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WYDARZYŁO SIĘWYDARZYŁO SIĘ
…W SKRÓCIE…W SKRÓCIE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
Zgodnie z tradycją 1 września 2021 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Niezmiennie od

lat uroczystości rozpoczęło spotkanie nowo przyjętych pierwszoklasistów z Dyrekcją,
Wychowawcami, Psychologiem, Pedagogiem oraz Nauczycielami poszczególnych

przedmiotów.

Dzień turystyki
17 września 2021 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Turystyki. Tym razem

zaplanowane zostały trzy trasy: piesza, na rolkach i rowerowa. Aura mało zachęcająca,
prognozy deszczowe. Z tego powodu musieliśmy ostrożnie podejść do tematu. Trasę

pieszą nieco skróciliśmy. Na rolkach przełożyliśmy o dwa tygodnie, bo mokro i 
 niebezpiecznie.



 POWSTAŁ KLUB DEBATY “AD VOCEM”
 Klub Debaty „Ad Vocem” działa przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4. Jest organizacją
zrzeszającą uczniów naszej szkoły, którzy interesują się sztuką debatowania, kulturą
dyskusji i umiejętnością publicznej prezentacji argumentów. Głównym celem KD jest

poprawa jakości debaty publicznej – propagowanie umiejętności dobrego wysławiania
się, a także słuchania siebie nawzajem. Swoje zadania realizuje między innymi poprzez

organizowanie debat oksfordzkich dla szerokiej publiczności, szkoleń i warsztatów z
zakresu debatowania i wystąpień publicznych oraz promowanie debat w środowisku

szkolnym oraz poza nim. KD jest miejscem, gdzie dyskutujemy i debatujemy na ważne i
aktualne tematy zarówno z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa, jak i szerokiej

tematyki społecznej, kulturalnej, politycznej itd.

 IX OTWARTY TEST COOPERA
 Dziewiąta edycja Testu Coopera odbyła się na kameralnej bieżni w Samochodówce .

Wzięli w niej udział uczniowie, nauczyciele oraz amatorzy biegania ze środowiska
lokalnego. Każdy z uczestników Testu otrzymał pamiątkowy certyfikat oraz tradycyjną

śliwkę w czekoladzie. Najdłuższy dystans wśród panów pokonała absolwent naszej szkoły
Grzegorz Kepka, pokonując 3490 m. Wśród pań najwięcej przebiegła Lidia Kołodziejczyk

oraz nasza nauczycielka Maria Maj-Roksz. Obie panie pokonały dystans 3013 m.
Najdłuższy dystans wśród uczniów przebiegł  Filip Surowiecki (1b Lo),  pokonując 3048

m, a najbardziej wytrzymałą uczennicą okazała się Milena Fajter (3bg Lo ), która
przebiegła aż 2486 m. 



  PROJEKT KARIERA – WYBIERAJ MĄDRZE
W dniach 11-12 października 2021 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia on-line w ramach
akcji ,,Projekt Kariera – wybieraj mądrze” zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

w Gdańsku w ramach działań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w
Gdańsku i Słupsku. Podczas spotkań przybliżono młodzieży, między innymi, sytuację na

lokalnym rynku pracy, trendy panujące na pomorskim rynku pracy, kompetencje
niezbędne do podjęcia satysfakcjonującej pracy w przyszłości. Tematyka warsztatów

poruszała zagadnienia dotyczące zarządzania sobą w czasie, kreowania swojego
wizerunku w Internecie, przybliżyła zagadnienia nawiązujące do zakładania własnej

działalności gospodarczej. Uczniowie otrzymali również cenne wskazówki radzenia sobie
ze stresem, jak poprawić jakość swojego życia i zwiększyć swoje poczucie szczęścia.

W webinariach uczestniczyli uczniowie klas: 2mLO, 2tLO, 3hgLO, 3hLO, 2bT.

 Samochodówka na Parkrun w Parku Miejskim w Wejherowie
 Parkrun to sobotnie 5km biegi rozgrywane w miastach na całym świecie w każdą Sobotę
o 9tej rano . Jest to impreza dla każdej aktywnej osoby bez względu na poziom sportowy.
Gratulujemy naszym uczennicom udziału i zapraszamy do dołączania do naszej otwartej

biegowej ekipy. Kolejne biegowe wyzwania przed nami . Z 5km trasą z uśmiechem na
twarzy zmierzyły się : Juianna Galant, Marta Gorczyńska, Wiktoria Czaja , Anna Wypych

oraz Amelia Kużel 



  Targi caravaningowe
W dniach 07-10 października odbyły się targi caravaningowe w Europie środkowo-

wschodniej Camper & Caravan Show. Impreza odbyła się pod patronatem honorowym
Polskiego Związku Motoryzacyjnego. Wystawcy z całej Europy zaprezentowali na nich
zabudowy pojazdów typu camper, oraz luksusowe jachty. Uczniowie klas 3aGT, oraz
2dBS wzięli udział w tym wydarzeniu. Mieli również okazję podziwiać piękne wnętrza
camperów, oraz zapoznać się z technologią ich wykonania. Była to także okazja, aby

poznać i porozmawiać z wieloma przedstawicielami, tego sektora branży motoryzacyjnej.

 Stypendia Starosty Wejherowskiego
 Stypendia Starosty Wejherowskiego rozdane. W tym roku wyróżnieni zostali: Mikołaj

Garstka, Żaneta Stenka, Konrad Stawicki, Kinga Baruch, Aleksandra Dominik, Julia Kreft,
Bartłomiej Drewa, Milena Fajter oraz Dominika Szatkowska.



          28 sierpnia rozpoczął się u nas w szkole jeden z wyjazdów projektu „Erasmus+”
na którym uczniowie wzięli udział w praktykach zawodowych. Klasa 3ftG (4 osoby),
3ftp (jedna osoba), 4aFT (10osob) i 4bFT (jedna osoba) pojechała do Hiszpanii,
dokładniej do miasta Sevilla. Uczniowie pojechali do Sevilli pod opieką Pani
Małgorzaty Nowak oraz Agnieszki Olewczyńskiej. 

          Uczennica klasy fototechnika Martyna Łaga opowiedziała w skrócie o całym wyjeździe.
„Wyjazd trwał dwa tygodnie. 28 sierpnia wyjechaliśmy z Gdyni, o ok.6:20 mieliśmy pociąg do
Krakowa a następnie mieliśmy lot z Krakowa do Sevilli. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14
odbywaliśmy praktyki zawodowe, po praktykach zwiedzaliśmy miasto albo mieliśmy zajęcia z
hiszpańskiego które trwały ok. 2 godziny po 2/3 razy w tygodniu. Na praktykach robiliśmy kampanie
reklamową dla firmy YBARRA i podzieliliśmy się na 4 grupy po 4 osoby. Na początku każda grupa
miała wymyślić swoją nazwę zespołu, później wymyślaliśmy nasz plan działania np. w jaki sposób
można wypromować produkty, stworzyliśmy logo naszej grupy i każda osoba musiała dać opis siebie
(jak się widzi za 10 lat ale musieliśmy to napisać w formie teraźniejszej, czym się zajmuje, gdzie
chodziłam do szkoły). Później stworzyliśmy stronę internetową i wszystkie informację wrzuciliśmy na
stronę (link do strony https://polmaajco.wixsite.com/polmaajco ). Następnie robiliśmy zdjęcia
reklamowe produktów i również wrzucaliśmy na naszą stronę internetową i stworzyliśmy konto na
instagramie. Na końcu przedstawialiśmy swoją stronę internetową naszym grupom i Panu który nam
pomagał to wszystko tworzyć. Oczywiście wszystkie warsztaty były po angielsku, ponieważ Pan który
je prowadził pochodził z Francji. Czasem w ramach warsztatów zwiedzaliśmy z naszym panem
wykładowcą Seville lub robiliśmy zdjęcia w plenerze. Jednego dnia pojechaliśmy wszyscy razem do
Malagi, zwiedzaliśmy miasto a później mieliśmy czas wolny i poszliśmy na plaże, kupowaliśmy
pamiątki lub coś do jedzenia. Jeden z dni był wolny więc chętne osoby pojechały do Kadyksu. Ten
wyjazd nie był organizowany przez projekt Erasmus+ i pojechaliśmy tam na własną rękę. Po
warsztatach mieliśmy po około 2 h lekcji hiszpańskiego, mniej więcej 2/3 razy w tygodniu. Na lekcjach
hiszpańskiego uczyliśmy się podstaw np. powitań, liczb, kolorów itp. Na koniec pisaliśmy egzamin na
certyfikat A1 z hiszpańskiego. Ten wyjazd na pewno oswoił mnie z językiem i nie mam już aż tak
mocnej bariery językowej, ponieważ w hotelu gdzie spaliśmy przyjechały osoby z całego świata
(piłkarze), którzy odbywają tam kurs trwający 10 miesięcy i od razu złapaliśmy z nimi dobry kontakt a
musieliśmy z nimi rozmawiać tylko po angielsku. Czasem gdy zapomniałam słowa lub powiedziałam
coś w złej formie to i tak wiedzieli co mam na myśli lub ktoś mi pomógł powiedzieć to w poprawnej
formie. Z niektórymi z nich do dziś mam kontakt i czasem snapujemy. 11 września ok. 18:00 niestety
musieliśmy opuścić nasz hotel i wracać do domu. Pojechaliśmy na lotnisko z którego mieliśmy lot do
Krakowa. Około 24:30 byliśmy w Krakowie i o 5:00 coś mieliśmy pociąg do Gdyni. Wyjazd ten był
darmowy i stwierdzam, że były to moje najlepsze dwa tygodnie tego roku. Jeżeli kiedykolwiek ktoś
będzie miał możliwość takiego wyjazdu to serdecznie polecam. Na pewno bym żałowała gdybym nie
wzięła udziału w tym projekcie”. Rozmowę przeprowadziła uczennica klasy 1p LO, Wiktoria
Kwidzińska.

Erasmus +

https://polmaajco.wixsite.com/polmaajco




Mistrzostwa Polski w BiegachMistrzostwa Polski w BiegachMistrzostwa Polski w Biegach
PrzełajowychPrzełajowychPrzełajowych

          42 lata temu reprezentacja naszej szkoły ostatni raz stanęła na podium
Mistrzostw Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych, lecz udało się zająć 3
miejsce również w tym roku. W dniu 26.10.2021 odbyły się Mistrzostwa Polski w
Sztafetowych Biegach Przełajowych, które odbyły się w składzie Igora
Wiczkowskiego, Antoniego Kubackiego, Konrada Stawickiego, Mikołaja
Formelli, Macieja Gawińskiego, Jakuba Godlewskiego, Łukasza Stolz i Paskala
Czaja, pod opieką pani Marii Maj-Roksz i Sławomira Szmuda. 

          Wszystko zaczęło się, gdy po wygranej z przeciwnikami na zawodach powiatowych i
zajęciu drugiego miejsca w województwie pomorskim nasi biegacze otrzymali od
Szkolnego Związku Sportowego informację o możliwości reprezentowania województwa
pomorskiego jako druga sztafeta. Nie mogli przegapić takiej okazji. Mistrzostwa odbyły
się w Olecku więc była to daleka podróż do przebycia. Sportowcy wyruszyli w podróż
dzień przed i zatrzymali się w Gierłoży gdzie zwiedzali tajną kwaterę Hitlera-Wilczy
Szaniec, aby odpocząć od emocji, które czekały ich dnia następnego. Po zwiedzaniu w
Gierłoży pojechali do swojego zakwaterowania w Majątku Giże Marczak. 
          Wyspani zawodnicy o poranku obeszli cały majątek (ponad 5 hektarowy park) i
ruszyli na zawody. Po przyjeździe na miejsce zawodów chłopacy dokładnie poznawali
trasę aby wiedzieć co ich czeka. Emocje doskwierały coraz silniejsze ale jak się okazało
było warto. Doszliśmy do momentu startu, nasi zawodnicy ruszyli, z każdą zmianą robiło
się tylko ciekawiej. Do ostatniej zmiany walka trwała o drugie miejsce w Polsce z inną
szkołą w Puszczykowie słynną z lekkoatletyki, więc nie było łatwo, jak już Godleś dał się
wyprzedzić, to wiadomo, że przeciwnicy byli mocni. No i udało się… 3 miejsce w Polsce.
Duma rozpierała każdego. Gratulacje składali nauczyciele ze szkoły, dyrekcja, rodzice,
znajomi oraz usłyszeli je od uczestnika sztafety sprzed 42 lat, z którym uczestnicy mieli
okazję rozmawiać przez telefon. Każdy z uczestników potwierdza, że radość z wygranej i
usłyszenie tych wszystkich miłych słów była genialnym uczuciem. 

Wiktoria Kwidzińska



Znasz imiona nas wszystkich?
- Nie wszystkie, ale parę tak!
Co zaskoczyło Cię w Polsce?
- Na pewno to jak dobrze dzieci ze szkoły w Bolszewie (gdzie też odbywa praktyki - przyp.
red.) znają język niemiecki, byłam zachwycona, tego się nie spodziewałam.
Jak radzisz sobie z językiem polskim?
- Nie za bardzo potrafię mówić, ale znacznie więcej rozumiem. Na razie umiem podstawy
jak dzień dobry czy do widzenia.
Jaka jest Twoja ulubiona potrawa?
- Pierogi!
Masz problemy z porozumieniem się z uczniami z Euro klasy?
- Nie, poza tym w razie jakichkolwiek problemów mogę liczyć na pomoc p. Moniki
Rolbieckiej, Anny Guziuk czy Alicji Hopy.
Podoba Ci się w Polsce?
- Tak
Chciałabyś kiedyś wrócić do Polski?
- Tak, już nad tym myślałam. Na pewno chciałabym pojechać do Krakowa, Warszawa też
jest piękna, ale uważam, że Kraków to najładniejsze polskie miasto, oczywiście Gdańsk też
jest piękny. Co prawda do Krakowa jest daleko dlatego nigdy tam nie byłam, ale chcę to
zmienić!
Z którymi nauczycielkami dobrze Ci się współpracuje?
- Ze wszystkimi! Ale p. Hopa i Monika to moje ulubione.
Z jakimi klasami najlepiej Ci się pracowało?
- W Bolszewie z klasą ósmą, ale 3eP to moja ulubiona!

Wywiad z Katją stażystkąWywiad z Katją stażystką
z Niemiecz Niemiec



Kennst du die Namen von allen Schϋlern, mit denen du den Unterricht hast?
- Nicht alle, aber einige schon.
Hat dich etwas in Polen besonders  (in der polnischen Schule) ȕberrascht?
- Das Sprachniveau der polnischen Schȕler, besonders in der Grundschule in Bolszewo,
wo ich auch mein Praktikum mache.
Sprichsti du gut Polnisch?
- Nein, aber ich kann schon ganz viel verstehen. Ich kann „Guten Tag“ oder „Auf
Wiedersehen“ sagen.
Was ist dein Lieblingsessen?
- Natȕrlich „pierogi“.
Hast du Probleme dich mit anderen Schȕlern im Unterricht zu verstӓndigen?
- Nein, wenn ich Pobleme habe, dann kann ich immer auf Monika, Ania oder Joanna
verlassen.
Gefӓllt dir in Polen?
- Ja, sehr.
Willst du hier eines Tages  zurȕckkommen?
- Ja, ich habe darȕber schon nachgedacht. Ich mȍchte nach Krakau fahren. Warschau ist
auch schȍn, aber Krakau finde ich viel schȍner. Gdańsk habe ich auch mit meiner
Freundin besucht und die Stadt hat auf mich groβen Eindruck gemacht. Krakau ist von
mir zwar  weit entfernt, aber ich besuche diese Stadt bestimmt in der nahen Zukunft.
Mit wem hast du am liebsten zusammengearbeitet?
- Mit allen Lehrerinnen, aber Monika und Alicja gehȍren zu meinen beliebten
Lehrerinnen J
Und mit welchen Klassen?
- In der Grundschule mit der achten Klasse und hier…..natȕrlich mit 3ep



UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY
MISTRZEM POLSKI W
BIEGACH NA 600 M

          Uczeń klasy 1 biologiczno- sportowej, Antek Kubacki został mistrzem polski w biegu
na 600 metrów. Trenuje on pod okiem trenera Ryszarda Urbanka w SKLA Sopot.
Przygotowywał się do mistrzostw polski od początku swojej przygody w tym klubie.
Trenował ciężko mimo chwil słabości i problemów z pogodzeniem treningów oraz szkoły,
lecz nie poddał się i pokazał tym swoją determinację oraz systematyczność.
Przeprowadzony został wywiad z Antkiem, w którym opowiedział o swojej przygodzie z
lekkoatletyką.

          „Trenuję lekkoatletykę od 2,5 roku w klubie SKLA Sopot, wcześniej trenowałem pływanie i
piłkę nożną. Zauważył mnie na zawodach szkolnych (przełajach) trener Ryszard Urbanek. Na
początku nie trenowałem systematycznie, dopiero po około roku trenowania wziąłem to na
poważnie. Od tamtej pory po dziś dzień trenuje 4/5 razy w tygodniu. Czasami jest ciężko, np.
w zimą kiedy trzeba odśnieżać nieraz cały stadion, ale musze szukać w sobie motywacji i nie
odpuszczać, ponieważ wiem, że praca zaowocuje. Do moich obowiązków należy nauka, więc
nią też trzeba się zajmować, czasem nie jest łatwo ale trzeba to pogodzić. W trakcie roku
jeżdżę na około 4/5 zgrupowań. 25.09.2021r zostałem mistrzem polski na dystansie 600m z
życiowym czasem 1.23,14, co jest 10 wynikiem w historii. Zawody odbywały się w Karpaczu.
Pogoda dopisywała, nie wiało jakoś mocno, nie padało, trochę słońce się przebijało.
Przeciwnicy byli z całego kraju, ale mój największy rywal był z Wrocławia, to on do biegu
stawał z najlepszym czasem w tabelach (ja z drugim). Ogólnie zrobiłem bardzo duży postęp
przez ten sezon i wszedłem na poziom wyżej. Z samego biegu za wiele nie pamiętam, tyle, że
na końcówce bardzo mnie odcięło, aż mi się czarno przed oczami zrobiło. Adrenalina była
ogromna, cały ranek bolał mnie brzuch nic nie chciałem jeść, chciałem być już po.”
Rozmowę przyprowadziła uczennica klasy 1p LO, Natalia Wesenberg



POMORSKA SZKOŁA
POMORSKA SZKOŁA
POMORSKA SZKOŁA

DEBATYDEBATYDEBATY
HISTORYCZNEJ
HISTORYCZNEJ
HISTORYCZNEJ

          Klasa 1p od początku swojej edukacji w naszej szkole uczestniczy w szkoleniach z
Debat Oksfordzkich. Prowadzone są one przez Instytut Debat Publicznych. Instytut ten
jest realizatorem zadań publicznych, projektów edukacyjnych, szkoleń i wykładów
obejmujących tematykę: nauk prawnych, nauk społecznych oraz umiejętności miękkich i
biznesowych, w tym wystąpień publicznych. 

          16 września 2021r. odbyło się pierwsze szkolenie z p. Andrzejem Skibą. Uczyliśmy
się na nim o II wojnie światowej. Drugie szkolenie miało miejsce 08 października 2021r z
p. Jakubem Winieckim. Szkoliliśmy się na nim z podstaw debatowania. Uczyliśmy się jak
poprawnie wymieniać się argumentami oraz jak poprawnie wygłosić swoją mowę. Celem
projektu jest spopularyzowanie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski oraz debat
historycznych. Klasę 1p o profilu prawniczym czeka jeszcze kilka szkoleń z tego projektu,
po którym na pewno będą mieli znakomicie opanowany zakres z podstaw debatowania.
Natalia Wesenberg.

Z działalności koła debat Ad vocem



SZLACHETNA
PACZKA

          Zacznijmy od tego, co to tak naprawdę jest Szlachetna Paczka. Mianowicie jest to
ogólnopolska akcja charytatywna organizowana przez Stowarzyszenie WIOSNA, która
miała swój początek w 2001 r. czyli w tym roku obchodzi swoje 20 urodziny! Celem tej
akcji jest dostarczenie pomocy osobom potrzebującym. Dotarcie do osób odbywa się w
następujący sposób; to nie potrzebujący zgłaszają się do programu, ale wolontariusze
Paczki odnajdują ich, nawiązują kontakt, badają sytuację, określają potrzeby, umieszczają
w Bazie Rodzin i wreszcie łączą z konkretnym darczyńcą. 
          Nasza szkoła była w tym roku darczyńcom 50 letniego Pana Piotra, który należy do
optymistów i nigdy nie narzekał na życie. Pracował kiedyś na statku jako kucharz i
podróżował na morzu zwiedzając cały świat. Niestety przez problemy zdrowotne musiał
zrezygnować z pracy, którą bardzo lubił. Z powodu cukrzycy mężczyzna musiał poddać
się amputacji najpierw palca, a następnie całej nogi. Oprócz tego, Pan Piotr mierzy się z
nadciśnieniem i padaczką. Mężczyzna stara się korzystać z protezy, lecz nie jest to dla
niego łatwe, dlatego podczas korzystania z niej często się przewraca. Pan Piotr chciałby
podjąć się stałej pracy zdalnej, która umożliwiła by mu uporanie się z problemami i
poczucie, że znów jest potrzebny, dlatego kilka klas z naszej szkoły złożyło się na laptop
by umożliwić mu to! Siłę do walki daje mu kontakt z innymi ludźmi poprzez media
społecznościowe. 
          Rzeczy, które potrzebował Pan Piotr to: kawa, mąka, konserwy mięsne, owoce i
warzywa w puszkach, makaron, olej, konserwy rybne, mydło, szczoteczka do zębów, płyn
do płukania, płyny czyszczące, szampon, pasta do zębów, płyn do mycia naczyń, płyn do
prania, zeszyty. Z odzieży Pan Piotr potrzebował dres całoroczny rozmiar XXL lub XXXL,
kurtka zimowa rozmiar XXL lub XXXL, kurtka letnia rozmiar XXL lub XXXL. Rzeczy do
wyposażenia mieszkania, które potrzebował Pan Piotr to koc, poduszka, ręcznik, kołdra i
pościel 180 x 160. Pani Guziuk i Pani Sokół czekały na was w salach 123, 014 i w pokoju
nauczycielskim do 3 grudnia i jak widać warto było czekać! Pan Piotr dostał rzeczy, które
były mu potrzebne. Codziennie naprawdę wiele uczniów przynosiły rzeczy do paczki
Pana Piotra. Pokazaliśmy, że jesteśmy szkołą o wielkim sercu i pomogliśmy mu zapewnić
rzeczy, które potrzebował. Dziękujemy każdemu z osobna za pomoc. Dla was to drobne
rzeczy a dla niego dobre warunki do spędzenia tegorocznych świąt.

Helena Białachowska.



NIE SAMĄ NAUKĄ ŻYJEMY…NIE SAMĄ NAUKĄ ŻYJEMY…  

WYCIECZKA DO TORUNIA KLASY EURO

Integracja klasy 1p i 1e w Gdyni

Wycieczka klasy 2z do filmowej Łodzi

Klasy 4aft, 4bft, 3eg, 3mg oraz 3ep zwiedzali Gdańsk i okolice
w ramach programu "Poznaj Polskę

Klasy 2b, 3b oraz 3p zwiedzały Warszawę



WYCIECZKA DO KRAKOWA klas 3m, 3agT, 3fTg

PAINTBALL
 

Integracja klasy 1zb 



TURNIEJ KLASTURNIEJ KLASTURNIEJ KLAS
PIERWSZYCHPIERWSZYCHPIERWSZYCH

          29 września 2021 r. na hali sportowej społeczność
samochodówki przyjęła w swoje szeregi najmłodsze koleżanki i
najmłodszych kolegów. Uczniowie klasy drugiej, o profilu zdrowie
publiczne wraz z wychowawczynią, zadbali o atrakcyjne
konkurencje, z którymi musieli zmierzyć się pierwszoklasiści. 

          Obrzęd włączenia „kociaków” do grona społeczności szkolnej zaczął się od
prezentacji klas. Uczniowie pochwalili się swoimi umiejętnościami pisarskimi,
zaprezentowali napisany przez siebie wiersz dotyczący profilu klasy oraz wykonali plakat
obrazujący wybór kierunku, w którym się kształcą. Trzeba przyznać, że naszym
pierwszakom nie brakuje talentu oraz poczucia humoru. Podczas spotkania uczniowie
klas pierwszych mieli możliwość wykazania się nie tylko wiedzą, sprawnością fizyczną,
talentem pisarskim, pomysłowością i integracją klasy podczas budowania wieży z
plecaków, ale także talentem w kreowaniu mody. 
          W czasie trwania poszczególnych konkurencji przedstawiciele klas tworzyli z
przygotowanych przedmiotów codziennego użytku strój codzienny ucznia
samochodówki. Konkurencja wzbudziła wśród publiczności najwięcej pozytywnych
emocji. Organizatorzy zadbali również o wychowawców, którzy ubijali pianę na czas oraz
odpowiadali na pytania dotyczące swoich wychowanków. Po wszystkich konkurencjach
najlepsza okazała się klasa I zbLO, która w nagrodę dostąpi zaszczytu organizowania
otrzęsin klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023. 
          W atmosferze świetnej zabawy, uśmiechu i radości pierwszoklasiści zostali
oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej przez swoich starszych kolegów. Mamy
nadzieję, iż dzień ten pełen wrażeń przypadł im do gustu oraz zapadnie im w pamięci aż
do czasu ukończenia naszej szkoły.

 



DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ

          Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy w Polsce od 49 lat. Ta wyjątkowa
uroczystość to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Ustanowiono je 27
kwietnia 1972 roku i  wówczas określone zostało ustawą Karty praw i obowiązków
nauczyciela – Dniem Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela
obchodzone jest  jako Dzień Edukacji Narodowej. Święto ma swoje źródło w
wydarzeniach sprzed 200 lat, kiedy 14 października 1773 roku, z inicjatywy Króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego, powstała Komisja Nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej
Dozór Mająca. Już wówczas doceniono instytucję szkoły, rolę nauczyciela w procesie
edukacji ucznia oraz wspólnotę jaką jest szkoła.

          Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęły się ślubowaniem
uczniów klas I na sztandar szkoły, które od lat jest symbolicznym wcieleniem
pierwszaków do społeczności „Samochodówki”. Centralnym punktem części oficjalnej
było przemówienie Dyrektora Cezarego Lewandowskiego, który podkreślał rolę
niezwykłej pracy nauczyciela z młodym pokoleniem oraz dziękował pracownikom
administracji i obsługi za ich zaangażowanie w kształtowanie szkolnej rzeczywistości.
Specjalne życzenia skierowane w kierunku uczniów były jednocześnie prośbą o ciągłe
zadawanie pytań, odwagę, by marzyć oraz kształtowanie własnej postawy dumnego
przedstawiciela Wejherowskiej Samochodówki. Część oficjalną zamknęły podziękowania
dla asystentów klas I, którzy pełni wrażliwości i zaangażowania pomogli nowym uczniom
w zaklimatyzowaniu się w szkolnym środowisku. Wyróżnieni zostali: Kinga Baranowska,
Oliwia Etmańska, Klaudiusz Ebner oraz Cyprian Gołko-Suliński.
          Niewątpliwie najwięcej radości na twarzach uczestników wywołała szkolna
akademia przygotowana przez klasę III t LO pod opieką Wychowawczyni, Barbary
Malawskiej. Występy pełne alegorii doprowadziły widownię do łez i nieopisanego
zachwytu stanowiąc wyśmienitą przygrywkę do dalszego świętowania w salach
lekcyjnych.



RADA
MŁODZIEŻY





PIŁKARKI RĘCZNE CZWARTE W WOJEWÓDZTWIE
 

Za nami kolejny Finał Wojewódzki, którego byliśmy gospodarzami. Na oczach słynnej już
w całym powiecie (i nie tylko) publiczności, piłkarki ręczne walczyły czwarte miejsce w
Województwie. Początkowo mówiono o szczęśliwym losowaniu, dzięki któremu nasze

szczypiornistki trafiły do dwuosobowej grupy z reprezentacją I LO z Kościerzyny.
Wystarczyło wygrać jeden mecz i minimum – srebrny medal byłby nasz. Niestety – z tą
samą świadomością do gry przystąpił rywal i… okazał się lepszy. Przegraliśmy, jak się

później okazało, z Mistrzem Województwa 12:7. 
Pozostało walczyć o medal brązowy, ale znów musieliśmy uznać wyższość rywalek z XII
LO z Gdańska i pogodzić się z porażką. Porażką? Przede wszystkim była to dobra lekcja

piłki ręcznej, a zdobyte cenne doświadczenie na pewno zaprocentuje w przyszłości.
Mamy czwarte miejsce w województwie i na koncie 7 zwycięstw, które nas do tego

miejsca doprowadziły. Brawo dziewczyny!
Skład reprezentacji: Gabrysia Bohaczewska (3bp LO), Julia Białk (3bg LO),Natalia

Karczewska  (3bg LO), Natalia Molenda  (3pg LO), Emilia Madej (1za LO),Daria Teska (3bg
LO),  Milena Fajter  (3bg LO), Aleksandra Matusiak (2z LO), Antonina Dopke (3pp LO),

Kornelia Kandziora (2b LO), Agata Leyk (2b LO),Amelia Treder (2b LO), Agata Borek (3bp
LO), Julia Miler (3bp LO).

 

NASZE SUKCESYNASZE SUKCESY

STYPENDIUM MINISTRA DLA DOMINIKI SZATKOWSKIEJ

II miejsce podczas Mistrzostw Polskiej Unii Karate juniorów młodszych, juniorów,
młodzieżowców oraz seniorów w karate WKF w konkurencji kumite indywidualne
juniorek -53kg, Tczew 24.-25.10.2020 r.
II miejsce podczas Mistrzostw Polskiej Unii Karate
I miejsce podczas 7th Central Poland Open Grand Prix Karate 
II miejsce podczas 7th Central Poland Open Grand Prix Karate 
II miejsce podczas XX Central Europe Open Karate WKF 
III miejsce podczas XX Central Europe Open Karate WKF 

Z dumą przedstawiamy uczennicę klasy 3p LOg, Dominikę Martę Szatkowską, która
została wyróżniona stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za
wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021 Do najważniejszych
osiągnięć Dominiki na szczeblu krajowym należą:



III MIJESCE W WOJEWÓDZTWIE W FUTSALU CHŁOPCÓW 

SREBRNY MEDAL NASZYCH SZCZYPIORNISTÓW
W naszej hali sportowej odbyły się finały mistrzostw powiatu w piłce ręcznej chłopców.
Nasz zespół występujący w składzie : Białk Karol, Sobolewski Paweł, Kenner Aleksander,

Sałata Mikołaj , Wicon Jakub, Trotzki Jan , Dzienisz Nikodem, Grablowski Paweł, Lademann
Adrian, Lademann Dawid, Dąbrowski Bartłomiej, Wenta Maciej, Gradzik Bartłomiej, Miotk

Mateusz, Łojek Jakub po wygraniu grupy oraz półfinału ostatecznie musieliśmy uznać
wyższość drużyny z PZS 1 Wejherowie.

W dniu 6 grudnia 2021 r. w naszej szkole została rozegrana Wojewódzka Licealiada w
Futsalu Chłopców. Wzięło w niej udział sześć zespołów, które zostały podzielone na dwie
grupy. Mecze zostały rozegrane każdy z każdym.  W pierwszym spotkaniu zagraliśmy ze

Starogardem, po bardzo wyrównanym spotkaniu niestety ulegliśmy 2:0. Następnie
przyszła pora na mecz z Malborkiem. Ten mecz był decydujący, o zajęciu drugiego

miejsca w grupie i ostatecznie walkę o trzecie miejsce w tych zawodach. Chłopacy stanęli
na wysokości zadania i pewnie wygrali 2:0, co pozwoliło zagrać z drużyną z Gdańska o
trzecie miejsce.nTo spotkanie od samego początku było pod naszą kontrolą i pewnie

wygraliśmy 6:1 i w konsekwencji odnieśliśmy historyczny sukces, zajmując III miejsce w
Województwie. Ten bardzo dobry wynik był możliwy dzięki naszym wspaniałym

zawodnikom: Jakub Godlewski, Mikołaj Formella, Łukasz Stolz, Igor Wiczkowski, Kacper
Langa, Kuba Jurkowski, Kacper Dymarczyk, Paskal Czaja, Oliwer Kątny, Mateusz Miotk

oraz Maciej Gawiński.



 CHŁOPCY Z SAMOCHODÓWKI MISTRZAMI POWIATU W UNIHOKEJU

 Do tegorocznych Mistrzostw Powiatu w Unihokeju zgłosiło się 7 reprezentacji szkół
ponadgimnazjalnych. Drużyny rozgrywały mecze w dwóch grupach ”każdy z każdym”, a

najlepsze zespoły z grup walczyły w spotkaniach o wejście do finału, a następnie w
meczach o medale. W swojej grupie pokonali kolejno zespoły: PZS 3 Wejherowo (2-0),

PZS nr 1 Rumia (4-0) i zremisowali z PZS nr 2 Rumia (1-1), co dało im pierwsze miejsce w
grupie i możliwość walki o finał. Mecz półfinałowy i finałowy toczyły się pod dyktando

naszej reprezentacji, która najpierw zapewniła sobie możliwość gry w finale, wygrywając
2-0 z PZS 2 z Wejherowa, a następnie przypieczętowała Mistrzostwo Powiatu w

Unihokeju, wygrywając z PZS Reda 2-0.nGratulujemy wszystkim super postawy i z
radością czekamy na półfinały wojewódzkie, które odbędą się już w następną środę na

naszej hali.Skład Zespołu PZS4: Karol Białk, Maciej Gawiński, Oliwier Grzenkowicz,
Aleksander Kenner, Kacper Langa, Paweł Miotk, Mateusz Pozański, Jakub Rosa, Paweł

Sobolewski, Łukasz Stolz, Marcel Szukieć, Szymon Wydrowski.

SREBRNY MEDAL NASZYCH TENISISTÓW STOŁOWYCH
Kilka piłek zabrakło od zdobycia pierwszego miejsca w Powiatowej Licealiadzie w

Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców. Wygraliśmy wszystkie mecze – do ostatniego.
Ostatni okazał się finałowy zarazem, bo zagrały w nim dwa zespoły bez żadnej porażki.

Nasz zespół w składzie Oskar Polcyn, Adam Fedde i Tymoteusz Hirsch przeciw zespołowi
z “budowlanych”. Ulegliśmy po wyrównanej, dobrej walce 2-3. Dodam jeszcze, że Oskar

Polcyn nie przegrał swojego żadnego singlowego pojedynku.



  SREBRNY MEDAL DZIEWCZĄT W FUTSALU

Dnia 21.10.2021 r. nasza szkoła była organizatorem Licealiady w Futsalu Dziewcząt. W
turnieju wzięło udział pięć zespołów z Małego Trójmiasta Kaszubskiego – Rumia, Reda i

Wejherowo. Każdy z zespołów miał do rozegrania po cztery spotkania. Nasze dziewczyny
w swoim pierwszym meczu spotkały się z zespołem PZS1 Wejherowo, gdzie padł remis 1-

1, a następnie z z ekipą PZS3 Wejherowo, gdzie minimalnie ulegliśmy 0-1. W obu tych
spotkaniach byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym, lecz brak szczęścia lub dobre

interwencje bramkarek uniemożliwiły nam wygranie tych meczów. Po pierwszych dwóch
spotkaniach, gdzie nie odnieśliśmy zwycięstw przyszedł czas na mecze z Rumią i Redą.

Oba te spotkania wygraliśmy bardzo pewnie i wysoko najpierw 4-0, a następnie 5-0, co w
efekcie końcowym dało nam drugie miejsce.nReprezentantki naszej szkoły: Milena Faiter,

Julia Bargańska, Amelia Kużel, Weronika Langa, Julia Sikora, Oliwia Cielecka, Weronika
Westphal, Daria Teska i Andżelika Kotłowska. 

DZIEWCZĘTA WICEMISTRZYNIAMI POWIATU W UNIHOKEJU

Podczas Mistrzostw Powiatu w Unihokeju mogliśmy na hali „Samochodówki” podziwiać
najlepsze zespoły dziewczyn z całego Powiatu Wejherowskiego. Drużyny rozgrywały

mecze ”każdy z każdym”, które były bardzo zacięte i emocjonujące. Dziewczyny z naszej
szkoły rozegrały cztery spotkania, w których wzniosły się na wyżyny swoich umiejętności i

możliwości fizycznych, wygrywając zdecydowanie trzy mecze z PZS 1 Wejherowo, PZS
Reda i PZS nr 2 Rumia oraz remisując mecz z PZS nr 3 Wejherowo (0-0). Pomimo tego że

nasze dziewczyny nie straciły żadnej bramki zajęły drugie miejsce, co jest i tak bardzo
dużym sukcesem naszej szkoły.



   DWA ZŁOTE MEDALE W MISTRZOSTWA POWIATU W SZTAFETOWYCH
BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

 Trwa bardzo dobra passa biegaczy z Samochodówki. Kolejne dwa złote medal zdobyli
nasi uczniowie w Powiatowej Licealidzie w Sztafetowych Biegach Przełajowych, które

odbyły się w środowe popołudnie na obiektach MOSiRu w Redzie. Dziewczyny
rywalizowały na dystansie 6×800 m, a panowie na odcinku 6×1000 m. 

Skład sztafety dziewcząt: Milena Fajter (3bGLO), Karina Gaffke (3bLO), Amelia Kużel
(1bLO), Agata Leyk (2bLO), Marta Gorczyńska (1bLO), Julia Kleina (3pGLO).

Skład sztafety chłopców: Igor Wiczkowski, Łukasz Stolz, Mikołaj Formella (cała trójka
3bGLO), Konrad Stawicki (3bT),Jakub Godlewski (3bGLO), Antoni Kubacki (1bLO), Paskal

Czaja (3bGLO).

 SREBRNY MEDAL NASZEJ MĘSKIEJ SZTAFETY W WOJEWÓDZTWIE

 W przelotnych opadach deszczu przyszło rywalizować reprezentantom naszej szkoły w
Wojewódzkiej Licealiadzie w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Za to nad przepięknym

Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie. Prawo do startu w tych zawodach miało 21
najlepszych sztafet z poszczególnych pomorskich powiatów. Dziewczęta w składzie: Julia
Kleina, Karina Gaffke, Agata Leyk, Marta Gorczyńska, Milena Fajter, Daria Teska i Amelia

Kużel skończyły rywalizację na dobrym, bo jeszcze punktowanym 8 miejscu. Męska
sztafeta wystartowała pół godziny później z wielką ochotą na zwycięstwo. Panowie

ostatecznie Ukończyli bieg na drugim miejscu. Skład srebrnej sztafety: Jakub Godlewski,
Maciej Gawin, Michał Formella, Konrad Stawicki, Igor Wiczkowski, Antoni Kubacki i Paskal

Czaja.



   Igor Makowski, uczeń klasy 2t został Mistrzem Polski
brazylijskiego Ju Jitsu

 Medale w Powiatowej Licealiadzie w Badmintonie

 ... i jeszcze o naszych sukcesach w Badmintonie... Z Powiatowej Licealiady z Badmintonie
obie nasze reprezentacje wróciły z medalami! Dziewczęta wywalczyły tytuł Mistrzyń
Powiatu, a na szyjach chłopców zawisły srebrne krążki. Gratulacje dla obu drużyn!



IV miejsce na MISTRZOSTWACH POMORZA DEBAT
OKSFORDZKICH "Rethorica"

 Nasza drużyna w składzie: Lidia Lejk, Wiktoria Kwidzińska, Helena Białachowska i Natalia
Wesenberg z klasy 1p zajmuje 4 miejsce w Mistrzostwach Pomorza Debat Oksfordzkich

  NASI STYPENDYŚCI

Przedstawiamy naszych uczniów wyróżnionych stypendium w ramach „Programy
motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych: Kinga Baruch, Kacper

Cieszyński, Emilia Górska, Paulina, Lademann i Karolina Thiel. Nasi fototechnicy przeszli
przez srogie sito licznych wymogów, a dzisiaj możemy wspólnie cieszyć się z

przyznanego wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 



KLUB DYSKUSYJNYKLUB DYSKUSYJNY
Spotkania naszego klubu nie mają ściśle określonej formy, są

otwarte dla wszystkich i każdy jest tu mile widziany. Spotykamy się
w piątki, a tematy do kolejnych dyskusji wymyślają sami uczestnicy,
sami też projektują plakaty, które pojawiają się na FB szkoły. Nikt z

nas nie musi znać się na literaturze, a klubowicze nie muszą
prowadzić poważnych dyskusji. Mogą się świetnie bawić, bo

spotkania mają być okazją do poznania siebie i innych, są
sposobem spędzania czasu wolnego i dzielenia się pomysłami. 
Na nasze spotkania zapraszamy ciekawe osoby, słuchamy, co

macie do powiedzenia, a co ważne, jak tylko możemy przemycamy
język angielski i w ten sposób wszyscy przełamujemy barierę

językową.

 




