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Ziemia nie należy do
nas, ale my do Ziemi. 

W dniu 30
października br. 
uczniowie klasy 2J
mieli przyjemność
sadzenia żonkili w
ramach realizacji
projektu
edukacyjnego „Z
ekologią na Ty” 
Należy nadmienić,
że kwiat ten jest nie
tylko symbolem
wiosny, ale także
naszej jedności z
osobami
cierpiącymi

na choroby
onkologiczne. Już
w marcu, kiedy
piękne żonkile będą
kwitły w całej
okazałości,
będziemy
przygotowywać się
do kolejnej edycji
PÓL NADZIEI.
Natomiast
uczniowie klasy
2FT zasadzili
tulipany w pasie
zieleni obok boiska
szkolnego.

Z miłą chęcią
informujemy, iż
nasza szkoła
przystąpiła do
projektu edukacyj-
nego „Z ekologią
na TY” pod
patrona- tem
Ministerstwa
Klimatu i Środowis-
ka. Projekt jest
odpowiedzią na
aktualne potrzeby
dzieci i młodzieży,
wymogi edukacyjne
zawarte

w podsta-wie
programowej
kształcenia ogól-
nego,
opublikowane
przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki
kierunki polityki
oświatowej
Państwa na rok
2021/2022
(Wzmacnianie
edukacji
ekologicznej w
szkołach.
Rozwijanie postawy

odpowiedzialności
za Środowisko
naturalne).
Celem projektu jest
m.in. doskonalenie
umiejętności w
zakresie
rozumienia
zależności
pomiędzy
składnikami
środowiska
przyrodniczego;
eksploracji świata,
rozwiązywania
problemów w
nowych sytuacjach.

W roku szkolnym 2021/2022
bierzemy udział w projekcie

ekologicznym "Z ekologią na Ty".
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Międzynarodowy projekt edukacyjno-
humanitarny Face To Face With The
World w naszej szkole. 

Face to Face ze
światem ! 

Sports Organi-
zation Of Lugazi

Rewolucja 
w nauczaniu !

W bieżącym
roku szkolnym
rozpoczynamy
w naszej szkole
międzynarodowy
projekt
edukacyjno-
humanitarny

Face to Face
with the World,
który
skierowany jest
do wszystkich
dzieci na
świecie – tych z
Afryki, Azji

i Bliskiego
Wschodu, gdzie
dziecięce
cierpienia,
przemoc,
wojny, głód,
bieda, ciężka
praca

– odzierają je
ze
szczęśliwego
dzieciństwa, jak
i do naszych
polskich
uczniów, które
dzięki lekcjom

on-line potrafią
docenić to ...

co posiadają,
wyzbywają się
egoizmu i
stereotypowego
patrzenia na
świat. Celem
Projektu
Edukacyjnego
jest m.in.
poszerzanie
znajomości

języka
angielskiego
poprzez rozmo-
wy online, 
pokazanie jak
wojna, ubóstwo
czy brak
dostępu do
edukacji wpływa
na życie.

W naszej
placówce
będziemy
łączyć się m.in.
ze szkołą
sportową Sports
Organization Of
Lugazi
(Uganda).
Dyrektorem

placówki jest
Ssalongo
Nyanzi
Faizo, absolwent
Kampala
International
University. 

Do tej pory
udział w lekcji
on-line wzięły
następujące
klasy:
1A, 
1B,
1C, 
1D, 
1F, 
2J i 2F :) 
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I could look at
them for hours ...

 GEOCACHING w
wykonaniu kl.2K

The average
weight of a horse
is from 800kg to
1200kg. 

My name is
Vivian and I
would like to tell
you a little bit
about my hobby
which has taken
over my life to
such an extent

that I am very
attached to it
for the future
and I am
extremely
happy that I
made this
choice a few

years ago. Ever
since I was a
child I have
looked with
great interest
and fascination
at wild animals
such as horses.

Coming home
from school I
always had the
opportunity to
watch them
graze and
chase each
other around
the field.

19.10.br. klasa
2K wzięła
udział w grach
terenowych po
Rumi. Wspólna
zabawa, w tym
przede
wszystkim
geocaching
(gra terenowa

przy pomocy
odbiorników
GPS) wprawiły
uczniów w
dobry nastrój.
Nie było łatwo,
ale wszyscy
dali radę. 

Vivian Kass, 3PT, says: Horses raise
the level of endorphins in the body,
so-called: hormones of happiness.

I warmly invite
you dear
recipient to try
your hand and
also sign up for
your first
ride. Horseback
riding is a great
form of
entertainment
that allows

you to relax as
well as face
new
challenges. Besides,
like any sport it
shapes the
figure,
strengthening
muscles and
burning
calories.  
Vivian, 3PT
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W dniu 3 października Szkolne Koło Wolontariatu
Hipolita wzięło udział w corocznej akcji sprzedaży
kalendarzy na rok 2022, przy kościele bł. Edmunda
Bojanowskiego w Rumi.
Kwesta odbyła się w celu wsparcia podopiecznych
hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni.
Wszystkim ofiarodawcom oraz wolontariuszom
składamy gorące podziękowania za wsparcie akcji.

5.10.br. chętni uczniowie z klas 2A,3A i 3M pojechali
do Przywidza. Tam dzięki uprzejmości Państwa
Mirnych mogli poznać gospodarstwo ekologiczne i
wziąć udział w pracach polowych. Kopali ziemniaki,
przycinali topinambur i zbierali cukinie. Był też czas na
biesiadowanie przy ognisku z kiełbaskami i pysznym
barszczem. Uczniowie Hipolita wykazali się
niezwykłym zaangażowaniem i współpracą. Brawo !

W październiku rozpoczęliśmy współpracę z Domem
Seniora w Rumi, w ramach zacieśniania relacji
międzypokoleniowych. Owocem pierwszego
spotkania była metamorfoza wyglądu wykonana dla
podopiecznych Domu Seniora, której dokonali
uczniowie naszej szkoły uczący się w zawodzie
fryzjer. Oto podziękowania:  "Dziękujemy z całego
serca za tych, wspaniałych młodych ludzi, którzy
wnieśli do naszego Domu Seniora młodość i cudowną
energię. Jesteśmy bardzo wdzięczni i gratulujemy
wspaniałej Młodzieży (...) ." 

W dniu 04.10.2021r. w Powiatowym Zespole Szkół nr
3 w Wejherowie odbyły się zawody w szachy
drużynowe chłopców i dziewcząt. W rywalizacji wzięło
udział 6 zespołów po cztery osoby w każdym. W skład
reprezentacji Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im.
Hipolita Roszczynialskiego weszli:
Patryk Andrzejewski (4C), Piotr Jarzyna (3L)
Michał Nieckula (3A)
Julia Potrykus (3M). Nasza reprezentacja, pod opieką
nauczyciela Michała Sobolewskiego, dzielnie walczyła
w turnieju i uplasowała się na  6 miejscu. 
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Dnia 06.10 na Stadionie MOSiR w Redzie odbyły się
zawody z cyklu Licealiada 2021/2022 - Drużynowe
Biegi Przełajowe. 
Uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Anny
Kołosowskiej i Marii Anderwald dzielnie walczyli.
Wszyscy zawodnicy wykazali się determinacją i
zaangażowaniem. Ostatecznie drużyna chłopców
uplasowała się na VI pozycji, natomiast drużyna
dziewcząt na VII. 
Gratulujemy i życzymy motywacji do dalszej pracy.

W piątek 24 września uczniowie klasy 2E pod opieką
nauczyciela przedmiotów zawodowych Jarosława
Kaczmarczyka odwiedziła 14 Międzynarodowe Targi
Kolejowe TRAKO 2021. Impreza ta to największe i
najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w
Europie spotkanie branży transportu szynowego, na
której prezentowany jest aktualny poziom rozwoju
systemów transportowych oraz infrastruktury
kolejowej w Polsce, Europie i na świecie. Piątkowy
dzień targowy przebiegał pod hasłem "Dzień Edukacji
i Kariery" podczas którego uczniowie mogli ...

odbyć indywidualne spotkania z pracodawcami, zadać
"100 pytań do PKP Intercity" oraz zwiedzić wystawę
taboru wśród którego prym wiodła pierwsza w Polsce
lokomotywa z napędem wodorowym wyprodukowana
przez bydgoskie zakłady PESA. 

Pełni wrażeń po kilkugodzinnym pobycie obiecali
sobie, że wrócą na kolejna edycję za 2 lata.

W dniu 22.10.2021r. w Powiatowym Zespole Szkół nr
4 w Wejherowie odbyły się zawody w Futsalu
chłopców. W turnieju wzięło udział 9 zespołów, każdy
z innej szkoły w powiecie wejherowskim. W skład
reprezentacji Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im.
Hipolita Roszczynialskiego weszli:
P. Andrzejewski 4C, M.Ozga 4B, W.Droździel
4B, R.Jaskulke 4B, A.Jędrzejak 4B, K.Grota 3M.
K.Kwiatkowski 3T, K.Mierzejewski 4C K.Kilichowski
3W, G.Chrzanowski 2B, M.Lewicki 2BNasza
Gratulujemy trzeciego miejsca.  


