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„Bez Przedawnienia – Prawda i Pamięć o Piaśnicy i
Obławie Augustowskiej” nasze uczennice nagrodzone.

Uczennice odebrały dyplomy oraz
wzięły udział w sesji historycznej
na temat Obławy Augustowskiej.
Gratulujemy !

Projekt patriotyczno-
edukacyjny

5.11.2021 roku na
zaproszenie
Pomorskiego
Kuratora Oświaty
Pani Małgorzaty
Bielang  uczennice:
Georginia
Głodowska, Julia
Ciąpała i Marika
Cieślak z klasy

3 F oraz Julia
Tubiak z klasy 3 C
pod opieką
p.Danuty Necel-
Lewandowskiej
uczestniczyły w
uroczystej gali
wręczenia nagród i
dyplomów w
projekcie

patriotyczno-
edukacyjnym : „Bez
Przedawnienia –
Prawda i Pamięć o
Piaśnicy i Obławie
Augustowskiej”. 
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Współpraca z
Uniwersytetem 3 Wieku 
 z Rumi

Cooperation with
the 3rd Age 

UNIVERSITY OF
RUMIA

It was fun and
delicious!

The students,
under the
watchful eye of
their teachers,
prepared
various dishes
of Greek
cuisine. They
used a variety
of vegetables,
lots of olive oil...

19.10. 2021 r.
miała miejsce
inauguracja
współpracy z
Uniwersytetem
3 Wieku z
Rumi. Pod
okiem

U.Kordyńskiej
odbyły się pier-
wsze warsztaty
kulinarne, które
poprowadziła
Magdalena
Kowalska, szef
kuchni oraz

T.Rusik.
Studentki pod
bacznym okiem
nauczy-cieli
przygotowały
różne dania
kuchni greckiej.
Zostały

wykorzystane
różnorodne
warzywa, dużo
oliwy, owoce
morza i sery.
Było wesoło,
pysznie ! 
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Spotkanie z Hanną
Łyczbińską

Koszykówka

 FUTSAL

the professional
game in the UK. 

The British
Basketball
League (BBL)
has been at the
pinnacle of
British hoops
since its
inception in
1987, and
represents the
highest level of 

18.11.br.  w
naszej szkole
miało miejsce
niecodzienne
wydarzenie.
Odwiedziła nas
Hanna
Łyczbińska
(KU 

AZS UAM
POZNAŃ) –
polska flore
-cistka
uczestniczka
Igrzysk
Olimpijskich w
Rio de Janerio

2016
(wielokrotna
medalistka
 Mistrzostw
Europy,
Mistrzostw
Świata,

Mistrzostw
Polski) oraz
utytułowany
Trener
kadry olimpijskiej
Paweł
Kantorski,
medalista
olimpijski 2012.

Uczniowie z
klas 2J,1C,3E z
dużym zainte-
resowaniem
uczestniczyli w
spotkaniu, na
którym nasi
goście opowie-
dzieli o historii,
podstawach i
zasadach

szermierczych,
oraz o swoich
doświadczeniach
sportowych.
Uczniowie mieli
okazję spróbo-
wać walki
szermierczej,
oraz wzięli
udział  w quizie.

W dniu
22.10.2021r. w
PZS nr 4 w
Wejherowie
odbyły się
zawody w
Futsalu
chłopców. Nasza
reprezentacja
dzielnie

walczyła w
turnieju i
zdobyliśmy
trzecie miejsce,
zdobywając
brązowy medal. 
Gratulacje !
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Listopadowa lekcja tematyczna o
s ́wie ̨cie SAMHAIN (czyt. sałin) , czyli
„Irlandzkich Dziadach”.

BBC lekcje 

BBC Live
Classes 

Innovation in
learner resources

Dziękujemy
Pani
wiceprezes FKI
Justynie 
Mazurek-
Schramm
za lekcję 
o irlandzkim
święcie
SAMHAIN.

W ramach
wspo ́łpracy z
Fundacja ̨
Kultury
Irlandzkiej
uczniowie
naszej szkoły
wzie ̨li udział

w listopadowej
lekcji tematycz-
nej o s ́wie ̨cie
SAMHAIN
(czyt. sałin) ,
czyli
„Irlandzkich
Dziadach”. 

Poznaliśmy
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
Wil-de`a) oraz
Dracule ̨ (Brama
Stockera). Pani
Justyna Mazu-
rek  Schramm
opowiedziała,
m.in. o Ti ́r na
nO ́g czyli
Krainie wiecz-

nej młodos ́ci,
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
smierci.   OB 

5.11.br. klasy
2FT i 2J brały
udział w lekcji
prowadzonej
przez Harry
Watera,
rodowitego
Anglika, który
zaprezentował
materiał

nt. ekologii,
recyklingu i
zrównoważonej
mody. Podczas
lekcji uczniowie
odpowiadali na
pytania
związane z
tematem. 



www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 22 12/2021 | Strona 5 
www.juniormedia.pl NEWSY Z HIPOLITA



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 22 12/2021 | Strona 6  
www.juniormedia.plNEWSY Z HIPOLITA


	Współpraca z Uniwersytetem 3 Wieku   z Rumi
	Spotkanie z Hanną Łyczbińską
	Koszykówka
	FUTSAL
	BBC lekcje
	BBC Live Classes



