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Stawiam dwa założenia: 
po pierwsze, znaczna część z 
was zwykła stawiać sobie 
najróżniejsze postanowienia - 
czy to noworoczne, wakacyjne, 
weekendowe, jakiekolwiek. 
Mówię "was", bo osobiście 
zaniechałem tej praktyki 
dobrych parę lat temu. Po 
prostu w moim przypadku 
długoterminowe cele, których 
należy rygorystycznie trzymać 
się od początku do końca nie są 
w moim typie. Właściwie, to nie 
są w typie każdego, kto 
podobnie jak ja niespecjalnie 
potrafi zmobilizować się do 
czegoś jak na przykład 
codzienne bieganie  po okolicy 
przez pół godziny.

Drugie założenie: część z 
was tych założeń nie 
dotrzymuje. Hola, hola! 
Schowajcie te kije i ostre 
narzędzia... ja tylko wyrażam 
opinię! Która jest w moim 
mniemaniu raczej trafna. 
Narzucenie sobie wyzwania 
wymagającego  od siebie 
codziennego poświęcenia to 
ciężki kawałek chleba - słońce, 
ulewa, mgła, burza, trzeba 
wstać o szóstej trzydzieści rano 
i odbębnić dwudziestominutową 
gimnastykę ogólnorozwojową. 
To trochę ekstremalny przykład; 
tak serio to nie sądzę, że 
ktokolwiek z nas tak robi. 
Chociaż możliwe, że komuś się 
chce - nie wnikam. Mnie by się 
chyba nie chciało.

Chciałem porozwodzić 
się nieco na temat takich 
przedsięwzięć. Uprzedzam - 
nie mam na myśli ani 
codziennej rutyny (choćby 
chodzenie do szkoły lub 
pracy, bo to robimy wszyscy, 
a co za tym idzie nie można 
tego przedstawiać jako 
osobistego postanowienia), 
ani postanowień w skali 
makro (typu "Codziennie 
będe robił pięć brzuszków" - 
Łał. Niesamowite. Tylko się 
nie przećwicz). Mam na 
myśli postanowienia na 
WIELKĄ SKALĘ!

 Przez cały rok 
notorycznie omijałem lekcje 
WF-u, od nowego roku będę 
na każdej z nich! Do tej pory 
lekceważyłem naukę historii 
(przecież jestem na mat-
fizie/biol-chemie - historia 
chleba mi nie da), ale od 
jutra  zamierzam codziennie 
powtarzać przez czterdzieści 
pięć minut co najmniej! 
Zadbam o siebie i będę 
codziennie odwiedzał 
siłownię, nawet kupię sobie 
karnet! Przejdę na dietę 
(najlepiej na taką z ujemną 
ilością kalorii na dzień - 
bardzo skuteczna, polecam)! 
Odwiedzę na basen w każdy 
weekend...a nie, zaraz. 

Najbliższy basen jest w 
Ostródzie (a może to był 
Olsztyn? Nazwy takie 
podobne...), trochę daleko. A 
Morąg pływalni nie posiada... 
przynajmniej na razie.

Czy takie solenne 
przyrzeczenia się spełniają? 
Czy zwykle potrafimy w nich 
wytrwać dłużej niż kilka dni? 
Czy to jest dobry sposób na 
wprowadzenie zmian do 
swego życia?
Raczej nie...

Nie jest to najlepsza 
metoda, prawda? Całoroczne 
lenistwo nie jest trudne;  
cudowna zmiana w jeden 
dzień to co innego. Może 
lepiej stawiać sobie małe 
wyzwania mające 
jakiekolwiek szanse na 
spełnienie... A zresztą, 
nieważne. Od następnego 
miesiąca zaczynam chodzić 
na siłownię. Dzień w dzień 
godzina ćwiczeń! Już czuję 
efekty, mówię wam.

Nie martwię się 
ewentualnym 
niepowodzeniem. Jeżeli w 
tym roku nie podołam 
swojemu noworocznemu 
postanowieniu, kolejna 
szansa już w następnym 
roku!
I w jeszcze następnym.
I w roku po następnym roku.
I za trzy lata...

Igor Dąbkowski



 

Reminiscencje 
Studniówkowe  
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Jakie są twoje 
oczekiwania związane ze 
Studniówką? 
  Czego oczekuję na studniówce? 
Myślę że najważniejszą sprawą jest 
dobra zabawa – tego zazwyczaj 
oczekuję się od każdej imprezy – 
dobrego towarzystwa, pysznego 
jedzenia i oczywiście świetnej 
muzyki.  Ale Studniówka to nie tylko 
impreza, ale uroczystość, która 
pokazuje ,na jakim etapie życia już 
jesteśmy, przypomina, że zbliża się 
matura-  a później, studia i dorosłe 
życie. Ważne jest również to, w jakim 
gronie ją spędzamy.
 Mam nadzieję ,że ta uroczystość 
będzie czymś, co zapamiętam na 
resztę życia .

Tydzień później:

Jakie są twoje odczucia 
po studniówce? Czy 
spełniły się twoje 
oczekiwania? Czy jesteś 
czymś zawiedziony?
Czuję się usatysfakcjonowany w 
100% ! Firma organizująca bal 
pokazała swój pełen profesjonalizm 
przede wszystkim  pod względem 
wystroju sali ,która wyglądała 
niczym baśniowa sala balowa. 
Niezwykle interesujące było również 
menu.  Uroczysty polonez ,mimo 
kilku pomyłek, niezauważonych przez 
widownię, także wypadł znakomicie. 
Towarzystwo rówieśnicze oraz Osoba  
z którą miałem spędzić wieczór - 
wszyscy stworzyli niezapomniana 
atmosferę. Muzyka wspołtworzyła 
niezapomnianą atmosferę.
Dziękuję wszystkim, że byliście! 
Wytańczony i zadowolony 
stwierdzam, że na pewno 
zapamiętam to wydarzenie do końca 
swoich dni.

,,Klątwa siedmiu 
kościołów”

Książka autorstwa 
jednego z najpopularniejszych 
pisarzy czeskich  Miloša 
Urbana  pt " Klątwa siedmiu 
kościołów"  od razu wzbudziła 
moje zainteresowanie , choć 
nigdy dotąd nie sięgałam po 
literaturę czeską . Jej akcja 
rozgrywa się w Pradze po 
koniec XX wieku. Książka jest 
krótka i bardzo fajnie się ją 
czyta pomino braku szybkiej 
akcji. Urban zawarł w niej całą 
magię jesiennej Pragi ,opisał 
urzekające krajobrazy i 
przepiękne stare kościoły 
które tworzą  klimat tej 
niezwykłej powieści. Bo oto w 
tym właśnie jakże magicznym 
miejscu zostaje popełnionych 
siedem tajemniczych 
morderstw których sprawca 
pozostaje nieuchwytny. Miloš 
wprowadza nas w świat sekt i 
brutalnych zabójstw  bardzo 
powoli lecz gdy zostaniemy 
wprowadzeni pozostajemy do 
końca 

Polecam tę powieść 
serdzecznie:

Natalia Piórkowska 
   

„Tajemnica Siedmiu 
Zegarów”

„Tajemnica Siedmiu 
Zegarów” Agaty Christie, 
królowej kryminałów- to książka 
pełna zagadek, powikłań i 
niedomówień połączonych z  
atmosferą budzącą 
podekscytowanie.

Akcja zaczyna się w 
wiejskiej posiadłości 
„Chimneys”. Niewinny, nocny 
żart gości, ma nad ranem 
zgubne skutki. Następnego dnia 
okazuję się, że „ofiara” dowcipu 
nie przeżyła ostatniej nocy. Nie 
była to śmierć zwyczajna, gdyż 
młody mężczyzna jeszcze 
poprzedniego wieczoru czuł się 
wyśmienicie.

Nic nie jest w stanie 
wmówić przyjaciołom 
zmarłego,że Gerry odszedł od 
nich na skutek pomyłki. 
Zaczynają śledztwo na własny 
rachunek. Dowiadują się o 
tajemniczej organizacji 
przestępczej, podstępem 
wkradają do jej siedziby. 
Tymczasem dochodzi do 
kolejnej śmierci...

Cała akcja książki jest 
dobrze skomponowana. 
Pojawianie się nowych postaci, 
zwroty akcji i wiele wątków 
pobocznych czynią ten kryminał 
czymś, od czego nie można się 
oderwać. Zaczynasz myśleć 
tylko o tym, kto jest mordercą? 
Czy to nowy służący? Tajna 
organizacja? Może wróg? Czy 
dobro na pewno jest dobrem, 
zło złem, a przyjaciel 
przyjacielem? Przekonajcie się 
sami...

Poleca:
Alicja Maj

Pytał Adam Jojczuk

Spotkania z książką



Wywiad z Dominiką Sobieraj
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Powiedz mi czym różni się nauczanie 
w twojej aktualnej szkole a naszej, 
które według ciebie jest lepsze ?

Na pewno jedną z zalet mojej 
obecnej szkoły jest bardzo 
indywidualne podejście do 
ucznia. Każdy ma tutaj 
możliwość wybrania dowolnych  
przedmiotów, jak i ich 
ilości.Wiąże się to jednak z 
bardzo trudnym do ułożenia 
planem lekcji skutkiem czego 
lekcje zaczynają się o 7:00, a 
kończą nawet o 17:40. Kolejnym 
negatywnym tego następstwem 
jest duża liczba okienek (szkoła 
zapewnia oczywiście miejsce do 
odpoczynku i nauki w tym 
czasie, a osoby mieszkające w 
Internacie mogą po prostu iść do 
pokoju).  Wracając jednak do 
indywidualnego podejścia, 
szkoła dokłada wszelkich starań, 
 by rozwinąć talenty swoich 
uczniów - są tu organizowane 
zajęcia z wszystkiego, na co 
zbierze się kilkuosobowa grupa 
chętnych. Wielką zaletą są także 
wykłady organizowane przez 
trójmiejskie uczelnie. Szkoła w 
Morągu nie ma możliwości 
organizowania częstych 
przyjazdów wykładowców,  ale 
mimo to uważam,  że stara się 
umożliwiać uczniom kontakt ze 
światem studiów. Mimo 
ograniczeń finansowych 
organizuje również wiele kółek 
zainteresowań oraz takich, które 
mają pomóc uczniom słabszym 
wyrównać swój poziom. 

Jak to się stało, ze wybrałaś akurat 
tą szkołę, czemu ta a nie inna, co cię 
w niej pociągało i w ostateczności 
czy żałujesz podjętej decyzji ?  
 
 LO 3 w Gdyni jest najlepszym 
liceum w północnej Polsce 
według rankingów - zamiar 
dostania się do niego powzięłam 
już w gimnazjum. Czytałam 
wiele o tym, jakie stwarza ona 
możliwości i bardzo chciałam się 
tu dostać.  Wiedziałam jak 
trudne to jest i jak niewielu 
uczniów zostaje przyjętych 

( biorąc pod uwagę liczbę 
chętnych ) i to tym bardziej 
motywowało mnie do pracy. 
Na szczęście tytuł laureata 
zapewnił mi miejsce w tej 
szkole. 

Co Ci się podoba w nowej szkole, 
czego nie ma u nas oraz na 
odwrót co bardziej podobało Ci 
się Morągu a brakuje tego w 
szkole w Gdyni?

Na pewno wspominane już 
wykłady na uczelniach i 
zajęcia dodatkowe są wielką 
zaletą Trójki. Także ilość 
organizowanych konkursów i 
akcji charytatywnych 
( dosłownie co drugi dzień 
można zobaczyć na korytarzu 
stoiska z jedzeniem 
sprzedawany w jakimś 
szczytnym celu! ) jest 
imponująca. Sprawdziany 
wszelkie piszemy jednak w 
klasach (ławki są pojedyncze, 
więc jest ku temu możliwość), 
a mi osobiście brakuje 
chłodnego klimatu 
przestronnej drewnianej auli 
Morąskiego liceum. Na pewno 
niewielka liczba okienek i 
zaczynanie lekcji o 8:00 były 
dla mojego zdrowia bardzo 
korzystne. Nie wspomnę już o 
powrotach do           domu, 
czekającym ciepłym obiadku i 
popołudniowych spotkaniach 
z ukochanym... - tu trzeba o 
tym zapomnieć. 

Czy Twoje wyniki w nauce dalej 
są takie wysokie? Czy utrzymałaś 
poziom? 

Już na pierwszym zebraniu 
wychowawca powiedział 
mojej mamie : "Proszę nie być 
złym na Dominikę,  że nie 
przynosi szóstek. Sama się 
przekona, że w tej szkole 
mieć trójkę,  znaczy być 
bardzo dobrym. I 
rzeczywiście,  poziom jest 
nadzwyczaj wysoki. Duże 
znaczenie ma sprawiedliwe 

ocenianie procentowe, nie 
stopniowe. Ocena stawiana jest 
dopiero na koniec roku ze średniej 
procentów ( na 5 jest to powyżej 
85%). Moja semestralna średnia 
wynosiła 5. Pomimo wymagań,  
nadal zdecydowanie jestem w 
czołówce.

 Czy tęsknisz za Morągiem? Czy 
czegoś/kogoś Ci tam brakuje?

Na pewno jakaś tęsknota jest we 
mnie, szczególnie za najbliższymi. 
Jednak nie pałam miłością do 
małych miast  i zdecydowanie 
ogromne i piękne Trójmiasto jest 
idealnym miejscem dla mnie. 

 I ostatnie pytanie z naszej strony jakie 
jest podejście nauczycieli do uczniów w 
tamtej szkole, czyn różni się od 
podejścia naszych nauczycieli?

Ciężko porównywać te dwie 
sprawy z prostej przyczyny. 
Gdyńscy nauczyciele mają w klasie 
elitę północnej Polski i mogą 
pozwolić sobie na lekcję w formie 
swobodnego wykładu o bardzo 
wysokim poziomie.  Tu, w Morągu,  
kiedy uczniowie są bardzo różni,  
nie można bardzo zawyżyć 
poziomu,  by nie pokrzywdzić tych 
jeszcze doganiających materiał. 
Na koniec pozdrawiam moją byłą 
klasę 2A, niezwykle sympatyczną 
4T oraz wszystkich nauczycieli i 
pracowników szkoły!

Jak widać zmiana szkoły ma swoje 
wady jak i zalety, niektórzy z takiego 
wyboru są zadowoleni inni mniej, 
jednak zawsze niesie to ze sobą nowe 
doświadczenie, które na pewno przyda 
się w późniejszym życiu, My jako 
redakcja życzymy Dominice wielu 
sukcesów i dalszego zapału do pracy.

Wywiad przeprowadzali:
Ola Seweryn

Paweł Mucharzewski



WYCIECZKA DO LASU – HISTORIA PRAWDZIWA 
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20 styczeń - ostatni 
wtorek przed feriami. Tego dnia 
było mroźno. Padał śnieg, wiał 
mroźny wiatr a wszystkie klasy 
drugie (prawie wszystkie) 
wyruszyły… do nieznanego 
lasu. Już o godz. 8.45 
zarządzono zbiórkę. Uczniowie 
ubrani w czapki, szaliki i 
rękawiczki nie wiedzieli jeszcze, 
co będzie ich czekać. Wyruszyli. 
Szli w nieznane. 

Gdy znaleźli się przy 
wejściu do lasu, zostali 
podzielni na trzy grupy. Każda z 
nich dostała wskazówkę, gdzie 
szukać skarbu i kompas, 
którym, niestety, niewielu z nas 
potrafiło się posługiwać. Gdy w 
końcu po wielu poszukiwaniach 
znaleźli to, czego szukali, 
okazało się, że w środku 
znalezionej paczki jest 
krótkofalówka, zapałki, i kilka 
kartek z dziwnymi znakami 
(wiemy o tym, bo otworzyliśmy 
paczkę, a dopiero potem 
powiedziano nam, że mamy na 
razie tego nie robić). I zaczęło 
się. Tajemniczy głos przez 
krótkofalówki podawał nam

 instrukcje do kolejnych zadań. 
Jednak co jakiś czas przez 
walkie-talkie „ przypadkowo” z 
nieznanych nam przyczyn i 
źródeł docierała do nas muzyka. 
Jedno z pierwszych zadań 
polegało na rozpoznaniu 
gatunków drzew. Jak się 
okazało- klasy drugie

 nie są w tym najlepsze.
Kolejnym 

wyczerpującym nas zadaniem 
było odnalezienie w 
skrywającym wiele sekretów 
lesie naszego kolegi, 
ubranego w zielony strój, 
przykrytego zielonym 
materiałem, schowanego w 
zielonych krzakach pod 
zielonym drzewem. Za 
wskazówkę służył nam 
jedynie piskliwy dźwięk 
gwizdka. Jednak nie było to 
zbyt pomocne, gdyż echo 
roznosiło się po całym lesie. 
W czasie poszukiwań osoby 
wyznaczone do tego zadania 
spotkały się z niezwykle 
przejmującym i strasznym 
przeżyciem. Kiedy szli oni 
między krętymi ścieżkami, 
lasu usłyszeli cichy szelest, 
który w miarę czasu rósł. 
Zdawało się, że to, co czai się 
przed nimi, jest coraz bliżej. I 
nagle pojawiło się. Co? Mały 
zajączek. Mimo wszystko było 
to dość przejmujące. Po 
zakończeniu tego zadania 
szliśmy coraz głębiej w 

ciemny las. A dalej czekało na 
nas już czwarte zadanie w 
postaci nitki rozwieszonej 
pomiędzy dwoma 
patyczkami. Naszym 
zadaniem było rozpalenie 
ogniska pod nią tak, aby 
ogień ją przerwał. W końcu 
rozwiązała się tajemnica, 

po co nam zapałki.
Następnie kazano nam 

wyciągnąć bandaże, które również 
były w paczce (o czym mieliśmy nie 
wiedzieć) i obandażować wskazaną 
część ciała u wybranego 
przedstawiciela grupy. Mimo, iż 
każdy z nas szkolił się w pierwszej 
pomocy założenie opatrunku na 
zimowej kurtce lub na głowie 
najwyższego kolegi z klasy nie było 
wcale proste.  

Szóste i ostatnie zadanie to 
przeprawa przez śmiercionośne 
lasery (był zbudowany z żółtej nitki 
rozwieszonych między drzewami). 
A po wykonaniu tego zadania 
wszystkie trzy grupy razem udały 
się na upragnione i wymarzone 
ognisko. Byliśmy już bardzo głodni i 
zmarznięci! Niektórzy z nas po 
całym dniu biegania po lesie mieli 
„zaspy” w kapturach i 
„bałwankowe” czapki. Na ognisku 
nie tylko była możliwość zjedzenia 
ciepłej kiełbaski i ogrzania się, ale 
również pośpiewania sobie, 
ponieważ nasza wspaniała 
koleżanka zabrała ze sobą gitarę. 
Tak więc, gdy wszyscy byli już 
najedzeni i w miarę możliwości 
ogrzani (jeżeli było to w ogóle 
możliwe) nadszedł czas, aby 
wyruszyć z powrotem do domu, z 
czego większość osób była 
uradowana. Niektórzy jednak woleli 
dłużej zostać przy ciepłym ognisku. 
W końcu postanowiono, że 
podzielimy się na dwie grupy. Jedna 
miała wyruszyć, a druga zostać 
trochę dłużej. Nasz pierwszy błąd 
pojawił się na samym początku. Tuż 
po wyjściu z terenu leśniczówki, na 
którym było ognisko, skręciliśmy w 
złą stronę. Zanim się 
zorientowaliśmy przeszliśmy już 
kilkaset metrów, jednak ktoś uznał, 
że drogi te i tak w końcu się 
skrzyżują, tak więc nie ma sensu 
wracać. A więc szliśmy dalej… Po 
jakimś czasie nie wiedzieliśmy już, 
gdzie jesteśmy. I nawet GPS 
niewiele nam mówił. A my nie 
mogliśmy nawet wezwać pomocy. 
Dlaczego? 

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Bo po zapytaniu, gdzie 
jesteśmy, musielibyśmy 
odpowiedzieć: „Gdzie jestem? 
No jak to gdzie, w lesie. Co 
mam obok – drzewo. A co dalej 
- drugie drzewo. Jakie? Skąd 
mam wiedzieć! Wszystkie są 
takie same.” Tak więc mając 
niewielkie nadzieję, iż wrócimy 
na kolację szliśmy dalej. I w 
końcu zobaczyliśmy upragniony 
element cywilizacji – tory. „Ale 
zaraz – wcześniej nie 
przechodziliśmy przez żadne 
tory w lesie” Jednak tuż za 
torami, które zdecydowaliśmy 
się przekroczyć, ujrzeliśmy 
drugi element cywilizacji. Była 
to ulica, po której jak na złość 
prawie nic nie jechało. A my 
nadal nie wiedzieliśmy, w którą 
stronę iść. Na szczęście na 
horyzoncie ukazał się wóz 
straży miejskiej. Poinformowali 
nas oni, w którą stronę do 
Morąga oraz ku naszemu 
zdziwieniu na pytanie „ gdzie 
jesteśmy? ”, odpowiedzieli, iż w 
Kretowinach. Według naszych 
(luźnych) kalkulacji 
nadrobiliśmy jakieś 5-7 km. Była 
to wycieczka, której nikt z nas 
nie zapomni, a szczególnie 
nasze obolałe nóżki. 
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Suchary I łamigłówki
Szkoła jest jak biedronka:
codziennie niskie [o]ceny Co robi 9.50 zł w portfelu?

Ledwo dycha
Baca stanął przed sądem.

Sędzia pyta:
- Czy to wy zabiliście swojego 

sąsiada?
- Tak

- A czym zabiliście?
- Gazetą

- A co było w tej gazecie?
-Nie wiem nie czytałem.

Przychodzi zasapany Jasiu do 
klasy. Pani pyta: 

- Jasiu, co się stało? 
Jasiu mówi:

 - Goniło mnie 2 starszych 
panów.

 - Coś ci się stało? - pyta pani. 
- Nie, nie, ale zabrali mi 

wypracowanie z polskiego.

Na rysunku ułożone są cztery 
kwadraty z 16 zapałek. Zamień 
położenie trzech zapałek, żeby 

powstało pięć kwadratów. 

Piłkarzyki na kartce
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