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"Spoczywaj w Morążu"
Umarł Bóbr, poetów król,
 I nie żyje.
Głupi był, wszedł na stół,
Spadł na ryjek.

Wleciał prosto do błota,
Kałuża zaiste niemała,
A że na dworze jest słota,
To grypa go prędko dorwała

Duch jego poezji był wporzo,
Lecz słaby miał bardzo 
organizm,
Ani się biedak obejrzał,
Już jakiś wirus go trawił.

"Bez kurtki znowu latałeś!"
Matka się jego wydziera.
"W kościele na dworzu stałeś!
Jak zwykle, jak co niedziela!"

"Azaliż, matulo, daj spokój,
To przecież jest błaha sprawa...
A tak w ogóle, to jak żeś
O wszystkim się dowiedziała?"

"Sąsiadka info mi dała
Naprzeciw świątyni mieszka.
W tym mieście przed moim 
wzrokiem
Nie umknie żaden koleżka!"

"Zaiste niesamowite,
Lecz nic już mi nie pomoże.
Na grypę zachorowałem
Przebity infekcji nożem

Leżeć tak będę przez tydzień!
Nie chodził na lekcje wcale...
Lecz przez ten okres dni 
siedmiu
Wybawię się jak w karnawale."

Tak oto się zarzekł nasz Igor,
Z życia nie stracił ni chwili,
Zmarł równo po tych siedmiu 
dniach
W Morążu mogiłę zrobili.
Stoi tuż za cmentarzem
Moc chwastów nagrobek 
przykryło
Cóż to za napis? "W Olsztynie
to by się nie zdarzyło"

~ Igor Bóbr

"Masakracja"
W pewnej mieścinie na Warmii
Zaczynał się nowy dzionek
Jak zwykle, po nieboskłonie
Krążyły kruki i wrony

Każdy z tych ptaków miał klasę
Niezwykle stylowo ubrane
W koszule i garnitury
Markowe, szyte na miarę

Wtem znikąd, ni stąd, ni zowąd,
Hejnału rozlega się wycie
Grany jest w tempie walca
Złej armii zwiastuje przybycie

Pędzi generał do króla
Podobno Igor go zwali
Siedział na krześle ze złota
W wielgachnej tronowej sali

Dowódca do nóżek upada
I tak oto mówi: "Jest sprawa,
Imbecyli jakichś banda
Bezmyślnie nas najechała

Czy oni nie mają pojęcia
Że zadzierają z Olsztynem?
Choćby ich były tysiące
My pokażemy swą siłę"

"Po kij ty jeszcze tu stoisz?"
Król rzecze, wstając niechętnie
"Zbierz naszą calutką armię
I rozgrom frajerów doszczętnie"

"Tak zrobię, królu Igorze
Twa wola na zawsze i wszędzie"
"Voila, a ja tymczasem
Wygłoszę dla ludu orędzie"

Tak zapowiedział, lecz zaraz
Jak został sam na sali
Mruknął: "Raczej nie!", i zajął
Się stosem przepysznych rogali

Tymczasem armia Olsztyńska
Do celu już maszeruje
Na koniu generał Rawsky
Misterny plan bitwy knuje

Spotkały się więc dwie grupy
Walczących o wolność, swe prawa,

Majątek - Igor trze ręce
"Ależ to będzie zabawa!

Z tej wieży mam świetny 
widoczek
Zapasy herbaty i chleba
Już wkrótce, mój wróg pozna 
prawdę
Z Olsztynem wygrać się nie da!"

Armie się starły w południe
Nie była to bitwa uczciwa
Szala zwycięstwa ku stronie
Jednej z nich wciąż się chyliła

Żołnierze z Olsztyna do bitwy
Wybornie przygotowani
Wszelkie wroga nadzieje
Wnet całkowicie rozwiali

Bogaci Olsztyńscy wasale
Orężem wysokiej jakości
I wizją życia w ich mieście
Łamali tym drugim kości

Nie mieli woli do walki
Przegrywy - ich oponenci
Bez marzeń, bez pracy, bez życia
Na nic się zdały ich chęci

Z niewyjaśnionych powodów
Cholernie uparci byli
Krzyczeli, że ich miasto rządzi
Drapali, pluli i bili

Wykrzykiwali zalety
Ich kraju, a potem padali
Na ziemię - lecz dziwnym trafem
O wadach nie wspominali

Z powodu sił dysproporcji
Potyczka się szybko skończyła
Zwycięzcom potrzebna była
Niewiele ponad godzina

Jedna z tych armii, rzecz jasna
Bitwę przegrała - zbiedziła.
Wygrywy wiedzą, że była
To ta, co Morąża broniła.

~ Igor Bóbr
Wszystkich uczniów naszej 
szkoły, piszących swoje własne 
teksty, zapraszamy do wysyłania 
ich na naszego maila

szkolna.g@o2.pl



 

Wrażenia uczniów gimnazjum 
po dniach otwartych  
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- Jak Ci się podobały dni 
otwarte w naszej szkole?
- Dni otwarte w liceum 
podobały mi się bardzo. 
Początkowa prezentacja  
przybliżyła mi kryteria 
poszczególnych profili, jakie 
znajdują się w szkole. 
Zwiedzanie każdej klasy dało 
nam wiele informacji o tym, 
jak funkcjonuje placówka. 
Najbardziej podobała mi się 
klasa fizyczna, gdzie 
uczniowie przeprowadzali 
ciekawe doświadczenia.
- Jakie widzisz perspektywy na 
przyszłość po ukończeniu 
naszej szkoły?
Szkoła otwiera wiele 
horyzontów moich 
zainteresowań. Myślę ze jest 
to miejsce gdzie mógłbym 
rozwijać moje pasje. Po 
ukończeniu tej szkoły z 
pewnością dostanę się na 
dobre studia.

Adam Pietrzak

- Jak Ci się podobały dni 
otwarte w naszej szkole? Czym 
się różniły od dni otwartych 
w innych szkołach?
- Uważam, że dni otwarte w 
szkołach są bezsensowne i 
pełne kłamstw. Każdy uczeń 
jest zobowiązany do 
opowiadania o samych 
dobrych stronach miejsca, w 
którym się uczy myśląc o nim 
negatywnie. Jednak miłym 
zaskoczeniem były dla mnie 
dni otwarte LO imienia Leona 
Kruczkowskiego. Oferta 
szkoły została ukazana 
przejrzyście przez licealistów, 
którzy podjęli w niej naukę 
oraz przez nauczycieli. 

,,Człowiek nietoperz”
Kryminalne spawy 

mrożące krew w żyłach,stare 
grzechy i nowe plamy 
sumienia. To wszystko można 
znaleźć w książce „Człowiek 
nietoperz” autorstwa 
Norwega, Jo Nesbø .

Policjant z Oslo, Harry 
Hole przyjeżdża do 
Australii,by zbadać sprawę 
zabójstwa jego rodaczki,Inger 
Holter.  Zostaje przydzielony 
pod opiekę Aborygenowi 
Andrew Kensingtonowi,stróża 
prawa w Sydney,który od 
samego początku stara się 
przekazać nowo poznanemu 
ważne szczegóły na temat 
zbrodni.

Kilkodniowy pobyt 
służbowy,który miał być tylko 
formalnością,zamienia się w 
chęć złapania mordercy za 
wszelką cenę.

Gdy początkowe tropy 
zawodzą, nie ma żadnych 
logicznych przesłanek na 
temat zabójcy,ani schematu 
działania, do gry wchodzi 
intuicja. Doświadczony 
konstabl zaczyna 
podświadomie łączyć fakty z 
tym, co podpowiada mu 
kolega po fachu. Do ostatnich 
chwil jednak nie zdaje sobie 
sprawy z wagi swoich 
domysłów. A do tych chwil 
mija za dużo straconego 
czasu... Czasu,który dobrze 
wykorzystany, posłużyłby do 
ocalenia życia kilkoro 
niewinnych ludzi i szybszego 
złapania mordercy.,który 
może czyhać na każdym rogu.

Jeśli lubisz nagłe zwroty 
akcji i uczucie napięcia,t 
książka z pewnością dla 
Ciebie. 

Spotkania 
z książką

Alicja Maj

Opowiadali nam co się dzieje 
w trakcie roku szkolnego, 
zabawne historie itp. 
Wszyscy byli naprawdę 
pozytywnie  nastawieni, 
dzięki czemu mogliśmy czuć 
się tam swobodnie. 
Zorganizowane były dla nas 
ciekawe zajęcia, które nie 
pozwoliły nam się nudzić, na 
przykład historyczne 
kalambury czy 
doświadczenia chemiczne i 
biologiczne. Sądzę, że były 
to jedne z najlepszych dni 
otwartych, na których byłam, 
ponieważ nie spotkałam się 
na nich z narzucaniem 
kontynuowania nauki 
właśnie 
w tym miejscu.

Aleksandra Szuba

- Czym kierujesz się 
wybierając szkołę 
ponadgimnazjalna?
- W wyborze szkoły kieruję 
się przede wszystkim wizją 
przyszłości. Chciałabym 
wybrać szkołę która da mi 
porządne wykształcenie, 
dzięki któremu rynek pracy 
będzie dla mnie otwarty, 
przez co łatwiej będzie mi 
znaleźć dobrze płatna prace, 
która będzie sprawiać mi 
przyjemność.
- Zdecydowałaś się wybrać 
szkołę w Morągu czy poza 
naszą gminą? Dlaczego?
- Nie jestem jeszcze pewna 
jaką szkołę wybiorę, choć 
trzeba przyznać że oferty 
szkół z poza naszej gminy są 
o wiele bardziej atrakcyjne.

Sylwia Żołnowska

Pytał Paweł Mucharzewski



Muzyczny Klub „Trzynastka”
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Lubisz śpiewać? Kochasz Muzykę? 
Umiesz grać na instrumencie, 
bądź chcesz się nauczyć? Klasy III 
naszej szkoły już się o to 
zatroszczyły! 
Pomysł ten nareszcie został 
zrealizowany. Dzięki 
zaangażowaniu i pasji 
naszych kolegów, powstała 
długo wyczekiwana salka 
muzyczna. Jak wiemy ze 
strony Muzyczny Klub 
„Trzynastka”, która znajduje się 
na portalu społecznościowym 
Facebook, chłopaki piszą:

„Stawiamy na rozwój i 
edukację muzyczną bo 
uważamy muzykę 
za życiową pasję i chcemy 
nią "zarażać" innych ;)
Nasze przedsięwzięcie jest w 
fazie realizacji: 
szukanie sponsorów, remont, 
kupno wyposażenia 
(nagłośnienie + instrumenty). 
Na naszej stronie będą 
ukazywały się informacje i na 
bieżąco będziemy was 
informować o tym, co udało 
nam się zrobić ;)
Jeśli chcesz nam pomóc, 
możesz przelać dowolną 
kwotę na szkolne 
stowarzyszenie "Trzynastka", 
wpisując w tytuł "Projekt 
Muzyczny"

Dane:
Stowarzyszenie Rozwoju 
Edukacji, Nauki i Kultury 
"Trzynastka" przy 
Liceum Ogólnokształcącym 
im. L. Kruczkowskiego w 
Morągu
11 Listopada 7 14-300 
Morąg
REGON: 280315821
NIP: 741-20-69-269
nr konta: 95 2030 0045 
1110 0000 0385 1720

Dziękujemy!”
Jeśli jesteście ciekawi i 
chcecie przeżyć wspaniałą 
przygodę z Muzyką, 
zapraszamy!

Podchody 
matematyczne

W poniedziałek 16.03.15 roku w 
auli ZSL odbyły się 
międzyklasowe zawody 
matematyczne, których hasło 
przewodnie brzmiało „Z 
matematyką i swoimi 
marzeniami buduj przyszłość, 
swój własny los”. Celem 
konkursu było pokazanie, iż 
matematyka nie musi być nudna 
a zadania skomplikowane, za to 
potrzebna jest kreatywność. W 
podchodach matematycznych 
wzięły udział reprezentacje 
wszystkich klas z wyjątkiem 
maturalnych. Każda drużyna 
miała do rozwiązania 10 zadań. 
Najlepszym zespołem w 
kategorii technikum okazali się: 
Szymon Wylota, Dominik Papis, 
Adrian Wiżyń z klasy I T, a w 
klasyfikacji liceum pierwsze 
miejsce zajęła drużyna 
reprezentująca klasę II a w 
składzie: Adam Jojczuk, 
Aleksandra Kupczyk, Paweł 
Mucharzewski. Zwycięskie 
zespoły w nagrodę otrzymały 
kalkulatory proste oraz 
pamiątkowe dyplomy. Oprawę 
fotograficzną zapewniła 
Aleksandra Puch – uczennica 
klasy II a. 

Joanna Paczkowska

Aleksandra Kupczyk
Adam Jojczuk
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