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W dzisiejszym numerze m.in. Noc Biologów na Uniwersytecie Gdańskim,
zajęcia z amerykańskim dyplomatą, szkolenie Animatora Czasu Wolnego...

Piątek trzynastego naukowcom 
z Hipolita niestraszny!

Za nami XII edycja Nocy
Biologów na UG. 

Dnia 13 stycznia uczniowie
klas 1a, 2c, 3a i 3c wybrali
się na Noc Biologów, która
odbywa się corocznie na
Wydziale Biologii
Uniwersytetu Gdańskiego.
W tym roku pod hasłem
przewodnim: „Woda-
źródło życia-
teraźniejszość i
przyszłość”. Na Wydział
Biologii UG i
Międzyuczelniany

Wydział Biotechnologii UG
i GUMed miały miejsce
warsztaty laboratoryjne,
wykłady
popularnonaukowe oraz
wyjątkowe pokazy.
Uczestnicy mogli poznać
barwny świat roślin i odkryć
tajemnice wody. - Noc
biologów zawsze ma temat
przewodni, jednak
najistotniejsze jest to, aby
pokazać ludziom,

że biologia towarzyszy
nam w życiu codziennym–
tłumaczy dr Elżbieta
Sontag, koordynatorka
projektu na Wydziale
Biologii UG.
Uczniowie naszej szkoły
odwiedzili m.in. stanowisko
edukacyjne z nietoperzami,
bakteriami i różnymi
gatunkami palm
kokosowych. 

Poznali także owady
których postaci dorosłe
lub młodociane żyją w
wodach, wysłuchali
prelekcji na temat
roślinożernych roślin. Nie
zabrakło wykładów nt.
pracy mózgu,
archeobotaniki, pamięci
przestrzennej u gryzoni
oraz metod
wykorzystywanych 
w laboratorium

hodowli roślin in vitro na
roślinach owadożernych
z rodziny rosiczkowatych
(Droseraceae).
Największych emocji
dostarczyły karaczany 
i patyczaki, które każdy
uczeń mógł wziąć na
ręce.
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SZKOLENIE - ,,ANIMATOR CZASU
WOLNEGO”

JASEŁKA W HIPOLICIE

4 i 5 stycznia 2022 r.,
odbyło się szkolenie
zorganizowane przez
Akademię Rainbow
,,Animatora Czasu
Wolnego” dla
uczniów naszej
szkoły, kształcących
się w zawodzie
Technik organizacji
turystyki. Uczniowie
zapoznali się z
metodami pracy
animatora oraz
zdobyli wiedzę
praktyczną i
teoretyczną.

Uczestnicy otrzymali
certyfikaty
,,Animatora Czasu
Wolnego”, w 3
językach: polskim,
angielskim oraz
hiszpańskim.
Gratulujemy!

On January 4 and
5, 2022, a training
course organized
by the Rainbow
Academy,
"Leisure Time
Animator" was
held for students
of our school,
studying in the
profession of
Tourism
Organization
Technician.
Students learned
about the
methods of work

of an animator
and gained
practical and
theoretical
knowledge.
Participants
received
certificates of
"Leisure Time
Animator" in 3
languages:
Polish, English
and Spanish.
Congratulations!

19.12.2022 r. w 
,,Hipolicie”,
odbyły się
szkolne jasełka
wystawione przez
naszą grupę
artystyczną
,,Hipolit Art.”,
która
wprowadziła nas
w świąteczną
atmosferę

nadchodzących
świąt”. Po
przedstawieniu,
uczniowie klas
kończących i
pracownicy
szkoły wspólnie
zasiedli do
przygotowanego
poczęstunku.

Zachęcamy
wszystkich do
odbycia kursu
animatora czasu
wolnego. Praca na
wakacje i pobyt
w najpiękniejszych
miejscach na świecie.
Animator to osoba
odpowiedzialna za
stworzenie

i zrealizo-wanie
programu
animacyjnego dla
gości hotelowych,
ośrodków
wypoczynkowych itp.
Są to gry i zabawy dla
dzieci, młodzieży i
dorosłych
organizowa-ne w
ciągu

dnia oraz wieczorem.
Ze wzglę-du na rodzaj
prowadzonych zajęć
możemy podzielić
animatorów na kilka
kategorii:– animator
dla dzieci (najczęściej
pracuje w hotelowej
sali zabaw; jest
odpowiedzialny za
zajęcia plastyczne

i zabawy ruchowe); –
animator sportowy
(prowadzi dyscypliny
sportowe np.
siatkówka na plaży); –
animator taneczny
(choreografia do
utworów muzycz-
nych); – all-rounder
(odpowiedzialny za
wszystkie kategorie). 
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SPOTKANIE Z DYPLOMATĄ AMERYKAŃSKIM- 
Dougiem Barnesem, z Ambasady USA w Warszawie

Washington officially
the State of Washington

On January 12,
selected students of
our school took part
in a unique meeting
with Mr. Doug
Barnes, a diplomat at
the US Embassy in
Warsaw. The topic of
the meeting was
mainly about the
state of Washington.
The students learned
many geographical
and historical
interesting facts
about this
northwestern state.
The guest also
answered questions
from the students.

This was the first
meeting within the
project "Know
America" - a program
implemented by the
U.S. Embassy, which
provides an
opportunity to meet
and discuss with
American diplomats
working at the U.S.
Embassy in Warsaw
and the Consulate
General in Krakow.
Thank you for the
meeting !

Stan Washington to
prawdziwa kraina
drwali, rolników,
hodowców, kowboi,
rybaków i żeglarzy,
ale także i ambitnych
przedsiębiorców i
wizjonerów nowej
technologii. To
właśnie tutaj
technologia
komputerowa
przekształciła się z
abstrakcji i weszła w
rzeczywistość, która
towarzyszy
Amerykanom po
dzisiejszy dzień. 

Stan często mylony
jest ze stolicą USA
Washington D.C., 
który w
rzeczywistości jest
położony na
przeciwległym
krańcu kraju, a nazwę
otrzymał jako jedyny
na cześć pierwszego
prezydenta Stanów
Zjednoczonych.

Washington state is a
true land of
lumberjacks,
farmers, ranchers,
cowboys, fishermen
and boatmen, but
also of ambitious
entrepreneurs and
visionaries of new
technology. It was
here that computer
technology
transformed itself
from an abstraction
and entered a reality

that accompanies
Americans to this
day. 
The state is often
confused with the US
capital of
Washington D.C., 
which is actually
located at the
opposite end of the
country, and is
named after the first
president of the
United States.

12 stycznia wybrani
uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w
wyjątkowym
spotkaniu  z panem
Dougiem Barnesem,
pracownikiem
Ambasady Stanów
Zjednoczonych w
Warszawie. Tematyka
spotkania dotyczyła

głównie stanu
Washington.
Uczniowie poznali
wiele ciekawostek
geograficznych i
historycznych o tym
północno- zachodnim
stanie. Gość
odpowiadał także na
pytania uczniów.
Było to pierwsze

spotkanie w ramach
Know America –
programu
realizowanego przez
Ambasadę USA, który
daje możliwość
spotkań i dyskusji z
amerykańskimi
dyplomatami,
pracującymi w
Ambasadzie

USA w Warszawie
oraz Konsulacie
Generalnym w
Krakowie.
Dziękujemy za
spotkanie !
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ZAJĘCIA ONLINE Z AMERYKANKĄ, PANIĄ BRENDĄ
ALBERS Z CEDAR RAPIDS, W STANIE IOWA.

Język Brytyjski 
i Amerykański Angielski

W dniu 12
stycznia br
kolejni uczniowie
wzięli udział w
lekcji online z
rodowitą
Amerykanką,
panią Brendą
Albers z
miejscowości
Cedar Rapids, w
stanie Iowa.
Ty razem
rozmawiano

na temat atrakcji
turystycznych
Cedar Rapids,
rodziny p. Brendy
a także ...
zwierząt.
Dziękujemy p.
Brendzie za
naukę języka
angielskiego
amerykańskiego
(American
English). 

On January
12th this year,
more students
took part in an
online lesson
with a native
American, Mrs.
Brenda Albers
from Cedar
Rapids, Iowa.
This time they
discussed

tourist
attractions of
Cedar Rapids,
Ms. Brenda's
family and also
animals. 
We would like
to thank Ms.
Brenda for
teaching us
English (AmE).

Słownictwo 
i pisownia -
angielski brytyjski a
amerykański

Język angielski
brytyjski i
amerykański angielski
różnią się od siebie
pod wieloma
względami, nie tylko

wymową, ale i
słownictwem. Każde
brytyjskie słówko
posiada swój
amerykański
odpowiednik i
odwrotnie. Warto
dodać, że niektóre
wyrazy nie mają
żadnej cechy
wspólnej - brzmią

całkowicie inaczej.
Oto kilka
przykładowych słów w
obydwu odmianach
angielskiego, które
warto zapamiętać:
apteka - pharmacy
(BrE)/ drug store
(AmE), ciastko -
biscuit/ cookie,
cukierki - sweets/

cookies,film - film/
movie, wakacje -
holiday/ vacation, buty
sportowe - trainers/
sneakers, jesień -
autumn/ fall, frytki -
chips/ French fries,
sklep - shop/ store,
spodnie - trousers/
pants ...

skrzynka na listy -
postbox/ mailbox,
benzyna - petrol/ gas,
piłka nożna - football/
soccer, metro -
underground/ subway,
winda - lift/ elevator,
bilet jednorazowy -
single ticket/ one way
ticket, mieszkanie -
flat/ apartment, parking
- car park/ parking lot,
ciężarówka - lorry/
truck, kosz na śmieci -
dustbin / rubbish

bin garbage can,
słodycze - sweets /
Candy, komoda - chest
of drawers / dresser,
ścierka do naczyć - tea
towel / dish towel,
śmieciarz - dustman /
garbage collector;
uniwersytet-
University, college,
sweter- jumper (sweter
lub bluza)/ sweater,
plaster- plaster/ band-
aid, piłka nożna-
football/ soccer.
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