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5 marca 
07 marca 2014  

 

W dniu 5.03.2014 na Placu Wolności odbyła się uroczystość upamiętniająca 69 rocznicę 
państwowości polskiej w Nowogardzie. Punktualnie w południe przedstawiciele szkół, instytucji 
i organizacji, w tym również uczniowie naszego ZSO złożyli wieńce pod pomnikiem 
Kombatantów RP.  

Po przemówieniu burmistrza Nowogardu, pana Roberta Czapli, mieliśmy okazję podziwiać 
w murach biblioteki miejskiej wystawę zdjęć „starego Nowogardu”, oraz wystawę poświęconą 
„żołnierzom wyklętym”, których dzień upamiętniający przypada na 1 marca. To była niezwykła 
i niezapomniana lekcja historii.  
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Noc astronomiczna 
11 marca 2014 

 

8 marca od godz. 20:00 miała miejsce 2 NOC ASTRONOMICZNA. Uczniowie II Liceum 
Ogólnokształcącego wraz z opiekunem Szymonem Grygowskim udali się na zajęcia terenowe 
w pobliżu szkoły. Tej nocy najciekawszym wizualnie obiektem był oczywiście Księżyc. 
Oczywiście standardowo na celownik poszły takie obiekty jak Jowisz i jego księżyce, mgławica 
Oriona, gwiazdy takiej jak: Syriusz i Kapella, Arktur, Wega. 

Udało nam się również zaobserwować Marsa, niestety powiększenie było zbyt małe aby 
zaobserwować jego strukturę. Okulary i soczewka Barlowa będące na wyposażeniu tego 
teleskopu pozwalają na następujące powiększenia: x30, x60, x75 oraz x150. Maksymalne 
użyteczne powiększenie tego teleskopu wynosi x300. 150-krotne powiększenie Księżyca 
wywarło na uczniach potężne wrażenie. 

Tej nocy udało się również wykonać pierwsze zdjęcia za pomocą zwykłego aparatu 
kompaktowego Canon IXUS 105, niektóre z nich publikujemy na podstronie ARISS.  
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Sukces Macieja Przybylskiego  
24 marca 2014  

 

 
 

Zakończył się etap okręgowy XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Kilkuetapowe 
i kilkumiesięczne zmagania literacko-językowe wyłoniły laureatów etapu okręgowego 
rekomendowanych do etapu centralnego. W tym roku szkolnym wyzwanie olimpijskie podjęli 
uczniowie klasy IIIc – Barbara Pawłowska i Maciej Przybylski, którzy po pomyślnej 
weryfikacji prac etapu szkolnego (W poszukiwaniu straconego czasu. Pamięć jako mechanizm 
psychologiczny, zasób kulturowy i tworzywo literackie.) zostali zakwalifikowani do etapu 
okręgowego odbywającego się w Szczecinie. Ta część rywalizacji konkursowej ma charakter 
dwustopniowy – część pisemna polega na napisaniu wypracowania - analiza i interpretacja lub 
rozprawka oraz na rozwiązaniu testu językowego. Uzyskanie odpowiedniego progu 
punktowego z obu części kwalifikuje do części ustnej będącej swoistym egzaminem wiedzy 
historycznoliterackiej i językowej. Laureatem etapu okręgowego został Maciej Przybylski, 
który pomyślnie przeszedł weryfikację Komitetu Głównego Olimpiady w Warszawie i został 
zakwalifikowany do udziału w zawodach centralnych, które odbędą się w dniach 
10-13 kwietnia 2014r. w Konstancinie. Tam Maciek będzie walczył o tytuły finalisty i laureata 
olimpiady. Pozostaje tylko pogratulować i życzyć powodzenia!  

IK 
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Samotność niezbyt głośna, czyli Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski 

24 marca 2014  

 

 
 

W tegorocznych eliminacjach powiatowych 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 
które odbyły się 14 marca 2014r., wzięło udział aż dziewięcioro recytatorów z II Liceum 
Ogólnokształcącego, w tym kilkoro debiutantów. Na scenie widowiskowej Nowogardzkiego 
Domu Kultury zabrzmiały m.in. utwory: Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Fiodora 
Dostojewskiego, Kornela Ujejskiego, Juliana Tuwima, Sylwii Plath, Olgi Tokarczuk, Bogumiła 
Hrabala. Prezentacje konkursowe oceniało jury w składzie: Marian Dworakowski, aktor Teatru 
Współczesnego w Szczecinie, reżyser i poeta, Józefa Szukalska, wieloletni nauczyciel języka 
polskiego w LO nr1 w Nowogardzie i Aneta Drążewska, dyrektor NDK.  

Cieszy fakt, że jurorzy podkreślili bardzo wysoki poziom konkursu, zwrącając uwagę na 
dojrzałą interpretację tekstów i przemyślany dobór repertuaru. 

Do przeglądu wojewódzkiego zakwalifikowano aż troje uczniów z naszej szkoły: Aurelię 
Zubek (kl.IIIc), Michała Andrysiaka (kl.Ic) i Oliwię Łatkę (kl.IIb); natomiast wyróżniono 
czworo: Macieja Pikułę (kl.IIIc), Izabelę Lorent (kl.IIIb), Laurę Dolot (kl.Ic) i Izabelę 
Bartnik (kl.Ic). 

Piękno literatury i piękno recytacji zamieniły czas prezentacji konkursowych w święto 
słowa, wiosny i spotkania.  
IK 
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Młodzi matematycy w Warszawie 
01 kwietnia 2014  

 

Finaliści Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA. 

 

Adrianna Bobrowicz, Konrad Bobrowski i Marcin Sienkiewicz, uczniowie pierwszej 
i drugiej klasy o profilu politechnicznym w II Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie, zostali 
finalistami i wzięli udział w II etapie Międzynarodowego Konkursu Matematycznego 
Pangea. Konkurs odbył się 28 marca 2014 r. w Warszawie. Organizatorem jest Grupa Uczelni 
Vistula, Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 i Liceum Ogólnokształcące Meridian. Konkurs został 
objęty patronatem Minister Edukacji Narodowej. 

Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem uczniów z całej Polski. Do I etapu 
zgłosiło się aż 103 264 uczniów. Do finału przeszli uczniowie, którzy w I etapie konkursu byli 
najlepsi. Każdy młody matematyk miał do rozwiązania 15 zadań o różnym stopniu trudności. 
Podczas II etapu organizatorzy podnieśli poprzeczkę – uczniowie zmierzyli się z 30 zadaniami. 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Pangea odbywa się już od 2005 r. a udział w nim 
jest bezpłatny. Przeprowadzany jest w dziewięciu kategoriach obejmujących wszystkie etapy 
kształcenia od szkoły podstawowej do liceum. W każdej kategorii zostanie nagrodzonych 
20 uczniów. Organizatorzy dla uczestników, którzy najlepiej rozwiążą testy, ufundowali cenne 
nagrody: laptopy, tablety, kalkulatory i książki, pobyt w ośrodku wczasowym w Ogonkach na 
Mazurach czy stypendium na studia w Grupie Uczelni Vistula. 

„Pogoda dopisała, atmosfera była miła i konkurs poszedł gładko, mimo tak dużej 
konkurencji i niełatwych zadań. Poznaliśmy ludzi z różnych stron Polski -, z Krakowa, Lublina, 
Białegostoku, a nawet Ukrainy. To bardzo ciekawe doświadczenie. Co więcej, mieliśmy okazję 
przejechać się metrem, zobaczyć Pałac Kultury oraz odwiedzić Złote Tarasy.” – mówi 
uczestniczka finałów, Ada Bobrowicz. 
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Akcja omadlamy maturę,  
30 marca 2014 

czyli Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę 
 

 
 

Jest w kalendarzu maturzystów taki czas, w którym zwracają się oni gorliwie do Boga 
w intencji swojego egzaminu dojrzałości. By go zdać, angażują nie tylko swoje możliwości 
umysłowe, ale również… nieco z tych chrześcijańskich.  

Nie inaczej zachowali się tegoroczni maturzyści z Nowogardu. Grupa uczniów ze wszystkich 
szkół ponadgimnazjalnych (z I i II LO oraz ZSP) pod mojżeszowym berłem ks. Marcina 
Gudełajskiego wyruszyła 26 marca na pielgrzymkę na Jasną Górę. Jak to zwykle bywa, 
w program wycieczki wplecione zostały inne, równie ciekawe punkty.  

Po męczącej, nocnej jeździe autokarem, panowie kierowcy wysadzili nowogardzkich 
maturzystów pod muzeum w Auschwitz. Uczniowie, mimo zmęczenia, z zainteresowaniem 
poznawali poruszającą i tragiczną historię więźniów obozów zagłady. Następnymi punktami 
wycieczki były: zwiedzanie Kalwarii Zebrzydowskiej, Msza Święta w wadowickiej Bazylice 
Ofiarowania NMP, a wieczorem: Kraków. Tutaj ks. Gudełajski znalazł zbłąkanym nowogardzkim 
duszom zakwaterowanie w tradycyjnych krakowskich „Oleandrach”. Wieczór był również 
okazją do poznawania urokliwego krakowskiego Rynku nocą – maturzyści swój wolny czas 
wykorzystali naprawdę kreatywnie. 

Następny dzień upłynął pod znakiem chrześcijańskiego wyciszenia, „wyjścia na pustynie” – 
maturzyści zwiedzili Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz niedawno 
wybudowane, zapierające dech w piersiach Centrum Jana Pawła II. Tam wszyscy odmówili 
wspólnie litanię do naszego błogosławionego rodaka.  

Po południu uczniowie z Nowogardu udali się w podróż do duchowej stolicy naszego 
narodu - Częstochowy. O godzinie 21 uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, transmitowanym 
przez TV TRWAM. Następnie chętni udawali się na czuwanie przed obrazem Jasnogórskiej Pani, 
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by potem, równo o północy, uczestniczyć we Mszy Świętej, pod przewodnictwem 
ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego. Tamtej szczególnej 
nocy nocleg zapewniły nam Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. 

W pielgrzymce maturzystom towarzyszyli wspaniali młodzi klerycy z Arcybiskupiego 
Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie – Michał, Łukasz i Piotr. Maturzyści jeszcze 
raz chcieliby podziękować za to, że wytrzymali tę próbę wiary. 

Miejmy nadzieję, że nasze prośby zostaną wysłuchane, a Pan Bóg wspomoże nas w zdaniu 
matury na sto procent – w końcu co pozostało nam, maturzystom, na miesiąc przed maturą, jeśli 
nie książki i Bóg na wysokościach…?  
 
(M.P.)  
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Lekcje Nowoczesnego Patriotyzmu 
02 kwietnia 2014  

 

 

Klasa IIC bierze udział w projekcie stworzonym przez Klub Jagielloński: „Akademii 
Nowoczesnego Patriotyzmu”, realizowanym przez absolwentów II LO - Andrzeja Cyboronia 
i Piotra Stępnia. Projekt składa się z części teoretycznej oraz praktyczniej. Klasa wzięła udział 
w trzech cyklach zajęć, które odbywały się raz w tygodniu. Lekcje miały za zadanie przybliżyć 
nam wiedzę z zakresu polityki: programy partii politycznych, trudy tworzenia koalicji rządowej 
i budżetu. Szkolenie zostało przeprowadzone na zasadach gry RPG, która miała za zadanie 
symulowanie obrad rządu. Podczas następnego szkolenia pracowaliśmy nad ustaleniem 
budżetu Gminy Nowogard – co nie okazało się prostym zadaniem. Natomiast ostatnie zajęcia 
polegały na przeprowadzeniu burzy mózgów, w wyniku której wyłoniony został projekt do 
realizacji. Będziemy przeprowadzać grę miejską „Scavenger Hunt”, do uczestnictwa zapraszamy 
wszystkich uczniów II LO. O szczegółach wkrótce poinformujemy. 
 
Agata Dendał, Adam Gromek (klasa IIc) 
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Igor w ogólnopolskim Superfinale 
07 kwietnia 2014  

 

 

 

Igor Siupik z kl.IIC zajął I miejsce w rozgrywkach regionalnych ogólnopolskiego konkursu 
językowego „Pokaż nam język” w kategorii: język angielski. 

11 kwietnia br. w Poznaniu będzie jedną z siedmiu osób z całej Polski biorących udział 
w Superfinale.  

Również w finale dzielnie walczyły Ala Adamczyk, Kinga Nowak i Zosia Sawicka z IIB 
oraz Nikol Brążkowska z kl.IB 

Konkurs ten jest organizowany przez sieć Wyższych Szkół Bankowych. Ze względu na 
bardzo ciekawą formułę, nasi uczniowie już tradycyjnie biorą w nim udział i corocznie odnoszą 
sukcesy. Zawody składają się z IV etapów. Etap pierwszy odbywa się w formie internetowego 
testu z wybranego języka przeprowadzanego na platformie www.pokaznamjezyk.pl, który 
kwalifikuje do dalszych trzech etapów konkursu rozgrywanych w wybranych Wyższych 
Szkołach Bankowych. II etap, też w postaci testu, jest rozgrywany w Szczecinie. Również tam, 
w wyniku kwalifikacji, 5 najlepszych osób bierze udział w otwartej debacie prowadzonej 
w języku angielskim. Ze względu na to, że ONZ ogłosiło rok 2014 – Rokiem Rodziny, tematem 
przewodnim obecnej, XIV edycji konkursu jest „Rodzina - tradycja czy nowe wartości?" W finale 
uczniowie w debacie panelowej, mieli do wyboru takie tematy jak:  

Czy wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich stanowiłoby zagrożenie dla 
tradycyjnego modelu rodziny? 2. Przyjaźń na facebook’u: to tylko złudzenie? 3. Tradycje 
rodzinne – czy są trwałe i niepowtarzalne? 

W Superfinale, Igor w debacie moderowanej, będzie musiał dyskutować na następujące 
tematy. 1 Jak przeciwdziałać negatywnym tendencjom demograficznym w Polsce? 2. Czy 
rodziny wielopokoleniowe mają szansę ponownie zyskać na znaczeniu w społeczeństwie 
polskim? 

Każdy z 7 uczestników po części dyskusyjnej poproszony będzie o wygłoszenie w języku 
angielskim 3 minutowego oświadczenia, które również jest częścią konkurencji. 

Igor – trzymamy kciuki. 
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Warsztaty matematyczne „Matura’2014” już za nami 
08 kwietnia 2014  

 

 
 

Chcę zostać nauczycielem :) 

Od drugiego do czwartego kwietnia szesnastu maturzystów (przyszłych 
matematyków/matematyczek) pod fachową opieką merytoryczną pani Janiak i pani Sienkiewicz 
przebywało na matematycznych warsztatach maturalnych w Świnoujściu. Zapowiadał się 
zwykły, nudny, kujoński wyjazd, w którym każdy miał przybliżyć sobie ponadprogramowe 
zagadnienia z matematyki (oczywiście program zrealizowany), lecz niewielu nauczycieli zna 
prawdziwą naturę uczniów tej szkoły czyli wielki humor i moc. Pierwszy dzień: dojazd, 
zakwaterowanie, każdy wie o co chodzi :) Około godziny jedenastej zaczynają się pierwsze 
zajęcia. Wrażenia oddają słowa: „przecież te zadania są dla jakiś Einsteinów”. Podtrzymywani na 
duchu, bierzemy się do pracy i zaczynamy pierwsze arkusze z rozszerzenia. Pierwszy, drugi, 
trzeci arkusz, nawet dobrze nam poszedł, wszystkim zapaliła się lampka w głowie z nadzieją że 
możemy całkiem dobrze zdać maturę. Oczywiście nasze mózgi pracowały z zasłużonymi 
przerwami na obiad, kawkę czy herbatkę z plotkami. Drugi dzień to chwile, w których do głów 
uczniów weszło jeszcze więcej wiedzy. Nie zabrakło w tym także humoru, który narastał wraz 
z upływającymi godzinami. Zrobił się maleńki stos zrobionych już arkuszy. Wyczerpani 
i zmęczeni, wieczorną porą (niewiarygodnie późną) skończyliśmy nasze zajęcia. Dzień trzeci: 
zaczynamy od zregenerowania i naładowania swoich baterii leżąc godzinę dłużej, niż każdy, kto 
miałby iść w tym dniu do szkoły. Następnie próbna maturka, czyli sprawdzenie wiedzy, która 
okazała się o wiele większa niż przed przyjazdem. Jesteśmy pewni, że sprawdzając nasze 
wypociny Pani „wyleciała aż ze skarpetek”, dlatego, że cały obóz zmienił nam podejście do 
matematyki.  

Sandra Zaborek 

P.S. Podsumowując: Zostanę raperem, a nie nauczycielem i będę jeździć rowerem :) 
A mówią, że matematyka nie szkodzi, hihihi… 
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Z wizytą u Stanisława Staszica 
08 kwietnia 2014  

 

 
 

2 kwietnia 2014 roku klasa IIB odbyła lekcję biblioteczną w największej bibliotece Pomorza 
Zachodniego - Książnicy Pomorskiej. Podczas zajęć mogliśmy zobaczyć kilka z licznych 
czytelni biblioteki, dowiedzieć się interesujących rzeczy o życiu Stanisława Ignacego 
Witkiewicza i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Nauczyliśmy się również korzystać 
z elektronicznego spisu książek. Poznaliśmy znacznie takich pojęć jak: rewers, sygnatura 
i katalog. Na końcu naszego pobytu w Książnicy czekało na nas zadanie. Korzystając 
z elektronicznego katalogu należało odnaleźć wylosowaną książkę. Po zajęciach w bibliotece 
udaliśmy się na kręgle, które pozwoliły nam oderwać się od szkolnych codzienności. Oby więcej 
było tak miło spędzonych wycieczek. 
 
Barbara Gromek, Anna Szcześniak 
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„Pokaż nam język” - superfinał 
13 kwietnia 2014  

 

II miejsce Igora w Superfinale. 

11 kwietnia w Poznaniu odbyły się ogólnopolskie rozgrywki konkursu „Pokaż nam język”. 
Igor Siupik reprezentujący nasz region, zajął II miejsce w Polsce. Dyskusję w języku 
angielskim Igor prowadził z uczniami liceów z Ciechocinka, Wrocławia, Opola, Gdyni, Zabrza 
i Poznania. Tematem przewodnim ich dyskursu była rodzina, jej dotychczasowe wartości 
i obecne tendencje społeczne zmieniające tradycyjne jej postrzeganie. Na widzach ogromne 
wrażenie zrobiły oświadczenia końcowe wygłoszone przez rywalizujących zawodników. 
Wskazywały one nie tylko na dobrą znajomość języka angielskiego i sztuki oratorskiej, ale 
przede wszystkim na ich dojrzałość w postrzeganiu dynamicznie zmieniającego się świata 
i wartości społecznych.  

W dobie ogromnego szumu medialnego związanego z katastroficznymi wizjami rozpadu 
tradycyjnego modelu rodziny, optymistycznie brzmiała odpowiedź nastoletnich uczestników na 
jedno z pytań moderatora: „Czy chciałbyś w przyszłości założyć własna rodzinę i dla czego?” 
Brzmiało ona prawie u wszystkich „Tak”, chociaż uzasadnienia często różniły się.  

Gratulujemy!  
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Warszawa zdobyta, matura w kieszeni! 
15 kwietnia 2014  

 

 
 

Pobyt w Warszawie i w Konstancinie, w dniach 9 – 12 kwietnia 2014 r. na finale 
ogólnopolskim XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, okazał się szczęśliwy dla 
maturzysty Macieja Przybylskiego. Uczeń, po etapie pisemnym konkursu, znalazł się 
w elitarnym gronie finalistów olimpiady, co zwalnia go z matury z języka polskiego na obu 
poziomach. W etapie centralnym olimpiady brało udział około 250 olimpijczyków z Polski, 
Litwy, Łotwy, Węgier, Rumunii. Zmagania konkursowe na tym poziomie są wielkim 
sprawdzianem wiedzy, kultury języka, zdolności literackich i humanistycznych, ale też wiążą się 
z dużym stresem i z niezapomnianymi emocjami. 

Maciej jest już siódmym uczniem II LO zwolnionym z egzaminu maturalnego z języka 
polskiego. 

Wielkie gratulacje! 
 
IK  
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Konkurs ekologiczny 
16 kwietnia 2014 

 
 

Już po raz kolejny w Nowogardzie odbędzie sie XIII OGÓLNOPOLSKI 
i IX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW EKOLOGICZNYCH im. MACIEJA ŁUKOWSKIEGO. 
Wśród zaplanowanych imprez towarzyszących festiwalowi znalazł się konkurs o tematyce 
ekologicznej adresowany do uczniów nowogardzkich szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie 
wzięli udział reprezentanci szkół: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego 
i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Tematem przewodnim były odpady i sposób ich 
zagospodarowania. W gościnnych murach II LO uczniowie musieli się wykazać wiedzą ogólną 
z tego zakresu, jak również praktycznymi umiejętnościami dotyczącymi segregacji odpadów 
z gospodarstwa domowego. Uczniowie nie tylko rywalizowali ze sobą, ale też dobrze się bawili. 
W oczekiwaniu na wynik konkursu skorzystali z poczęstunku przygotowanego przez 
organizatorów.  
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Wymiana z Heide  
18 kwietnia 2014  

 

W dniach 4-11.04 kolejny raz uczniowie II LO gościli swoich rówieśników ze szkoły 
partnerskiej z Heide. Uczennice z Heide mieszkały w polskich rodzinach, gdzie miały okazję 
poznać naszą narodową gościnność, brały również udział w programie kulturalnym 
przygotowanym przez nauczycieli II LO.  

W czasie tygodniowego pobytu odbyły się m. in.: wycieczki do Szczecina, Świnoujścia 
i Kołobrzegu oraz wycieczka rowerowa. Goście mogli także zobaczyć jak wyglądają lekcje 
w polskiej szkole, szczególnie obserwując te zajęcia, które były dla nich zrozumiałe, czyli lekcje 
języka angielskiego, niemieckiego i matematykę. Wszystkim uczestnikom wymiany bardzo 
podobały się warsztaty robienia biżuterii oraz warsztaty malowania na szkle i jedwabiu.  

Ważnym punktem programu, ze względu na partnerstwo miast Nowogardu i Heide była 
wizyta w Ratuszu i spotkanie z burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą. Ciekawym 
doświadczeniem był też wyjazd do filharmonii, ponieważ większość osób, zarówno z grupy 
polskiej jak i niemieckiej była tam po raz pierwszy.  

Oprócz wielu gier integracyjnych odbywały się też m.in. gry miejskie, wspólne gry w kręgle 
i w siatkówkę, lekcja tańca, lekcje języka polskiego dla gości w formie zabaw oraz wspólne 
gotowanie. 

Dzięki naszemu spotkaniu mogliśmy zauważyć różnice jakie występują są między nami. 
Nasze koleżanki wolą jeść śniadanie na słodko, nie smakują im pierogi z kapustą i grzybami, 
biorą prysznic rano a nie wieczorem oraz piszą więcej sms-ów, niż rozmawiają przez telefon. 
Dziwne było dla nas także to, że nasze koleżanki witają i żegnają się ze swoimi nauczycielami 
poprzez „cześć” i że w Niemczech można legalnie palić papierosy w obecności nauczycieli. 
Dziewczyny z Heide zdziwiło natomiast to, że tak często pijemy herbatę oraz że jemy pizzę 
z ketchupem. Niespodzianką okazał się być brak papieru toaletowego w ubikacjach szkolnych 
oraz system oceniania w Polsce (w Niemczech ocena 6 jest najgorsza a 1 najlepsza). Niemki nie 
rozumiały też słowa Lyzeum, ponieważ w Niemczech nie ma takiej szkoły – gimnazjum trwa 
8/9 lat i kończy się maturą. W Gymnasium Heide – Ost nie ma szatni dla uczniów (uczniowie 
wieszają kurtki w klasach) oraz biblioteki szkolnej. Gabinety lekcyjne są przyporządkowane do 
konkretnej klasy, a nie do nauczyciela – klasy przebywają więc przez wszystkie lekcje w jednym 
pomieszczeniu, a nauczyciel musi się przemieszczać. Ciekawe dla nas było również to, że 
w Gymnasium Heide – Ost od wielu lat istnieje orkiestra instrumentów dętych. Uczniowie uczą 
się grać na tych instrumentach trzy razy w tygodniu na lekcji muzyki. 

Zauważyliśmy jednak, ze mimo tych różnic więcej nas łączy niż dzieli. Słuchamy tej samej 
muzyki, czytamy podobne książki i podobnie spędzamy wolny czas. Przez cały tydzień 



Z życia szkoły - strona internetowa: www.zsonowogard.edu.pl/liceum 
 

 

Rok szkolny 2013/2014  Strona 17 z 51 

musieliśmy komunikować się w obym języku - po angielsku lub po niemiecku. Z każdym dniem 
wychodziło to nam coraz lepiej i coraz bardziej spontanicznie.  

 

 

Wymiana szkolna jest dobrą szkołą życia, bo oprócz lekcji kulturoznawczo – turystycznej 
spowodowała, że nie boimy się mówić w obym języku, co na pewno zaprocentuje na maturze 
ustnej. Nasze obawy i stereotypy o Niemcach nie potwierdziły się. 

Z nowymi koleżankami spotkamy się we wrześniu w Heide i już z niecierpliwością czekamy 
na to spotkanie.  

Bogaty program wymiany w Polsce pomiędzy II LO w Nowogardzie i Gymnasium Heide – 
Ost nie miałby miejsca, gdyby nie wsparcie finansowe Polsko - Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży i Urzędu Miasta i Gminy Nowogard. Za pomoc dziękujemy również Radzie Rodziców 
II LO oraz Urzędowi Gminy Osina i Radzie Sołeckiej w Kościuszkach za udostępnienie nam 
świetlicy wiejskiej w Kościuszkach w czasie wycieczki rowerowej.  
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Pożegnanie klas III 
25 kwietnia 2014 

 

25 kwietnia 2014 kolejne klasy III ukończyły nasze liceum. 

Na uroczystym spotkaniu podziękowano najaktywniejszym za pracę, wręczono listy 
gratulacyjne rodzicom i oczywiście świadectwa ukończenia szkoły absolwentom. 

 
Chciałabym, żeby te słowa wybrzmiały tak, jak powinny. Żeby każdy, kto je usłyszał, poczuł 

w sobie wewnętrzną siłę i motywację.  
Życzę nam wszystkim, aby wszystkie nasze marzenia się spełniły. Wierzę, że najlepsze jest 

jeszcze przed nami. Nadal mam jednak w pamięci rzeczy, których tutaj doświadczyłam. Ten 
licealny, naznaczony intensywnym wysiłkiem czas, będzie w przyszłości wydawać mi się pewnie 
jednym z lepszych okresów w moim życiu. Liceum, trwające przez – co tu dużo mówić - 
zdecydowanie zbyt krótkie trzy lata, przyprawia nas o uczucie, jak ten czas – dosłownie - 
przecieka nam przez palce.  

Celebrujmy więc nasze życie tak, abyśmy czuli, że coś po sobie zostawimy. Żyjmy snem, lecz 
miejmy na uwadze również to, że kiedyś trzeba się z niego obudzić.  

Dorosłość, która pewnie nie raz przyprawi nas jeszcze o ból głowy, powinna być jednak 
witana przez nas twardym spojrzeniem. Najważniejsze jest to, żeby się nigdy nie poddawać. 
Nawet, jak wrócimy z walki na tarczy, to mentalnie nadal będziemy mieszkać na ulicach… 
zwycięstwa. 

Idźmy więc do przodu z podniesioną głową. 
Żyjmy snem. Łapmy marzenia. Walczmy jak lwy. 
A wówczas wszystkie nasze zmartwienia – zdmuchniemy jak pył. 
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Klasa IIIA 
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Klasa IIIB 
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Klasa IIIC 
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Artystyczny sukces 
28 kwietnia 2014  

 

Nie każdy potrafiłby zdobyć wyróżnienie w tak prestiżowym konkursie jak 
59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Udało się to uczennicy III klasy II LO 
w Nowogardzie, Aurelii Zubek. Wychowanka pani Izabeli Koladyńskiej nie pojechała jednak 
sama. Wraz z nią na eliminacje wojewódzkie dostali się Oliwia Łatka (klasa II) i Michał 
Andrysiak (klasa I).  

Poziom konkursu był – jak co roku – naprawdę wysoki. Laureatami zostali prawdziwi 
profesjonaliści: dorośli recytatorzy, którzy zajmują się tą dziedziną sztuki od wielu lat. Aurelia, 
jak każdy uczestnik, musiała pokazać swoje różnorodne umiejętności. Recytowała wiersz 
Kornela Ujejskiego „Noc straszna”, a zaraz po tym, wczuła się w rolę bohatera powieści 
„Szklanka na pająki” Barbary Piórkowskiej. Z wrażenia, jakie wywarła na jury, możemy być 
naprawdę dumni.  

OKR to prawdziwy festiwal słowa. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami 
prawdziwie aktorskimi – przekazanie skomplikowanych emocji w chwili, gdy głos jest naszym 
jedynym środkiem przekazu, jest niesamowicie trudne. Spośród ponad trzydzieściorga 
uczestników to właśnie tegoroczna maturzystka była jedną z tych, którzy podołali temu zadaniu. 
Wyróżnienie Aurelii pozwoliło jej się zapisać złotymi literami w historii zarówno konkursu, jak 
i swojej szkoły.  

Gratulujemy! 

M. P.   
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Era ekologicznego komputera 
28 kwietnia 2014  

 

 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie 28 kwietnia 2014 roku odbyła się 
debata pod hasłem "Era ekologicznego komputera”. Mieliśmy okazję gościć panie Agnieszkę 
Wójtowicz i Izabelę Centała-Jasińską ze Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej 
w Nowogardzie oraz pana Andrzeja Gargulińskiego z Zarządu Budynków Komunalnych 
w Nowogardzie. Przybyły do nas również panie z Rady Rodziców II LO. 

Przebieg urozmaicili zaangażowani uczniowie liceum, wcielający się w lożę ekspertów 
ds. Internetu. W czasie trwania debaty poruszaliśmy tematy dotyczące cyberprzemocy, 
sprawnego poruszania się w sieci, składowania odpadów elektronicznych oraz zagrożeń 
czyhających na nas w Internecie. Mogliśmy wysłuchać kilku ciekawostek oraz mądrych rad 
udzielanych nam przez dorosłych. Całość przebiegała sprawnie i wielu uczniom przybliżony 
został problem agresji w sieci. 
 

Ola&Klaudia 
  



Z życia szkoły - strona internetowa: www.zsonowogard.edu.pl/liceum 
 

 

Rok szkolny 2013/2014  Strona 24 z 51 

Największy teleskop astronomiczny w ZSO Nowogard 
29 kwietnia 2014  

 

Dnia 28 kwietnia 2014 o godz. 18.30 przyjechał do Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Nowogardzie największy amatorski teleskop astronomiczny w Polsce SOWA. Teleskop ten to 
600 mm Newton o ogniskowej 3 m!!! Teleskop ten pojawił się w Nowogardzie dzięki 
p. Szymonowi Grygowskiemu, który nawiązał kontakt z prezesem Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii w Szczecinie panem Tadeuszem Smelą. 

O godzinie 19:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w sali K1 rozpoczął się wykład 
z astronomii dotyczący ewolucji gwiazd na którym pojawili się uczniowie zarówno gimnazjum 
jak i liceum. W spotkaniu wziął udział również dyrektor ZSO pan Leszek Becela. O godz. 21:00 
po zajęciach teoretycznych udaliśmy się na miejsce obserwacji. Warunki atmosferyczne były tej 
nocy wyśmienite. Oczywiście w obserwacjach brał również udział szkolny teleskop Sky Watcher 
o średnicy zwierciadła 150 mm i ogniskowej 750 mm. Oba teleskopy to teleskopy, które 
stworzone są do obserwacji obiektów głębokiego nieba (DeepSky) takich jak mgławice, 
galaktyki czy gromady kuliste ale obrazy planet też potrafią zapierać dech w piersi obserwatora. 

Teleskop SOWA jest tak duży, że do rozstawienia potrzebne są co najmniej 2 osoby, a masa 
całego urządzenia to 73 kg więc na pewno nie jest teleskop balkonowy. Teleskop jest tak 
wysoki, iż do obserwacji obiektów w zenicie potrzebna była specjalna drabina. Pan Tadeusz 
kierował teleskop przede wszystkim na DS-y, a więc cieszyliśmy wzrok mgławicami 
i gromadami kulistymi. Pierwszy raz tej nocy obserwowaliśmy Saturna. 

Zarówno na Sowie jak i teleskopie szkolnym widoczne były pierścienie Saturna i jego 
księżyce. Oczywiście tej nocy obserwowaliśmy Jowisza, który na Sowie ukazał słynną ciemną 
plamę oraz Marsa. Zmęczeni i głodni ale szczęśliwi zakończyliśmy obserwacje astronomiczne 
o godz. 23:50. Mamy nadzieje, że nasza współpraca z PTMA Szczecin będzie dalej kwitła. 
 

Szymon Grygowski 
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Dzień otwarty 
29 kwietnia 2014  

 

29 kwietnia 2014 roku w II LO odbył się Dzień Otwarty szkoły, w którym wzięli udział 
uczniowie z gimnazjów w Nowogardzie, Płotach, Dobrej i Osiny. 

Podczas Dnia Otwartego uczniowie mogli: 

 zwiedzić naszą szkołę, 
 poznać historię II LO, 
 zapoznać się z osiągnięciami naszych uczniów, 
 porozmawiać z nauczycielami i uczniami, 
 posłuchać koncertu w sali teatralnej 
 zapoznać się z proponowanymi na przyszły rok profilami klas pierwszych,  
 poznać przyszłych wychowawców klas. 
 otrzymać ulotki informacyjne i druki podań. 

Na apelu, który odbył się o godzinie 1200, zostały ogłoszone wyniki konkursów 
z matematyki Pitagoras '2014 i j. angielskiego English is simple, 
 
  


