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Nasi sportowcy 

 

       16.02.2018 r. w hali widowiskowo-sportowej w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się Halowe 
Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce Szkół Ponadgimnazjalnych (w pchnięciu kulą                    
i w skoku wzwyż). 
W zawodach tych uczestniczyli zawodnicy  ZSL z Morąga. Udział ich zakończył się dużym sukcesem. 
W pchnięciu kulą chłopców Michał Krajewski zajął I miejsce i został mistrzem województwa,       
a Konrad Kania zajął II miejsce i został wicemistrzem województwa - op. R. Turczyński. 
W pchnięciu kulą dziewcząt Wiktoria Kalisz wywalczyła wicemistrzostwo województwa zajmując 
II miejsce - op. D. Pietkiewicz. 
       19.12.2017 r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu odbył się finał Mistrzostw 
Województwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Unihoke-
ju Dziewcząt i Chłopców. Występ w tych finałach 
zespołów morąskich zakończył się dużym sukcesem. 

Reprezentacja dziewcząt ZSL występująca w składzie: W. Kalisz, J. Kocięda,                
W. Mielczarek, K. Kamińska, A. Ziomek, O. Siemianowska, W. Hardejewicz,               
J. Urbanowicz – opiekunka p. D. Pietkiewicz, zajęły III miejsce, a reprezentacja 
chłopców ZSL występująca w składzie: C. Kasprzyk, D. Gawroński, D. Gajcy,  
A. Wiżyń, K. Kania, R. Kania, R. Szymański, Sz. Szczurowski, M. Mozol – opie-
kun R. Turczyński, wygrała finały i została Mistrzem Województwa w Uniho-
keju Szkół Ponadgimnazjalnych. Zdobycie mistrzostwa daje drużynie ZSL 
Morąg prawo udziału w finałach Mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej 
(Licealiadzie). 
 

Job Shadowing w ZSL 
       W dniach 18-23.02.2018 r. gościliśmy w naszej szkole p. Marka Kowalskiego - nauczyciela z Czech, ze szkoły ESOZ                     
w Chomutovie, z którą współpracujemy w ramach projektów europejskich. 
        Pan Marek Kowalski (nauczyciel wychowania fizycznego, sztuk walki, profilaktyk) gościł w ZSL w ramach europejskiego 
projektu Erasmus+ Job Shadowing.  Job Shadowing to rodzaj projektu polegającego na krótkim pobycie w organizacji partner-

skiej w innym kraju w celu dzielenia się dobrymi 
praktykami, poznawania nowych metod pracy, 
wspólnego rozwoju obu instytucji i osób uczestni-
czących w tych inicjatywach. 
Idea tych działań przypomina staż krótkotermino-
wy, który daje wymierny skutek w postaci rozwoju 
zawodowego uczestniczącej w nim osoby i ma 
wpływ na zwiększenie jakości pracy organizacji. 

Job Shadowing umożliwia aktywne obserwowanie realnej pracy organizacji od środka.  
To innymi słowy „bycie cieniem” osób, które się obserwuje w ich codziennej pracy. 
 

DBI - Dzień Bezpiecznego Internetu 

 

                Uczniowie klas pierwszych na zajęciach informatyki wzięli udział w „Dniu 
Bezpiecznego Internetu” (DBI). DBI 2018 obchodziliśmy pod hasłem „Dzień Bezpiecz-
nego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. W ramach DBI została przepro-
wadzona prelekcja „Bezpieczeństwo w sieci” i zrealizowany kurs w ramach projektu IT 
Szkoła. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz 
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie ro-
dziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promo-
cję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, 
zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny,                 
czyli najbliższego otoczenia dziecka. 


