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Przede wszystkim życiu: TAK! 
06 listopada 2013 

 

Szanować życie jako takie, szanować każde życie to jest początkiem wszystkiego, bo 
przecież najbardziej podstawowe prawo człowieka to prawo do życia. 

Taka refleksja towarzyszyła czwartkowym katechezom w klasach I w II Liceum 
Ogólnokształcącym w Nowogardzie. Wykłady te poprowadził zaproszony przez ks. Marcina 
Gudełajskiego wolontariusz „pro-life” Marek Mozga - członek Katolickiego Stowarzyszenia 
Civitas Christiana w Szczecinie. Zaproszony gość przedstawił krótką prelekcję na temat obrony 
życia i związanych z nim problemami takimi jak aborcja i in vitro. Ciekawe argumenty oparte na 
krótko metrażowych filmach oraz osobiste doświadczenie cieszyły się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów. Nawiązała się wrzawa dyskusja młodzieży z prelegentem, w której zostały 
rozjaśnione problemy dotyczące obrony ludzkiego życia. Dziękujemy Markowi za przybycie do 
naszej szkoły i podzielenie się zdobytą praktyką w kwestii ochrony życia.  

W czasie refleksji jak refren w piosence przeplatała się myśl: „Wszyscy zatem mamy nieść 
naszemu bliźniemu posługę miłości, broniąc jego życia i wspomagając je zawsze, a zwłaszcza 
wówczas, gdy jest słabe lub zagrożone. Powinniśmy troszczyć się o nie tylko jako jednostki, ale 
także jako wspólnota, czyniąc z bezwarunkowego szacunku dla życia ludzkiego fundament 
nowego społeczeństwa. Jesteśmy wezwani, aby kochać i szanować życie każdego człowieka oraz 
dążyć wytrwale i z odwagą do tego, by w naszej epoce, w której mnożą się zbyt liczne oznaki 
śmierci, zapanowała wreszcie nowa kultura życia, owoc kultury prawdy i miłości.”( Bł. Jan 
Paweł II) 

Trzeba aby każdy z nas podjął jakieś zadanie w obronie ludzkiego życie od poczęcia do 
naturalnej śmierci, czy przez wytrwałą modlitwę czy własne świadectwo! 

(Uczniowie klas I IILO) 
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Jak to jest w PRYWATNEJ KLINICE? 
06 listopada 2013 

 

…czyli kolejne zachłyśnięcie się teatrem i sztuką… 

Wtorek, 22 października br..Ciepłe, słoneczne, późne 
popołudnie, bezchmurne niebo, spokojne. Gdzieniegdzie 
dywan z szeleszczących i kolorowych liści. Wymarzona 
złota Polska jesień. My - uczniowie II Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowogardzie pod nadzorem 
naszego katechety ks. Marcina Gudełajskiego wybraliśmy 
się do Teatru Polskiego w Szczecinie na przedstawienie pt. 
Prywatna Klinika, by „łyknąć” troszkę kultury.  

Na spektakl - mimo, że odbywał się wieczorem - 
wpadliśmy do teatru prawie na ostatnią chwilę. Wciąż 
z żywymi wrażeniami ostatnich godzin lekcyjnych. 
Zasiedliśmy na widowni znając jedynie ogólny zarys sztuki 
i obsadę. Zgasły światła. Na scenie pojawiła się Olga 
Adamska (Harriet) i Zbigniew Filary (Gordon). Parę minut 
później doszliśmy do wniosku, że John Chapman i Dave 
Freeman, autorzy sztuki, z tytułem trafili w dziesiątkę. 
Stres codziennych dni zszedł z nas po drugiej salwie 
śmiechu, a kolejne szybko doprowadziły nas do bólu 
brzucha. 

Pewnego pięknego dnia w mieszkaniu pewnej atrakcyjnej kobiety powstaje niezwykłe 
zamieszanie z udziałem jej kochanków, ich żon, jej najlepszej przyjaciółki i ... byłego męża. 
Początkowe poważne tarapaty zamieniają się w splot dowcipnych sytuacji toczących się 
w zawrotnym tempie, ale zakończonych happy endem. 

W sztuce tej, której reżyserem jest Stefan Szaciłowski znaleźć można wszystko co jest 
potrzebne do nieskrępowanego dowcipu. Poligamiczny romans (ona jedna - ich dwóch), 
konspiracja, zazdrość, kłamstwo, intryga, plus jeszcze mamusia, ryba, jajka i butelka wódki. 
Moglibyśmy przytoczyć dokładną fabułę tej opowieści, ale z jednej strony nie chcemy psuć 
zabawy tym, którzy na spektakl kiedyś się wybiorą, z drugiej jest ona tak zawiła, że na pewno 
byśmy się pogubili.  

Dlaczego warto iść na tę farsę? Ponieważ takiej dawki dobrej zabawy pochodzącej zarówno 
z tekstu scenariusza jak i z samej gry aktorskiej dawno nie doznaliśmy. Genialność żartów, 
gagów, intrygi pochodzi z ich prostoty i świetnie poprowadzonego biegu wydarzeń. Kobieta 
mająca dwóch kochanków, którzy nie wiedzą o sobie, jej mąż, przyjaciółka i żony wspomnianych 
panów zabrane w dwupokojowym mieszkaniu to aż nadto, by wypełnić dwie godziny świetną 
zabawą. A każdy znajdzie tu coś dla siebie. Jest wulgarny humor portowy, feministyczny dowcip 
mieszczański, kabaret z serii „mówi żona do męża”, cięty sarkazm którego nie powstydziłby się 
dr House ani Kuba Wojewódzki, a to wszystko polane lekkostrawną angielską manierą. Uczta 
dla ducha w najlepszym wydaniu. W tym miejscu pragniemy zaznaczyć, że wspomniany ból 
brzucha wywołany śmiechem to zasługa Katarzyny Bieschke, której rola Anny, a zwłaszcza jej 
genialne riposty były mistrzowskim pokazem szermierki słownej. 

Cóż możemy więcej dodać? Chyba jedynie to, że na wspomnienie wieczoru w Teatrze 
Polskim mimowolnie się uśmiechamy i polecamy obejrzeć tę farsę tym wszystkim, którzy chcą 
„łyknąć” trochę humoru i radości.  

(Uczniowie LO) 
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Stypendia Prezesa Rady Ministrów. 
26 listopada 2013 

 

25 listopada 2013 ponad 180 uczniów województwa zachodniopomorskiego otrzymało 
stypendia Prezesa Rady Ministrów. Stypendium takie może być przyznane jednemu uczniowi w 
każdej szkole ponadgimnazjalnej. W imieniu Premiera wyróżnienia wręczał wojewoda 
zachodniopomorski Marcin Zydorowicz. 

Stypendium otrzymują uczniowie o najwyższej średniej, nienagannym zachowaniu oraz 
działalności pozalekcyjnej. 

W naszej szkole stypendium uzyskała Barbara Pawłowska uczennica klasy IIIc. 
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Czego nie widać w teatrze.... 
27 listopada 2013  

 

 
 

...to mogli zobaczyć uczniowie naszej szkoły, którzy połączyli oglądanie spektaklu "Czego 
nie widać" ze zwiedzaniem Teatru Polskiego. Wejście na scenę i przyjrzenie się scenografii już 
gotowej do spektaklu, wizyta w garderobie, wtajemniczenie w teatralne i scenograficzne 
chwyty, anegdoty, spacer wąskimi korytarzami po zapleczu, próby na małej scenie 
i w kabarecie.....Tylko tak można naprawdę poczuć atmosferę teatru, jego magię i tajemnicę.... 

Dzięki uprzejmości pana Mirosława Kupca udało nam się naprawdę zobaczyć to, czego nie 
widać. A potem oglądanie sztuki i wspólne zdjęcie z aktorami. Prawdziwa teatralna przygoda. 

IK  
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Magia obłoków 
27 listopada 2013 

 

 

Jesienny wieczór 21 listopada 2013 roku. Duża scena Teatru Polskiego w Szczecinie. Magia 
muzyki, ruchu, efektów multimedialnych, gry, dźwięku, słowa...Piosenki znane, ale bardziej te 
mniej znane, m.in. Marka Grechuty, Andrzeja Zauchy, Grzegorza Turnaua. Spojrzenie na siebie i 
na innych z perspektywy kosmosu, wszechświata. Przewodnik oprowadzający po muzeum 
ludzkości....Oryginalne utwory wzbogacone o komentarz szczecińskiego rapera Łonę, pytania o 
sens bycia, próba stawiania mostów między pokoleniami, potrzeba bliskości. Co z tego 
zabrzmiało prawdziwie? Czy udało się spotkać w magicznej rzeczywistości? Opinie o spektaklu 
różne, różne kosmosy ludzkich spraw, różne wrażliwości,ale niektórych magia zaczarowała, inni 
czekają na swój czas w świecie, który wokół się zmienia. 

IK  
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Poetycka jesień poezji 
27 listopada 2013 

 

Tradycyjnie już, w listopadzie, w Połczynie-Zdroju spotkali się bywalcy kawiarenki Pod 
Picadorem. W XXVIII Ogólnopolskim Turnieju Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej 
im. Skamandrytów uczestniczyło czterdzieścioro wykonawców z całego kraju. W elitarnym 
gronie recytatorów znalazła się uczennica klasy IIIc Aurelia Zubek. Konkurs ma charakter 
otwarty i odbywa się bez podziału na kategorie wiekowe, ale dominują doświadczeni 
recytatorzy, laureaci prestiżowych konkursów recytatorskich. Poetycki nastrój,serdeczna 
atmosfera, piękno słowa i klimat dwudziestolecia międzywojennego zamieniły dwa jesienne dni 
w magiczny czas, w którym Tuwim rozmawiał z Pawlikowską, a Pod Picadorem znowu ożyły 
wspomnienia. 

IK  Konkurs odbywał sie w dniach 22-24 listopada 2013r.   
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Szczypiorniak 
27 listopada 2013 

 
 

14 listopada grupa miłośników piłki ręcznej z naszej szkoły wybrała się do Szczecina na 
mecz ligowy piłkarek ręcznych SPR POGOŃ BALTICA SZCZECIN z SELGROSEM LUBLIN 
(Mistrz Polski 2012/2013). 

Głównym celem wyjazdu było propagowanie „szczypiorniaka” wśród młodzieży oraz 
przypomnienie przepisów gry i sędziowania, ale przede wszystkim mieliśmy okazje sprawdzić 
się w roli kibica. 

Zostaliśmy bardzo mile przyjęci przez kierownika klubu Marcina Steczka, który oprowadził 
nas po obiekcie sportowym oraz wręczył flagi w barwach klubowych, dzięki którym mogliśmy 
czynnie kibicować w czasie trwania spotkania. Pierwsza połowa meczu była w miarę 
wyrównana i mimo gorącego dopingu kibiców w drugiej połowie, mecz zakończył się porażką 
naszej drużyny. Po zakończeniu rozgrywek zostaliśmy zaproszeni do wspólnego zdjęcia 
z zawodniczkami SPR POGOŃ BALTICA SZCZECIN.  

Serdeczne podziękowania należą się organizatorom, którzy stworzyli nam możliwość 
realizacji treści zawartych w Akcji „Rok Szkoły w Ruchu”, której celem jest rozwój 
i upowszechnianie aktywności fizycznej. 
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Próbna matura z Operonem 
27 listopada 2013 

 

 

 

26 listopada swoje zmagania z arkuszami maturalnymi 83 uczniów rozpoczęło od arkusza 
z języka polskiego na poziomie podstawowym. W środę - matematyka poziom podstawowy, 
czwartek - języki obce na poziomach podstawowym i rozszerzonym a w piątek wybrany przez 
uczniów przedmiot. 

Próbna matura jest przeprowadzana w oparciu o materiały opracowane przez 
wydawnictwo OPERON. Wyniki opracowane będą również przez wydawnictwo, co pozwoli 
uczniom porównać swój wynik z wynikami ogólnopolskimi. 
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„Ćwiczyć każdy może” 
05 grudnia 2013 

 

 

Dnia 03.12.2013r. w naszej szkole odbyły się pierwsze zajęcia w ramach akcji „Ćwiczyć 
każdy może”. Z bojowym nastawieniem przystąpiliśmy do ćwiczeń. Dzisiaj naszym mentorem 
była Ewa Chodakowska, która dodawała nam otuchy i wsparcia w przełamywaniu własnych 
słabości. 

Już pierwsze chwile pokazały, że mamy spore zaległości. Jednak nie poddałyśmy się tak 
szybko, rozpalałyśmy ciało, z każdą minutą oddech stawał się coraz szybszy, serce biło jak 
oszalałe. Osób na sali ubywało. Zostały osoby najbardziej wytrwałe, te które potrafiły dać z 
siebie 200%! 

Było bardzo ciężko, niektóre partie ciała nie były przygotowane na taki szok, ale „ból jest 
stanem przejściowym, duma pozostaje na zawsze”. Tak więc na następnych zajęciach powinna 
się pojawić większa grupa osób, która chce zmienić coś w swoim życiu, która chce pokazać, że 
ćwiczyć można zawsze i mimo wszystko. Wystarczy odrobina chęci i motywacji. Mówią, że 
„najtrudniejszy pierwszy krok”, ale razem przełamałyśmy się i wykonamy go wspólnie. Sobie i 
innym uczestnikom tej akcji życzę powodzenia i dużej motywacji. A wszystkich, którzy chcą 
dbać o swoje ciało i zdrowie, zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. To naprawdę świetny 
pomysł.  

 
Elżbieta Bielska IC  
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Światowy Dzień AIDS 
10 grudnia 2013  

 
 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Goleniowie zaprosiła uczniów szkół 
gimnazjalnych i licealnych naszego powiatu na spotkanie z okazji przypadającego 1 grudnia 
Światowego Dnia AIDS. II LO reprezentowali uczniowie z klasy IIB. Dzień ten stał się dla 
wszystkich okazją do mówienia o zagrożeniach HIV, AIDS i chorobach przenoszonych drogą 
płciową. Część wykładową spotkania poprowadziła dr n. med. Anita Wnuk. Szkolenie na temat 
"Zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV" zostało urozmaicone prezentacją 
multimedialną. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat profilaktyki HIV/AIDS, sposobów 
przenoszenia wirusa, wpływu naszego stylu życia i różnorodnych form aktywności na 
rozprzestrzenianie się choroby. Uczestnicy spotkania z wielkim zainteresowaniem słuchali 
wykładu, sami też zadawali pytania prowadzącej szkolenie.  
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ZSO i Ksawery w Berlinie … 
11 grudnia 2013  

 

5 grudnia odbyła się 11 szkolna wycieczka do BERLINA Uczniowie ZSO – II Liceum LO i Gimnazjum 
nr 2 odwiedzili stolicę Niemiec. Zwiedzanie miasta rozpoczęło się od Wyspy Muzealnej, na której mają 
siedzibę najznamienitsze muzea berlińskie. Mogliśmy zobaczyć Katedrę Berlińską.  

Opuszczając wyspę przeszliśmy w kierunku Uniwersytetu Humbolta, na którego dziedzińcu w 1933 
roku zapłonął stos z książkami autorów uznanych za antyniemieckie. Po zwiedzaniu Wyspy 
Muzealnej udaliśmy się do Muzeum Przyrodniczego, które kryje w swych murach również cenne 
świadectwa ewolucji w świecie przyrody. Dodatkowo można tu zobaczyć trzecią co do wielkości 
w Europie kolekcję meteorytów. W muzeum oglądaliśmy także ekspozycje, które pozwalają na prawdziwe 
przeżycia dla osób głodnych wiedzy dotyczącej natury. Światową sławą cieszy się szkielet dinozaura 
o łacińskiej nazwie brachiosaurus brancai, największy z wystawianych. Jednak największym 
zainteresowaniem cieszył się dinozaur, którego mogliśmy samodzielnie rozłożyć na części poznając przy 
tym budowę jego ciała.  

Kolejnym etapem naszej wycieczki był Reichstag – siedziba niemieckiego parlamentu (Bundestag). 
Wejście do niego nie było takie łatwe jak nam się z początku wydawało. Przeszliśmy bardzo dokładną 
odprawę, przy której sprawdzane było czy nie wnosimy ze sobą niebezpiecznych przedmiotów. Ze 
szczytu kopuły parlamentu pani przewodnik pokazała nam widoki, których nigdy nie zapomnimy. Widać 
było panoramę stolicy Niemiec. Na trasie zwiedzania Berlina nie mogło oczywiście zabraknąć Bramy 
Brandenburskiej.  

Całą wycieczkę spędziliśmy w towarzystwie nasilającego się orkanu – Ksawerego, który spod Bramy 
Brandenburskiej przewiał nas na jeden z ciekawszych i nowoczesnych pomników wspominających 
wymordowanych Żydów.  

Ważnym punktem programu były ruiny Kościoła Pamięci Cesarza Wilhelma. Tylko przez porywy 
wiatru przemknęliśmy przez Rynek Bożonarodzeniowy, na którym nie mogliśmy się dłużej zatrzymać, 
aby zanurzyć się i poczuć wyjątkową atmosferę i zapachy świąt, podziwiać cudowne ozdoby. Jeszcze tylko 
wieczorny przejazd przez cudownie ozdobiony świątecznymi iluminacjami Berlin i czas wracać … 

Tak zakończyła się nasza wycieczka po Berlinie, która była wspaniałą lekcją języka niemieckiego, 
historii i przyrody. Po Berlinie oprowadzała nas i opowiadała pani Danusia, która kolejny raz była naszą 
przewodniczką. Opiekunkami organizatorkami były panie Anna Sienkowska, Anna Sikorska oraz 
Małgorzata Łysiak. 

Do zobaczenia za rok 
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IA w Szczecinie 
13 grudnia 2013 

 

 

12 grudnia klasa I A razem z wychowawczynią panią Mają Stelmaszak pojechała na mikołajkową 
wycieczkę do Szczecina.  

Program wyjazdu był bardzo napięty.  

Najpierw zwiedziliśmy „Astronomiczną Eurekę” znajdującą się w wieży, pod tarasem widokowym 
w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Do największych atrakcji tej wystawy należą najnowocześniejsze, 
przenośne, cyfrowe planetarium z USA, ogromny model kuli ziemskiej o średnicy aż 2,5 metra, model 
Księżyca o średnicy 68 cm, jedyny w Polsce teleskop do obserwacji Słońca, największy model Słońca 
składający się z systemu 6 luster oraz unikalna ścianka wykonana ze światłowodów z idealnie 
odzwierciedlonymi, dwoma charakterystycznymi fragmentami nieba: gwiazdozbiorem Oriona 
(z Syriuszem).  

Nam najbardziej podobało się planetarium cyfrowe. Wyglądem przypomina nadmuchiwany namiot 
w kształcie półkuli, w którym zmieści się ok. 40 osób. W jego wnętrzu wyświetlane są obrazy 
prezentujące kosmos oraz różne dziedziny przyrody. W planetarium mogliśmy zobaczyć sferyczne układy 
współrzędnych, gwiazdozbiory, planety, galaktyki i inne obiekty astronomiczne.  

Po zwiedzeniu „Astronomicznej Eureki” obejrzeliśmy film „Last Vegas” i uczestniczyliśmy w ”lekcji w 
kręgielni”. Najlepszym graczem w naszej klasie okazał się być Marcel Marchewka, który otrzymał dyplom 
pamiątkowy. 

Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do Nowogardu dopiero o godz. 17.30. 
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Wigilia 2013 
20 grudnia 2013 

„Zaprowadzę Cię tam gdzie mieszkają anioły" 

 

Po raz osiemnasty w tym roku, w naszej szkole odbyła się Wigilia, w której udział wzięli uczniowie 
ZSO, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście; ks. Proboszcz Kazimierz Łukjaniuk, pani Roma 
Kołodziejska (organizatorka poprzednich 17 Wigilii), słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
członkowie Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

18 grudnia zebraliśmy się w sercu naszej szkoły (na Forum), by wspólnie przeżywać zbliżające się 
święta. Stoły wręcz uginały się od jedzenia, a w powietrzu czuć było niesamowitą atmosferę. Nad 
organizacją wydarzenia czuwała nasza szkolna pani pedagog – Katarzyna Wasyluk, natomiast o stronę 
artystyczną zadbała siostra Maksymilia, angażując w przedstawienie nie tylko uczniów, ale również 
nauczycieli! 

Motywem przewodnim tegorocznej Wigilii były Anioły – dobre, troskliwe, opiekuńcze, czuwające 
nad bezpieczeństwem. Zachęcając nas abyśmy względem siebie byli aniołami. Wielu z nas miało szansę 
wyciągnąć pouczający morał z obejrzanego przedstawienia.  

Gdy część artystyczna dobiegła końca, wszyscy obecni mieli okazję skosztować przysmaków, 
podzielić się swoimi wrażeniami, a przede wszystkim poświęcić chwilę na symboliczne łamanie się 
opłatkiem i składanie życzeń. 

Po tak mile spędzonym dniu, wszyscy udali się do domów, by wspólnie z rodzinami przygotowywać 
się do nadchodzących świąt. 

KPiskorska 



Z życia szkoły - strona internetowa: www.zsonowogard.edu.pl/liceum 
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18 grudnia 2013 r., na forum Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbyło się spotkanie wigilijne 

„okraszone” przedstawieniem „Zaprowadzę Cię tam, gdzie mieszkają anioły”. Aktorami byli uczniowie 
i nauczyciele. W przedstawieniu chodziło o to, żebyśmy byli dla siebie nawzajem aniołami. 

Głównymi organizatorami przedstawienia były Kasia Wasyluk – pedagog i siostra Maksymilia. 

Leszek Becela – dyrektor szkoły złożył życzenia świąteczne i przekazał życzenia od Roberta Czapli – 
burmistrza Nowogardu. 

Ks. Dziekan prob. kan. Kazimierz Łukjaniuk po wstępie o dyskusji nad wyższością świąt… złożył 
życzenia i poświęcił opłatki. 

Wzajemne składanie życzeń i wspólna biesiada były punktem kulminacyjnym spotkania. 

W spotkaniu wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, emeryci ZSO, absolwenci szkoły oraz 
uczestnicy terapii zajęciowej i członkowie UTW. 

Część kulinarna przygotowana została przez uczniów, p. Ewę Kasprzyk i nauczycieli. 

 

 

 


