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Zapraszamy do lektury polsko-angielskiej wersji gazetki szkolnej. W numerze
lutownym m.in. o obchodach Pancake Day i Valentine`s Day.  

Obchody Walentynek w naszej szkole
/Valentine's Day celebration at our school/

VALENTINE ... ROMANTIC
RULE BREAKER

Valentine`s Day

Valentine`s Day in Hipolit

14 lutego obchodziliśmy w
naszej szkole
,,Walentynki”. Z tej okazji 
na uczniów czekała poczta
walentynkowa. Każdy,
mógł wrzucić do skrzynki
swoją walentynkę,
napisaną w języku polskim
i angielskim. Był quizy o
miłości w języku
angielskim, wystawa
przepisów na romantyczne
potrawy, romantyczna

muzyka oraz prezentacje
najbardziej romantycznych
hoteli świata. Uczniowie
kasy 3C i 2C przygotowali
kawiarenkę
walentynkową. 
CIEKAWOSTKA...
Polska walentynkowe
zwyczaje przyjęła
dopiero w XX wieku.
Romantyczna sobótka
zastąpiona została
wyjątkowymi spotkaniami

tylko we dwoje, które
odbywają się już
od pewnego czasu
14 lutego. Pierwsze polskie
walentynki miały miejsce
w Chełmnie i do dziś
obchodzone są jako tzw.
Walentynki Chełmińskie.
W chełmińskim kościele
farnym pw. Wniebowzięcia
NMP przechowywane
są relikwie św. Walentego,
więc połączono tu lokalny

kult św. Walentego
z tradycją anglosaską. 

The holiday we know today
got its name from a man
named Valentine. While a
few different stories are told
about what he did to inspire
the holiday, many people
believe he’s celebrated for
his role as a Roman priest
who helped couples
secretly get married.As the
story goes, Emperor
Claudius II of Rome—who
reigned from the year

268 A.D. to 270
A.D.banned marriage
because he thought
unmarried men made better
soldiers. Valentine thought
this was unfair and decided
to break the rules and
perform marriages anyway.
He kept the ceremonies
quiet, but he was eventually
caught and later killed on
February 14 of the year 270
for defying the emperor. 
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Międzynarodowy Dzień Pizzy w klasie 3C
/International Pizza Day /

Fundacja DKMS- Zostań
Dawcą Szpiku :)

Fundacja DKMS to
organizacja non-profit
działająca na całym
świecie. Zajmuje się
walką z nowotworami
krwi i innymi
chorobami układu
krwiotwórczego.
Celem tej fundacji jest
podarowanie drugiej
szansy na życie, jak

największej liczbie
pacjentów z
nowotworem krwi
poprzez znalezienie
bliźniaka
genetycznego.
W Polsce, co 40
minut ktoś się
dowiaduje, że choruje
na białaczkę. Dla
wielu chorych

jedyną szansą na
życie jest właśnie
przeszczep szpiku.
Rejestrując się w
bazie potencjalnych
dawców możesz
uratować komuś
życie.
W naszej szkole w
dniach od 7 do 9
lutego odbyła się

akcja rejestracji
potencjalnych
dawców szpiku.
Wolontariusze z klasy
4 m rejestrowali
chętne osoby oraz
udzielali odpowiedzi
na wszelkie pytania. 

Wolontariuszami w
ramach akcji byli
Dorota Gappa,
Dominika Jagielska,
Michał Rekiel, Amelia
Poglettke, Aniela
Drabik.
Przed akcją w klasach
czwartych technikum
została
przeprowadzona
pogadanka na temat
akcji.
Podczas tych 3 dni w
naszej szkole

zarejestrowało się 11
potencjalnych dawców.
Serdeczne
podziękowania dla
nich oraz
wolontariuszy za chęć
bezinteresownej
pomocy.

Zajęło to mu zaledwie
41,31 sek! 8)
Najdroższa pizza na
świecie kosztuje 8,5
tysiąca złotych. Do jej
składników należą
między innymi trufle i
czarny kawior. 9)
Najdłuższa pizza na
świecie upieczona
została w Krakowie w
2010 roku. 10) Pizza
margherita swoją
nazwę zawdzięcza
królowej Marghericie di
Savoia. Pizza uchodzi
za kultową potrawę
kuchni włoskiej.
Tymczasem pierwsze
dania tego typu zaczęli

serwować nie
Rzymianie, a starożytni
Grecy. Wprawdzie
pieczony placek polany
oliwą i zapiekany z
ziołami serwowano na
terenie Italii, jednak
oficjalnie to Grecy są
autorami tego
niezwykłego
przysmaku. Święto
pizzy 9 lutego
obchodzi się w Polsce,
Rosji i i Włoszech. W
Wielkiej Brytanii 1
lipca. Z kolei w Brazylii
Dzień Pizzy przypada
na 14 lipca.        LG

Światowy Dzień Pizzy
2023. 10 smacznych
ciekawostek. 1)
Najpopularniejsza
pizzą świata jest
Pepperoni. 2) W
Ameryce co sekundę
sprzedaje się 350
kawałków pizzy.3)
Najwięcej pizzy zjada
się na całym świecie w
sobotnie wieczory.4)
Samo słowo “pizza”
pochodzi od
łacińskiego “picea”.
Oznacza nic innego,
jak... placek mączny.

5) 56% Polaków
najchętniej kupuje
pizzę Americana z
kurczakiem,
pieczarkami i
kukurydzą. 53%
wybiera Hawajską. 6)
Największa pizza
została przygotowana
w RPA w 1990 roku. 7)
Rekord w najszybszym
zjedzeniu pizzy o
średnicy 30 cm należy
do Amerykanina. 
                           LG
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WARSZTATY w WSAiB 

         Szkolenie 
       w Darboven

Nietuzinkowe
warsztaty...
W piątek 17 lutego br.
uczniowie klasy 4 A
odwiedzili Wine Taste
by Kamecki w
Gdańsku, gdzie mieli
sposobność odbyć
warsztaty ze szkłem
Riedel oraz poznać
podstawy pracy
zawodu sommeliera.
Wszystko to odbyło się
w tle win i szampanów
od najsłynniejszych
producentów z całego
świata, a także z
małych, rodzinnych
winnic. Pan Grzegorz
z niezwykłą pasją i

ciekawością dzieli się
swoim
doświadczeniem i
umiejętnościami,
ważnymi w pracy
kelnera serwującego
wina w restauracji.
Wszyscy wróciliśmy
ubogaceni nową
wiedzą i pomysłami na
rozwój własnej
kariery...

Unusual workshops...
On Friday, February
17, students of Class
4 A visited Wine
Taste by Kamecki in
Gdansk 
https://www.winetaste.pl/,
where they had the
opportunity to hold a
workshop with Riedel
glassware and learn

the basics of the
sommelier
profession.  All this
took place against the
backdrop of wines
and champagnes
from the most famous
producers from
around the world, as
well as from small,
family-owned

vineyards. Mr.
Gregory with
extraordinary passion
and curiosity shares
his experience and
skills, important in the
work of a waiter
serving wines in a
restaurant. We all
returned enriched with
new knowledge

and ideas for
developing our own
careers....
Translated by LG, KZ

10 lutego 2023 klasa
4a uczestniczyła w
szkoleniu baristyczny
pod okiem
wykwalifikowanego
trener i barista Dariusz
Wasielewski.
Poznaliśmy „sektor
kawy” oraz elementy
niezbędne do pracy
jako barista.
Szkolenie bardzo
profesjonalne.
https://akademia.
darboven.pl/ 

On February 10, 2023,
Class 4a participated
in barista training
under the guidance of
qualified trainer and
barista Dariusz
Wasielewski.
We learned about the
"coffee sector" and the
elements necessary to
work as a barista. The
training was very
professional. LG, KZ

W dniu 15 lutego
klasy3e 3b o profilu
logistyczno-
spedycyjnym wraz z
opiekunami Agnieszka
Leszczyńska i
Tomaszem
Moskalewicz brały
udział w warsztatach
w Wyższej Szkole
Administracji i
Biznesu w Gdyni na
temat Dlatego warto
pełnić służbę w KAS
oraz nielegalny
hazard. Pracownicy
Izby Administracji

Skarbowej w Gdańsku
oraz Pomorskiego
Urzędu Celno-
Skarbowego w Gdyni
podczas kilku krótkich
prezentacji pokazali na
czym polega praca
ww. instytucjach, jakie
są ich zadania oraz
jaka jest ścieżka
kariery w komórkach
dochodzeniowo-
śledczych
zwalczających
przestępstwa celne 
i skarbowe.          DG

https://akademia.darboven.pl/?fbclid=IwAR2Ngr4bmKVQnbQcOs10l051RxscDNbh5e_ekNT48sOR8BRJESj1zcHXbcU
https://akademia.darboven.pl/?fbclid=IwAR2Ngr4bmKVQnbQcOs10l051RxscDNbh5e_ekNT48sOR8BRJESj1zcHXbcU
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Dzień Naleśnika

Puchar Dyrektora Szkoły
14 lutego br.

Zawody o Puchar
Dyrektora Szkoły w
piłce siatkowej.
W zawodach brało
udział 26 reprezentacji
klas.
Po zaciętej i pełnej
emocji rywalizacji
zwyciężyła klasa 3E w
składzie:
Krystian Czuryło,
Mateusz Wandtke, Jan
Gruchała, Błażej
Talaśka, Jakub
Farbotko, Jakub
Płotka.

II miejsce klasa 2C
III miejsce klasa 4B
Najlepsza
zawodniczką turnieju
została Amelia
Gorzelak.
Najlepszym
zawodnikiem turnieju
został Serhii
Stanislavskyi.

Panckake Day
Pancake Day czyli
Dzień Naleśnika lub
inaczej Shrove
Tuesday, jest świętem
obchodzonym m.in. w
Wielkiej Brytanii we
wtorek przed Środą
Popielcową, która jest
początkiem Wielkiego
Postu. Symbolem

kulinarnym tego dnia
są oczywiście
naleśniki. Tradycyjnie,
oprócz zjadania
słodkości,
organizowane są też
gry i zabawy.
Najsłynniejsze z nich
to zawody w rzucaniu
naleśnikiem oraz
słynny Pancake

Race - czyli wyścig z
patelnią i naleśnikiem,
który należy
podrzucać w trakcie
biegu. W celu
zapoznania
społeczności szkolnej
z brytyjskimi
tradycjami i
zwyczajami klasa 1g
technikum o profilu

turystycznym
przygotowała różne
atrakcje, miedzy
innymi Quiz, konkurs
„Toss your pancake” i
oczywiście pyszne
naleśniki z dodatkami.
Wszyscy dobrze się
bawili, bo kto nie lubi
naleśników.

Pancake Day or
Shrove Tuesday, is a
holiday celebrated
mainly in the UK, on
the Tuesday before
Ash Wednesday, as
the start of Lent. The
culinary symbol of the
day is, of course,
pancakes.
Traditionally, in
addition to eating the
sweets, games are
also organized. The
most famous of these
are the pancake
tossing competition

and the famous
Pancake Race - a race
with a pan and a
pancake to be tossed
while running. In order
to familiarize the
school community with
British traditions and
customs, the 1g class
of the technical school
with a tourist profile
prepared various
attractions, including a
quiz, a "Toss your
pancake" contest ...

and, of course,
delicious pancakes
with toppings.
Everyone had a great
time, because who
doesn't like pancakes.
Why do we have
Pancake Tuesday?
Pancake Day, also
known as Shrove
Tuesday, is always the
day before Ash
Wednesday on the
Christian calendar.
The word ‘shrove’
originates from the
English word ‘shrive’,
which is the act of
confessing one’s sins
and doing penance.

Making pancakes is a
tradition that was
developed as a means
of using up rich foods
such as eggs, milk and
sugar before the 40-
days of fasting.
Why is it called Ash
Wednesday?
Ash Wednesday
traditionally marks the
first day of Lent. It gets
its name from the
ashes that are created
from burning palm leaf
crosses from the
previous year’s Palm
Sunday.
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