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Witamy w nowym roku
szkolnym 2021/ 2022

Integracja i bliskość z naturą
na 28. Rajdzie Ścieżkami TPK

Przedstawiciele naszej
szkoły oraz koła
turystycznego „Włóczykij”
zorganizowali rajd
ścieżkami Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego.
Wydarzenie odbyło się 25
września. Rajd ten odbył się
już 28. raz.
Po raz kolejny został on
zorganizowany przez koło
turystyczne „Włóczykij” i po
raz pierwszy przez zespół
nauczycieli Powiatowego
Zespołu Szkół nr 2 im.
Hipolita Roszczynialskiego
w Rumi (tzw. Hipolita). Ta
cykliczna impreza
skierowana jest do uczniów
szkół podstawowych,
ponadpodstawowych oraz
wszystkich miłośników
turystyki z terenu powiatu
wejherowskiego.

Celem wyprawy jest
zwrócenie uwagi na walory
krajoznawczo-przyrodnicze
parku krajobrazowego oraz
popularyzacja zdobywania
odznak turystycznych.
Uczestnicy wzięli udział w
tzw. VIII
Międzypokoleniowej
Sztafecie Turystycznej
2021, zorganizowanej przez
Zarząd Główny PTTK. Jest
to wydarzenie integrujące
młodzież różnych
szkół, zachęcające do
spędzania czasu na
świeżym powietrzu i
poznawania walorów
turystyczno-
krajoznawczych naszego
powiatu.

Wszyscy uczestnicy zawsze
otrzymują pamiątkowe
plakietki i słodycze, a dla
najlepszych drużyn
klasyfikacji ogólnej oraz w
konkursach sportowych
ufundowane są nagrody.
Uczestnicy rajdu  mogli
wybrać jedną z czterech
tras: z Redy-Pieleszewa (12
km), 
 z Wejherowa (12 km),  
z Rumi-Janowa (8 km) oraz
ostatnia dla najmłodszych
uczestników ze stacji SKM
w Rumi (6 km). Łącznie w
imprezie wzięło udział
prawie 300 osób.
XXVIII Rajd Ścieżkami TPK
jest imprezą kwalifikowanej
turystyki pieszej z
elementami edukacyjno-
poznawczymi. 

W czasie wyprawy
uczestnicy rozwiązywali
zadania na logiczne
myślenie, orientację w
terenie  oraz wykazując 
się podstawowymi
wiadomościami o faunie 
i florze TPK, a także  
z dziedziny przyrody 
i ekologii.
Po dotarciu na teren
Powiatowego Zespołu Szkół
nr 2 w Rumi na uczestników
rajdu czekała gorąca
herbata i pyszny bigos z
bułką, a także konkurencje
sportowe.

W numerze wrześniowym polecamy m.in.
relacje z Rajdu Ścieżkami TPK oraz ze
spotkania z podróżnikiem Jackiem Pałubickim.
Przeczytacie także o wizycie naszych uczniów
na „Darach Ziemi”.
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    10  fun facts about Europe you never knew

Welcome to Spain ...

Bulgaria is the oldest
European nation by
name. You may know
that the Republic of
San Marino is the
oldest independent
state in Europe (dating
back to 301 AD!), but
another fun fact about
Europe is that Bulgaria
is the oldest European
country by name.
While dozens of
countries in Europe
have chopped and
changed their names
over the years,
Bulgaria has stuck with
the same name since
it adopted it in 681 AD.

Norway has the
longest coastline in
Europe. Made up of
stunning fjords, rugged
islands and windswept
rocky shores,
Norway’s coastline is
the longest in Europe
and the second-
longest in the world
(after Canada). It’s
over 100,000
kilometres long and
you’re sure to have
some amazing
adventures exploring
this Scandinavian
coast.

La Sagrada Familia is
taking longer to build
than the pyramids.
Antoni Gaudi’s
enchanting La
Sagrada Familia in
Barcelona is a true
architectural
masterpiece … which
explains why it’s taking
so long to finish! While
the extraordinary
ancient pyramids of
Egypt were
constructed

in 85 years, between
2589 and 2504 BC, La
Sagrada Familia has
been under
construction for the
past 138 years. It first
began on the famous
basilica in 1882 and
although Gaudi didn’t
get to see his
extraordinary work
completed, Barcelona
wants to complete it by
2026. 

angielski: good
morning  bułgarski:
Dobro utro;
chorwacki:
Dobro jutro; czeski:
Dobrý den; duński:
God morgen;
estoński: Tere
hommikust;
francuski:
Bonjour; irlandzki:

Maidin
mhaith; niemiecki:
Guten
Morgen; węgierski:
Jóreggelt (kívánok);
rumuński: Bien
di/Bun di;  

Bulgarian
words
Zdravei“Hello”
Dobro utro –
“Good
morning”
Dobar den –
“Good
afternoon”
Leka nosht –
“Good night”

Dovizhdane –
“Goodbye”
Kazvam se… – “My
name is…” Priyatno mi
e da se zapoznaem –
“Nice to meet
you”  Hubby den /
priyaten den – “Have a
nice day”
Molya – “Please”
Blagodarya – “Thank
you” Mnogo
blagodarya – “Thank
you very much”
Pak zapovyaday –
“You’re welcome”
Da – “Yes” Ne – “No”
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Uczennice z Hipolita w świecie kapeluszy.

Drodzy Nauczyciele,
Pracownicy Szkoły 

15 września 2021
roku uczennice klasy
3 F o profilu technik
hotelarstwa i  technik
przemysłu mody
uczestniczyły w
warsztatach robienia
kapeluszy, które
zorganizowano w
Muzeum Miasta
Gdyni. Nakrycie

głowy towarzyszy
ludziom od
najdawniejszych
czasów, początkowo
chroniło od zimna i
deszczu z czasem
stało się znakiem
przynależności
społecznej czy
prestiżu a w końcu
ważnym elementem

stroju, nie tylko
kobiecego. W świat
kapeluszy
wprowadzała
zebranych na
warsztatach Beata
Kołodziejska, która
prowadzi w Gdyni
pracownię i zajmuje
się robieniem
kapeluszy

od kilkunastu lat.
Uczestniczki
dowiedziały się z
jakich materiałów
powstają nakrycia
głowy, w jaki sposób
się je formuje i jakie
klasyczne kapelusze
warto kupować, bo jak
wiadomo są one
pożądanym ubiorem.

Z okazji Dnia
Edukacji
Narodowej
życzymy 
wszystkim 
dużo szczęścia  
i radości z
wykonywanej
pracy,
sukcesów
zawodowych  
i samych
wzorowych
uczniów.
Niech Wam

sprzyja los w tej
niełatwej pracy. 
Niech uśmiech
nigdy nie znika z
Waszej Twarzy,
bo Wasz uśmiech
to nasza radość. 

Redakcja gazetki
" Newsy z
Hipolita".

Kto wymyślił
kapelusz?
Prawdopodobnie
nie ma
jednoznacznej
odpowiedzi na to
pytanie. Mimo, że
współcześnie o
wiele częściej
natrafić można na
kapelusz
widniejący na
kobiecej niż
męskiej głowie, w
czasach
starożytnych nosili
go zazwyczaj

mężczyźni,
bardziej dla
praktycznej niż
dekoracyjnej
funkcji - kapelusz
służył do ochrony
przed słońcem i
deszczem.
Francuska nazwa
kapelusza, czyli
„chapeau” wywodzi
się od słowa
„chapel”, które
oznaczało wianek
noszony przez
pielgrzymów. 

Uczennice miały za
zadanie ozdobić
wybrane modele
kapeluszy, tak aby
nadać im wyjątkowy
charakter. Na
zakończenie spotkania
gotowe kapelusze
znalazły nowych
właścicieli - uczennice
3 F wyszły z zajęć w
nowych nakryciach
głowy. Fedora,
cylinder, trilby, porkpie,
melonik, campaign,
boater, panama,
homburg,

bowler, western,
sombrero czy chapeu-
cloche to tylko niektóre
nazwy nakryć głowy.
Zmieniając swoje
rozmiary i kształty
przez stulecia był
symbolem
przynależności do
określonych grup
społecznych, tradycji i
mody - ostatecznie
stając się częścią
światowej popkultury.
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Spotkanie z podróżnikiem Jackiem Pałubickim oraz
nasza obecność na DARACH ZIEMI.

JACEK PAŁUBICKI-
uczestnik KOLOSÓW2021

24 października klasa
2A i 3A wraz z
opiekunami wzięli
udział w odbywających
się co roku pod koniec
września „Dary Ziemi”.
Na wydarzenie
zapraszani są
utalentowani artyści i
rzemieślnicy
reprezentujący
zarówno tradycyjny,
folklorystyczny styl, jak
i bardziej nowoczesny
czy awangardowy. To
połączenie prezentacji,
sprzedaży i promocji

zdrowych produktów
pochodzących z
Polski, jesiennej oferty
ogrodniczej,
regionalnego
rzemiosła, rękodzieła,
Strefą Food Truck oraz
artystycznym
programem
inspirowanym polskim
folklorem. Do Parku
Kolibki co roku
zjeżdżają setki
wystawców z całego
kraju. 

Ludzie
przybywają tutaj
od d Kaszub,
Warmii i Mazur,
Kujaw przez
Wielkopolskę po
Bieszczady,
Podlasie i
Podhale. Nie
oznacza to
jednak, że nie
znajdziemy tam
stoisk
prezentujących
ofertę innych
krajów. Zjemy tu
m.in. langosze

i trydelniki, frytki
belgijskie,
turecką baclavę,
a nawet dania
kuchni
meksykańskiej.
Tegoroczna
edycja w
znacznej mierze
poświęcona jest
jednak płodom,
spożywczym
wyrobom oraz
rzemiosłu Kujaw.

W dniu
23.09.2021 w
naszej szkole
odbyło się
spotkanie z
podróżnikiem
Jackiem
Pałubickim.
Wizytę zainicjował
i zorganizował -
Bartłomiej

Woźniak -
nauczyciel
geografii z naszej
szkoły.
Wystąpienie
Jacka miało
charakter relacji z
wyprawy
kajakowej z 2020
roku, za którą
otrzymał nagrodę

Podróżnika Roku
2021 National
Geographic za
największą pętlę
kajakową po
Polsce (2044 km).
Dzięki temu
wyróżnieniu już za
tydzień będzie
można spotkać

Jacka
Pałubickiego na
Ogólnopolskim
Spotkaniu 
Podróżników
"Kolosy" w Gdyni.

DARY ZIEMI to
prezentacja, sprzedaż i
promocja płodów
rolnych, warzyw i
owoców.
Tradycyjne i zdrowe
produkty kuchni
polskiej wielu
regionów,
oferta ogrodnicza i
rzemiosła
regionalnego. Ważne
w ten przedsięwzięciu
jest podtrzymanie
oryginalnych klimatów

i tradycji w fajnej
atmosferze jesiennej
na rześkim powietrzu
w Parku Kolibki w
Gdyni. Firma ‘Haczet’
wraz z Fundacją Dary
Ziemi, są
organizatorami
imprezy od pierwszego
spotkania, działają
wspólnie z Miastem
Gdynia pod
Patronatem
Prezydenta Wojciecha
Szczurka.
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1) Old age and
disability
pensioners
constitute about
25% of the
society.
2) The oldest
university in
Germany is the
University of
Heidelberg,
founded in 1368.
3) As many as
27% of Germans
smoke
cigarettes.
4) In one federal
state, in Bavaria,
one drink is
considered food -
beer.

5) In Germany,
the Holocaust
cannot be
denied, it is a
crime.
6) In 1916,
Germany was the
first to introduce
daylight saving
time.
7) In German, the
school of
assessment is
used in the
opposite way
than in Poland -
the lowest grade
is 6 and the best
is 1.
8) The longest

German word
consists of 79
letters and is:
Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft.

9) The Rhine, the longest river in Germany, is 865
km long.
10) The first printed book has just been published
in Germany.
11) In Germany, you can eat a different kind of
bread almost every day. Bakers bake 300 different
types of bread here.
12) The country is 1.1 times larger than Poland.
13) The highest peak is Zugspitze, 2,962 m above
sea level.
14) Germany is the second largest beer consumer
in the world (after Ireland).
15) There are no speed limits on 70% of
motorways.

Gracjan O., 4CT

Bogata historia Niemiec pozostawiła wiele śladów - cennych zabytków
architektonicznych, historycznych miejsc, niezwykłych krajobrazów
przyrodniczych i wartości kulturowych.   Let`s read in English ...
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Nazwa Hiszpania wywodzi się od słowa Ispania, co oznacza: ziemia
królików. Język hiszpański wymieniany jest w pierwszej piątce najczęściej
używanych języków na świecie. Za najpopularniejszy sport w Hiszpanii
uznaje się piłkę nożną i… walkę byków (corrida). Hiszpanie to ludzie o
bardzo wielkim sercu, bowiem właśnie w tym kraju wykonuje się najwięcej
transplantacji w całej Europie. Kraj ten jest 1,6 razy większy od Polski. Kraj
ten zamieszkuje około 45 000 Polaków. Jest tu zwyczaj, że kobieta
szukająca męża, co roku – 15 maja udaje się do madryckiej kaplicy, gdzie
nakłuwa palec szpilką, a następnie umieszcza palec w specjalnym
naczyniu. Ma to pomóc kobiecie w wyjściu za mąż. W Hiszpanii wierzy się,
że zjedzenie w sylwestrową noc dokładnie 12 winogron ma przynieść
szczęście i powodzenie w nadchodzącym roku, a zaniechanie tego grozi
nieszczęściem. Hiszpania ma najniższą gęstość zaludnienia w Europie
Zachodniej
Tłumaczenie na Angielski
The name Spain is derived from the word Ispania, which means: the land of
rabbits. Spanish is listed in the top five most spoken languages in the world.
The most popular sport in Spain is football and... bull fight (corrida).
Spaniards are people with a very big heart, because it is in this country that
the most transplants are performed in europe. The country is 1.6 times the
size of Poland. The country is home to about 45,000 Poles. There is a
custom here that a woman looking for a husband, every year – May 15,
goes to the Madrid chapel, where she her finger with a pin, and then
specially finger in a special vessel. She has to hand the woman in getting
married. In Spain, it is believed that eating exactly 12 grapes on New
Year's Eve is lucky and successful in the coming year, and failure to do so
risks misfortune. Spain has the lowest population density in Western
Europe 
                                                       .R.S, P.J., 4CT

BARCELONA

"Eviva España"             
 (alternatively "Y Viva España")
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European Day of Languages
(Europejski Dzień Języków)

Na świecie istnieje 6-
7 tysięcy języków.
Około 2400
zagrożonych jest
wyginięciem.
Językiem chińskim
posługuje się
najwięcej osób na
świecie – około
miliard ludzi.
Językiem hindi mówi
400 milionów ludzi,
350 milionów -
hiszpańskim, a 320
milionów –
angielskim. Na
kontynencie
europejskim mówi
się 150 językami.
Najwięcej języków
funkcjonuje w Azji,
Ameryce Płd. i
Afryce. W Afryce
naukowcy
wyróżniają ok. 1500

języków. Najczęściej
tłumaczoną na inne
języki książką jest
Biblia. Dotychczas
została
przetłumaczona na
500 języków. Inne
najczęściej
tłumaczone książki
to Pinokio i Mały
Książę. W 1960 r.
holenderski
matematyk Hans
Freudenthal
opracował język
przeznaczony do
nawiązania
łączności z
hipotetycznymi
cywilizacjami
pozaziemskimi. 
Na jednej z Wysp
Kanaryjskich -
Gomerze –
funkcjonuje

język Silbo. Składa
się wyłącznie z
gwizdów i służy do
porozumiewania się
na dużych
odległościach. W
języku francuskim
dźwięk „O” można
wymówić na 13
sposobów. Za
najbardziej
wielojęzyczne miasto
uznaje się
Manchester w
Wielkiej Brytanii.
Według badań
Uniwersytetu w
Manchesterze na
terenie tego miasta
można usłyszeć
nawet 200
języków. Kraj
Basków ma swój
własny język – język
baskijski, jeden z

najtrudniejszych
języków świata.
Większość języków
Europy podzielić
można na trzy
rodziny: języki
germańskie,
romańskie i
słowiańskie. Rodzina
języków
germańskich
obejmuje między
innymi języki duński,
norweski, szwedzki,
islandzki, niemiecki,
niderlandzki,
angielski i jidysz.
Rodzina języków
romańskich
obejmuje między
innymi język włoski,
francuski,
hiszpański,
portugalski i
rumuński,

a słowiańskich
obejmuje m.in.i język
rosyjski, ukraiński,
białoruski, polski,
czeski, słowacki,
słoweński, bułgarski,
macedoński.
Język francuski jest
językiem urzędowym
w 44 krajach.
Litera W w języku
francuskim
występuje jedynie w
wyrazach obcych,
zapożyczonych.
Powiedzenie na
zdrowie pochodzi z
Francji i języka
francuskiego,
wywodzi się z
czasów gdy Europą
targała dżuma,
wywczas Francuzi
po kichnięciu
zapoczątkowali

powodzenie na
zdrowie życząc
chorym zdrowia.
Często trudno
odróżnić imię
męskie od
żeńskiego.
Tak -Yes - -Oui [łi]
Nie - No -Non
[ną] Dzień dobry -
Good morning -
Bonjour [bążur]
Cześć - Hello - Salut
[salu] Do widzenia -
Goodbye - Au revoir
[orewłar] Jak się
masz? - How are
you? Comment ça
va? [komą sa wa]
Dziękuję - Thank you
-Merci [mersi]Do
zobaczenia - À
bientôt! [ abięto]
Przepraszam -
Excusez

moi [ekskjuze mła] 
Co to jest? - Qu’est-
ce que c’est? [keske
se?] 

                 F.S.
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Zapraszam do przeczytania ciekawostek o Europie 1.Według greckiego mitu, imię Europa
pochodzi od fenickiej księżniczki Europa, uwiedzionej przez Zeusa, kiedy ukrywał się jako
byk, a następnie zabrał ją na Kretę 2.W Europie jest 46 krajów, a największym krajem jest
Rosja o powierzchni 4,5 mln km², a z częścią azjatycką 17 075 426 km². 3.Najmniejszy kraj w
Europie to Watykan. 4.W Europie mówi się w ponad 200 językach 5. Cała Portugalia leży w
Europie, ale posiada autonomiczny region (Madera) w pobliżu Afryki, a inny (Azory) w pobliżu
Ameryki Północnej. Dzięki temu Portugalia stałaby się krajem trójkontynentalnym, ponieważ
posiada terytoria na trzech kontynentach. 6. Tylko 1% przedmiotów trzymanych w brytyjskim
muzeum jest faktycznie prezentowanych. 7.Najczęściej odwiedzanym celem turystycznym
Europy nie jest wieża Eiffla, ale Disneyland w Paryżu. 8.Bułgaria uważana jest za najstarszy
kraj w Europie, ponieważ jej nazwa praktycznie nie zmieniła się od 641 roku n. e.

CIEKAWOSTKI O EUROPIE. Według greckiego mitu, imię Europa
pochodzi od fenickiej księżniczki Europa, uwiedzionej przez Zeusa,
kiedy ukrywał się jako byk, a następnie zabrał ją na Kretę.
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	Ludzie przybywają tutaj od d Kaszub, Warmii i Mazur, Kujaw przez Wielkopolskę po Bieszczady, Podlasie i Podhale. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziemy tam stoisk prezentujących ofertę innych krajów. Zjemy tu m.in. langosze
	i trydelniki, frytki belgijskie, turecką baclavę, a nawet dania kuchni meksykańskiej. Tegoroczna edycja w znacznej mierze poświęcona jest jednak płodom, spożywczym wyrobom oraz rzemiosłu Kujaw.
	W dniu 23.09.2021 w naszej szkole odbyło się spotkanie z podróżnikiem Jackiem Pałubickim. Wizytę zainicjował i zorganizował - Bartłomiej
	Woźniak - nauczyciel geografii z naszej szkoły. Wystąpienie Jacka miało charakter relacji z wyprawy kajakowej z 2020 roku, za którą otrzymał nagrodę
	Podróżnika Roku 2021 National Geographic za największą pętlę kajakową po Polsce (2044 km). Dzięki temu wyróżnieniu już za tydzień będzie można spotkać
	Jacka Pałubickiego na Ogólnopolskim Spotkaniu  Podróżników "Kolosy" w Gdyni.
	1) Old age and disability pensioners constitute about 25% of the society. 2) The oldest university in Germany is the University of Heidelberg, founded in 1368. 3) As many as 27% of Germans smoke cigarettes. 4) In one federal state, in Bavaria, one drink is considered food - beer.
	5) In Germany, the Holocaust cannot be denied, it is a crime. 6) In 1916, Germany was the first to introduce daylight saving time. 7) In German, the school of assessment is used in the opposite way than in Poland - the lowest grade is 6 and the best is 1. 8) The longest
	German word consists of 79 letters and is: Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft.
	9) The Rhine, the longest river in Germany, is 865 km long. 10) The first printed book has just been published in Germany. 11) In Germany, you can eat a different kind of bread almost every day. Bakers bake 300 different types of bread here. 12) The country is 1.1 times larger than Poland. 13) The highest peak is Zugspitze, 2,962 m above sea level. 14) Germany is the second largest beer consumer in the world (after Ireland). 15) There are no speed limits on 70% of motorways.

	"Eviva España"               (alternatively "Y Viva España")
	European Day of Languages (Europejski Dzień Języków)
	CIEKAWOSTKI O EUROPIE. Według greckiego mitu, imię Europa pochodzi od fenickiej księżniczki Europa, uwiedzionej przez Zeusa, kiedy ukrywał się jako byk, a następnie zabrał ją na Kretę.
	Zapraszam do przeczytania ciekawostek o Europie 1.Według greckiego mitu, imię Europa pochodzi od fenickiej księżniczki Europa, uwiedzionej przez Zeusa, kiedy ukrywał się jako byk, a następnie zabrał ją na Kretę 2.W Europie jest 46 krajów, a największym krajem jest Rosja o powierzchni 4,5 mln km², a z częścią azjatycką 17 075 426 km². 3.Najmniejszy kraj w Europie to Watykan. 4.W Europie mówi się w ponad 200 językach 5. Cała Portugalia leży w Europie, ale posiada autonomiczny region (Madera) w pobliżu Afryki, a inny (Azory) w pobliżu Ameryki Północnej. Dzięki temu Portugalia stałaby się krajem trójkontynentalnym, ponieważ posiada terytoria na trzech kontynentach. 6. Tylko 1% przedmiotów trzymanych w brytyjskim muzeum jest faktycznie prezentowanych. 7.Najczęściej odwiedzanym celem turystycznym Europy nie jest wieża Eiffla, ale Disneyland w Paryżu. 8.Bułgaria uważana jest za najstarszy kraj w Europie, ponieważ jej nazwa praktycznie nie zmieniła się od 641 roku n. e.


