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 Święto Dziękczynienia  American Thanksgiving
Day 

24 listopada br, w
ramach poznawania
kultury krajów
anglojęzycznych,
obchodziliśmy w naszej
szkole amerykańskie
Święto Dziękczynienia
(Thanksgiving Day).
Każdy mógł skosztować
wypieków: american
apple pie, brownie,
pancakes, cheesecake.
Nie zabrakło quizów nt.

historii, kultury i turystyki
USA, wystawy książek,
konstytucji Stanów
Zjednoczonych,
prezentacji przepisów
dań z indyka oraz
najbardziej oryginalnych
hoteli w USA. Klasa 1A, o
profilu
gastronomicznym,
przygotowywała, pod
czujnym okiem p. Tomka
Rusika i p.

Marcina Baranowskiego,
potrawki z indyka z
ryżem i kukurydzą oraz
roladki z indyka z
pieczonymi ziemniakami
i kolbą kukurydzy.
Dziękujemy wszystkim za
wspólna zabawę.
                                 O.B.

24.11.2022 roku we
celebrated American
Thanksgiving Day at our
school. Everyone could
taste baked goods:
american apple pie,
brownie, pancakes,
cheesecake.  There were
quizzes on the history,
culture and tourism of the
United States, a book
exhibition, the Constitution
of the United States, a

presentation of recipes of
turkey dishes and the most
original hotels in the United
States. Class 1A, with a
catering profile, prepared,
under the watchful eye of
Mr. Tom Rusik and Mr.
Marcin Baranowski, turkey
dishes with rice and corn,
and turkey rolls with
roasted potatoes and
corncob.  

W numerze listopadowym polecamy m.in. relacje z obchodów Dnia
Dziękczynienia, warsztatów kulinarnych #EkoLogika ... Polecamy!

https://www.facebook.com/hashtag/ekologika?__eep__=6&__cft__[0]=AZVx7YgNqHPzPmk6t2kXQK7m8YeSwygrsVagSbydk2yf9FK5atFlLzNOpNL1GhDFRgyCnylmQ3RBc4tKtX6WNyCuq6tykAyHUH7Ikp-HooKCRw1S_GSi678TUaXq_zluvEbDj88DwK80B_ql0JwG6ljUIqGvI29ezELNC8QXUQvw0lBUAoAvEY_tfBpj9sQFx_w&__tn__=*NK-R
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Cykl szkoleń z firmą Selgros Cash & Carry

Kolejny sukces Katedry
Gastronomii 

30 listopada 2022 r.
w naszej pracowni
ruszył cykl szkoleń z
firmą Selgros Cash
& Carry, Gdańsk.
Pierwszym naszym
tematem było
„zastosowanie
świeżych ziół,
suszonych przypraw
oraz mikro kiełków”.

To właśnie dzięki
nim potrawa może
nabrać zupełnie
nowego charakteru.
Wyróżnieni
uczniowie klas
gastronomicznych
podczas warsztatów
poznali szeroką
gamę ziół, przypraw
i warzyw.

Ich zastosowanie w
kuchni, tak aby
danie wzbogacić
naturalnym
smakiem. Celem
głównym tych zajęć
był fundament do
dalszej naszej pracy
i umiejętność
wykorzystania
poznanej

wiedzy –oraz jej
zastosowanie na
kolejnych
warsztatach.
                        U.L.

8 listopada 2022 r.
została podpisana
umowa patronacka
między naszą szkołą a
firmą SELGROS.
Korzyści dla uczniów
to cykl szkoleń z
profesjonalistami, na
produktach firmy
Selgros.
Selgros Cash & Carry
rozpoczął swoją
działalność w roku
1997, jest to
ogólnopolska sieć 19

samoobsługowych
hal handlowych, w
których zatrudnia się
ponad 4000
Pracowników.
Najwyższa jakość i
świeżość oferowanych
produktów to
elementy, które
wyróżniają firmę na
polskim rynku. Oferta
obejmuje 40000
artykułów
spożywczych. 

10 listopada w naszej
szkole odbyły się, tym
razem już ostatnie
warsztaty kulinarne w
ramach projektu
#POPOJUTRZE
_zawodowo -
wdrożenie innowacji
#EkoLogika. Sztuka
roślinnego gotowania”.
Uczniowie klasy 2A po
raz trzeci zapoznani
zostali z bardzo
ciekawą teorią na
temat kuchni roślinnej
a pod bacznym okiem
trenera kucharza

Pani Agnieszki Ciesiun
sporządzali potrawy
wegańskie. W ich
rękach nasza
przyszłość. 
#ekologika
#popojutrzezawodowo
@senseconsulting

On November 10 in
our school took
place, this time the
last culinary
workshop under the
project
#POPOJUTRZE
_professionally -
implementation of
the innovation
#EkoLogics. The art
of plant-based
cooking". For the
third time, students
of class 2A were
introduced to a very
interesting theory on
plant-based cooking
and under the
watchful eye of chef

trainer Ms. Agnieszka
Ciesiun, they made
vegan dishes. In their
hands our future. 
#ecology
#professional
@senseconsulting

https://www.facebook.com/hashtag/popojutrze_zawodowo?__eep__=6&__cft__[0]=AZVx7YgNqHPzPmk6t2kXQK7m8YeSwygrsVagSbydk2yf9FK5atFlLzNOpNL1GhDFRgyCnylmQ3RBc4tKtX6WNyCuq6tykAyHUH7Ikp-HooKCRw1S_GSi678TUaXq_zluvEbDj88DwK80B_ql0JwG6ljUIqGvI29ezELNC8QXUQvw0lBUAoAvEY_tfBpj9sQFx_w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/popojutrze_zawodowo?__eep__=6&__cft__[0]=AZVx7YgNqHPzPmk6t2kXQK7m8YeSwygrsVagSbydk2yf9FK5atFlLzNOpNL1GhDFRgyCnylmQ3RBc4tKtX6WNyCuq6tykAyHUH7Ikp-HooKCRw1S_GSi678TUaXq_zluvEbDj88DwK80B_ql0JwG6ljUIqGvI29ezELNC8QXUQvw0lBUAoAvEY_tfBpj9sQFx_w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ekologika?__eep__=6&__cft__[0]=AZVx7YgNqHPzPmk6t2kXQK7m8YeSwygrsVagSbydk2yf9FK5atFlLzNOpNL1GhDFRgyCnylmQ3RBc4tKtX6WNyCuq6tykAyHUH7Ikp-HooKCRw1S_GSi678TUaXq_zluvEbDj88DwK80B_ql0JwG6ljUIqGvI29ezELNC8QXUQvw0lBUAoAvEY_tfBpj9sQFx_w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ekologika?__eep__=6&__cft__[0>=AZVx7YgNqHPzPmk6t2kXQK7m8YeSwygrsVagSbydk2yf9FK5atFlLzNOpNL1GhDFRgyCnylmQ3RBc4tKtX6WNyCuq6tykAyHUH7Ikp-HooKCRw1S_GSi678TUaXq_zluvEbDj88DwK80B_ql0JwG6ljUIqGvI29ezELNC8QXUQvw0lBUAoAvEY_tfBpj9sQFx_w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/popojutrzezawodowo?__eep__=6&__cft__[0]=AZVx7YgNqHPzPmk6t2kXQK7m8YeSwygrsVagSbydk2yf9FK5atFlLzNOpNL1GhDFRgyCnylmQ3RBc4tKtX6WNyCuq6tykAyHUH7Ikp-HooKCRw1S_GSi678TUaXq_zluvEbDj88DwK80B_ql0JwG6ljUIqGvI29ezELNC8QXUQvw0lBUAoAvEY_tfBpj9sQFx_w&__tn__=*NK-R
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Uczniowie z klas o profilu turystyczno-hotelarskim
na wycieczce w WARSZAWIE.

Pani IWONA
OSTROWSKA w Hipolicie

7 listopada br. 
zagościła u nas 6
krotna MISTRZYNI
ŚWIATA IWONA
OSTROWSKA. Pani
Iwona przeprowadziła
szkolenie dla
naszych uczniów.
Opowiedziała o
swojej pasji i jak
doszła do takich
sukcesów. Bardzo
dziękujemy za
podzielenie się swoją
wiedzą. Wiedzą,

która zmotywowała
naszych uczniów.
Zapraszamy
ponownie.
Zespół Nauczycieli
Przedmiotów
Fryzjerskich.

W dniu 22.11.2022r.
chętni uczniowie z
klas o profilu
turystyczno-
hotelarskim udali się
na jednodniową
wycieczkę do
Warszawy.
Pierwszym etapem
wycieczki była wizyta
w Muzeum

Narodowym, gdzie
mogliśmy podziwiać,
m.in. jubileuszową
wystawę w stulecie
powstania Gabinetu
Monet i Medali Sejm
Rzeczypospolitej.
Kolejnym etapem
wycieczki była wizyta
w Sejmie. Pracownicy
Biura Korespondencji

i Informacji Kancelarii
Sejmu,
zaprezentowali
skrócony wykład
dotyczący historii i
współczesności
polskiego
parlamentaryzmu. Po
krótkim wykładzie
zaczęliśmy zwiedzać
wybrane budynki

sejmowe. W związku
z tym, że był to dzień
wolny od posiedzeń
mieliśmy możliwość
zwiedzania: galerii
Sali Posiedzeń
Sejmu, holu
głównego, gdzie
znajduje się makieta
kompleksu
budynków...

sejmowych, tablica
upamiętniająca posłów
II Rzeczypospolitej,
którzy zginęli podczas
II wojny światowej,
oraz tablica
upamiętniająca
parlamentarzystów,
którzy zginęli w
katastrofie lotniczej
pod Smoleńskiem.
Następnym punktem
zwiedzania był Senat.
W Senacie
przewodniczka
przybliżyła nam pracę
senatorów, struktury

i pracę Senatu.
Mieliśmy możliwość
wejścia na salę obrad
Senatu,
przechodziliśmy także
korytarzem gdzie
swoje gabinety mają
Prezydent i Premier
RP oraz kluby
parlamentarne. 

Po zwiedzeniu
budynku polskiego
parlamentaryzmu
udaliśmy się
spacerkiem do
Pałacu Kultury i
Nauki, na Taras
Widokowy na 30.
piętrze. Z
wysokości 114 m
podziwialiśmy
niepowtarzalny
widok na
Warszawę. Dzień
w stolicy
zakończyliśmy w
Złotych Tarasach,

gdzie każdy
znalazł coś dla
siebie.  O.A.
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„Mroczne szaleństwo i Jesienne inspiracje"

Face to Face with the
World

Wyniki konkursu
szkolnego
„Mroczne
szaleństwo i
Jesienne
inspiracje".
Udział wzięło 33
uczniów klas
fryzjerskich

od 1-4 kl
Zaczniemy od
miejsc : 1 . mc
Hądzlik Martyna
kl 3 .2 mc
Szembek Nikola
kl.1 .3 mc
Puzdrowska
Julia kl 2 . 4 mc

Wiercińska Anna
kl 3 . 5 mc
Hlidebrandt
Małgorzata kl 3
.6 mc
Marszewska
Zuzanna kl 1
Wyróżnienia :
Serowy Karolina,

Mierionke Marta,
Dopke Paulina,
Peryt Agnieszka,
Dołomis Amelia,
Gillmester
Natalia.
                          IN

We learn about Irish
customs and culture
as part of the "Ireland
at School" project. 
On November 15 this
year, students from
Class 2H participated
in a thematic lesson
on the horror themes
of Oscar Wilde,
Joseph Sheridan le
Fanu and Bram
Stoker. The students
learned about the
themes of the novels
of Irish writers. The
class was conducted

by Mrs. Justyna
Mazurek- Szram, vice
president of the Irish
Culture Foundation,
with which we are
cooperating for the
third year.
DG

Poznajemy
obyczaje i kulturę
irlandzką w
ramach projektu
„Irlandia w
szkole”. 
Dnia 15 Listopada
br., uczniowie z
klasy 2H
uczestniczyli w
lekcji tematycznej
poświęconej
tematyce grozy
Oskara Wilde`a,
Josepha
Sheridana le
Fanu i Brama

Stokera.
Uczniowie
poznali tematykę
powieści
irlandzkich
pisarzy. Zajęcia
prowadziła pani
Justyna Mazurek-
Szram,
wiceprezes
Fundacji Kultury
Irlandzkiej, z
którą
współpracujemy
trzeci rok.

Projekt
międzynarodowy
„Face to Face
with the World”
Kolejne lekcje
języka
angielskiego z
zaprzyjaźnioną
szkoła z Ugandy
za nami. W
listopadzie
uczniowie

z klas 1J BSIS, 1R
BSIS i 2M BSIS
rozmawiali z
kolegami i
koleżankami ze
szkoły St. Peter`s
High School w
Ugandzie.
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Uczniowie HIPOLITA w ramach projektu Poznaj Polskę wzięli udział
w wycieczce do Wrocławia i okolic, Pradze i Drezna.

W dniach 14-18
listopada 20222
r. uczniowie
Powiatowego
Zespołu Szkół
nr 2 w Rumi w
ramach projektu
Poznaj Polskę
wzięli udział w
wycieczce do
Wrocławia i
okolic. W
wycieczce
uczestniczyło
50 uczniów
szkoły
branżowej i
technikum oraz
5 opiekunów
(nauczycieli).

W ramach
projektu Szkoła
wskazała sześć
punktów
edukacyjnych,
które
odwiedziła:
Wrocław - Hala
Stulecia;Wrocław
- Zespół
historycznego
centrum; ZOO
Wrocław;
Hydropolis -
centrum wiedzy
o wodzie; 
Muzeum
Narodowe we
Wrocławiu -
gmach główny;

Muzeum
Narodowe we
Wrocławiu -
Panorama
Racławicka.
Oprócz
powyższego w
programie było
zwiedzanie
miasta: Ostrów
Tumski z
katedrą, Zakład
Narodowy im.
Ossolińskich,
ogrody
barokowe,
Uniwersytet
Wrocławski,
dawne więzienie
miejskie,

bazylika św.
Elżbiety,
wrocławskie
krasnale, plac
Solny, Rynek,
Ratusz,
zabytkowy
pręgierz,
Piwnica
Świdnicka. Do
tego wizyta w
największym
Ogrodzie
Zoologicznym w
Polsce, którego
dumą jest
Afrykarium -
unikatowy
kompleks 19
akwariów

i basenów oraz
Sky Tower
wjazd na taras
widokowy
położony na 49.
piętrze - 200m
na
ziemią. Ponadto
uczniowie
zwiedzili
Karpacz,
Świątynię
Wang, skocznię
Orlinek i zaporę
na Łomnicy,
muzeum
poświęcone
geologii,
przyrodzie i
historii

Karkonoszy
(Multimedialne
Muzeum
Karkonoszy),
hutę Julia
(zwiedzanie
słynnej huty
szkła
kryształowego
w
Piechowicach).
Oprócz
zwiedzania
Wrocławia i
Karpacza
uczniowie wzięli
udział w
wycieczce do
Drezna i Pragi. 
Kolejna

wycieczka, tym
razem do
Paryża przed
nami.  MS
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