
wro ́z ̇ek,
biz ̇uterii
Celto ́w,
Czys ́c ́cu s ́w.

Patryka (
Lough Derg),
mitologicznych
les ́nych
wro ́z ̇kach
(Banshee) i
Powozie
S ́mierci (
Coiste-bodhar,
coach-a-
bower).
Prezentacje
skupiały sie ̨
gło ́wnie na
historii, mitach 
i literaturze.

Dzie ̨kujemy

Dziękujemy
Pani
wiceprezes
Fundacji
Kultury
Irlandzkiej 
Justynie 
Mazurek-
Schramm
za lekcję  
o irlandzkim
święcie
SAMHAIN.
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#TwojeDaneTwojaSprawa
Drodzy Uczniowie,
w trosce o Wasze bezpieczen ́stwo w sieci
rozpoczynamy cykl porad udoste ̨pnianych przez
UODO. Co 2 tygodnie be ̨dzie pojawiac ́ sie ̨ nowa
porada, tymczasem teraz przekazujemy Wam nr 1 i 2 �
�
http://hipolit.info/twoje-dane-twoja-sprawa

W tym roku szkolnym Narodowe Czytanie
w Hipolicie odbyło się w raczej nietypowy
sposób. Taka covidowa wersja.
Tekstem czytanym była "Balladyna"
Juliusza Słowackiego- mroczny
romantyczny dramat o żądzy władzy,
która nieuchronnie prowadzi bohaterów
do zguby. Wszystko przygotowali
uczniowie klasy 3b.       GRATULUJEMY !

https://www.facebook.com/hashtag/twojedanetwojasprawa?__eep__=6&__cft__[0]=AZUxTXJwOToXught1qoav1lY8dLeE2C_hu2OWH6VbwdWVM29cSeI43VzeNRiFsd0J3LQ_LbWo6XZpsKJZo5KdfVSvZjgHTuWK65oM7E3mCtYKybw07_SLxbdSGa1sAeiC5GuzsZ2xBR8H_Pw6lITqW9s&__tn__=*NK-R
http://hipolit.info/twoje-dane-twoja-sprawa?fbclid=IwAR1pp-sJv_dRshk6AUAK2bAhdgH-nDpTS5Ui6iFG96S-xDsfOTLRr-gy1xI
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	„Gdy dokoła mówią językami, dźwięczy pośród nich jeden: nasz własny. Zagłębia się w myśli pokoleń i ziemię naszą opływa
	i staje się dachem domu, w którym jesteśmy razem"
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	W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii uczniowie wspólnie zaśpiewali hymn on-line na Platformie Teams.
	„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.
	W 2019 r. do wspólnego śpiewania hymnu o godz. 11:11 przystąpiło w sumie 4 121 529 uczniów oraz 405 399 nauczycieli w całej Polsce. Łącznie swój w akcji zgłosiło 20 475 szkół z całego kraju oraz ponad 100 placówek polonijnych z całego świata.
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	Po 123 latach niewoli, rozbiorów i obcego panowania spełniły się marzenia naszych rodaków o niepodległym kraju.
	To niezwykłe szczęście dla nas, obecnego pokolenia Polaków, że możemy żyć, uczyć się, pracować i spełniać swoje marzenia
	w wolnej Rzeczypospolitej  i mówić w ojczystym języku.
	Z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości całej społeczności szkolnej Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi, składam najserdeczniejsze życzenia. Cieszmy się naszą odzyskaną wolnością, spożytkujmy ją dla dobra Polski i naszej małej Ojczyzny.                               Starosta Wejherowski                                   Gabriela Lisius
	11 listopada - Święto Niepodległości -
	to dzień dumy i radości. Wspólnie oddajmy hołd wszystkim rodakom, którzy własnym życiem zapłacili za miłość do Ojczyzny. Niech pamięć o ich czynach, heroizmie
	i poświęceniu wyznacza drogę naszej dzisiejszej wolności.
	Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę Dyrekcji, nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły i uczniom Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz wielu sukcesów. Bądźmy dumni z naszej Ojczyzny, historii i tradycji oraz z faktu, że jesteśmy mieszkańcami i współgospodarzami  naszej Małej Ojczyzny. Wicestarosta Wejherowski, Jacek Thiel
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	i niepodległym. Życzę Tobie mądrych
	i odpowiedzialnych rządzących.
	Nam Wszystkim życzę zdrowia, siły
	i miłości. Bądźmy otwarci na drugiego człowieka i wspierajmy siebie nawzajem.
	Życzę nam Wszystkim, aby Polska była krajem, w którym możemy czuć się bezpiecznie, gdzie każdy ma prawo decydować o sobie, gdzie nie ma agresji, nienawiści i podziałów w społeczeństwie. Pamiętajmy! W jedności siła! Specjalnie dla Powiatowego Zespołu
	Szkół nr 2 im. H.Roszczynialskiego
	Marek Gerwatowski- tenor pochodzący
	z Rumi, artysta Opery Krakowskiej. Dyrektor artystyczny i pomysłodawca Rumskich Spotkań Muzycznych.
	Polsko, dziś Twoje wielkie święto.
	Dzień ten okupiłaś bólem, cierpieniem
	i śmiercią swoich dzieci.
	Dziś jaśniejesz pośród innych narodów, promieniejesz blaskiem wolności, za którą tęskniły miliony naszych przodków.
	Z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości życzę nam wszystkim takiej radości, miłości i wiary, jaką mieli Polacy 11 listopada 1918 roku.
	Najlepsze życzenia dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi przesyła
	Małgorzata Józefkowicz - aktorka (m.in. "Czas honoru", "Wojenne dziewczyny", "Pitbull", "Przyjaciółki", "Malanowski i partnerzy", "Gliniarze"), nauczyciel, pedagog.
	W tym roku szkolnym Narodowe Czytanie w Hipolicie odbyło się w raczej nietypowy sposób. Taka covidowa wersja. Tekstem czytanym była "Balladyna" Juliusza Słowackiego- mroczny romantyczny dramat o żądzy władzy, która nieuchronnie prowadzi bohaterów do zguby. Wszystko przygotowali uczniowie klasy 3b.       GRATULUJEMY !



