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Dnia 14 października w naszym liceum odbyły się 
otrzęsiny klas pierwszych. Tegorocznymi organizatorami tej 
imprezy była humanistyczna klasa II b, zeszłoroczni 
zwycięzcy. Tematem przewodnim była muzyka. Każda z klas 
wylosowała odmienny styl: klasa „a”: rock, klasa „b”: 
reagge, klasa „c” disco polo, technikum: hip-hop.  Do zadań 
pierwszaków należało: przygotowanie przebrań. (każdy 
członek klasy musiał je posiadać) piosenki, (mocno 
wyrażającej rodzaj muzyki) profil danej klasy oraz 
konkurencji dla przeciwników.

Otrzęsiny
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O godzinie dziewiątej rano otrzęsiny rozpoczęły się 
uroczystym wystąpieniem Pani Dyrektor oraz 
przemówieniem przedstawiciela klasy organizacyjnej. 
Następnie zaczęły się konkurencje. Oscylowały one wokół 
tematu przewodniego, czyli: układanie tekstu znanych 
piosenek z rozsypanki wyrazowej, odgadywanie słów czy 
tytułów piosenek. Były również wyjątki, jak np.: ubijanie 
białek z jajek, którą to konkurencje przygotowali biol-
chemicy dla humanistów.

Impreza zakończyła się po kilku godzinach wygraną klasy I 
„c”. Zwycięzcom  składamy gratulację i życzymy życzymy 
powodzenia w organizowaniu otrzęsin za rok.powodzenia w organizowaniu otrzęsin za rok.

Alicja Maj

Konkurs 
Talentów

Podczas otrzęsin klas 
pierwszych odbył się również 
konkurs talentów. Wszystkie 
występy związane były z 
muzyką. Autorzy utworów 
postarali się, by wypaść jak 
najlepiej. Mimo niewielkiej 
grupy uczestników, 
dowiedzieliśmy się, że w 
naszej szkole są „ukryte” 
talenty. Było to dla wielu miłą 
niespodzianką. O to właśnie 
chodzi podczas takich 
konkursów – aby zaskoczyć  
publiczność czymś nowym, 
nieoczekiwanym. W konkursie 
nie chodziło o wyłonienie 
zwycięzcy. Bowiem każdy 
uczestnik udowodnił, że ma 
ogromny talent, nieprzeciętną 
wrażliwość i odwagę, by 
stanąć i wystąpić przed 
publicznością.

Właśnie poprzez muzykę 
można wyrazić uczucia, 
emocje. Można również 
wyrazić to, czego nie potrafią 
wyrazić słowa. Jest to jedna z 
dziedzin sztuk pięknych, która 
wpływa na psychikę człowieka 
przez dźwięki. 

 Muzyka jest jednym z przejawów 
ludzkiej kultury. Od zawsze 
towarzyszyła człowiekowi w pracy, 
zabawie, odpoczynku 
i obrzędach. Warto poznawać jej 
walory, aby uwrażliwiać swoje
serce oraz świat wokół nas.

Joanna Paczkowska



Plusy i minusy nowej matury 
ustnej z języka polskiego

W 2015 roku nasi koledzy i koleżanki będą zdawać po raz 
pierwszy maturę według nowej podstawy programowej. 

Postanowiliśmy rozważyć dobre i złe strony nowej matury 
ustnej z języka polskiego.

W pierwszym momencie 
przychodzą nam do głowy 
same wady, gdyż tak 
naprawdę uważamy, iż ta 
matura będzie trudniejsza od 
tej z ubiegłych lat. Nasza 
matura jest na pewno 
bardziej stresująca, gdyż nie 
wiemy czego ,się 
spodziewać. Możemy 
wylosować temat, dotyczący 
różnych tekstów kultury i 
epok literackich. Jest to duże 
utrudnienie dla ucznia, 
ponieważ ma ograniczone 
źródła i materiały do 
wykorzystania. Musimy liczyć 
się z tym, iż wylosujemy 
zagadnienie, do którego 
interpretacji, nie posiadamy 
wystarczającej wiedzy, co 
będzie wiązało się z 
koniecznością improwizacji. 
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Podobną maturę zdawali 
nasi rodzice i dali sobie 
radę. Nie załamujmy się i 
pokażmy innym, że my też 
możemy. Życzymy 
powodzenia przyszłym 
maturzystom ☺.

Zaletą nowej matury ustnej 
jest to, że mamy 
świadomość, iż punkty 
uzyskane przez nas są 
wynikiem naszej 
samodzielnej pracy. Komisja 
Egzaminacyjna może mieć 
pewność, że ocenia nas, a 
nie pracę osób trzecich.

Ognisko wśród 
przyjaciół

Szkolny Klub Wolontariatu 
przy Zespole Szkół 
Licealnych tak jak w 
poprzednim roku ponownie 
nawiązał współpracę z 
Ośrodkiem Szkolno-
Wychowawczym w 
Szymanowie. W tym celu, 
21 października odbyło się 
ognisko integracyjne z 
grupą uczniów naszej 
szkoły i grupą z 
Szymanowa.  

Uczestniczyło w nim  17 
wolontariuszy, którzy już nie 
raz wykazali się chęcią 
pomocy innym. Opiekunem 
naszych kolegów i koleżanek 
na tym spotkaniu była Pani 
Marta Rybska, która już 
kolejny rok opiekuje się 
naszymi wolontariuszami.

Oprócz dobrej zabawy i 
odnowieniu znajomości 
zostały podjęte rozmowy na 
temat dalszej współpracy i 
zadań które będą 
realizowane w tym roku 
szkolnym. Ustalono nowe 
działania które będą 
realizowane przez obie 
grupy. Tak jak w poprzednim 
roku liczymy na dobrą 
współpracę i przyjemną 
atmosferę w czasie 
wspólnych projektów. 
Zapraszamy również 
nowych uczniów do 
przyłączenia się do naszego 
klubu bo
 "Najbardziej niezmiennym i 
ważnym pytaniem życia jest: Co 
robisz dla innych?"( Martin 
Luther King Jr.)

Agata Iwaszko
Ola Kupczyk

Aleksandra Ohirko
Monika Dutkowska



 

Drużyna Technikum nr 2 najlepsza!

 

4

Uczniowie naszej szkoły mają 
kolejny powód do zadowolenia. 
W mistrzostwach Miasta i Gminy 
Morąg w piłce nożnej chłopców z 
rocznika 1995 i młodszych 
zorganizowanych dnia 1 
października 2014 roku dwie 
drużyny z naszej szkoły zajęły 
dwa pierwsze miejsca. Zawody 
odbyły się na boisku sportowym 
"Orlik" przy ul. Sienkiewicza w 
Morągu. Rozpoczęły się one o 
godz. 9.30. Głównymi 
organizatorami byli nauczyciele 
wychowania fizycznego szkół 
biorących udział w 
mistrzostwach oraz UKS "Piast" 
przy ZSL w Morągu. W zawodach 
udział wzięły następujące 
drużyny: Technikum nr II- ZSL , 
Liceum Ogólnokształcące- ZSL, 
ZSZ i Ogólnokształcących, i ZSZ 
i Ogólnokształcących II.
Mecze zostały rozegrane w 
systemie „każdy z każdym”. W 
sumie rozegrano 12 spotkań. 
Zawodnicy dali z siebie 
wszystko, jednak zwycięzcą nie 
mógł zostać każdy. 

Ostateczne wyniki 
mistrzostw:

I miejsce   Technikum nr 2-ZSL 
w Morągu   6:0
II miejsce  Liceum Ogól.- ZSL 
Morąg     4:2
III miejsce ZSZ i Ogól. 
Morąg               2:4
IV miejsce ZSZ i Ogól. II 
Morąg            0:6

Pierwszym trzem drużynom 
zostały wręczone dyplomy 
oraz puchary. W czasie 
mistrzostw został również 
wybrany najlepszy strzelec, 
którym okazał się S. Homza. 
Otrzymał on pamiątkową 
statuetkę. 

Z ZSL zostały wystawione 
drużyny o następujących 
składach:

Drużyna Technikum nr II:
Kowalski D., Segin  T., Runau 
K., Homza S., Rolka P., Osowski 
P., Wiżyń A., Kołecki D., Pełka A.

Drużyna Liceum:
Bernatowski D., Krajewski D., 
Jakonis T., Wyszogrodzki B., 
Buluk P., Kadylak A., Piasecki T., 
Kostrzębski K.

Zwycięskiej drużynie 
gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Aleksandra Ohirko
Monika Dutkowska



Koniec początków czyli 
pierwsze wrażenia w 

nowej szkole:

  

Joanna Paczkowska
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Patrycja Biernacka,
gospodarz I A,
klasy politechniczno-
menadżerskiej 
Jestem absolwentką 
Gimnazjum nr 1 w Morągu. 
Teraz uczęszczam do klasy o 
profilu politechniczno-
menadżerskim . Na początku 
trudno było mi się przyzwyczaić 
do nowej szkoły, ludzi i 
nauczycieli. Jednak po 
pierwszym tygodniu nauki 
spodobało mi się tu. Obawiałam 
się jak będzie wyglądała moja 
nowa klasa. Na szczęście 
wszyscy się zgraliśmy i czekają 
nas wspaniałe wspólne 3 lata.

Natalia Kryśkiewicz,
gospodarz I B,
klasy humanistycznej 
Jestem absolwentką Gimnazjum 
nr.1 im. Jana Pawła II w Morągu. 
Już w gimnazjum wiedziałam,że 
będę uczyć się w tym liceum. 
początkowo rozmyślałam nad 
klasą o profilu psychologiczno-
społecznym, jednak ostatecznie 
stwierdziłam, że pójdę na tzw. 
"humana".Mimo,że należę do 
osób otwartych i szybko 
klimatyzuję się w nowych 
miejscach, nowa szkoła mnie 
przeraziła. fakt bycia 
pierwszoklasistą i świadomość 
,że liceum to nie to samo co 
gimnazjum. Takie emocje 
trzymały się mnie przez pierwszy 
tydzień.Kolejne dni mijały na 
poznawaniu nauczycieli, 
nawiązywaniu nowych 
znajomości i oswajaniu się ze 
szkołą. Zostałam gospodarzem 
klasy oraz członkiem samorządu 
uczniowskiego, co bardzo mnie 
ucieszyło. Mam nadzieję, że 
razem z samorządem będziemy 
działać dla dobra szkoły.

Dominika Zawadzka,
gospodarz I C,
klasy medycznej
Po dwóch miesiącach w tej 
szkole bardzo mi się tu 
podoba. Nasza klasa jest 
zgrana, ale niestety wiele osób 
się z niej wypisuje. Poza tym, 
wygraliśmy otrzęsiny i mamy 
wspaniałego wychowawcę. Nie 
żałuję, że wybrałam liceum w 
Morągu.
Kuba Masłowski,
gospodarz I T,
klasy technikum 
informatycznego
Jestem absolwentem 
Gimnazjum w Małdytach. 
Właściwie od zawsze 
wiedziałem, że Technikum nr 2 
będzie szkołą, którą wybiorę. 
Pierwsze dni były dla mnie 
niepewne. Trudno mi było się 
zaklimatyzować, trochę 
tęskniłem za gimnazjum . 
Dzisiaj jednak mogę inaczej na 
to spojrzeć. Nawiązałem nowe 
przyjaźnie, poznałem lepiej 
nauczycieli. Ale Udało mi się też 
zostać gospodarzem. Myślę, że 
wszystko już będzie dobrze, a 
warunki będą sprzyjać 
kontynuowaniu nauki.

Trochę kultury i 
nauki, czyli klasy II na 

wycieczce
To była środa. Wyspani 
czekaliśmy na znak, by zająć 
miejsca w autokarze. Po 
dłuższej chwili ruszyliśmy, 
ciekawi wydarzeń i wrażeń z 
właśnie rozpoczętej wycieczki. 
Podczas jazdy towarzyszył nam 
śpiew szkolnego chóru 
męskiego, który wykonywał 
niezliczone utwory… nie było 
nudno!

W ten sposób dojechaliśmy do 
Centrum Nauki Eksperyment, w 
którym przez całe dwie godziny 
mogliśmy nauczyć się wielu 
ciekawych i przydatnych w życiu 
codziennym rzeczy, choćby…
jak nie dać się ochlapać wodą.
 Następnie wybraliśmy się 
do centrum Gdyni, gdzie 
każdy mógł zjeść coś 
ciepłego. Wreszcie 
skierowaliśmy się do 
finalnego celu naszej 
podróży. Czekał na nas teatr 
muzyczny. Po obejrzeniu 
spektaklu „Skrzypek na 
dachu” gotowi byliśmy na 
drogę powrotną. Pełni 
wrażeń i przeżyć z całego 
dnia, dotarliśmy bezpiecznie 
do domów.
Na pytanie: „Co najbardziej 
podobało Ci się na 
wycieczce?” usłyszymy 
różne odpowiedzi. Dla 
jednych – teatr był 
wykwintny, dla drugich – 
smaczna zapiekanka. Inny 
powie, że do gustu przypadł 
mu sposób powstawania 
wodnej paraboli, z której 
powstają trójkąty 
prostokątne. Tu odpowiedź – 
śpiew w autobusie; tam – …
nareszcie koniec!
Każda odpowiedź – jak 
najbardziej ważna. Każda 
chwila ujęta we właściwy 
sposób może stać się tą 
niezapomnianą. Warto o nią 
zadbać, bo każda zdarza się 
tylko raz!



Czas na chwilę rozrywki!
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Zagadka Einsteina
Obok siebie stoi 5 domów, każdy w innym 
kolorze. 
W każdym domu mieszka jedna osoba innej 
narodowości. 
Każda osoba ma swój ulubiony napój, pali 
jeden gatunek papierosów i posiada 
określone 
zwierzę. 
Żadna z tych pięciu osób nie pije tego samego 
napoju, nie pali tych samych papierosów, 
nie posiada tych samych zwierząt. 
Pytanie brzmi: Kto ma rybę? Oto wskazówki: 
· Anglik mieszka w czerwonym domu. 
· Szwed ma psa.
· Duńczyk pije herbatę.
· Zielony dom stoi z lewej strony białego 
domu. 
· Właściciel zielonego domu pije kawę.
· Osoba paląca Pall Mall ma ptaka. 
· Osoba w środkowym domu pije mleko.
· Właściciel żółtego domu pali Dunhill. 
· Norweg mieszka w pierwszym domu. 
· Palacz Malboro mieszka obok tego, co ma 
kota.
· Właściciel konia mieszka obok palacza 
Dunhill.
· Palacz Winfield pije piwo. 
· Norweg mieszka obok niebieskiego domu.
· Niemiec pali Rothmanns.
· Palacz Malboro ma sąsiada, który piję 
wodę. 

Nauczycielka do Jasia: 
- Przyznaj się, ściągałeś od Małgosi!
- Skąd pani to wie?
- Bo obok ostatniego pytania ona napisała: "nie 
wiem", a ty napisałeś: "ja też".

Jedzie blondynka rowerem i zatrzymuje ją 
policjant.
- Przepraszam, ale nie ma pani powietrza 
w tylnym kole.
Blondynka spogląda na koło i mówi:
- Ale tylko na dole...

Jak nazywa się urządzenie 
do usuwania twarzy?

-Odtwarzacz

Pyta się komar komara:
- Jak Ci idzie nauka latania?
- Dobrze. Jak mnie ludzie 
widzą, to klaszczą.

Jak nazywa się 
czarodziej, który odkrył 
zaklęcie otyłości?

- Mag Donald.

Dlaczego beton nie chodzi do 
pracy?

- Bo go wylali...
Co robią Piłkarze na 
drodze?

- Stoją w korkach



Ogłoszenia

7

Zawody w piłkę siatkowa
W naszej szkole odbędą się 
zawody siatkowe chłopców i 

dziewcząt.  Klasy 
zainteresowane turniejem 

proszone są o sporządzenie listy 
zawodników przez kapitanow i 
dostarczenie ich do nauczycieli 

wychowania fizycznego.  

Dawidowe Nakręcanie 
W naszej szkole 

organizowana jest akcja, w 
której jedynym wkładem 

ucznia jest przynoszenie do 
szkoły nakrętek od butelek. W 

ten prosty sposób możemy 
pomóc Dawidkowi w walce z 

chorobą. 
Pojemniki  na korki znajdują 

się obok sekretariatu i na 
pierwszym piętrze szkoły.

Zachęcamy do przyłączenia 
się do tej akcji wszystkich 

uczniów! 

Bruksela-Paryż-Waterloo-
Bretania
Jeśli jesteś uczniem klasy I lub II, 
znasz język angielski w stopniu 
komunikatywnym, nie boisz się 
ludzi, jesteś otwarty na 
problemy współczesnego świata 
weź udział w WYMIANIE 
MŁODZIEŻY ze szkołą francuską 
wiosną 2015 roku. 
Zapisy i szczegółowe informacje 
– prof.J.Horbacz i prof.S.Mazuro-
Kostyszyn.
Planowany przyjazd grupy 
francuskiej :27.04-04.05.2015
Planowany nasz wyjazd do 
Francji 04.06.-15.06.2015
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Wasze pomysły
Samorząd uczniowski zachęca 

wszystkich uczniów do 
przedstawienia swoich 
pomysłów i problemów 

dotyczących szkoły.  Można to 
uczynić poprzez wrzucanie 
anonimowych karteczek do 
skrzynki znajdującej się w 

sekretariacie.  

Zostań Świętym 
Mikołajem

06.12 w Polsce obchodzimy 
Mikołajki. Z tej okazji 

wpadliśmy na pomysł, aby 
zorganizować zbiórkę 
zabawek dla dzieci z 

przedszkoli i domu dziecka.

Liczymy na Waszą pomoc i 
mamy nadzieję, że razem 

uda nam się osiągnąć nasz 
cel.

Do 3 grudnia przy Sali nr 13 
będzie stał karton , do 

którego cały czas będzie 
można wrzucać zabawki.

Dziękujemy wszystkim, 
którzy zdecydują się pomóc i 
sprawić, że na buziach dzieci 

pojawi się uśmiech.  :-)

Klasa Ia
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