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WYCIECZKA LOGISTYCZNA 

DO INTER CARS 

 29 października 2015r. ucznio-
wie klas IV TL i III TEPiT udali się 
do firmy „ils logistics” operatora 
logistycznego Inter Cars w Cząstko-
wie Mazowieckim. Firma miała 
swój początek w roku 1989, kiedy 
była jednym ze 100tys. przedsię-
biorstw o charakterze importu i eks-
portu części  zamiennych zarówno 
do samochodów osobowych jak 
i ciężarowych. Dzisiaj jest to jeden 
z największych dystrybutorów tego 
typu części. Każdego dnia do maga-
zynu trafia ponad 50 tys. części, 
które pochodzą od krajowych i za-
granicznych dostawców. 
 Stawiając już pierwsze kroki do 
wnętrza budynku zauważyliśmy, jak 

duży jest dany magazyn. Podzielony 
jest on na trzy zintegrowane ze sobą 
sektory, do których zalicza się strefę 
przyjęć, składowania oraz wydań. 
Mogliśmy przyjrzeć się z bliska na 
czym polega działalność każdej z 
nich. 

 Głównym zadaniem działu przy-
jęć jest sprawne i szybkie przyjęcie 
towaru przez magazynierów, którzy 
wyposażeni są w spalinowe i ręczne 
wózki widłowe.  
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WYCIECZKA LOGISTYCZNA 

DO INTER CARS CD. 
 
Codziennie przyjeżdża tu około kil-
kudziesięciu tirów oraz innych 
mniejszych samochodów pełnych 
elementów, które wymagają szyb-
kiego przyjęcia. Każda dostawa 
sprawdzana jest pod względem 
zgodności ilościowych i jakościo-
wych opakowań z dostawami prze-
syłki. 
 Towary z każdej dostawy wpro-
wadzane są do zintegrowanego sys-
temu komputerowego firmy przez 
biuro przyjęcia dostaw, ale to już 
jest częścią strefy składowania. 
Nasz przewodnik, a zarazem jeden 
z pracowników Inter Cars, przedsta-
wił nam, jak istotne jest prowadze-
nie dokumentacji magazynowej, 
która odgrywa znaczącą rolę w tym 

sektorze. To na jej podstawie, towar 
uzyskuje swoje indywidualne ozna-
czenie i składowany jest w odpo-
wiednie miejsca, na regałach wyso-
kiego składowania centralnego. 
W celu optymalizacji i usprawnie-
nia procesów logistycznych, 
wszystkie dane zawarte są w syste-
mie informatycznym Inter Cars 
S.A. W tym celu każdy z magazy-
nierów posiada bezprzewodowy 
terminal, będący jednocześnie czyt-
nikiem kodów kreskowych, które są 
wprowadzane automatycznie 
do programu głównego. Mogliśmy 
zobaczyć jak to wygląda, kiedy 
nasz przewodnik "sczytał" kod kre-
skowy nowo przybyłego towaru, 
tym właśnie urządzeniem. 
 System informatyczny przedsię-
biorstwa posiada również znaczącą 
rolę w dziale wydań, kiedy przy 
wykorzystaniu terminali radiowych 

sam odnajduje wolnego magazynie-
ra i przypisuje mu określoną ilość 
pozycji do pobrania z danego sekto-
ra, który stanowi integralną część 
danego zamówienia. Pracownik 
przedsiębiorstwa kompletuje zamó-
wienie i transportuje do głównego 
dostawcy. 
 Praca w magazynie nie należy 
do najłatwiejszych, mimo iż wyko-
rzystywane są nowoczesne techno-
logie. Nie ma tu miejsca na błąd, 
wszystko musi być wykonane 
z określonym terminie. Patrząc 
na pracę ludzi w firmie, każdy z nas 
zauważył, czym jest działalność, 
która wiąże się z naszą przyszło-
ścią. I mimo tego, że praca magazy-
niera nie należy do łatwych, to wie-
lu z nas chciałoby spróbować swo-
ich sił w Inter Cars. 
 

Natalia Wiewióra, kl. IV TL 

WYBORY DO SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 

 
 27 października 2015 r. odbyły 
się w naszej szkole wybory do Sa-
morządu Uczniowskiego na rok 
szkolny 2015/2016. Z każdej klasy 

swoją kandydaturę zgłosiło kilku 
uczniów, wszyscy mieli wiele cie-
kawych pomysłów na ulepszenie 
życia szkolnego. „Walka" o głosy 
nie była łatwa, jednak przewodni-
czącym mógł zostać tylko jeden 
kandydat. 
 Największa liczbę głosów zdo-

był Damian Bońkowski z klasy III 

TEPiT. Tuż za nim wysoką pozy-

cję uzyskała Iza Gajos, uczennica 

klasy II TŻ, która została prawą 

ręką przewodniczącego. Maciej 

Kiliński z klasy III TŻ pełnić bę-

dzie funkcję sekretarza, natomiast 

Weronika Jaroszewska z klasy III 

TŻ została skarbnikiem zarządzają-

cym finansami samorządu. 

 Od tego momentu cała czwórka 

pracować będzie pod okiem opie-

kuna Samorządu Uczniowskiego 

pani Justyny Wszołek.  

 Wszystkim zwycięzcom ser-

decznie gratulujemy i życzymy 

wielu sukcesów ... nie tylko szkol-

nych. Mamy nadzieję, że nie za-

wiedziecie naszych oczekiwań. 

 
Kinga Kmiołek, kl. III TŻ 
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SPOTKANIE Z CZŁOWIE-

KIEM POSZUKUJĄCYM 

SWOICH KORZENI 
 12 listopada 2015 roku naszą 
szkołę odwiedził  potomek seroc-
kich Żydów Tsvika Placiński.  
 Od trzech lat organizuje on 
spotkania młodzieży  z Nowego 
Dworu Mazowieckiego i Gedery 
w Izraelu. Serock odwiedził po raz 
pierwszy latem bieżącego roku 
i szukał miejsc związanych z po-
chodzeniem rodziny swojej mamy. 
 Podczas spotkania gość przed-
stawił nam zdjęcia oraz historię 
swojej rodziny, przyjaciół i Żydów 
mieszkających na naszym terenie.  
Mogliśmy zobaczyć, co się działo 
w Serocku przed wojną, dowie-
dzieć się, jak aktywna była mło-
dzież żydowska nie tylko w spo-
rcie (drużyna piłki nożnej), ale 

i w kulturze (orkiestra, redakcja 
gazety, grupa teatralna). 

 O tym, jak ważne było to spo-
tkanie z nami, świadczyły różne 
emocje prezentującego. Można 
było zaobserwować ogromną ra-
dość, jaką sprawiała mu możli-
wość opowiedzenia dziejów swo-
ich przodków. Ze szczególnym 
wzruszeniem mówił o wysiedlaniu 
Żydów w roku 1939, rozdzieleniu 
rodzin, które do tej pory się nie 
odnalazły.  
 Dzięki portalowi społeczno-
ściowemu Facebook córka pana 
Placińskiego, odnalazła bliskich 
krewnych swojego ojca. 
 Przykład tego człowieka poka-
zuje niezłomność w poszukiwaniu 
własnych korzeni. Pragnie ponad-
to dzielić się z innymi swoją histo-
rią i zachęcać młodzież izraelską 
do poznawania Polski, dawnej 
ojczyzny ich przodków.  
 Spotkanie było dla nas również 
cennym doświadczeniem języko-
wym, ponieważ gość nie zna języ-
ka polskiego i mówił po angielsku. 
Myślę, że będę wyrazicielką opinii 
wielu uczniów, że była to cenna 
lekcja historii, którą zapamiętamy 
na długo. 
 

     Katarzyna Kalinowska,  
kl. IV TEPiT  
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POLSKO-IZRAELSKIE 

SPOTKANIE MŁODZIEŻY 
 13 listopada 2015 roku, na za-
proszenie Burmistrza Miasta No-
wego Dworu Mazowieckiego, de-
legacja uczniów naszej szkoły z 
panią dyrektor Beatą Leszczyńską 
i nauczycielką języka angielskiego 
Lyubov Hordiychyk wzięła udział 
w spotkaniu grupy ok. 90 uczniów 
z Liceum Darka Menachem Begin 
w Gederze w Izraelu z młodzieżą 
szkół nowodworskich.  
 W spotkaniu, które miało miej-
sce w hali NOSiR-u, wzięły udział 
władze samorządowe, młodzież 
oraz nauczyciele. Młodzi Izrael-
czycy przyjechali odwiedzić oj-
czyznę swoich przodków, a także 
poznać współczesną Polskę. Pobyt 
w Nowym Dworze był jednym 
z punktów programu wizyty 
w naszym kraju. 
 Spotkanie przebiegało w miłej 
atmosferze. Poznaliśmy żydow-
skie zwyczaje, tańce, różne pieśni. 
Zawarliśmy również ciekawe zna-
jomości. Był też akcent sportowy, 
odbyły się zawody w siatkówkę 
między uczniami z Nowego Dwo-

ru Mazowieckiego a młodzieżą 
z Gedery. Bardzo oczekiwanym 
momentem spotkania były rozmo-
wy przy herbacie i ciasteczkach. 
 Następnie udaliśmy na żydow-
ski cmentarz, gdzie na tle obelisku 
upamiętniającego nowodworskich 
Żydów oraz flag Izraela i Polski 
uczestnicy uroczystości odśpiewa-

li hymny narodowe. Złożyliśmy 
kwiaty pod pomnikiem upamięt-
niającym ludność żydowską.  
 Było to już trzecie z kolei, 
a nasze pierwsze, polsko- żydow-
skie spotkanie młodzieży.  

Ada Sienkiewicz,  
klasa II TŻ 
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ŚWIĘTO  

NIEPODLEGŁOŚCI 
 11 listopada to wyjątkowy 
dzień dla wszystkich Polaków. 
Data ta wiąże się z odzyskaniem 
po 123 latach przez Polskę niepod-
ległości. W tym roku przypadła 
97. rocznica tego wydarzenia, któ-
rą świętowali mieszkańcy Gminy 
Serock oraz uczniowie Powiato-
wego Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Serocku. Oficjalne ob-
chody zainagurowane zostały już 
8 listopada, kiedy to przy udziale 
pocztów sztandarowych (również 
z naszej szkoły) odbyła się Msza 
Święta oraz Apel Pamięci na placu 

przy ratuszu. Po wysłuchaniu 
wspomnianego apelu, reprezentan-
ci niektórych instytucji z Gminy 
Serock, złożyli kwiaty pod tablicą 
pamiątkową. Naszą szkołę repre-
zentowali uczniowie klasy IV TE-
PiT –  Paulina Wilkowska oraz 
Piotr Masłowski. 
 12 listopada odbył się uroczy-
sty apel w naszej szkole. Ucznio-
wie klas II TL oraz I TEPiT 
uświetnili obchody 11 Listopada 
programem artystycznym przygo-
towanym pod kierunkiem pani 
Justyny Ambroziak i pani Moniki 
Domagały. Były brzozowe krzyże, 
biało czerwone kwiaty i symbo-
liczne znicze. Pamięć minionych 
dni i dumę z odzyskanej niepodle-
głości przywołały wiersze i pieśni 
o tematyce patriotycznej. Wszyscy 
uczestnicy apelu mogli przyłączyć 
się do wspólnego śpiewania utwo-
rów, które towarzyszyły naszym 
przodkom w drodze ku wolności. 
Bo ideą apelu było przypomnienie 
bezimiennych bohaterów walki 
o niepodległość, a potem wolność. 
Śpiewającym towarzyszył grający 
na gitarze Hubert Winczewski. 
Wzruszający obraz historii uzupeł-
niał krótki komentarz narratora. 
 Artyści i organizatorzy spekta-
klu zebrali zasłużone brawa. Apel 
uświadomił wszystkim uczniom, 
jak ważna jest Polska - nasza Oj-
czyzna oraz co w dzisiejszych cza-
sach znaczy słowo: Wolność.  

 Katarzyna Kalinowska,  
kl. IV TEPiT 
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STYPENDYSTKA NATALIA 

WIEWIÓRA 
 18 listopada 2015 r. o godzinie 
12.00 w siedzibie Naczelnej Orga-
nizacji Technicznej w Warszawie 
odbyło się uroczyste wręczenie 

dyplomów stypendystom Prezesa 
Rady Ministrów. Spotkało mnie 
wielkie wyróżnienie, gdyż znala-
złam się w gronie najlepszych 241 
uczniów z Warszawy i powiatów 
okołowarszawskich  
 Ceremonię rozpoczęła Pani 

Dorota Sokołowska, która już 
na początku swojej wypowiedzi 
scharakteryzowała wszystkich 
obecnych jako ludzi wyjątkowych, 
nie tylko zdolnych, ale również 
bardzo ambitnych i pracowitych. 
Następnie Pani Kurator złożyła 
życzenia wszystkim zebranym. 
Życzyła nam przede wszystkim, 
aby nasze osiągnięcia nie były 
jednorazowe, aby nasze cele były 
realizowane i powielane przez in-
nych. Życzyła nam również praw-
dziwych przyjaciół, którzy nie 
zazdroszczą wysokich osiągnieć 
i którzy są obecni zarówno, gdy 
upadamy jak i odnosimy sukcesy. 
Ale przede wszystkim Pani Dorota 
Sokołowska życzyła nam realiza-
cji swoich planów i marzeń. Pra-
gnęłaby, aby nasze przyszłe zawo-
dy zostały wykonywane z pasją 
i zadowoleniem. Słowa Pani Kura-
tor były tak piękne, że na długo 
pozostaną w pamięci tegorocznych 
stypendystów. 
 Po tym przemówieniu zabrała 
głos również Pani Mieczysława 
Nowotniak, Zastępca Dyrektora 
Biura Edukacji, która krótko przy-
witała zebranych i złożyła najlep-
sze życzenia: pomyślności w aktu-
alnych planach oraz satysfakcji 
podczas ich realizowania. 
 Całą uroczystość uświetnił wy-
stęp uczniów z 21 Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego imie-
nia Jerzego Grotowskiego w War-
szawie.  
 Kolejnym i najbardziej wycze-
kiwanym przez młodzież etapem 

uroczystości było odebranie przez 
najzdolniejszych uczniów stypen-
diów. Akty przyznania stypendiów 
w imieniu Prezesa Rady Mini-
strów wręczyły: Dorota Sokołow-
ska Mazowiecki Kurator Oświaty 
oraz Mieczysława Nowotniak Za-
stępca Dyrektora Biura Edukacji 
Urzędu miasta stołecznego War-
szawy.   
 Każdy stypendysta, po odbiór 
nagrody podchodził z osobna, aby 
chociaż przez pół minuty móc po-
rozmawiać z Panią Kurator 
Oświaty. Dla niektórych był to 
moment stresujący, kiedy Pani 
Dorota Sokołowska pytała o przy-
szłe plany, obecne zainteresowa-
nia czy dziedziny, w jakich może-
my zmienić świat.  
 Punktem kulminacyjnym uro-
czystości było zdjęcie pamiątkowe 
z Panią Sokołowską.  
 Ceremonia trwała około trzech 
godzin, ponieważ Pani Kurator 
Oświaty chciała zamienić kilka 
słów z każdym wyróżnionym, bo 
jak zażartowała: „Nigdy nie wia-
domo, czyim nazwiskiem kiedyś 
zostanie nazwane rondo, przez 
które będzie przejeżdżać”. Uro-
czystość przebiegła w bardzo mi-
łej atmosferze,  tak przynajmniej 
mówią wszyscy, którzy byli tam 
obecni. 

Natalia Wiewióra, kl. IV TL  
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Szkolenie Master MONIN 

 25 listopada 2015 roku czworo 
uczniów naszej szkoły wzięło 
udział w szkoleniu z zakresu zna-
jomości i praktycznego wykorzy-
stania produktów MONIN. Spo-
tkanie odbywało się w pracowni 
barmańskiej w Warszawie.  

  
 W pierwszej części spotkania 
zapoznaliśmy się z produktami 
MONIN od strony czysto teore-
tycznej. Poznaliśmy historię 
przedsiębiorstwa, zapoznaliśmy 
się z całym asortymentem produk-
tów MONIN oraz uzyskaliśmy 
wiedzę z zakresu miksologii i no-
wych rozwiązań MONIN. W ko-
lejnej części każdy miał szansę 
zastosować w praktyce swoją wie-
dzę i umiejętności za barem. Do-
staliśmy do dyspozycji całe wypo-
sażenie pracowni włącznie z pro-
duktami MONIN tj.  syropami, 
koncentratami, puree owocowymi, 
bazami koktajlowymi, sosami de-
serowymi oraz likierami alkoholo-
wymi. Był również czas na degu-

stację napojów wykonanych przez 
mistrza barmaństwa.  
 Na zakończenie przeprowadzo-
ny został test z wiedzy nabytej 
podczas szkolenia. Po zakończe-
niu testu pan Paweł Wardziński 
wręczył certyfikaty Master MO-
NIN. Szkolenie było bardzo inte-
resujące i warte poświęconego 
czasu. 

Klaudia Matyjewicz, kl. IV TH 
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WYCIECZKA PO WIEDZĘ, 

CZYLI PRZYJEMNE  

Z POŻYTECZNYM 
 W czwartek, 19 listopada 2015 
roku uczniowie klasy II TH wraz 
z p. Justyna Wszołek - w ramach 
lekcji Obsługa Konsumenta - udali 
się na wycieczkę do Ośrodka 
Szkoleniowo -Wypoczynkowego 
Exploris. W ośrodku na naszą gru-
pę czekała p. Katarzyna Jóźwik-
Kaliszewska, która oprowadzała 
nas po obiekcie.  

 Już po wejściu można było 
stwierdzić, że wystrój odzwiercie-
dla przeznaczenie obiektu. Wnę-
trze nie jest urządzone w nowo-
czesnym stylu. Przystosowano je 
do spotkań biznesowych oraz 
szkoleń. Podczas pobytu w hotelu 
nie było widać zbyt wielu gości, 
mimo obłożenia wszystkich pokoi. 
Wiązało się to z tym, że większość 
z nich była na konferencjach czy 
szkoleniach. 
 Mieliśmy okazję zobaczyć ta-
kie pomieszczenia, jak: bagażow-
nia, siłownia, sauna, basen, pral-

nia, kuchnia oraz pomieszczenia 
socjalne. Byliśmy też w salach 
szkoleniowych i w przestronnej 
sali kinowej. Po wyczerpującym 
zwiedzaniu otrzymaliśmy drobne 
upominki i zaproszono nas na po-
częstunek. W dobrych humorach 
wróciliśmy do szkoły. 
 Myślę, że ta wycieczka była 
trafnym pomysłem, gdyż poprzez 
obserwację zdobywaliśmy  wiedzę 
zarówno teoretyczną jak i prak-
tyczną.  

Monika Zawadzka, II TH 


