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Od redakcji …
Drodzy Czytelnicy naszej szkolnej gazetki !
 W tym roku szkolnym oddajemy w wasze ręce pierwszy numer 
naszego czasopisma.
,,Trzynastka’’ nie jest zwykłą gazetką – to pismo o uczniach i dla 
uczniów.
Każdy może mieć swój własny wkład w powstawaniu pisma. 
Jesteśmy otwarci na wszystkie pomysły i sugestie.
Zachęcamy was także do wysyłania wiadomości na naszego e-
maila
szkolna.g@o2.pl
Pochwalcie się swoim talentem! 
Wszystko, co chcielibyście nam przekazać, może być anonimowe.
Będziemy wdzięczni za każdą formę udziału w tworzeniu gazetki.

 

Dzień Edukacji Narodowej 
Drogi Nauczycielu,
któryś całe życie Swoje 
poświęcił dla dobra 
młodzieży,
 Któż Ci te trudy zapłaci 
sowicie,
 Godne poświęceń zasługi 
odmierzy? 
Więc w dzień Twego Święta,
 Przyjmij skromne dary i 
zapewnienia, 
Że Twojej ofiary nigdy z 
pamięci Nam czas nie 
wymaże! 
Więc dziś Ci życzymy 
spełnienia marzeń, 
Byśmy naprawdę my - Twoi 
uczniowie, 
Stali się godni Ciebie - choć 
w połowie! 
Wszystkim nauczycielom 
najlepsze, najserdeczniejsze, 
najcieplejsze życzenia 
zdrowia, 
 Wyrozumiałości oraz 
cierpliwości.

W imieniu wszystkich 
uczniów życzymy Dyrekcji, 
Nauczycielom i 
Pracownikom Zespołu 
Szkół Licealnych w Morągu 
wszystkiego najlepszego- 
czerpania przyjemności z 
wykonywania zawodu,
zadowolenia z siebie i 
uczniów oraz spełnienia 
marzeń.  

Redakcja

Redaktor prowadzący
Aleksandra Puch
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1.Jak traktuje Pani posadę 
dyrektora szkoły?

Jest to wyzwanie życiowe. Nie 
ulega to wątpliwości ,że 
charakter pracy nauczyciela 
jest zupełnie inny niż charakter 
pracy dyrektora. Tak naprawdę 
jest to zdecydowanie bardziej 
funkcja administracyjna, a nie 
tylko dydaktyczna.

2.Jak wyglądała Pani edukacja? 
Gdzie zdobywała Pani swoje 
wykształcenie?

Edukacja typowa. Ukończyłam 
oczywiście liceum o profilu 
ogólnym i studia na 
Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Poza tym mam 
ukończone studia 
podyplomowe m.in. w zakresie 
administracji publicznej. 
Kończyłam wiele kursów dla 
własnej przyjemności, bo jak 
mijają dwa lata od zakończenia 
jakiej dłuższej formy 
doskonalenia, to szukam 
czegoś nowego i zaczynam się 
nudzić <śmiech>.

3.Kto jest dla Pani autorytetem 
godnym naśladowania?

We współczesnym życiu 
przykre jest to, że autorytety 
są dezawuowane . Nie ma 
należytego szacunku do 
osiągnięcia ludzi i ich dorobku 
życiowego. Jeżeli miałabym 
patrzeć na autorytety wśród 
osób, które spotkałam na 
swojej drodze, to w Waszym 
wieku niewątpliwym 
autorytetem była dla mnie 
nauczycielka języka polskiego. 
Osoba niezwykle kreatywna, 
bardzo otwarta i potrafiąca 
realizować własne projekty.

 

10 pytań do...

      8.Jaki jest Pani sposób na 
odpoczynek po ciężkim dniu 
pracy?

Czytam i rozwiązuję 
krzyżówki .Kocham czytać 
wszystko, książki, gazety....

      9.Czy praca w roli dyrektora 
szkoły daje Pani pełna satysfakcję 
zawodową?

Pewnie, że tak. Gdyby nie 
dawała, to na pewno by mnie 
tutaj nie było. Gdybym nie 
była nauczycielem historii, to 
chciałabym zostać 
prawnikiem. Jest to druga 
dziedzina ,która mnie bardzo 
fascynuje.

      10.Jaka jest Pani główna myśl 
przewodnia w życiu?

Staraj się postępować tak 
,żeby nie skrzywdzić drugiego 
człowieka i nie rób tego czego 
byś nie chciał aby stało się 
udziałem Twojego bliskiego.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
Pani spełnienia wszystkich 
marzeń i realizacji dalszych 
planów.

Dziękuję. 

4.Jakie rady dałaby Pani 
,,pierwszakom’’ i tegorocznym 
maturzystom?

Nie powiem nic 
oryginalnego o czym nie 
mówię na co dzień 
.Najważniejsze to 
systematyczna praca i nie 
zostawianie wszystkiego na 
ostatni moment. Szczęście 
pomaga tym, którzy 
pracują.

5.Czy ma Pani miłe 
wspomnienia z tegorocznych 
wakacji?

Tak, jak najbardziej. Bardzo, 
bardzo podobało mi się nad 
Wigrami mimo że w 
momencie, kiedy płynęłam 
stateczkiem po jeziorze, to 
wiało, lało i nie świeciło 
Słońce

6.Co najbardziej irytuje panią 
w zachowaniu uczniów naszej 
szkoły?

Nie ma czegoś takiego co 
by mnie irytowało. Raczej 
jest coś co mnie smuci. To 
zbyt lekki stosunek do 
obowiązków.

7.Proszę dokończyć zdania:

-Najbardziej boję się 
..rzeczy, na które nie mam 
wpływu
-Moim największym 
sukcesem jest... 
wychowanie dzieci, rozwój 
osobisty poprzez 
ukończenie wielu form 
doskonalenia oraz 
świadomość ,iż zwiedziłam  
kawałek świata.
-Nie przestanę wierzyć.. w 
człowieka
-Idealna książka to.. Julio 
Cortazar ,,100 lat 
samotności”

Wywiad przeprowadzili:
Aleksandra Puch

Aleksandra Seweryn
Adam Jojczuk
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Dnia 27 września 2014 roku na Stadionie Miejskim w 
Morągu odbyły się mistrzostwa szkoły w lekkiej atletyce klas 
pierwszych Zespołu Szkół Licealnych w Morągu. Zawody te 
zostały zorganizowane dzięki pracy naszych wuefistów i 
uczniów starszych klas . Mistrzostwa te miały na celu 
zintegrowanie nowych uczniów naszej szkoły. Zawodnicy 
mogli wykazać się swoimi zdolnościami oraz porównać 
swoje umiejętności z innymi w następujących 
konkurencjach: bieg na 100m, bieg na 400m, skok w dal i 
pchnięcie kulą.

Dziewczęta

Bieg na 100m
I miejsce – D. Mariańska kl. Ic
II miejsce – P. Biernacka kl. Ia
III miejsce – A. Dąbrowska kl. 

Ic

Bieg na 400m
I miejsce – N. Kryśkiewicz kl. 

Ib
II miejsce – A. Maj kl. Ib

Skok w dal
I miejsce – K. Kwiatek kl. Ia
II miejsce – A. Dąbrowska kl. 

Ic
III miejsce – D. Zawadzka kl. Ic

Pchnięcie kulą
I miejsce - P. Biernacka kl. Ia
II miejsce – M. Osiak kl. Ic
III miejsce – N. Kryśkiewicz kl. 

Ib

Dzień sportu klas I 

Wszyscy zwycięzcy zostali 
nagrodzeni dyplomami. 

Serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów. 

Chłopcy
Bieg na 100m
I miejsce – K. Kosiński kl.Ia
II miejsce – Sz. Wilczek kl. It
III miejsce – D. Łukasiak kl. It

Bieg na 400m
I miejsce – K. Grabowski kl. Ib
II miejsce – K. Kosiński kl. Ia
III miejsce – R. Ćwiek kl. Ib

Skok w dal
I miejsce – K. Kosiński kl. Ia
II miejsce – Sz. Wilczek kl. It
III miejsce – J. Masłowski kl. It

Pchnięcie kulą
I miejsce – K. Kania kl. It
II miejsce – J. Masłowski kl. It
III miejsce – K. Klimek kl. Ic

W zawodach najlepsi okazali się: 

Monika Dutkowska
Aleksandra Ohirko
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KILKA SŁÓW O ZAINTERESOWANIACH

A Ty? Jak myślisz? Co 
kolekcjonujesz?

Okazuje się, że każdy człowiek 
jest kolekcjonerem. Segregujemy 
i zbieramy nie tylko przedmioty, 
ale również myśli, wspomnienia – 
te dobre, jak i złe. W takim 
przypadku nie chodzi tu jednak o 
hobby. Nie wszystko to, co 
„zbieramy” wewnątrz siebie 
chcemy uzewnętrznić.
Celem kolekcjonerstwa jest 
bowiem tworzenie zbiorów, 
wystaw i pokazów .

 Trzeba uważać, aby 
kolekcjonerstwo nie zmieniło 

się w „zaawansowane” 
zbieractwo. Polega ono na 
nazbyt dużym gromadzeniu 

przedmiotów, które w 
większości, jeśli nie w całości, 

okazują się zbędne.

Hobby (pasja)– czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym 
od obowiązków. Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej 

dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejętności w pewnym 
określonym zakresie, albo też nawet z zarobkiem — głównym celem 

pozostaje jednak przyjemność płynąca z uprawiania hobby.

Ludzie kolekcjonują różne 
rzeczy: od znaczków 

pocztowych (filatelistyka), czy 
dawnych monet (numizmatyka), 

po książki (bibliofilstwo), czy 
papiery wartościowe 

(skrypofilistyka). Jaki jest sens 
gromadzenia tych rzeczy, 
zbierania ich w tak dużych 

ilościach? Dla jednych rzeczy te 
mają szczególną wartość ze 

względu na ich pochodzenie,  
koszt; inne mogły należeć  

wcześniej do kogoś z rodziny. 
Inni po prostu robią to dla 

przyjemności. Powodów można 
by podawać bez końca. Każdy 

zbieracz, kolekcjoner ma własną 
historię i przyczynę tego 

zajęcia.

W tym numerze tematem hobby i zainteresowań jest  
KOLE KCJONE RSTWO.

Kolekcjonerstwo jest 
zajęciem, które trwa latami, 

a może być nawet 
przekazywane z pokolenia 

na pokolenie. Joanna Paczkowska
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DEUTSCH WAGEN TOUR 
W NASZEJ SZKOLE!

Dnia 24.09.2014r. w naszej 
szkole odbył się projekt 
Deutsch Wagen Tour, w 
którym udział wzięli uczniowie 
klas I. Zadaniem projektu jest 
motywowanie uczniów do 
nauki języka niemieckiego i 
inspirowanie nauczycieli, do 
prowadzenia atrakcyjnych 
zajęć. Pani Magdalena 
Jurowska przedstawiła 
sposoby nauki w warsztatach, 
za które uczniowie byli 
nagradzani upominkami. 
Spotkanie przebiegło w 
następujący sposób: na 
początku odbyło się oficjalne 
powitanie, następnie 
uczniowie klas II odczytali z 
podziałem na role balladę 
Johanna Gottfrieda Herdera 
pt. „Erlkönigs Tochter” 
(„Córka króla Olch”). Na 
koniec rozstrzygnięto dwa 
konkursy: na plakat 
przedstawiający idiomy 
niemieckie oraz na 
prezentację o Bawarii. 
Nagrody były sponsorowane 
przez Deutsch Wagen Tour.

  

Zwycięzcy konkursu na 
plakat    przedstawiający 
idiomy niemieckie: 

I miejsce O. Lubańska kl. IIc
II miejsce E. Samsel kl. IIc
III miejsce N. Abramczyk kl. IIb

Zwycięzca konkursu na 
prezentację o Bawarii:

I miejsce A. Flaszka kl. I c

     Wyróżnienia: 
P. Biernacka kl. Ia
I. Sobolewska kl. Ic
M. Osiak kl. Ic.

W dniu 19.09.2104 r., 
uczniowie naszej szkoły 

stali się honorowymi 
dawcami krwi. Wykazali 
się odwagą oraz chęcią 

niesienia pomocy innym.

HONOROWI DAWCY 
KRWI W NASZEJ 

SZKOLE.

Byli to:
Kl. III a
Komosa Kinga
Betlej Michał
Dereziński Filip

Kl.III b
Klejnowski Bartek
Włodarska Martyna
Rudnik Kinga
Kaczmarek Żaneta

Kl. III c
Laszuk Dominika

Kl. III d
Siedlecka Pamela
Stangrecka Natalia
Sapieja Kinga
Jarosiewicz Weronika
Zubrzycki Karol
Słodownik Karolina
Sowa Dawid
Horoszczuk Weronika
Borowiec Tomasz

Kl. III e
Bielkuński Grzegorz
Pietrasik Klaudia
Brejnak Aleksandra
Grabowska Natalia

Kl. III t
Mozol Mateusz
Król Mateusz
Adamczuk Bartosz
Siedlecki Sebastian
Doniedczyk Piotr
Kowalski Damian

Wszystkim zwycięzcom i 
wyróżnionym gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.

Kl. IV t
Ciarciński Karol
Brzeziński Michał
Byczek Patryk
Rolka Patryk
Pankiewicz Karol
Bystrzycki Dariusz
Gumiela Jakub
Siergiej Patryk
Krajewski Mikołaj
Kątowicz Sylwia
Kornaś Mateusz

Zachęcamy innych uczniów do 
brania przykładu z wyżej 
wymienionych koleżanek i 

kolegów ;)

Agata Iwaszko
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W tym numerze przygotowaliśmy dla Was 

suche żarty i dwa labirynty.

Czas na chwilę rozrywki!

Dlaczego siatkarze piją wodę 
gazowaną?

- Bo po niej lepiej się odbija.

Jak nazywa się człowiek 
który liże parę wodną?

- Paralizator.

Blondynka bierze udział w 
teleturnieju. Prowadzący 

zadaje pytanie:
- Myli się tylko raz?

Blondynka myśli, myśli i 
odpowiada:
- Brudasy! 

Puk,puk:
- Kto tam?

- Ja do Jarka.
- A ja kombajn.

Pani Dyrektor szkoły 
wezwała rodziców Jasia:
- Państwa syn ściąga od 

swoich kolegów na 
wszystkich klasówkach!

- Tak, bo on cierpi na 
zespół Torrenta

Czemu Asterix nie wpuścił 
Rzymian do obozu?
- Ponieważ nie mieli 
strojów galowych.
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