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Ach, co to był za bal…  

  W dniu 23.01.2016 w sali gimnastycznej Zespołu Szkól Zawodowych  

i Ogólnokształcących w Morągu odbył się bal studniówkowy uczniów klas trzecich liceum 

 i czwartej klasy technikum, w towarzystwie grona pedagogicznego naszej szkoły oraz części 

rodziców, czuwających nad przebiegiem uroczystości. Zabawę poprzedziło krótkie 

przemówienie Pani Dyrektor, Jolanty Jankowiak-Wydry i podziękowania dla wychowawców 

przyszłych absolwentów. Zgodnie z tradycją bal rozpoczął barwny korowód poloneza  

w wykonaniu uczniów, na czele z Panią Dyrektor. Wystrój sali opanował klimat starego kina, 

czarno-białe kadry filmowe zachęcały do zdjęć, a muślinowe dekoracje stworzyły bardzo 

uroczysty nastrój. Uczestnicy zabawy, w odświętnych strojach tańczyli w rytm muzyki 

wykonanej przez zespół „ Muzyczne NasTroje ”. Wszystkim dopisywały znakomite humory, 

parkiet często gościł tancerzy, a aparaty fotograficzne utrwalały każda minutę tego 

niezapomnianego wydarzenia . Dziś już przebrzmiały latynoskie rytmy i śmiechy 

uczestników balu. Pozostały nam już tylko miłe wspomnienia oraz wrażenia wspólnie 

spędzonych chwil, które utrwalone na zdjęciach, zostaną z nami na bardzo długi czas. Każdy 

tegoroczny maturzysta już wie, że machina odliczania 100 dni do egzaminu dojrzałości 

ruszyła. Rozpoczęliśmy zabawę zachętą do poloneza, teraz pozostał nam tylko okrzyk - naukę 

czas zacząć ! 

Olga Plewka (III B) 
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„Upływa szybko życie,  

                  jak potok płynie czas,  

           za rok, 

                                            za dzień,  

                                            za chwilę,  

razem nie będzie nas…” 

 

1. Dlaczego zdecydowałeś\łaś się na wybór takiego profilu? 

2. Czy jesteś zadowolony\a z zajęć prowadzonych na poziomie rozszerzonym? 

3. Jakie możliwości otwiera przed Tobą ten kierunek? 

4. Czy gdybyś mógł\a to zmieniłbyś swoją decyzję? 

5. Masz jakąś myśl, którą chciałbyś przekazać czytelnikom i gimazjalistom? 

 

Technikum 

Damian Kowalski 

1. Zdecydowałem się na wybór tego profilu, ponieważ znajomymi mi doradzili. 

2. Uważam, że poziom nauczania jest odpowiedni. To znaczy nie jest za trudno, ale nie 

można dostać 5 za samo przyjście na zajęcia i tka postawa jest moim zdaniem 

właściwa. 

3. Jest bardzo dużo możliwości, ta dziedzina nieustannie się rozwija, a w związku z tym 

zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników zawsze będzie. 

4. Nie zmieniłbym swojego wyboru, ponieważ lubię pracę przy komputerze. Bardzo 

interesuję się działaniem komputera w sposób, którego nie widać. To znaczy, 

przeciętny użytkownik dostrzega tylko urządzenie w postaci skrzyni, monitora, 

klawiatury i myszki. Ja natomiast postrzegam komputer jako urządzenie wykonujące 

niewyobrażalną liczbę operacji na sekundę. 

5. Moim zdaniem jeśli kogoś interesuje praca przy komputerach i chce się wiele nauczyć 

to jak najbardziej polecam technikum informatyczne. Jest to odpowiedni kierunek dla 

takich ludzi a szczególnie w naszej szkole, gdzie nauczyciele naprawdę starają się 

zaciekawić nas przedmiotem. 
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Kamila Kątowicz  

1. Zdecydowałam się na wybór tego profilu, ponieważ informatyk to bardzo 

przyszłościowy zawód, ta dziedzina cały czas się rozwija i praca zawsze będzie. Poza 

tym lubię komputery 

2. Jestem zadowolona z niektórych zajęć ale niestety niekiedy miałam wrażenie, że 

potencjał przedmiotu nie jest wykorzystywany i można by nas nauczyć czegoś więcej, 

jednak były to odosobnione przypadki, które na szczęście występowały bardzo rzadko. 

3. Dzięki technikum mogę starać dostać się na każde ciekawsze studia, albo od razu 

zacząć pracować jako informatyk. 

4. Nie zmieniłabym tej decyzji, przeżyłam wiele wspaniałych chwil i dzięki tej klasie 

odkryłam zamiłowanie do komputerów. 

5. Gimnazjalistom, polecam wybór naszej szkoły, a szczególnie technikum, bo oprócz 

nauki to bardzo fajna zabawa i z przyjemnością chodzi się na zajęcia Pozdrawiam 

moją klasę! 

 

Biol - chem 

Damian Krajewski  

1. Wybrałem ten profil bo w gimnazjum zawsze czułem się mocny właśnie z tych 

przedmiotów oraz dlatego, że sądzę, iż po ukończeniu tego profilu będzie mi łatwiej 

na studniach związanych z wychowaniem fizycznym. 

2. Tak, nauczyciele bardzo się starają żeby dobrze nas przygotować do matury na 

poziomie rozszerzonym, ale wiadomo, że najwięcej zależy od nas i bez własnego 

wkładu ciężko będzie osiągnąć dobry wynik. 

3. Moją pasją od zawsze był sport, w związku z tym postanowiłem, że zwiążę z nim 

karierę zawodową, a mój profil niewątpliwie ułatwi mi pracę jako trener, lub 

nauczyciel wychowania fizycznego. 

4. Hmmm, ciężko powiedzieć. Często myślałem o tym czy nie przenieść się na coś 

innego, ale zostałem tutaj i zdecydowanie nie żałuję. 

5. Niewątpliwie kadra nauczycielska naszej szkoły bardzo się stara i ułatwia pracę w 

domu. Jednak chciałbym dodać, że to w jakiej szkole się uczymy jest drugoplanowym 

czynnikiem, tak naprawdę najważniejszy jest wkład własny. Z nim wszędzie jest się w 

stanie osiągnąć dobre wyniki, jeżeli się tylko chce. 
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Human 

Patryk Hentosz 

1. Wybrałem ten profil, ponieważ wiąże się on z moimi zainteresowaniami - historią, 

naukami społecznymi i polityką, a także literaturą. 

2. Nie jestem, ponieważ nie czuję tego "rozszerzenia". Bardziej pasującym pojęciem 

byłoby "pogłębienie". Na poparcie mojego stanowiska, podam przykład historii, której 

realizowanie poziomu "rozszerzonego" zgodnie z podstawą programową polega na 

szybkim powtórzeniu tego, co już było powiedziane na poprzednich etapach nauki, 

wciąż ze szczególnym naciskiem na historię Polski i z nikłym odniesieniem do historii 

powszechnej, która w skali globalnej odgrywa znacznie ważniejszą rolę. 

3. Cóż... to pytanie jest wymagające. Jeżeli chodzi o mnie osobiście, rozważam kierunki 

związane z prawem, administracją lub filologią angielską. Całe spektrum możliwości 

jest bardzo szerokie, zatem opisanie go mogłoby sprawić pewne trudności. 

4. Nie, zdecydowanie nie. W każdym momencie mogłem i mogę dokonać zmiany 

wyboru, a skoro nie zrobiłem tego dotychczas oznacza to, że obecny stan rzeczy mi 

odpowiada. 

5. Ku pokrzepieniu serc wszelkim niezdecydowanym, czy zdecydowanym lecz 

wątpiącym, zacytuję fragment książki J.K. Rowling pt. "Harry Potter i Czara Ognia" - 

"Nadejdzie czas, w którym będziecie musieli wybierać między tym, co słuszne, a tym, 

co łatwe. 

Mat – fiz  

Adam Jojczuk  

1. Większość znajomych polecała ten profil ze względu na to jacy ludzie go wybierają, 

ponadto lubię matematykę, a fizyka jest interesująca więc to kolejny plus. 

2. Są prowadzone dodatkowe zajęcia, nauczyciele chcą nas uczyć, mają plan jak nami 

pokierować są zaangażowani więc jest dobrze tylko czasami za dużo zadają. 

3. Po kierunku tym można wybierać między wszystkimi politechnikami w kraju, jeżeli 

szczerze przykładamy się do nauki nie ma dla nas przeszkód. Jedną z uczelni, o której 

intensywnie myślę jest politechnika wrocławska - kierunek mechanika i budowa 

maszyn lub transport. Nie chce mieć typowej pracy przez 8 godzin dziennie za 

niewielkie pieniądze, więc nie myślę o jakimkolwiek zatrudnieniu. Zorganizuję coś 

swojego, odnajdę pasję z której będę mógł się utrzymać albo obrabuje duży bank i 

wyjadę na koniec świata. 

4. Nie zmieniłbym niczego w swoim życiu. Jest tak jak być powinno, a gdybym 

cokolwiek zmienił, nie miałbym tego co mam teraz. 

5. Zacytuję słowa Giacomo Casanovy "Wiele z tego, co początkowo istnieje jako 

wyobrażenie, staje się rzeczywistością". 

Szymon Gachowski (2 A) 
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Czuwanie maturzystów na Jasnej Górze… 

Jak odpowiednio przygotować się do matury? Niewątpliwie podstawowym elementem 

jest nauka, aczkolwiek nie można pominąć nastawienia duchowego. Tak też i tegoroczni 

maturzyści z diecezji elbląskiej postanowili czuwać i modlić się o sukces u stóp Pani 

Jasnogórskiej.  

  Pielgrzymka rozpoczęła się 26 lutego 2016 r., kiedy uczniowie wraz z katechetami i 

duszpasterzami ze szkół z Pasłęka, Elbląga i Morąga, wyruszyli wspólnie autobusem do 

Częstochowy. Ksiądz Piotr Sasuła urozmaicał naszą wielu godzinną drogę przy pomocy 

gitary. Zbiorowe śpiewanie oraz wychwalanie Pana, wywołało uśmiech na twarzach 

uczestników. Bezpiecznie dotarliśmy na miejsce, gdzie mieliśmy czas na odpoczynek i 

regenerację sił. Następnie, o godzinie 21:00 młodzież maturalna rozpoczęła czuwanie Apelem 

Jasnogórskim. Dla większości była to pierwsza wizyta w tym pięknym centrum 

pielgrzymowania katolików. Jako młodzi ludzie jesteśmy świadomi tego, iż pewien etap w 

naszym życiu dobiega końca. Uważam, że warto organizować takiego typu spotkania. Nocne 

czuwanie było dla mnie czasem pełnym refleksji, które na zawsze pozostanie w pamięci. O 

godzinie 2:00 odbyła się Msza Święta, pod przewodnictwem biskupa Jacka Jezierskiego, 

który także wygłosił homilię dla przybyłych uczniów.  Jasna Góra to wspaniałe miejsce do 

wyciszenia oraz metamorfozy duchowej. Ludzie, którzy pomylili życiowe drogi, mogli 

usłyszeć, że nigdy nie jest za późno na nawrócenie. Nocny powrót do domu przebiegł 

pomyślnie, a nasze serca radowały się. Jako maturzystka jestem szczęśliwa, że mogłam 

odwiedzić Częstochowę oraz powierzyć swoje losy Jezusowi.  

 

                                                Magdalena Kamińska (III C) 
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Dzień Języka Ojczystego  

„Mistrz Ortografii 2016” 

 

  22.02.2016 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia języka Ojczystego 

odbyło się międzyszkolne dyktando o tytuł „Mistrza ortografii 2016” oraz wystawa na temat 

błędów językowych. W dyktandzie brali udział uczniowie naszej szkoły oraz: Gimnazjum 

Nr 1 im. Jana Pawła II, Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, Gimnazjum im. 

Alberta Einsteina w Żabim Rogu. Młodzież serdecznie powitała Pani Dyrektor mgr Jolanta 

Jankowiak – Wydra, przedstawiając historię obchodów Dnia Języka Ojczystego i życząc 

powodzenia w zmaganiach z ortografią.W czasie, gdy Komisja sprawdzała dyktanda, 

uczniowie wysłuchali mini – koncertu uczniów naszej szkoły. Wśród uczniów szkól 

gimnazjalnych: 

 

I miejsce i tytuł „Mistrza ortografii 2016” – Milena Dziwik, Gimnazjum Nr 1 im. Jana 

Pawła II, 

II miejsce – Maria Doroszczak, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II, 

III miejsce – Oliwia Śliwińska, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II. 

 

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 

I miejsce i tytuł „Mistrza ortografii 2016” – Klaudia Sobolewska – liceum, Kamila 

Kątowicz – technikum, 

II miejsce – Bartosz Polakowski, 

III miejsce Małgorzata Pastuszko. 

 mgr Irena Borowska  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwju2qXvib7LAhVtSZoKHc0hD7kQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FMi%25C4%2599dzynarodowy_Dzie%25C5%2584_J%25C4%2599zyka_Ojczystego&usg=AFQjCNGYHIeCwh5FO5fLDjaDsfduwC6mgw
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Wykład o kondycji języka polskiego 

  19 lutego nasza szkoła miała zaszczyt gościć pana dra Sebastiana Przybyszewskiego, 

adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Wykład skierowany był do klas maturalnych Zespołu Szkół Licealnych, niemniej  

z największym zainteresowaniem wzięły w nim także klasy drugie, przede wszystkim klasa 

humanistyczna. Prelekcja trwająca dwie godziny lekcyjne cieszyła się wyraźnym 

zaciekawieniem i partycypacją ze strony uczniów, jak też nauczycieli. Dotyczył on wielu 

aspektów języka polskiego, a mianowicie jego historii, pragmatyki, semantyki, teorii języka, 

filozofii języka, lingwistyki tekstu, genologii lingwistycznej, frazeologii, stylistyki i akwizycji 

języka drugiego. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, w której niejednokrotnie 

zawiązywała się dyskusja, rodziły się pytania i budziły się pewne refleksje na temat języka 

ojczystego. Doktor zaprezentował najczęściej popełnianie przez Polaków błędy i pomyłki 

językowe wyjaśniając ich możliwe przyczyny i teorie powstawania. Wykład dzięki wiedzy, 

doświadczeniu i osobowości dra był niezwykle zajmujący i atrakcyjny dla młodzieży. Oprócz 

dialogu i debaty na forum, wyłaniały się również pytania indywidualne. Owa postawa 

uczniowska wykazuje nie tylko wielkie przywiązanie do języka, ale także chęć jego 

pielęgnowania i dbania o niego. Wśród uczniów pojawiały się kolejne pytania, jak również 

dysputy o wyjątkowości, znaczeniu i stanie elementu tożsamości narodowej, jakim jest 

właśnie język polski. Owe piątkowe wystąpienie jest jednocześnie świadectwem czynnego 

uczestnictwa szkoły i jej społeczności w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego.  

 

Konrad Bartkowski (III B) 

 

Czy współczsny język polski jest zagrożony?  

  Dnia 24 lutego odbyła się debata na temat zagrożeń i szans współczesnego języka 

polskiego. Dyskusja była prowadzona na wzór debaty oksfordzkiej. Debatowały klasy IIIc  

i IIIb. Biol-chemicy, w których szeregach walczyłem, wypowiadali się na temat zagrożeń, 

humaniści natomiast bronili zmian w języku polskim. Argumenty obu stron były silne  

i bezpośrednio odnosiły się do poruszanego w danym momencie tematu. Po stronie 
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humanistycznej lśnił Konrad Bartkowski, którego monologi były wypełnione ekspresją  

i emocjami. W klasie biologiczno-chemicznej ja byłem tym co rozpoczynał całą debatę 

 i dałem argumenty na poparcie stanowiska naszej klasy. Ogólnie debata była ciekawym  

i uczącym doświadczeniem i osobiście tego typu wydarzenia widziałbym częściej 

organizowania w naszej szkole. 

Filip Dziedziech (III C) 
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Per aspera ad astra – nasze pasje i 

zainteresowania 

Jestem 18-letnią uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Morągu. Z rysunkiem 

miałam styczność właściwie od zawsze. Gdy byłam młodsza pod czujnym okiem mamy i pań 

przedszkolanek rysowałam wszystko. Przede wszystkim były to księżniczki z ręką grubości 

wielkości gryfu w kredce lub mazaka... Ale, pomijając chłopców, kto wtedy nie rysował 

księżniczek? Później już nad moimi umiejętnościami czuwali nauczyciele plastyki, zajęć 

artystycznych i techniki. Wtedy zaczęłam postrzegać rysunek, jako coś innego niż tylko 

przynoszenie prac na zajęcia plastyki. W gimnazjum moje zainteresowanie rysunkiem spadło 

na dalszy plan, a na pierwszym pojawiła się nauka. W pierwszej klasie liceum miałam 

przyjemność rozwijać swoją pasję na zajęciach z rysunku organizowanych w naszym liceum 

 i prowadzonych przez Panią Agatę Banach-Pająk. Pomimo, że odbywały się raz w tygodniu, 

mogę stwierdzić, że wyniosłam z nich naprawdę wiele, a moim zdaniem, najważniejszym 

 z nich było to, że rysowanie poznałam i polubiłam na nowo. Oprócz rysunku w pewnym 

momencie pojawiła się również fotografia. Jest to jedna z piękniejszych dziedzin, zaraz obok 

wspomnianego wcześniej rysunku i filmowania. To wszystko pozwala na utrwalenie ulotnego 

piękna chwili. Na przełomie września i października tamtego roku miałam przyjemność 

zaprezentować  swoje, oraz moich koleżanek prace na wystawie w Miejskiej Bibliotece 

 w Morągu. Było to jednocześnie dla mnie podsumowanie mojej nauki w tym kierunku, 

ponieważ teraz, podobnie jak w gimnazjum, rysunek ponownie spadł na dalszy plan i cały 

czas staram skupiać swoją uwagę na nauce i dobrym przygotowaniu do matury. Pomimo, że 

rysunek oraz fotografia sprawiają mi ogromną przyjemność, póki co, nie wiążę z nimi 

większej przyszłości. Lubię to robić i lubię się rozwijać w tych kierunkach, jednak 

pozostawiam to cały czas na etapie hobby.  

 

Magdalena Flak (2 A) 
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Papierowe ewolucje  

  Ostatnimi czasy w naszej szkole zaczęły pojawiać się małe figurki z papieru, które 

wywołały zachwyt wśród wielu uczniów i nauczycieli. Jednakże kim jest ta osoba, 

postanowiłem spytać o to samego autora. 

  Człowiekiem tym jest Krystian Pochodyła z klasy II A i jak twierdzi od ponad 11 lat 

składa origami. Wszystko zaczęło się od złożenia zwykłej łódeczki której schemat składania 

znajdował się w szkolnym podręczniku. Później znalazł starą książkę o origami w domu i od 

tamtego czasu zaczął zajmować się tym na poważnie. Początkowe modele były mało 

skomplikowane, dopiero po jakimś czasie zajął się bardziej spektakularnymi dziełami. Jak 

sam mówi robi to, ponieważ origami to ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu. Wbrew 

pozorom, nie jest to nic trudnego i każdy może się tego nauczyć. Zrobimy również pewnego 

rodzaju lokowanie produktu, ponieważ Krystian zaprasza każdego kto chciałby nauczyć się 

tej sztuki do kontaktu z nim. „Ładne dziewczyny pierwsza lekcja gratis” - dodaje ze 

śmiechem. 

Szymon Gachowski (II A) 
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Olimpijske zmagania 

  Olimpiada, której jednak brak spoconych zawodników, biegów z płomieniem, zmagań 

na sportowym "placu boju", zagorzałej rywalizacji. Olimpiada naukowa - o tym właśnie 

mowa. Miast oblanych potem ciał, obserwujemy zmęczone czytaniem historycznych tomów 

(swoją drogą - opisujących, niebagatela, kilka tysięcy lat człowieczeństwa, w diabelsko 

precyzyjny sposób), podkrążone oczy. Nikt nie biegnie z prometejskim płomieniem - wszyscy 

w spokoju oczekują na wyczytanie nazwiska, po którym kroki kierują się ku obszernej auli 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tam, zasiadłszy do ławy, olimpijczyk przystępuje do 

pisania pracy naukowej. Po wyświetleniu tematów doń, powracają wspomnienia etapu 

szkolnego, kiedy to potencjalny olimpijczyk musi zmagać się z wylosowanymi tematami do 

prezencji swe rozległej (miejmy nadzieję) wiedzy. Kiedy już upora się z potokiem pytań 

komisji, może rozpocząć pisanie pracy naukowej... 

  Wróćmy jednak na salony olsztyńskiego UWM-u. Po kilkugodzinnej batalii ze 

stronicami swego powstającego wypracowania, w godzinach wieczornych, przychodzi 

informacja - czy komisja uznała pracę za godną. Któż dostąpił zaszczytu, dnia kolejnego 

powraca do Olsztyna na etap ustny. Stres i wszechogarniająca świadomość własnej niewiedzy 

paraliżują ciało. Kiedy już przychodzi kolej, po wejściu do sali, olimpijczyk otrzymuje 

zagadnienia i rozpoczyna przygotowania do ich prezentacji. Gdy czas upływa, zasiada do 

stołu z utytułowanymi naukowcami i trafia w krzyzowy ogień pytań. I wówczas następuje ten 

moment, w którym zapada ostateczna decyzja. 

  Spośród dwóch uczestników, reprezentujących Liceum Ogólnokształcące w Morągu, 

jeden przetrwał nawał zapytań i dociekań. Mało tego - Konrad Bartkowski (III B), gdyż tak 

brzmi jego imię, osiągnął najlepszy wynik spośród jemu podobnych w okręgu. Pełen chwały 

pobieży do Gdańska pierwszego dnia kwietnia, aby zmierzyć się z mistrzami z całej Polski i 

zawalczyć o miejsce w gronie najlepszych historyków swego pokolenia na skalę krajową. 

 

Patryk Hentosz (III  B) 
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III Międzyszkolne Podchody Matematyczne 

  
19 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Licealnych w Morągu odbyły się III Międzyszkolne Podchody 
Matematyczne.  
 
Celem konkursu było wspieranie uzdolnień matematycznych uczniów, inspirowanie do działań 
kreatywnych oraz wyzwalanie aktywności matematycznej. 
 
  Udział wzięło 9 trzyosobowych drużyn: trzy z Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Morągu, 
dwie z ZSP im. Jana Pawła II w Miłakowie, po jednej z Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w 
Morągu, Gimnazjum im. Alberta Einsteina w Żabim Rogu, Gimnazjum w Małdytach oraz Zespołu Szkół 
w Szymonowie. 
 
  Oprawę fotograficzną spotkania młodzieży gimnazjalnej zapewniła Aleksandra Seweryn – 
uczennica klasy IIIa. 
 
  Oficjalną część konkursu otworzyła Pani Dyrektor mgr Jolanta Jankowiak-Wydra serdecznie 
witając młodzież i ich opiekunów, nawiązując jednocześnie do tradycji myśli matematycznej i jej rangi 
w naszym życiu.  
 
  Zmagania konkursowe składały się z dwóch etapów: etap pierwszy polegał na rozwiązywaniu 
zadań zamkniętych przez drużyny na wyznaczonych stanowiskach, etap drugi odkrywał hasło 
ustalone dla tej edycji konkursu z wykorzystaniem wyników etapu pierwszego. 

Włącz myślenie – z matematyką buduj przyszłość, swój własny los 

 

Krótką przerwę między etapami umilił zawodnikom słodki poczęstunek. Po zakończeniu 
części konkursowej, w pracowni matematycznej, uczniowie i ich opiekunowie dzielili się 
swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi sposobów rozwiązywania zadań. Wyniki konkursu 
podsumowała Pani Dyrektor wręczając nagrody i dyplomy laureatom oraz wyróżnionym 
drużynom. 
 
I miejsce uzyskała drużyna z Gimnazjum nr 1 w Morągu w składzie: Maciej Klinicki, Karol 
Kosowski, Kamil Jóźwiak. 
 
II miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół w Szymonowie w składzie: Piotr Klimek, Paweł 
Balcerek, Jakub Gorzka. 
 
III miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Morągu: Kacper Czatrowski, Patrycja 
Zalewska, Julia Urbanowicz. 
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy udanych startów w następnej edycji. Organizacją konkursu 
kierował zespół nauczycieli matematyki:  mgr Irena Talko, mgr Aleksander Koloch. 

mgr Irena Talko 
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Oferta edukacyjna 

  Od września 2016 r. absolwentów gimnazjów zapraszamy do kontynuowania nauki w 

trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym w klasie o profilu wojskowym. Nauka w tej klasie ma 

na celu wyposażyć młodzież w potrzebną wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji obronnej. 

Klasa wojskowa to nie tylko chęć zdobywania wysokiej sprawności fizycznej, którą można 

osiągnąć jedynie poprzez regularny trening, ale również umiejętność poruszania się w terenie, 

współdziałania w grupie, pokonywania przeszkód, które wydają się nieosiągalne. Ponadto 

uczniowie przyswoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, nauczą się 

podstawowych zasad bojowego zachowania na polu walki. Prowadzący zajęcia kształtować 

będą postawy solidaryzowania się z ludźmi w sytuacjach zagrożenia, poszanowania życia 

ludzkiego i wychowania patriotycznego. 

mgr Tomasz Kizło 

  Olbrzymia popularność e-sportu zainspirowała nauczycieli uczących przedmiotów 

zawodowych w technikum informatycznym do modyfikacji treści nauczania. E-sport to forma 

rywalizacji w grach komputerowych takich jak: Counter-Strike, League of Legends itp. 

Rywalizacja, która odbywa się w formie rekreacyjnej i na turniejach komputerowych.W 

naszym kraju największą popularnością cieszy się finał Intel Extreme Masters. Tegoroczny 

turniej odbędzie się 4 - 6 marca w Katowicach.  

  Celem specjalizacji e-sport w technikum informatycznym jest zapoznanie uczniów z 

podstawowymi zasadami rządzącymi e-sportem, przygotowanie uczniów do gry drużynowej 

na profesjonalnym poziomie, zapoznanie uczniów z trendami rozwoju gier komputerowych, a 

także zaznajomienie z doborem i przygotowaniem sprzętu do gier.  

Ponadto w ramach specjalizacji uczniowie zapoznają się z obecnie stosowanymi 

silnikami gier, nauką programowania z wykorzystaniem gotowych komponentów oraz będą 

projektowali gry. 

Liczymy na to, że innowacja edukacyjna w technikum informatycznym spotka się z 

dużym zainteresowaniem gimnazjalistów, a połączenie rozrywki i nauki uprzyjemni edukację 

uczniom, dzięki czemu szkoła stanie się ciekawsza. 

   mgr Krzysztof Staszan  
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                    Wywiad z panią prof. Katarzyną Szpechar 

– Butkiewicz na temat muzyki  

 

 

 

 

PB: Dzień dobry, dziękuję, że zgodziła się Pani odpowiedzieć na kilka moich pytań. 

Słyszałam, że interesuje się Pani muzyką, dlatego pytania głównie będą dotyczyły  tej 

dziedziny.  Od kiedy zaczęła się w Pani rozwijać ta pasja 

KSB: W zasadzie od kołyski – moja mama wspominała, że gdy byłam bardzo mała to, 

żebym usnęła, musiała na winylach puszczać mi piosenki jej ukochanych Czerwonych 

Gitar. Potem z wiekiem gust mi się zmieniał – natomiast miłość do płyt winylowych 

pozostała. 

PB: A jaki styl Pani preferuje ? 

KSB: Gdy byłam w szkole podstawowej, słuchałam muzyki lat 60-tych. Przeboje 

wytwórni Motown, potem epoka dzieci kwiatów były dla mnie niesamowicie inspirujące 

nie tylko pod kątem muzyki, ale i mody tamtych lat. Zasłuchiwałam się w The Beatles, 

Janis Joplin, Ottisie Reddingu i wielu innych wykonawcach, którzy wywarli na mnie 

ogromny wpływ. Potem przyszły czasy muzyki grunge. Katowałam więc wtedy kasety 

Pearl Jam i Soundgarden. Uwielbiałam trip hop i ikony tego nurtu m.in. grupę 

Portishead. Zasłuchiwałam się w Red Hot Chili Peppers, The Smashing Pumpkins, The 

Prodigy czy Chumbawambie. Potem przyszedł okres reggae, szeroko rozumianej 

muzyki chill out i funk, jazzu, bluesa. W skład mojej płytoteki wchodzi wiele gatunków, 

począwszy od lekkiej muzyki ambient i chill out, po te mocno alternatywne. Zawsze 

jednak moje serce będzie mocniej biło do solidnego, rockowego brzmienia.  

PB: Czy ma Pani swojego ulubionego wykonawcę lub zespół i dlaczego akurat ten ?  

KSB: Moja lista najlepszych zespołów zmieniała się z wiekiem. Mając 12-13 lat na 

pierwszym miejscu stawiałam The Beatles za ich niekonwencjonalne podejście do 

muzyki. W wieku 16 lat niekwestionowanym numerem jeden było Pearl Jam i ich 



A K T U A L N O Ś C I 

 22  

 

obłędna płyta Ten. Potem tych najlepszych zaczęło przybywać i każdego z nich cenię za 

coś innego – The Black Keys za mocne gitarowe brzmienie, Milesa Davisa za 

umiejętność wprowadzania człowieka w magiczny nastrój, wokalistkę M.I.A. za 

odważne teksty, Brodkę za nietuzinkowość, polskie rewelacyjne formacje Kamp! i Łąki 

Łan za świeżość, Amy Winehouse za cudowny głos, Davida Bowie za image i za 

koncertową wersję Moonage Daydream. Lista jest bardzo długa. 

PB: Jaki jest Pani ulubiony utwór  

KSB: To w zasadzie cała playlista ulubionych utworów, którą włączam w zależności od 

nastroju w jakim jestem. Natomiast jednymi z moich ukochanych utworów są 

Gnossienne No.1 Erika Satie i Blackbird The Beatles. 
PB: Lubi Pani śpiewać, czy raczej pasja kończy się tylko na słuchaniu utworów ? 
KSB: Uwielbiam śpiewać, a mój szanowny małżonek wówczas najczęściej delikatnie 

zwiększa głośność w radiu  

 

PB: W jakich sytuacjach najczęściej ? Sprzątanie, gotowanie, a może coś innego ? 

 

KSB: Śpiewanie jest jak słuchanie muzyki – mimowolne – często nucę coś pod nosem w 

domu, natomiast daję upust swoim wokalnym możliwościom na koncertach.  

 

PB: Marzyła Pani, aby zostać wokalistką lub grać w zespole na jakimś instrumencie ? 

 

KSB: Zawsze zazdrościłam multiinstrumentalistom umiejętności grania na wszystkim, 

co tylko mają pod ręką. Uczyłam się więc gry na pianinie i na gitarze – z tych dwóch gra 

na pianinie sprawiała mi dużo więcej przyjemności. Teraz jednak niestety nie gram, 

skupiłam się na słuchaniu. Jeśli chodzi o marzenia – to przyznaję, że wizja bycia idolem 

tłumów wydaje się być kusząca ale i niebezpieczna zarazem – może więc bycie znaną np. 

perkusistką byłoby dla mnie w sam raz  

 

PB: Jakie są Pani główne zainteresowania poza muzyką ? 

 

KSB: Jeśli chodzi o inne pasje to zdecydowanie sztuka, zwłaszcza sztuka plakatu. Nie 

wyobrażam sobie domu bez choćby jednego plakatu na ścianie, dlatego w moim 

mieszkaniu jest ich dość sporo. Uwielbiam film i chodzenie do kin – nie do tych 

molochów ale do mniejszych, bardziej kameralnych kin, w których można się 

zrelaksować i czegoś dowiedzieć o świecie kina bez odgłosów chrupania popcornu. 

Uwielbiam dobrą kuchnię i odkrywanie nowych smaków. Kocham koncerty i staram się 

być w miarę możliwości na nich jak najczęściej. Bardzo nurtują mnie problemy 

środowiska i ochrony praw zwierząt. Chciałabym, żeby więcej ludzi dostrzegło jak ten 
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problem jest dla nas ważny. Dlatego tak mocno doceniam świat Internetu i to, że można 

za jego pomocą uświadamiać, uczyć i zebrać rzeszę ludzi, aby zrobić coś dobrego.  

 

PB: Bardzo dziękuję za wywiad i poświęcony czas. Niesamowite ile pasji drzemie w 

człowieku.  

Patrycja Biernacka (IIA)  
 

Wizyta w teatrze 

  Dnia 17 lutego 2016 roku uczniowie klas 1b, 2a, 3b, 2t i 3t wybrali się do Teatru im. 

Aleksandra Sewruka w Elblągu na spektakl „My dzieci z dworca Zoo” opartego na reportażu 

Kaia Hermanna i Horsta Riecka o tym samym tytule. Dziennikarze w serii wywiadów 

przeprowadzonych w połowie lat 70 XX wieku, ukazali wstrząsający obraz młodzieży 

berlińskiej, która w latach 60 i 70, w okolicy dworca kolejowego Berlin Zoo, pozbawiona 

opieki i wsparcia popadała w narkomanię, alkoholizm, nędzę. Ten spektakl obrazuje 

rzeczywistość młodych ludzi, bez teatralnego ubarwienia. Dzięki temu przekaz jest tak 

dobitny. Dotyka samotności człowieka, jego cierpienia i problemów. Odtwórcy ról nie skupili 

się wyłącznie na kwestii uzależnienia, ale przede wszystkim na wewnętrznej walce 

bohaterów, na psychologicznych motywach ich działania. „My, dzieci z dworca Zoo” 

pokazuje jak łatwo jest stracić kontrolę nad własnym życiem, jak przerażające ma 

to konsekwencje i jak trudno jest wrócić do normalnego życia. To spektakl charakterów, 

emocji oraz słowa. Tutaj krzyczy człowiek i jego wnętrze. Widzowie mimowolnie stają się 

świadkami ludzkich dramatów. Sztuka robi ogromne wrażenie, porusza i z każdą minutą 

pochłania widza coraz bardziej. Grze aktorów towarzyszy odpowiednio dobrana muzyka. 

Spektakl zmusza do refleksji i uświadamia, że narkotyki są tym co daje złudny spokój 

prowadząc do zguby… 

mgr Tomasz Kizło 

Tysiąc lat w dwie godziny 

  26 lutego uczniowie trzecich klas wraz z nauczycielami zwiedzili Muzeum Historii 

Żydów Polskich w Warszawie. Wystawa składała się z ośmiu interaktywnych galerii, 

poświęconych różnym okresom. 

  Pierwszą z nich był las. Artystyczna instalacja prezentowała legendę o przybyciu i 

osiedleniu się Żydów w Polsce. Następnie przenieśliśmy się do wieku XUI i XVII, w których 

Żydzi polscy cieszyli się szeroką autonomią. W tym okresie rozwinęło się między innymi 

drukarstwo. Jedną z atrakcji dla uczniów była możliwość zrobienia własnej odbitki. Oprócz 

tego zdobyliśmy wiedzę na temat życia w miasteczku. Mogliśmy wejść do doskonale 

odtworzonego domu czy kościoła żydowskiego. Największym skarbem tej galerii była 

Synagoga- idealne odzwierciedlenie ówczesnej świątyni w Gwoźdźcu. Swoboda Żydów 
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skończyła się wraz z rozbiorami Polski, co wiązało się z emigracją. W związku z tym kolejną 

galerią był dworzec. Tutaj zobaczyliśmy stare bilety, które mogliśmy zabrać ze sobą. Później 

przechadzaliśmy się po multimedialnej ulicy. Odwiedziliśmy kino i kawiarnie, gdzie 

odkryliśmy bogate życie kulturalne tych lat. Najtrudniejszą i jednocześnie najciekawszą 

tematykę poruszała galeria „Zagłada”. Mała sala, nisko położony sufit i ciemne kolory choć 

na chwilę pozwalały poczuć się jak w getcie. Widzieliśmy opaski z Gwiazdą Dawida. 

Naszym oczom nie umknęły również drastyczne zdjęcia Umschlagplatzu, na którym 

gromadzeni byli Żydzi. Codzienność mieszkańców getta poznaliśmy dzięki cytatom na 

ścianach. Ponadto mieliśmy możliwość wgłębienia się w koncepcje obozów śmierci. 

Informacje o Auschwitz, Treblince czy Majdanku przyprawiały o dreszcze. Na końcu 

dowiedzieliśmy się jak wygląda życie Żydów powojnie aż do dziś.  

POLIN to muzeum nie tylko dla miłośników historii czy czasów wojny, to muzeum 

dla każdego z nas. Podczas zwiedzania mogliśmy znaleźć odpowiedzi na intrygujące pytania 

a przede wszystkim zapoznać się z historią Żydów Polskich. Uważam, że jest to miejsce 

godne uwagi. Otworzyło nam umysły na wiele spraw i z pewnością skłoniło do refleksji. 

 

Adrianna Siudzińska (3 C) 

 

Szkolne targi w Warszawie 

  Nie ubłagalnie zbliża się matura, co oczywiście wiąże się z wyborem odpowiednich 

studiów. Maturzyści mają do podjęcia bardzo trudną decyzje. Niektórzy już wiedzą czego 

chcą się uczyć w kolejnych latach, jednak inni nie. Nie jest to prosta decyzja. W związku z 

tym 26 lutego zorganizowana została szkolna wycieczka do Warszawy na targi. 

  Mimo tego, że wyjechaliśmy rano wszyscy byli pełni energii. Długą drogę umililiśmy 

poprzez śpiew i gry. Gdy dotarliśmy na miejsce udaliśmy się do Pałacu Kultury, bo właśnie 

tam odbyły się przeróżne prezentacje. W zależności od zainteresowań uczniowie mogli 

porozmawiać z przedstawicielami wybranych uniwersytetów czy politechnik. Dowiedzieć się 

więcej na temat kierunków, wymagań i rekrutacji. Było tam wiele szkół zarówno z naszych 

okolic jak i z dalszych części kraju. Pojawiły się również uczelnie zagraniczne. 

Zdecydowanie było co zwiedzać. 

  Uważam, że warto organizować takiego typu wycieczki gdyż ukazują uczniom szereg 

możliwości. Targi z pewnością poszerzyły naszą wiedzę i zachęciły do nowych wyzwań. 

 

Adrianna Siudzińska (3 C) 
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Wydarzenia sportowe  

Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Ponadgimnazjalnych 

w piłce nożnej chłopców 

  Dnia 24.09 2015 r. na Orliku przy ul. Sienkiewicza w Morągu odbyły się Mistrzostwa 

Miasta i Gminy Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej Chłopców. W turnieju 

wystartowały trzy drużyny: ZSL Morąg, ZSZiO Morąg oraz ZSCKR Dobrocin. Grano 

systemem „każdy z każdym”. Drużyna Zespołu Szkół Licealnych zajęła pierwsze miejsce i 

uzyskała awans na Mistrzostwa Powiatu. Poniżej wyniki: 

ZSL-ZSZiO 5:0 

ZSL – Dobrocin 10:1 

Dobrocin – ZSiO 4:2 

Najlepszym strzelcem turnieju został Damian Kowalski z ZSL. 

Drużyna ZSL wystąpiła w składzie: Segin Tomasz, Piasecki Tomasz, Bernatowski Daniel, 

Krysiak Przemek, Buluk Patryk, Przybysz Jakub, Kwaśny Bartosz, Krajewski Damian, 

Koprowski Damian, Kowalski Damian. Opiekun drużyny był mgr Ryszard Turczyński. 

Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w piłce nożnej chłopców 

  Dnia 28.09 2915 r. na Orliku przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie, odbyły 

się Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej Chłopców. 

W mistrzostwach startowały szkoły ponadgimnazjalne powiatu ostródzkiego. Poziom 

zawodów był niesamowicie wysoki. Reprezentacja Zespołu Szkół Licealnych z Morąga zajęła 

w tych mistrzostwach II miejsce przegrywając nieznacznie z drużyną ZS Rolniczych 0:1- 

mistrzem powiatu. Był to bardzo zacięty mecz. Poniżej wyniki drużyny ZSL: 

LO Ostróda - ZSL Morąg 1:4 

ZSZ im. S Staszica – ZSL Morąg 2:5 

ZSZ im. S. Petofi – ZSL Morąg 1:3 

ZS Rolniczych – ZSL Morąg 1:0 

Drużyna ZSL wystąpiła w składzie: Segin Tomasz, Piasecki Tomasz, Bernatowski Daniel, 

Krysiak Przemek, Buluk Patryk, Przybysz Jakub, Kwaśny Bartosz, Krajewski Damian, 

Koprowski Damian, Kowalski Damian. Opiekunem drużyny był mgr Ryszard Turczyński. 
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Mistrzostwa powiatu szkół ponadgimnazjalnych 

dziewcząt w piłce siatkowej  

 

  Dnia 26.11.15 r. w sali sportowej Zespołu Szkół Licealnych w Morągu rozegrano finał 

mistrzostw powiatu ostródzkiego szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt. 

Startowały 3 zespoły: ZSL Morąg, LO Ostróda i ZS Ekonomik Ostróda. 

Wyniki spotkań:  

ZSL Morąg - ZSZ Ostróda 0:2 

ZSL Morąg - LO Ostróda 0:2 

LO Ostróda - ZSZ Ostróda 2:0  

 

Ostateczna klasyfikacja : 

I miejsce LO Ostróda 

II miejsce ZSZ Ostróda 

III miejsce ZSL Morąg 

 

Drużyna ZSL wystąpiła w składzie: Magdalena Kamińska, Aleksandra Seweryn, Dominika 

Turowska, Klaudia Szczecińska, Aleksandra Latarska, Małgorzata Niedźwiecka, Ilona 

Boguszewska. Opiekunem drużyny była mgr Dorota Pietkiewicz.  
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Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego 

 

  Dnia 15.10 2015 r. w sali sportowej Zespołu Szkół Licealnych w Morągu z okazji 70-

lecia Szkoły został rozegrany Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego. W Turnieju 

wystartowały 4 zespoły: Gimnazjum nr 2, ZSL-Morąg, ZSZiO-Morąg i ZSCKR-Dobrocin. 

Drużyna ZSL wygrała swoje mecze, nie pozostawiając rywalom złudzeń. Wszystkie drużyny 

otrzymały pamiątkowe puchary, które wręczyła Pani Dyrektor Jolanta Jankowiak-Wydra. 

 

Wyniki Turnieju: 

I miejsce- ZSL-Morąg 

II miejsce- ZSZiO-Morąg 

III miejsce- Gimnazjum nr 2 

IV miejsce- ZSCKR-Dobrocin 

 

Patryk Buluk (2 A) 
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Życzenia świąteczne   

  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, tego jakże ważnego dnia w polskiej 

tradycji,pragniemy złożyć wszystkim - Dyrekcji, Gronu pedagogicznemu, Pracownikom 

szkoły i Uczniom najserdeczniejsze, szczere życzenia. Wiary, pokory, nadziei, ale także wiele 

wytrwałości, szczęścia, radości i sił do pracy i nauki. Pięknych, duchowych, wyjątkowych 

przeżyć i reflekcji w rodzinnej, ciepłej atmosferze. Wesołego Alleluja!  

Samorząd Uczniowski  

 

 


