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STRONA 3 

W dniu 1.09.2022 roku o godzinie 11:00 w naszej szkole

odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego

2022/2023. W tej uroczystości wzięli udział

przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół

powiatu wejherowskiego, dyrekcja, nauczyciele i

uczniowie klas pierwszych PZS nr 4 w Wejherowie.

Uroczystego otwarcia dokonała Pani Starosta Wejherowskiego

Gabriela Lisius, która w swoim przemówieniu nawiązała nie

tylko do tragicznych wydarzeń września 1939 roku, ale także

trudnej sytuacji dzieci i młodzieży z Ukrainy, szukającej u nas

schronienia i możliwości edukacyjnych. Nie obyło się też bez

życzeń spokoju, satysfakcji i  stacjonarnej nauki złożonych

wszystkim uczniom, nauczycielom i dyrektorom szkół.

Uczniowie klas pierwszych ślubowali na sztandar szkoły

zarówno wierność fundamentalnym humanistycznym

wartościom, jak i rzetelne wypełnianie obowiązków

wobec ojczyzny i szkoły. Nie tylko przyjęcie uczniów klas

pierwszych w poczet braci szkolnej Samochodówki było

ważnym momentem dzisiejszej inauguracji, ale także

pożegnanie panującej nam przez 15 lat Pani Dyrektor

Anny Wilk i powierzenie obowiązków nowemu

dyrektorowi szkoły, Panu Cezaremu Lewandowskiemu. 

Po nominacji, Pan Dyrektor Cezary Lewandowski, w

swoim pierwszym, oficjalnym wystąpieniu, mówił o

historii,  zwłaszcza wydarzeń II wojny światowej, i o

najważniejszych pomnikach pamięci tamtych czasów w

naszym regionie. Piosenka „Powrócisz tu”, wykonana

przez absolwentkę naszej szkoły Sandrę Pranczk,

wywołała wiele wzruszeń, a u niektórych także łzy. Jej

obecność i byłego nauczyciela, Tomasza Nikranta, nie

była przypadkowa, do naszej szkoły bowiem wracają

myślami Ci, dla których jest ona w dalszym ciągu ważna i

dla której zawsze gotowi są poświęcić swój czas i

podzielić się swoim talentem.

Najwięcej uśmiechu pojawiło się na twarzach

uczestników uroczystości w drugiej jej części, w której to

przedstawiono z przymrużeniem oka, a z wykorzystaniem

kadrów z filmu „Król lew” oraz zdjęć, tych aktualnych i

przyprószonych pyłem lat, postać tego, który przejął ster

władzy, Pana Dyrektora Cezarego Lewandowskiego.

Kilka rymów wierszyka z morałem dodało portretowi

blasku i ujawniło prawdę o Panu Dyrektorze: „Z mojej

bajki morał płynie, nasz król z siły dobra słynie!”. Trzeba

podkreślić, iż błyskotliwa, pełna metafor i aluzji

wcześniejsza wypowiedź Pana Lewandowskiego,

pozwoliła nam uwierzyć, że tragiczny los pasażerów

Titanica nas nie dotknie, a wręcz przeciwnie, w „równej

fuście popłyniemy przez morskie rozruchy”.



D l a c z e g o  z d e c y d o w a ł  s i ę  P a n  n a  z o s t a n i e  d y r e k t o r e m ?

Szkoła,  w której  pracuję od lat ,  jest  dla  mnie miejscem szczególnie ważnym i
wyjątkowym. 15 lat  temu brałem udział  w konkursie  na dyrektora po raz
pierwszy i  wtedy przegrałem go,  a  dyrektorem szkoły została Pani  Anna Wilk .
Współpracowal iśmy 15 lat  i  w tym czasie mogłem planować działania
placówki  na różnych obszarach.  Wraz z  końcem kadencj i  Pani  Wilk
postanowiłem wziąć pełną odpowiedzialność za tę  szkołę i  dokończyć pomysł
na naszą Samochodówkę.

C z y  n o w e  o b o w i ą z k i  j a k i e  n a  P a n a  s p a d ł y  r ó ż n i ą  s i ę  o d
t y c h  d o t y c h c z a s o w y c h  z  p o s a d y  w i c e d y r e k t o r a ?

Różnią s ię ,  jako wicedyrektor  odpowiadałem za pewną część działania szkoły,
głównie w zakresie szkolnictwa zawodowego,  wychowania f izycznego oraz
rozbudowy szkoły.  Teraz mierzę s ię  z  każdym aspektem funkcjonowania
placówki ,  je j  codziennymi problemami różnego typu,  na papierologi i  kończąc.

WYWIAD Z P. DYREKTOREM
CEZARYM LEWANDOWSKIM
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C z y  o d k ą d  z o s t a ł  P a n  d y r e k t o r e m  n a s z e j  s z k o ł y  c z u j e  P a n  p r e s j ę  w  k w e s t i i
o d p o w i e d z i a l n o ś c i  z a  u c z n i ó w ?

Bycie dyrektorem wiążę s ię  z  jeszcze większą odpowiedzialnością za uczniów,  ponieważ czuję,  że opiekuję s ię
Wami wszystkimi .  Wraz z  nowym stanowiskiem przestałem prowadzić zajęcia  lekcyjne w rozumieniu
tradycyjnego planu lekcj i ,  a le  nie  wyobrażam sobie kierować szkołą bez kontaktu z  Młodzieżą.  Ta szkoła jest
przecież dla  was.  Cieszy mnie fakt ,  że mogę tą  odpowiedzialność współdziel ić  z  wicedyrektorami oraz
wszystkimi  pracownikami Samochodówki

J a k i e  z m i a n y  c h c e  P a n  w p r o w a d z i ć  w  n a s z e j  s z k o l e ?  

Pierwszą zmianę,  którą udało mi  s ię  wdrożyć,  dotyczy systemu oceniania.  Zależało mi ,  by był  on nie ty lko
korzystny dla  Was-Uczniów,  ale  przede wszystkim motywował  Was do nauki  i  odzwierciedlał  Was rzeczywisty
postęp.  Wychodziłem z  założenia,  że nowy system musi  być zrozumiały dla  Was i  Waszych Rodziców i
jednocześnie w pełni  oddawać Waszą drogę do sukcesu rozumianego jako promocję do klasy wyższej  lub
ukończenie szkoły.
Cenię sobie głos młodych ludzi ,  dlatego zmieniamy zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego.  Cieszę
się z  nowego regulaminu i  czekam na efekty przedstawionego mi  na ostatnim spotkaniu planu pracy.
Najbardziej  spektakularna zmiana będzie,  w mojej  ocenie,  dotyczyła wyglądu zewnętrznego całej  naszej
placówki .  Nadzoruję prace dotyczące projektu dodatkowego budynku szkolnego,  w którym powstanie 15
nowych pracowni .  Zlokal izowany on będzie na terenie dzis iejszego parkingu.  Nowy budynek będzie
połączony z  dotychczasową bazą lokalową i  co najważniejsze rozwiąże nasze problemy związane z  brakiem
sal  lekcyjnych.
Chciałbym także zwiększyć codzienną aktywność naszej  Młodzieży,  byście poczul i  s ię  prawdziwymi
współgospodarzami naszej  szkoły,  żeby Was głos był  s łyszalny i  byście nie  bal i  s ię  mówić o swoich
potrzebach,  pomysłach i  problemach.    



C o  p o w i n n o  b y ć  c e c h ą  k a ż d e g o  p r a w d z i w e g o  n a u c z y c i e l a ?

 Pracowitość,  sumienność,  poświęcenie,  oddanie i  stuprocentowa pewność,  że chce s ię  być nauczycielem.  Nie
toleruję braku punktualność,  niekompetencj i ,  t raktowania szkoły jako „przechowalni”  oraz byle jakiego
podejścia  do swojej  pracy.  Prawdziwy nauczyciel  powinien być dumny z  tego,  że pracuje w tej  szkole.  Nie
można być nauczycielem naszej  szkoły nie utożsamiając s ię  z  je j  codzienną działalnością.

C z y  m a  P a n  j a k i e ś  m a r z e n i a ?  

Jasne,  że tak.  Pamiętajcie  o tym,  że marzenia są podstawą naszego życia.  Jeśl i  człowiek nie ma marzeń,  jego
życie jest  po prostu „marne”.  Wypowiadając s ię  w tej  kwest i i  chciałbym skierować do Was wszystkich taką
prośbę,  byście ustal i l i  sobie takie cele,  które w danym momencie przekraczają granice Waszej  wyobraźni  oraz
zmuszają Was do opuszczenia własnej  strefy  komfortu.  Wymyślcie sobie coś nawet pozornie nierealnego i
dążcie do tego choćby najmniejszymi krokami.  Nawet,  gdy nie uda s ię  osiągnąć celu głównego,  przy okazj i
zbudujecie coś wielkiego i  będziecie real izować s ię  w obszarach przynoszącym wam satysfakcję.  Pamiętajcie
też,  by mieć wiele marzeń-także tych całkiem przyziemnych.  Do moich należy wiara w to,  że staniemy się
naj lepszą szkołą,  w której  będę gości ł  f inal istów ol impiad przedmiotowych,  że będą wśród Was osoby mogące
rozpocząć naukę na studiach wyższych bez konieczności  zdawania egzaminów.  Chciałbym, żebyście kończyl i
z  wyróżnieniem wybrane przez Was kierunki .  Chciałbym, żebyście wiedziel i ,  że wszystkie działania,  które
podejmujemy dążą do tego,  by to marzenie mogło zostać zreal izowane.  Jako ostatni  element tej  właśnie
układanki  widzę wspomniany nowy budynek szkoły,  by nasza placówka była wyposażona w taki  sposób,  że już
tylko Wasza codzienna praca będzie niezbędna do budowania renomy Samochodówki .
A z  moich osobistych marzeń to kiedyś marzyłem o tym,  by mieszkać nad morzem i  tak s ię  stało.  Moim
następnym marzeniem jest  dokończenie mojej  podróży rowerem dookoła Bałtyku,  a  muszę przyznać,  że razem
z moimi  kolegami jesteśmy już bardzo bl isko obranego celu.  Chciałby również objechać całą Norwegię-z
południa na północ.  

"Moim gł�wnym marzeniem jest, by stworzy� w szkole tak
silny zesp�ł, że wszyscy będziemy mogli szczerze i otwarcie
powiedzie�, że jeste�my dumni z faktu bycia czę�cią naszej

szkoły"

Wiktoria Kwidzińska, Helena Białachowska, Natalia Wesenberg
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W jaki sposób zamierza Pan współpracować z nowo wybranym samorządem
uczniowskim?

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Swoją współpracę z Wami opisałbym w formie pokoju z
zawsze otwartymi drzwiami. Chciałbym, by mój gabinet był przestrzenią do rozmów nie tylko z Prezydium Samorządu
Uczniowskiego, ale z każdym pojedynczym Uczniem, który takiego dialogu będzie potrzebował. Cieszę się, że mogę
rozmawiać z Wami wszystkimi o Waszych problemach i potrzebach. Z niebywałą dumą goszczę na słodkim poczęstunku tych,
którzy odnoszą sukcesy na arenach wojewódzkich. Taką nową tradycją chciałbym sprawić, że poczujecie, iż Wasze starania i
droga do sukcesu są przeze mnie doceniane
Samorząd uczniowski to Wasz głos. Jego prezydium tworzą wybrane przez Was osoby na drodze tajnych wyborów, lecz niech
ten fakt nie ogranicza nikogo, kto chciałby na terenie naszej szkoły zrealizować jakiś własny pomysł na rzecz naszej szkoły lub
lokalnej społeczności. Nie bójcie się mówić, macie prawo pytać o wszystko, co Was interesuje a rolą moją, wicedyrektorów i
innych pracowników naszej szkoły jest wspieranie Was, motywowanie oraz wyjaśnianie ewentualnych trudności. Jak już
powiedziałem, mój gabinet jest otwarty na Wasze pomysły i chcę by one do mnie docierały 



W dniach 12.10-13.10 w naszej szkole odbyły się wybory do

Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone zostały

debatą zorganizowaną w ramach Discussion Club w której

kandydaci przybliżyli punkty swoich programów i

odpowiedzieli na niełatwe pytania.

Święto demokracji jakim są  wybory cieszyły się dużym

zainteresowaniem, wzięło w nich udział ponad 74%

uprawnionych do głosowania.

Po podliczeniu głosów nowym przewodniczącym Samorządu

Uczniowskiego został Nikodem Dzienisz z klasy 4bgT.

Funkcje zastępców przewodniczącego pełnić będą Agata

Łądkowska z klasy 3pLO i Agata Miotk  z klasy 2bzLO.

Skarbnikiem została Kinga Baruch z klasy 3fT.

Poza tym do prezydium Samorządu Uczniowskiego weszli:

Krzysztof Kas z klasy 3cTp, Kacper Cieszyński z klasy 3fTp,

Anna Kankowska  z klasy 3ezLO, Małgorzata Voelkner z

klasy 2eLO, Igor Sawicki  z klasy 3pLO i Igor Woliński z klasy

3cTp. Wszystkim kandydatom gratulujemy wyboru oraz

dziękujemy za chęć, przygotowania i przeprowadzenia

kampanii wyborczej.
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Wywiad z przewodniczącym
Samorządu Uczniowskiego
Nikodemem Dzieniszem
Wiktoria Kwidzińska

Dlaczego właściwie zdecydowałeś się kandydować na
przewodniczącego SU?

Zdecydowałem się kandydować na przewodniczącego do samorządu,
ponieważ zawsze było to moje marzenie i wiem, że jestem w stanie
zmienić coś w naszej szkole

Co zamierzasz zmienić w szkole? Czy masz juz jakiś konkretny plan
działania na najbliższy czas?

Tak, mam plan działania, który już realizuję, jest w nim wiele
udogodnień dla uczniów, wiele akcji charytatywnych, o których się
nawet nie mówi, a się dzieją

Czy według Ciebie ta funkcja jest ważna i dlaczego tak uważasz?
Jakie są twoje obowiązki?

Tak, ta funkcja jest ważna, ponieważ reprezentuję wszystkich uczniów w
naszej szkole

Jak sądzisz, dlaczego to właśnie Ciebie wybrano?

Wybrano mnie, ponieważ dogadam się z każdym i zawsze znajdziemy
jakieś wyjście z problemu

Jaka powinna być, Twoim zdaniem, rola Samorządu Uczniowskiego
w szkole?

Moim zdaniem samorząd powinien służyć uczniom

Opowiedz nam trochę o sobie. Jakie masz zainteresowania poza
szkołą?

Lubię w wolnym czasie uprawiać sport, po szkole zazwyczaj chodzę na
siłownie, na której również pracuje

Co chciałabyś robić w przyszłości?

W przyszłości chciałbym zostać prezesem mojej firmy, która będzie się
zajmowała budową i sprzedażą domów
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ERASMUS  PLUS
PODSUMOWANIE

Nie od dziś wiadomo, że Samochodówka stawia na

wszechstronny rozwój młodzieży. Nasi uczniowie biorą udział

nie tylko w standardowych zajęciach lekcyjnych, lecz także w

praktykach zagranicznych będących częścią programu

Erasmus+, inicjowanego przez Unię Europejską na rzecz

edukacji i szkoleń. Uogólniając jest to przedsięwzięcie, które

otwiera umysły i zmienia życie. O tym niepodważalnym fakcie

mogli przekonać się uczestnicy czterech wyjazdów do Sewilli,

w pięknej Hiszpanii, którymi byli uczniowie klas Technikum nr

3 wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im.

Jakuba Wejhera w Wejherowie w zawodach: technik fotografii i

multimediów, technik pojazdów samochodowych, technik

chłodnictwa i klimatyzacji. Z cyklicznie przeprowadzanych

ankiet ewaluacyjnych oraz bezpośrednich rozmów z uczniami

jasno wynika, że nie tylko udało im się zdobyć cenne

doświadczenie pracując u hiszpańskich pracodawców i

realizując projekty zawodowe, ale także poznali oni kulturę

kraju pachnącej pomarańczy m.in. zwiedzając imponujące

zabytki Andaluzji. Wraz z opiekunami podziwiali Kadyks,

Malagę i Granadę zachwycając się pięknem przyrody oraz

zażywając kąpieli w oceanie. Pobyt w Hiszpanii był też świetną

okazją, by ujawnić swoje talenty językowe, mówiąc zarówno po

hiszpańsku jak i angielsku. Warto podkreślić, że uczestnicy

zostali dodatkowo przygotowani pod kątem językowym przez

nauczycieli naszej szkoły na dodatkowych zajęciach

poświęconych skutecznej komunikacji w życiu społecznym i

zawodowym.
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Jak przyznali uczniowie, wyjazdy do Hiszpanii były cennym

doświadczeniem, dzięki któremu nie tylko mogli zanurzyć

się w hiszpańskiej kulturze, ale przede wszystkim nabyli

wiele praktycznych umiejętności, które są nieocenione na

obecnym, niezwykle dynamicznym, rynku pracy o czym

niech świadczy komentarz jednej z uczestniczek:

Cały nasz pobyt w Sewilli był bardzo udany, zaczynając od

miejsca, w którym się zatrzymaliśmy gdzie zawsze było czysto,

mieliśmy ciągły dostęp do przekąsek, codziennie były dobre

obiady których nie brakowało a Panie z obsługi zajmujące się

nami były przemiłe. Pracodawcy u których odbywaliśmy praktyki

również byli bardzo przyjaźni i pomocni, jasno

wytyczali nam zadania do wykonania, zawsze służyli pomocną

dłonią, przekazali umiejętności i wiedzę która przyda się nam w

przyszłej zawodowej karierze. Z przyjemności kulturowych

mieliśmy zapewnione wycieczki po Sewilli jak i do innych

bardziej odległych miast jak Granada i Kadyks, w których zawsze

towarzyszył nam przyjazny przewodnik który

wyczerpująco odpowiadał na każe nasze pytanie. Na lekcjach

hiszpańskiego w przyjemny sposób przyswajaliśmy wiedzę,

lekcje te nigdy nie były nudne, zawsze nasza nauczycielka Pani

Justyna starała się nam je urozmaicić byśmy z przyjemnością w

nich uczestniczyli. Skończywszy na Panu Krisie który był naszym

opiekunem wyznaczonym przez Euromind który słuchał

naszych uwag, rozwiązywał sprawnie drobne usterki i w razie

potrzeby był

dostępny i chętny do udzielenia nam porad bądź pomocy.

Jedyne na co możemy się skarżyć to pogoda, często

zaskakiwały nas deszcze i chłód ale nie przeszkadzało nam to w

cieszeniu się z poznawania nowej kultury oraz ludzi. Będziemy z

nostalgią wspominać te cudowne dwa tygodnie i nie wątpię że

niejeden z nas wróci do tego pięknego kraju pachnącego

kwitnącą pomarańczą.
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Staż zagraniczny w Sewilli odbył się w dniach 28.08.2021 – 12.09.2021.

Po przyjeździe do Hiszpanii zostaliśmy zakwaterowani w schronisku

młodzieżowym Albergue Inturjoven, który mieści się niedaleko

słynnego parku Maria Luisa oraz Placu Hiszpańskiego. Tam też

udaliśmy się pierwszego dnia, żeby rozejrzeć się po okolicy. To co

ujrzeliśmy, wprawiło wszystkich w zachwyt. Naszym oczom ukazał się

przepiękny park, rozciągający się niemal na długość jednego kilometra,

poprzecinany labiryntem ścieżek, fontann i różnych budowli. Na terenie

parku znajduje się również Plac Hiszpański wraz z imponującym

pałacem, który powstał z myślą o wystawie Iberoamerykańskiej w 1929

roku. Niebywałą atrakcję stanowi nie tylko architektura, ale również

pokazy tańca flamenco w wykonaniu lokalnych artystów.

Podczas pobytu w Hiszpanii udało nam się również zwiedzićć inne

ciekawe miejsca. Dzięki wycieczce zorganizowanej przez Euromind

poznaliśmy uroki Malagi – miasta Pabla Picasso. Po krótkim zwiedzaniu

uczniowie mogli również wykąpać się w morzu, co przy temperaturach

przekraczających 30 stopni było nie lada atrakcją.

Kolejnego dnia wybraliśmy się do Kadyksu, najstarszego miasta w

Hiszpanii. Udało nam się nie tylko pospacerować po urokliwym starym

mieście, ale również nacieszyć oczy przepięknym parkiem Genoves.

Oczywiście, punktem obowiązkowym była również kąpiel w oceanie.  

W Sewilli odwiedziliśmy także miejsca, które nas zainspirowały i

pobudziły wyobraźnię. Jednym z takich miejsc jest z pewnością Alkazar

oraz Pałac Piłata, gdzie można znaleźć niezwykłe połączenie stylów

mudejar, gotyku, jak również nawiązania do renesansu oraz baroku.

Udało nam się też podziwiać prace oraz wystawy w Muzeum Sztuki

Współczesnej, Muzeum Sztuki i Lokalnych Zwyczajów oraz Muzeum

Sztuk Pięknych.

Jednak pobyt w Sewilli to nie tylko zwiedzanie, była to też świetna

okazja do nauczenia się wielu przydatnych rzeczy. Uczniowie mogli

doskonalić znajomość języków obcych – uczęszczająć na zajęcia z

języka hiszpańskiego, jak również komunikując się w języku angielskim

podczas praktyk zawodowych.

ERASMUS PLUS/SEWILLA
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Pierwszego dnia po przylocie zostaliśmy zakwaterowani w obiekcie

Erasmus i spotkaliśmy się z koordynatorem Euromind, który przydzielił

uczniom zakłady pracy, w których będą odbywali praktyki. Po spotkaniu

pan Bogdan Grzenkowicz, który już wcześniej poznał miasto oprowadził

nas po najsłynniejszych miejscach w Sewilli: zamek Alkazar, znanymi

„parasolami” oraz wzdłuż rzeki Guadalkiwir. 

W poniedziałek po śniadaniu po uczniów przyjechali koordynatorzy,

którzy pokazali im trasę dojazdu do zakładów pracy i wprowadzili ich w

zakres swoich obowiązków.To już dziś żegnamy słoneczną i przepiękną

Andaluzję. Jesteśmy pełni pozytywnych wrażeń i z pewnością na długo

zapamiętamy ten cudowny pobyt w Sewilli. Nasi uczniowie zakończyli

wczoraj praktyki zawodowe i wszyscy otrzymali certyfikaty z bardzo

dobrymi ocenami. W ostatnich dniach zwiedziliśmy małe urokliwe

miasteczko – Ronda, gdzie znajduje się jeden z najsłynniejszych mostów

wiszących nad ogromnym wąwozem. Mieliśmy unikalną okazję

uczestniczyć w meczu Ligi Narodów 2022 pomiędzy Hiszpanią i

Portugalią. Zwiedziliśmy arenę torreadorów, gdzie staraliśmy się

wyobrazić sobie, jak wyglądają walki byków z ludźmi. Na koniec

zwiedziliśmy największą katedrę w Europie – Giralda, tam z wieży

mogliśmy podziwiać krajobraz całego miasta. Do zobaczenia w szkole! 

ERASMUS PLUS /SEWILLA
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PAWEŁ

Pracuję w firmie „Tecnologia Productiva para
Mecanizados y Calederas S.L. TecnoPro”,
która zajmuje się produkcją części oraz
elementów maszyn i urządzeń. Przystąpiłem do
pracy na najwyższych obrotach, nie
spodziewałem się że już drugiego dnia pracy
dostanę tak odpowiedzialne zadania do
wykonania, tj. praca nad produkcją danego
elementu np. wiercenie, szlifowanie,
gwintowanie. Posiadam własne stanowisko
pracy, o które dbam i jestem odpowiedzialny.

Relacja uczestników
erasmus plus

KAROLINA 

W dniu dzisiejszym zajmowałam się przede
wszystkim kompleksową wymianą filtrów i
płynów eksploatacyjnych. Innymi zadaniami,
które wykonywałam było między innymi:
wymiana elementów układu hamulcowego,
regeneracja i wymiana paska alternatora oraz
diagnozowanie i naprawa pozostałych
elementów układu napędowego. Mimo bariery
językowej nie było problemu z „dogadaniem
się”. W warsztacie panowała bardzo pozytywna
atmosfera.

KINGA

Pracuję w firmie z odzieżą. Moja praca
polega na pomocy przy realizowaniu
zamówień, aktualizowaniu stron
internetowych pracodawcy oraz tworzeniu
loga na poszczególne ubrania. Dzięki
praktyce zdobywam cenną wiedzę o
photoshopie oraz rozwijam umiejętności
komunikacji w języku angielskim i
hiszpańskim. 

STRONA 13



Erasmus + to inicjatywa dająca możliwość ogromnego rozwoju,

możliwość nawiązania przyjaźni i życiowej przygody, to również

okazja do poznania samego siebie przy jednoczesnym doskonaleniu

umiejętności językowych. Tym razem miałam okazję podszkolić swój

rosyjski  w Rydze, stolicy Łotwy, w towarzystwie kursantów ze

Szwajcarii, Anglii, Francji, Czech i Holandii. Udział w szkoleniu

pozwolił mi rozwinąć i odświeżyć swoje umiejętności językowe.

Dla tych, którzy lubią podróżować, dla tych, którzy są ciekawi

wszystkiego i dla tych, którzy lubią się rozwijać to ogromna dawka

inspiracji. Zatem, jeśli będziecie mieli możliwość skorzystania z

takiego wyjazdu, ani chwili się nie wahajcie. Aleksandra Dampc

ERASMUS PLUS /RYGA
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Joanna Kwiatkowska i Anna

Dziecielska nauczycielki z

Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 W

Wejherowie odbyły 10 dniowy

intensywny kurs nauki języka

angielskiego w ramach Erasmus plus

na Malcie. 

ERASMUS PLUS/MALTA
W ramach programu Erasmus plus Karolina Czaja i Aleksandra Dampc ukończyły

kurs Teacher Refresher Course w AM Language School w miejscowości Sliema na

Malcie. Kurs dedykowany nauczycielom języka angielskiego pozwolił  odświeżyć

swój pracy, zweryfikować metody, aby lepiej wykorzystywać je w pracy z różnymi

zespołami klasowymi dostosować je do indywidualnych potrzeb  uczniów. Każdy

dzień poświęcony był odrębnym zagadnieniom metodycznym, wszystkie one

skupiały się na tym, jak poprzez urozmaicenie zajęć podnosić  motywację uczniów.

Miały one okazję spojrzeć na zajęcia z perspektywy ucznia, pracować z

nauczycielami reprezentującymi różne szkoły i weryfikować swoje wątpliwości.

Kurs był również doświadczeniem kulturowym, czas wolny kursantki spędzały w

gronie osób różnych narodowości, często z uczniami i studentami, co pozwoliło im

poznać różne systemy edukacyjne.

W ramach Erasmusa odbyliśmy na Malcie dwutygodniowy kurs z
zaawansowanych technologii multimedialnych w nauczaniu zdobyliśmy

STRONA 15

Zakończyliśmy dwutygodniowy kurs z zaawansowanych technologii

multimedialnych w nauczaniu, zdobyliśmy mnóstwo praktycznej wiedzy,

poznaliśmy wiele przydatnych narzędzi i aplikacji. Nasz kurs obejmował

zarówno przyswajanie wiedzy teoretycznej, jak i zastosowanie jej w praktyce.

Każdy uczestnik miał za zadanie przeprowadzić prezentację z wykorzystaniem

poznanych narzędzi multimedialnych. Wiedzę, którą zdobyliśmy będziemy

starali się używać tak, aby nasze lekcje były jeszcze ciekawsze i bardziej

efektywne .  Łukasz Maj, Michał Obrocki i Lechosław Czoska.



Nauczycielki Samochodówki Weronika Klimek i Magdalena

Skuza w pięknej Florencji we Włoszech szkoliły się na  kursie w

ramach projektu Erasmus+ The Creative Classroom: Tools and

Tips for Language  Teachers.

Oprócz wielu ciekawych zajęć w towarzystwie nauczycielek z

całej Polski, na których zdobywały wiedzę z zakresu metodyki

nauczania języka angielskiego i nowoczesnych narzędzi IT w

nauczaniu, miały okazję „posmakować” uroków Toskanii,

pięknej architektury i pysznej, włoskiej kuchni.

ERASMUS PLUS /TOSKANIA
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Kolejna odsłona projektu Erasmus dla nauczycieli - tym razem z

Cypru. gorącego Limassol, miasta słynącego z pięknych plaż,

dobrej kuchni i ciekawych miejsc z perspektywy miłośników

historii.

JJoanna Piotrowicz szkoliła się  w szkole językowej English in

Cyprus, w którym miała przyjemność brać udział wraz z

uczestnikami z innych krajów Unii Europejskiej. Zajęcia

prowadziła niezwykle profesjonalna i energiczna lektorka

Marina. Po zajęciach również nie było czasu na nudę: relaks

nad wodą, zwiedzanie Limassol i kosztowanie lokalnej kuchni.

Po pracowitym tygodniu zajęć językowych w ramach projektu

Erasmus, urozmaiconym zwiedzaniem atrakcji Limassol i

relaksem na miejscowych plażach, nadszedł równie intensywny

weekend. 

Wraz z innymi uczestnikami kursu miała okazję ujrzeć różne

oblicza Cypru: polożoną w parku Narodowym pomiędzy Pafos a

Limassol plażę wraz ze słynną skałą Afrodyty oraz okoliczne

góry Trodos zachwycające pięknem przyrody, malowniczo

położonymi wioskami i wodospadami. 

Drugi tydzień  zajęć w szkole językowej w Limassol minął

błyskawicznie, a zakończył się testem sprawdzającym naszą

zdobytą wiedzę i wręczeniem certyfikatów. Dzięki uczestnictwu

w kursie zdobyłam nową perspektywę, a metody, stosowane

podczas zajęć, chętnie wykorzystam we własnym warsztacie

pracy. Nadszedł czas pożegnać się z naszą wspaniałą lektorką

Mariną, kolegami i koleżankami z grupy i słonecznym Cyprem.

Powiedziała uczestniczka kursu Joanna Piotrowicz.

ERASMUS PLUS /LIMASSOL
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Kilka słów od uczestniczki projektu Erasmus+ w Dublinie

nauczycielki Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie

Agnieszki Olewczyńskiej

Kurs metodyczny "Methodology and language development" w

którym uczestniczyłam w Dublinie był świetnym doświadczeniem

zawodowym i kulturowym. Moja grupa składała się z nauczycieli

wielu narodowości, uczących w różnych szkołach.  Największą

zaletą tego kursu był nauczyciel prowadzący - bardzo kompetentny

a zarazem zabawny, dbający o sympatyczną atmosferę a zarazem

dbający o wydajną pracę na zajęciach. Większość czasu ćwiczyliśmy

różnego rodzaju zadania i aktywności na sobie, żeby pod koniec

zajęć zapoznać się z teoretycznym podsumowaniem konkretnego

zagadnienia. 

Duży nacisk położony był na podejście leksykalne, które stanowi

najważniejszy aspekt uczenia się języka obcego. Pozostałe

zagadnienia, które omawialiśmy to: adaptowanie podręcznika do

własnych potrzeb, praca nad wymową, wykorzystanie

autentycznych materiałów, metoda zadaniowa (task-based

learning). 

Oprócz zajęć dostępna była również oferta kulturowa, która

składała się z wykładów dotyczących literatury i historii Irlandii oraz

wyjść do interesujących miejsc, takich jak: Biblioteka Chester

Beatty, Collins Barracks, Trinity College, Howth, oraz wyjazd do

przepięknych klifów Moher oraz zwiedzanie Glendalough. Co jest

również ważne, dzięki kursowi nawiązałam kontakty z

nauczycielami z innych krajów i mam nadzieję, że będziemy

kontynuować współpracę również po zakończeniu kursu. 

ERASMUS PLUS /DUBLIN
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Narodowe czytanie w samochodowce

05 września 2022 roku społeczność Powiatowego Zespołu Szkół nr

4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie włączyła się w ogólnopolską

akcję Narodowego Czytania, organizowaną pod patronatem Pary

Prezydenckiej. Z okazji tegorocznej edycji otrzymaliśmy z Kancelarii

Prezydenta RP okolicznościową pieczęć. Podczas akcji czytaliśmy

wybrane utwory ze zbioru „Ballady i romanse” – w tym roku

przypada dwusetna rocznica pierwszej ich publikacji.

XI Wejherowski test Coopera 

Ponad 130 osób wystartowało w jesiennej edycji Testu Coopera. Na

starcie stanęła młodzież, nauczyciele oraz biegacze-amatorzy ze

środowiska lokalnego. Dużą grupę stanowili też młodzi piłkarze z

klubu Błękitni Wejherowo oraz Gryfu Wejherowo. Dla

niewtajemniczonych Test Coopera to próba wytrzymałościowa –

biegowa, która polega na 12 minutowym biegu, podczas którego

uczestnik stara się pokonać jak najdłuższy dystans. Jak zwykle

kameralna atmosfera naszej szkolnej 174 m bieżni sprzyjała biciu

rekordów.

Spotkanie z przedstawicielem
Wojskowego Centrum Rekrutacji 

Uczniowie z IV klas LO, Technikum oraz z III klas BSIS uczestniczyli w

spotkaniu z przedstawicielem WCR z Gdyni- Starszym Sierżantem

Radosławem Jędrzejczakiem. Podczas spotkania uczniowie mieli

okazję dowiedzieć się o służbie w Wojsku Polskim, o rodzajach

służby wojskowej, jakie kryteria należy spełniać aby zgłosić się do

dobrowolnej służby wojskowej. Omówione zostały również kwestie

finansowe i świadczenia socjalne jakie przysługują w wojsku. Była to

dobra okazja do promocji nowej formy służby w armii, czyli

dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Salon Maturzystów 2022

Uczniowie klas maturalnych naszej szkoły uczestniczyli w

organizowanym na terenie Uniwersytetu Gdańskiego Salonie

Maturzystów Perspektywy 2022. Przyszli kandydaci na studia

odwiedzili stoiska szkół wyższych oraz uczestniczyli w wykładach

prowadzonych przez ekspertów Okręgowej Komisji egzaminacyjnej

dotyczących zasad przeprowadzania egzaminów maturalnych.

Gdański Salon Maturzystów był dla uczniów okazja do zapoznania się

z zasadami rekrutacji, planowanymi kierunkami studiów.

w skrócie
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Wycieczka klasy 4fTp po
Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Klasa IV fTp wraz z opiekunami wędrowała pod opieką p. Dariusza

Podbereskiego po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. W trakcie

zajęć młodzież dowiedziała się o ochronie lasów, zachowaniach

zwierząt i ekologii. Serdecznie dziękujemy za wspólną podróż

Ogólnopolska Konferencja
Młodzieżowych Rad i Środowisk
Młodzieżowych

19 Września odbyła się Ogólnopolska Konferencja Młodzieżowych

Rad i Środowisk Młodzieżowych w Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów w Warszawie.Dominika Ślifarska , uczennica klasy 4e

reprezentowała Młodzieżową Radę Powiatu Wejherowskiego i

wzięła udział we wręczeniu nagród laureatom konkursu „Ambasador

Młodego Pokolenia”.

Wizyta w stacji kultura w Rumi klasy
4fTp

Klasa IV Tfp wraz z nauczycielkami była dziś z wizytą w Stacji Kultura,

Bibliotece w Rumi. Pan Mariusz oprowadził nas po budynku, pokazał

miejsce tworzenia komiksów, pracownie i przyszłe muzeum. Po

wizycie w miejscu kultury udaliśmy się na kręgle, by zaznać trochę

rozrywki

Integracja klasy 1b i klasy 1p

Pierwsza wycieczka klasy 1b oraz 1 p za nami. Obie klasy miały okazję

lepiej się poznać. Dzięki Paniom Szydlik i Dejk, pierwsze lody zostały

szybko przełamane, a miła atmosfera trwała do końca spotkania.

w skrócie
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Projekt kariera-wybieraj mądrze

W naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach akcji ,,Projekt Kariera –

wybieraj mądrze” zorganizowane przez WUP w Gdańsku. Tematyka

zajęć poruszała zagadnienia dotyczące zarzadzania sobą w czasie,

kreowania swojego wizerunku w Internecie, przybliżono

zagadnienia dotyczące zakładania własnej działalności

gospodarczej, planowania swojej przyszłości edukacyjno-

zawodowej. Uczniowie otrzymali również cenne wskazówki radzenia

sobie ze stresem, jak poprawiać jakość swojego życia, oraz jak

odkrywać swoje talenty i mocne strony.

Przedwyborcza debata 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego to bardzo ważna rzecz!

Discussion Club zorganizował spotkanie, na którym kandydaci

przybliżyli punkty swoich programów i odpowiadali na niełatwe

pytania.

Mamy nadzieję, że będziecie głosować mądrze, bo to przecież Wy

macie mieć również wpływ na to, co się w naszej szkole dzieje. Do

zobaczenia na kolejnych spotkaniach.

Lekcje rysunku i językajapońskiego 

Uczniowie naszej szkoły pod czujnym okiem Pani Patrycji Gajewskiej

tworzą szkice w oparciu o ilustrację Sama Janga. Każdy z uczniów

zrealizował zadanie wykorzystując do tego obraną przez siebie

technikę szkicowania.

Następnie uczniowie wzięli udział w lekcji języka japońskiego (⽇本語

教室  – Japanese Classroom), gdzie utrwalali znajomość jednego z

dwóch japońskich systemów pisma sylabicznego – kana (ひらがな).

Podobnie jak lekcja rysunku, zajęcia z podstaw języka japońskiego

odbywają się w języku angielskim.

Obóz na Mazurach 

Uczniowie klas maturalnych naszej szkoły uczestniczyli w

organizowanym na terenie Uniwersytetu Gdańskiego Salonie

Maturzystów Perspektywy 2022. Przyszli kandydaci na studia

odwiedzili stoiska szkół wyższych oraz uczestniczyli w wykładach

prowadzonych przez ekspertów Okręgowej Komisji egzaminacyjnej

dotyczących zasad przeprowadzania egzaminów maturalnych.

Gdański Salon Maturzystów był dla uczniów okazja do zapoznania się

z zasadami rekrutacji, planowanymi kierunkami studiów.

w skrócie
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Projekt kariera-webinaria online

W naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach akcji ,,Projekt Kariera –

wybieraj mądrze” zorganizowane przez WUP w Gdańsku. Tematyka

zajęć poruszała zagadnienia dotyczące zarzadzania sobą w czasie,

kreowania swojego wizerunku w Internecie, przybliżono

zagadnienia dotyczące zakładania własnej działalności

gospodarczej, planowania swojej przyszłości edukacyjno-

zawodowej. Uczniowie otrzymali również cenne wskazówki radzenia

sobie ze stresem, jak poprawiać jakość swojego życia, oraz jak

odkrywać swoje talenty i mocne strony.

Poczatek Sezonu debatanckiego 

Po raz pierwszy na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się debata
o Superpuchar Pomorza, organizowana we współpracy z Ergo
przez Klub Debat Uniwersytetu Gdańskiego. Debata była
podsumowaniem ubiegłorocznego sezonu debatanckego oraz
początkiem obecnej edycji. Wydarzenie było zarazem
inauguracja Trujmiejskiej Ligi Debat. 

Wycieczka klasy 2b LO

Uczniowie z IV klas LO, Technikum oraz z III klas BSIS
uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem WCR z Gdyni-
Starszym Sierżantem Radosławem Jędrzejczakiem. Podczas
spotkania uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o służbie w
Wojsku Polskim, o rodzajach służby wojskowej, jakie kryteria
należy spełniać aby zgłosić się do dobrowolnej służby
wojskowej. Omówione zostały również kwestie finansowe i
świadczenia socjalne jakie przysługują w wojsku. Była to dobra
okazja do promocji nowej formy służby w armii, czyli
dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Dzień otwarty w policji

Uczniowie klas maturalnych naszej szkoły uczestniczyli w

organizowanym na terenie Uniwersytetu Gdańskiego Salonie

Maturzystów Perspektywy 2022. Przyszli kandydaci na studia

odwiedzili stoiska szkół wyższych oraz uczestniczyli w wykładach

prowadzonych przez ekspertów Okręgowej Komisji egzaminacyjnej

dotyczących zasad przeprowadzania egzaminów maturalnych.

Gdański Salon Maturzystów był dla uczniów okazja do zapoznania się

z zasadami rekrutacji, planowanymi kierunkami studiów.

w skrócie
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SPORT W
SAMOCHODOWCE

VI BIEGI PRZEŁAJOWE IM MACIEJA
KANTECKIEGO 

I MIEJSCE DLA NASZEJ DRUŻYNY
W STRZELECTWIE

MAMY MISTRZA POLSKI
 

Nas do biegania namawiać nie trzeba, więc
jak dostajemy zaproszenie na biegi
przełajowe to z niego korzystamy. Ponad
40-osobowa reprezentacja Samochodówki
wystartowała w Memoriale Macieja
Kanteckiego organizowanym przez Liceum
nr 1 w Wejherowie.

23 września na strzelnicy w
Wejherowie odbył się III Strzelecki
Turniej dla szkół powiatu
wejherowskiego orgaznizowany
przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Wejherowie.

Dominik Armstrong z klasy 1bLO zostaje
Mistrzem Polski U16 w pchnięciu kulą.
Poprawia rekord życiowy o ponad pól
metra i ustanawia najlepszy wynik w
Europie wśród młodzików (17.50 m) w tym
sezonie oraz trzeci rezultat w historii
polskiej lekkoatletyki. 
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DWA ZLOTE MEDALE

SREBRNY MEDAL NASZYCH
DZIEWCZĄT

ZŁOTY MEDAL CHŁOPC�W
 

Drużyna przełajowa Samochodówki
nie przestaje zadziwiać i po raz
kolejny zdobywa złote medale w
zarówno kategorii dziewcząt i
chłopców. Zawody rozgrywane w
nowej formule, na nowej trasie, z
nowym współorganizatorem. Tym
razem Mistrzostwa Powiatu odbyły
się na bardzo ciekawej i wymagającej
trasie w Parku Majkowskiego w
Wejherowie.

18.10 w "Elektryku" odbyła się
Powiatowa Licealiada w
Badmintonie dziewcząt. Zawody
stały na bardzo wysokim poziomie a
nasze dziewczyny sięgnęły po
wicemistrzostwo powiatu. 

19.10 w "Elektryku odbyła się
Powiatowa Licealiada w
badmintonie chłopców.
Reprezentanci Samochodówki
wygrali wszystkie mecze
eliminacyjne, mecz półfinałowy i
finał.
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P�LFINAŁ WOJEW�DZKI W
BADMINTONIE

 

UNIHOKEISTKI ZDOBYWAJĄ
SREBRNY MEDAL

UNIHOKEJ – MISTRZOSTWO
POWIATU BEZ STRATY BRAMKI !!!

 
 

24.10 nasza drużyna reprezentowała
powiat wejherowski w półfinale
wojewódzkim Licealiady w
badmintonie chłopców. Nasi
uczniowie po dobrej grze zajęli
drugie miejsce co jest dużym
osiągnięciem uczniów i naszej
szkoły 

26.10 mury naszej szkoły gościły
drużyny z 7 szkół powiatu
wejherowskiego w ramach Powiatowej
Licealiady w Unihokeju. Nasze
zawodniczki pokazały sie z dobrej
strony zajmując wicemistrzostwo

Podczas rozgrywanych w naszej
szkole Mistrzostw Powiatu w
Unihokeju, reprezentacja naszych
chłopców okazała się mało gościnna
wygrywając wysoko  wszystkie mecze
i zdobywając mistrzostwo powiatu
wejherowskiego. 
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„Zamiast ciągle na coś czekać –

zacznij żyć. Jest o wiele później, niż

ci się wydaje”

ks. Jan Kaczkowski.

Dzien Edukacji
Narodowej

W dniu 13 października br. (czwartek) w PZS nr 4 w

Wejherowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji

Narodowej. Po raz kolejny wprowadzenie sztandaru szkoły

rozpoczęło uroczyste obchody tego szczególnego dla

społeczności szkolnej święta. Tego dnia również sztandar

obchodził swoją rocznicę czterdziestolecia istnienia.

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu Pan Dyrektor Cezary

Lewandowski przemówił do uczniów, nauczycieli i

pracowników szkoły, podkreślając, że nawet jeśli w Dniu

Edukacji Narodowej tak wiele osób gratuluje szkole

sukcesów, zaraz nastąpią szare, zwyczajne dni, w których

praca dydaktyków będzie lekceważona. Powinniśmy

zatem uzbroić się w cierpliwość a naszą nadzieję pokładać

w uczniach, którzy będą świadectwem naszego sukcesu w

nauczaniu.

Część artystyczna była podzielona na dwie połowy – w

pierwszej uczniowie naszej Szkoły – Nikodem Dzienisz,

nowo wybrany przewodniczący Samorządu

Uczniowskiego, oraz Karolina Zagiell, uczennica klasy III

pLO przedstawili naszą Szkołę jako statek, ale „jako że

mamy kosmiczną inflację – jaka inflacja, taki statek”.

Poznaliśmy zatem kapitana Lewandowskiego, jego

dzielnych oficerów, bosmana oraz całą niezbędną załogę

odpowiedzialną za to, by młodzież przetransportować

przez galaktykę wiedzy.

Po pierwszej części wystąpienia odbyła się część druga – tym

razem młodzież z Koła Teatralnego „Anonimowych

Teatroholików” pod kierownictwem dr Wandy Dittrich

zaprezentowała w dowcipny sposób migawki z życia nauczycieli.

Jako nasi przewodnicy – narratorzy – wystąpili Wiktor Potrykus z

klasy 3ez LO i Cyprian Szachowski z 2za LO. Mogliśmy

przyglądać się rozterkom młodych nauczycieli i stażystów

zagranych przez Aleksandrę Kaiser z 3p LO i Darię Pankiewicz z

IIIt LO. Były także debaty starszych belfrów, zagranych przez

Oskara Górskiego i Polę Krauze – oboje z IIIt LO. Oprawę

muzyczną spektaklu przygotował Jakub Wielewicki z 4bgT, który

towarzyszył nam z gitarą od początku apelu. Za kwestię wokalną

odpowiedzialna była Maria Warenycia z klasy 1h LO, a jej

wspaniałemu głosowi towarzyszyły w chórkach Daria i Pola,

śpiewając sparafrazowany utwór „Jak się masz”. Po wystąpieniu i

wysłuchaniu końcowego utworu „Always look on bright side of

life” Monty Pythona na pracowników szkoły czekał słodki

upominek od uczniów. 
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Szkolny Dzień
Turystyki 
To już nasza tradycja, ze jedni na
rowerze, inni na pieszo, po raz pierwszy
również na rolkach obchodziliśmy
Szkolny Dzień Turystyki.  Pogoda bez
wątpienia sprzyjała w podziwianiu
piękna natury  Puszczy Darżlubskiej.
Słońce przez cały dzień schowane było
za chmurami, a temperatura za dnia
sięgała nawet 17 stopni. W rezultacie nie
było ani za ciepło, ani za zimno.
Wypoczęci, niektórzy najedzeni i
wszyscy w wyśmienitych nastrojach
wróciliśmy do Wejherowa. Poznaliśmy
też geomorfologię zwiedzanego terenu i
terminy np. meander, sandr, pradolina,
erozja boczna czy plejstocen nie są nam
już obce.
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Nie takie dziady
straszne...
WANDA DITTRICH

Dziady są obrzędem. Rytuałem.  Dziady to wieczór

przemienienia,  noc w czasie której  obcowanie z

przywołanymi duchami zmarłych zyskuje wymiar

sakralny.  Adam Mickiewicz w Literaturze

Słowiańskiej ,  kursie  I I I  zapisał  :  „DZIADY -  Jest  to

nazwa uroczystości  obchodzonej  dotąd między

pospólstwem w wielu powiatach Litwy,  Prus i

Kurlandi i  na pamiątkę dziadów,  czyl i  w ogólności

zmarłych przodków.  Uroczystość ta  początkiem

swoim zasięga czasów pogańskich… Zastawia s ię

tam pospol ic ie  ucztę z  rozmaitego jadła,  t runków,

owoców, i  wywołuję s ię  dusze nieboszczyków”.

Obcowanie z  duchami nie wydaje s ię  dzis ia j

niczym szczególnym – wszak co roku mamy

Halloween z  maskami,  kościotrupami i

nieodłącznym „cukierkiem albo psikusem”.  Czym

innym jest  jednak noc przeistoczenia w której

nieszczęsne mary schodzą na ucztę,  a  czym innym

– oswajanie nieznanego,  przebierając s ię  za duchy

i  radośnie świętując.  

Warto podkreśl ić ,  że rodowód obrzędu jest  w

istocie pogański ,  z  czasów przedchrześci jańskich.

Leszek Kolankiewicz w książce Dziady;  Teatr

święta zmarłych zaznacza,  że rytuał  Dziadów jest  w

kulturze o wyraźnie chrześci jańskim rdzeniu skazą,

elementem wciąż żywych wierzeń i  kultu

przedchrześci jańskiego.  Mickiewicz we wstępie do

Dziadów – Części  I I  podkreśla :  „Poema niniejsze

przedstawi  obraz w podobnym duchu,  śpiewy zaś

obrzędowe,  gusła i  inkantacje są po części  wierne,

a niekiedy dosłownie z  gminnej  poezj i  wzięte” .

Polski  wieszcz brał  udział  w obrzędzie i  choć nie

wyglądał  on tak,  jak w dramacie,  to  jednak formuły

wypowiadane przez Guślarza są wg poety

oryginalne.  To właśnie Guślarz  –  Koźlarz  czy

szaman jest  prowadzącym, chciałoby s ię  rzec

wodzirejem w tym seansie spirytystycznym.   

Warto zaznaczyć,  że budynek w którym odbywają

się  obrzędy w Dziadach jest  kapl icą.  O je j  wnętrzu

dowiadujemy się  z  poleceń Guślarza:  „w oknach

zawieście całuny/  niech księżyca jasność blada/

szczel inami tu nie  wpada”.  Wnioskujemy,  że w

oknach nie było witraży.  Mickiewicz zaznaczał  w

swych wykładach,  że najczęściej  rytuały miały

miejsce w kapl icach czy opuszczonych domach

znajdujących s ię  w pobl iżu cmentarza.  Również

postawienie t rumny w środku sal i ,  w której  odbywa

się niecodzienny obrzęd i  umieszczenie na niej

jedzenia świadczy o pogańskich korzeniach

święta.  Należy jednak pamiętać,  że Guślarz

przywołując dusze czyścowe zaznacza „wstępujcie

w święty przybytek;  jest  jałmużna,  są pacierze,  i

jedzenie,  i  napitek”.  Obrzęd Dziadów odbywa się  w

przestrzeni  sakralnej ,  dusze są wspierane

modli twą,  a le  prócz tego także np.  s łodyczami.

Mamy zatem do czynienia z  rytuałem

eklektycznym, w którym – jak na epokę

romantyzmu przystało –  sacrum miesza s ię  z

profanum, chrześci jaństwo z  pogaństwem, a

wszystko to jest  stworzone w jednym kotle

l i teratury słowiańskiej .  Mickiewicz wyznaczył

sztuce rolę kultową,  w której  teatr  i  obrzęd splatają

się  w jedno przedsięwzięcie.  

Na koniec warto dodać,  że choć osobiście w

Dziadach nie uczestniczyłam,  podczas jednej  z

wypraw na Białoruś po cmentarzu w Grodnie

oprowadzał  mnie młody doktor ,  który

mimochodem dodał ,  że brał  ś lub w kapl icy

cmentarnej .  I  choć na mej  twarzy zapewne widać

było zdziwienie,  wykładowca Uniwersytetu im.

Janki  Kupały z  wyraźnym wzruszeniem

przywoływał ,  jak po wyjściu z  kapl icy wraz z  żoną

odkorkowywal i  butelki  szampana,  chlapal i  nim

groby i  zostawial i  na nich kawałki  tortu.  W końcu

niech zmarl i  też  mają coś z  życia.
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„Tworzenie projektów,
które uczniowie mogą
wykorzystać do lepszego
uczenia się jest naszym,
jest najwyższym
priorytetem”.

S T R O N A  5  

W dniu 25 października grupa 21 uczniów naszej szkoły

wyruszyła do Międzygórza, gdzie rozpoczęła się nasza

przygoda na Euroweeku. 

Zacznijmy może od tego, czym jest Euroweek. To

fundacja zajmująca się rozwojem młodzieży, gdzie

językiem komunikacji jest angielski. Podczas naszego

pobytu mieliśmy przyjemność być na warsztatach

prowadzonych przez Indonezyjki, Meksykanina,

Pakistańczyka, Filipinkę Włocha oraz Greczynkę.

Oczywiście wolontariuszy było więcej, to tylko niektórzy z

nich. To miejsce, w którym nie ma czasu na nudę. Każdy

nasz dzień był wypełniony licznymi zajęciami grupowymi,

prezentacjami, a nawet przedstawieniami, które sami

reżyserowaliśmy. To było coś wspaniałego! Dla tych,

którzy nie czują się pewnie w angielskim, zdecydowanie

powinni się tam udać. Bariera językowa znika się już po

jednym dniu.Wolontariusze przygotowywali prezentacje

na temat swoich krajów, my mieliśmy przyjemność

usłyszeć co nie co o Pakistanie, Meksyku oraz Indonezji.

Poza historią i obyczajami, dowiedzieliśmy się jak żyje się

w tych krajach na co dzień, a nawet uczyliśmy się

narodowego pakistańskiego tańca, czy też śpiewaliśmy

popularną na całym świecie meksykańską “La bambę”.

Sami wolontariusze są niewiele starsi od nas, dlatego

podczas rozmowy z nimi nie ma czego się wstydzić, a oni

sami zachęcali nas do przełamywania swoich barier w

mówieniu. 

Nasi uczniowie na Euroweek

Klaudia Borska 
Korzystaliśmy z przerw między zajęciami,

pogoda nam dopisała i spacerowaliśmy po

malowniczym Międzygórzu przy okazji

zwiedzając słynną zaporę wodną, czy też

Wodospad Wilczki. Spędziliśmy w tym

miejscu pięć dni i zdecydowanie było to

za mało. Z radością wrócilibyśmy tam

jeszcze raz. Euroweek jest przygodą, a

każdy, kto jest ciekawy świata oraz chce

podszkolić swój angielski, czy też po

prostu pragnie spędzić świetnie czas z

przyjaciółmi (lub zawrzeć nowe

znajomości), powinien się tam wybrać.

Polecamy z całego serca oraz dziękujemy

paniom, które nam to umożliwiły.
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BIBLIOTEKA SZKOLNA
Ewa Lechicka i Małgorzata Sil

Zapraszamy do biblioteki szkolnej od poniedziałku do

piątku w godz. 8.00 – 15.00

Od nowego roku szkolnego sytuacja lokalowa biblioteki

uległa zmianie. Poza tym jak zawsze

jesteśmy dla Was ! 

- rozwijamy Wasze zainteresowania i kompetencje

czytelnicze

- wzbogacamy księgozbiór zgodnie z oczekiwaniami

młodzieży

- oferujemy beletrystykę, opracowania lektur i wierszy,

regionalia

- na bieżąco uzupełniamy księgozbiór z dziedzin

psychologii, historii i  techniki

- w ciągu roku szkolnego organizujemy różnego rodzaju

wystawy, akcje i konkursy

- zawsze chętnie wysłuchamy i porozmawiamy na temat

czytanych przez Was książek a także

polecimy coś ciekawego

- wszelkie ważne informacje umieszczamy także na FB

Biblioteka Samochodówki. Można nas

oczywiście polubić! 

- W naszych murach mieścimy prawie 19,5 tys. książek.

Na pewno każdy z Was znajdzie coś

dla siebie.. Zapraszamy!

„KTO CZYTA
KSIĄŻKI, ŻYJE
PODWÓJNIE”

 
UMBERTO ECO
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WICEMISTRZOSTWO POLSKI
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
Drugi rok z rzędu uczniowie „Samochodówki”
reprezentowali województwo pomorskie na
Ogólnopolskich Sztafetowych Biegach Przełajowych
w Tomaszowie Lubelskim. Ruszyliśmy dzień
wcześniej, bo droga daleka. Po drodze
zatrzymaliśmy się na Majdanku w Lublinie, gdzie
obejrzeliśmy część ekspozycji muzeum,
niemieckiego obozu zagłady z okresu II wojny
światowej.
W miejscu zakwaterowania zameldowaliśmy się po
godzinie 20.30. Kolacja na szczęście na nas czekała.
Po kolacji krótki spacer po okolicy – tak na dobry sen.
Rano nie musieliśmy się śpieszyć. W biurze zawodów
mieliśmy być o 13.30. Także śpimy do dziewiątej. O
dziesiątej śniadanko. I dotleniamy się na spacerze
wokół Zalewu w Krasnobrodzie na rzece Wieprz.
Dużo ryby tam mają. Przy mnie wędkarze 4 karpie
wyciągnęli.
I ruszamy na zawody. Tradycyjnie zapoznajemy się z
trasą. Do najlżejszych nie należała. Po prostej
startowej 200 metrowy zbieg, nawrotka i około 250
metrowy podbieg o zmiennym nachyleniu. Mocno
wchodzi w nogi. Z relacji biegających wiem, że nie to
najwięcej bólu im przysporzyło. Dalsza część trasy
przebiega na murawie boiska. Sztuką było ustawić
około 700 m trasę na boisku do piłki nożnej. Biegacze
sześć razy pokonywali długość boiska w tę i z
powrotem, w tę i z powrotem. Murawa niestety
grząska. Ciężko się było z niej odbić. STRONA 31



A CO O SAMYM STARCIE POWIEDZIELI
NASI VICE-MISTRZOWIE POLSKI  

A CO O WYSTEPIE SWOICH PODOPIECZNYCH
POWIEDZIELI TRENERZY

P.Maj-Roksz: Od początku wierzyłam w sukces chłopaków. Takie serce do walki nie zdarza się
często. Poziom był bardzo wysoki- rywalizowaliśmy głównie z szkołami mistrzostwa sportowego.
Bez kompleksów chłopaki przystąpili do walki i pokazali, że Samochodówka to szkoła mistrzów.

Sławomir Szmuda: Wierzę w to, że jakby sztafety miały tradycyjne 10 zmian zdobylibyśmy złoto.
To już nasz wspólny piąty medal z Mistrzostw Polski.

Mateusz Grubba …Na początku wystartowałem bardzo mocno
przez długi czas byłem na pierwszym miejscu pod koniec
brakowało mi sił i skończyłem na 5 miejscu z niewielką stratą do
prowadzących.
Maciej Gawiński …Dostałem pałeczkę jako piąty, dałem z siebie
wszystko, niestety nie udało mi się polepszyć tej pozycji, lecz ją
utrzymałem. Na szczęście koledzy w świetnej formie sprostali
zadaniu.
III zmiana: Konrad Stawicki …Trasa nie należała do najprostszych.
Wynikające z biegu po tej trasie zmęczenie było dosyć
odczuwalne. Byłem 3 zawodnikiem biegnącym w naszej drużynie.
Pałeczkę otrzymałem na miejscu 5, ostatecznie wyprzedziłem
jednego z przeciwników i dobiegłem 4. Bieg był ciężki ale dałem
z siebie wiele i biegłem co sił w nogach. Srebrny medal w
Mistrzostwach Polski uważam za ogromny sukces.
IV zmiana: Mateusz Zakrzewski …Biegłem na 4 zmianie, trasa była
ciężka ale przez większą część biegło się dobrze. Starałem się
utrzymać 4tą pozycję i chociaż trochę zmniejszyć dystans do
medalu, walczyłem o każdy metr.
V zmiana: Antoni Kubacki …Miałem biec na ostatniej zmianie, ale
pan Szmuda co się z Nim wszystko uda, zrobił taktyczna zmianę i
puścił mnie jako 5. Wiedziałam, że muszę nadrobić chociaż
trochę. Po podbiegu czułem trochę dętkę ale miałem w głowie że
biegnę po medal więc na ostatniej prostej dałem z siebie 101%.
VI zmiana: Tymoteusz Hirsch .. .„Świetny bieg moim zdaniem, całe
siły zostawiłem, pierwszy raz czułem takie zmęczenie po biegu,
utrzymałem drugą pozycje z czego jestem bardzo zadowolony” 
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Kiedy zacząłeś trenować lekkoatletykę?

Lekkoatletykę zacząłem trenować około 3
lata temu” 

Rodzina wspierała Cię w Twoim wyborze
czy raczej odradzała?

Tak, rodzina wspierała i w dalszym ciągu
mnie wspiera w tym co robię. Od małego
coś trenuję więc zdążyli się do tego
przyzwyczaić. Wiedzą i rozumieją, że sport
jest dla mnie ważny.

Co Cię zafascynowało w lekkoatletyce? 

Szczerze mówiąc nic, jak większość
biegaczy grałem kiedyś w piłkę nożną i
wyszło przypadkowo z zawodów
szkolnych, że nadaję się do tej dyscypliny.
Mój były trener znalazł mnie wśród list
startowych i zaprosił na trening,
stwierdziłem dlaczego nie, spróbuje.

Jakie są Twoje plany związane z
lekkoatletyką na najbliższy czas?

Na tą chwilę przygotowuję się z nowym
trenerem na sezon halowy, docelowym
wydarzeniem będą halowe mistrzostwa
polski.

Co jeszcze chciałbyś zdziałać jako
sportowiec?

Chciałbym na pewno jeszcze stanąć na
podium mistrzostw polski, może pojechać
na jakąś międzynarodowa imprezę.
Zwiedzić trochę świata na obozach wraz z
wspaniałymi ludzmi.

WYWIAD Z ANTKIEM
KUBACKIM
N A T A L I A  W E S E N B E R G

Kto jest Twoim idolem, jeśli chodzi o
sport? Kogo starasz się naśladować?
Dlaczego?

Prawdę mówiąc nie mam takiego
prawdziwego idola. Fascynują mnie
oczywiście gwiazdy takie jak Bolt,
Kipchoge czy Ingebrigtsen.” 

Czy interesujesz się innymi
dyscyplinami sportu, poza Twoją?
Jakimi?

Interesuję się wszelkimi rodzajami
sportów, lubię również uprawiać różne
inne sporty i nie ukrywam że jeszcze
kiedyś mam zamiar spróbować trenować
jakieś inne aktywności.
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Otrzesiny klas pierwszych
Pierwszy miesiąc nauki w naszej
szkole klasy pierwsze uczciły
uczestnictwem w Turnieju Klas
pierwszych, zwanych Otrzęsinami. 30
września na hali sportowej spotkały
się wszystkie klasy pierwsze liceum i
technikum, by pod czujnym okiem
komisji i pod opieką wychowawców
wziąć udział w konkurencjach
sprawdzających ich kreatywność,
wiedzę, sprawność i pomysłowość.
Zadaniem Pierwszaków było min.
wykonanie kociego makijażu,
zbudowanie kota z nietypowych
materiałów, rozpoznanie rodzajów
mleka, konkurs wiedzy i rozpoznanie
szkolnych pomieszczeń z fotografii.
Wychowawcy zaś za zadanie mieli
namalować portret dyrektora szkoły,
p. Cezarego Lewandowskiego.
Trzeba przyznać, że w wykonanie
konkurencji pierwszaki, jak i ich
wychowawcy włożyli wiele serca, ale
zwycięzca mógł być tylko jeden –
została nim klasa IpLO pod opieką
wychowawcy, p. Ewy Borowiak. W
nagrodę otrzymali oni przywilej
zorganizowania tej imprezy dla
przyszłorocznych klas pierwszych,
dzień bez pytania oraz bon na lody w
wysokości 200 zł. Drugie miejsce w
konkurencjach zajęła klasa 1zaLO, zaś
ostatnie miejsce na podium
przypadło klasie IhLO.
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SZKOLNA LIGA DEBAT 
Rozpoczynamy

rejestracje drużyn 

Samochodówka debatuje

do 21 grudnia
2022

Zapraszamy wszystkie klasy 1-3 liceum i 1-4
technikum do udziału w turnieju debat
oksfordzkich "Szkolna Liga Debat". 5
osobowe drużyny (4 mówców plus

rezerwowy) proszę zgłaszać do p. Krzysztof
Kaczmarka. Szczegóły przebiegu turnieju
zostaną podane po terminie rejestracji

drużyn


