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Nowoczesny patriotyzm 
04 marca 2015 

 

 

Uczniowie klasy IIc wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Akademia Nowoczesnego 
Patriotyzmu”, realizowanym przez Klub Jagielloński. 

Projekt składa się z trzech etapów, a jego celem jest zerwanie z przekonaniem, że miłość do 
Polski jest czymś nieaktualnym, czy wstydliwym. 

Kilka tygodni temu odbył się pierwszy etap, którego zwieńczeniem miało być nakręcenie 
przez uczniów krótkiego filmiku z myślą przewodnią: „Z czego jestem dumny jako Polak”. 

Nasi licealiści wykonali zadanie, a teraz liczą na pomoc i wsparcie ze strony odbiorców, pod 
względem ilości głosów. Mają szansę otrzymać Nagrodę Publiczności i pojechać na weekendową 
wycieczkę w góry.  

Film dostępny jest na stronie: http://anp.kj.org.pl/konkurs/film/126/. Głosowanie za 
pośrednictwem Facebook’a.     

Głosowanie trwa do 8 czerwca. 
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SP1KMK nadaje 
05 marca 2015  

 

W czwartek 5 marca 2015 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Nowogardzie odbyło się oficjalne otwarcie Szkolnego Klubu Radioastronomii im. Mikołaja 
Kopernika. Klub będzie używał znaku wywoławczego SP1KMK. 

Na uroczystość przybyli burmistrz Nowogardu p. Robert Czapla, prezes PZK Szczecin 
Janusz Tylkowski SP1TMN, sekretarz Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK 
w Szczecinie Stefan Jaworski SP1JJY, Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego - Stanisław Pietrzycki, dyrektorzy nowogardzkich szkół podstawowych 
współpracujący z klubem operatorzy Wojciech Breyer SQ1FYW - operator radiostacji klubu 
SP1KMK, Stanisław Salamon SP1MVV oraz oraz członkowie i sympatycy klubu. 

Po uroczystym przywitaniu gości przez dyrektora ZSO Leszka Becelę zabrał prezes klubu 
SP1KMK Szymon Grygowski (SQ1SGR) nauczyciel fizyki i informatyki w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących, który w formie prezentacji przedstawił dotychczasowe osiągnięcia uczniów 
w ramach międzynarodowego projektu ARISS - nawiązania łączności radiowej 
z Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS. Zaprezentowano również koszulkę klubową i kartę QSL. 

Po krótkiej prezentacji głos zabrał prezes ZOT PZK w Szczecinie Janusz Tylkowski, który 
wręczył uczniom licencje nasłuchowe oraz dyplomy za pierwszą łączność, a dyrektorowi szkoły 
podziękowania za trud włożony w realizację projektu. Do podziękowań przyłączył się również 
burmistrz Nowogardu Robert Czapla, wręczając na ręce Szymona Grygowskiego list gratulacyjny 
za dokonane osiągnięcia po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. 

Szymon SQ1SGR  
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Karta QSL (potwierdzenie łączności) klubu 

 

Koszulka klubowa 
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Zdrowe żywienie – jak to ugryźć? 
10 marca 2015  

 

PODSTAWOWE ZASADY RACJONALNEGO ŻYWIENIA  

Czy można jeść obiad o 20, jakie posiłki są najlepsze, co i jak robić z mlekiem i przetworami, 
co to piramida żywieniowa? Na te i wiele innych pytań uczniowie otrzymali odpowiedź podczas 
zajęć z Panią Katarzyną Pastusiak, absolwentką naszego liceum, obecnie studentką Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu. Podczas spotkań z młodzieżą zaprezentowała piramidę żywienia, która 
stanowi podstawę planowania codziennego jadłospisu tak, aby dieta była zbilansowana i bogata 
we wszystkie składniki odżywcze. Opowiedziała także o zdrowym odżywianiu, zachęcała do 
świadomej rezygnacji ze szkodliwych dla zdrowia produktów. Uczniowie otrzymali wiele 
cennych wskazówek dotyczących zasad zdrowego odżywiania. Dla Pani Kasi zdrowy styl życia 
jest nie tylko sposobem życia ale i pasją pasja, którą realizuje. 

Zarówno podczas zajęć z licealistami i gimnazjalistami panowała serdeczna, miła atmosfera, 
zainteresowani uczniowie mogli porozmawiać ze specjalistką również po zajęciach. 
Cykl warsztatów dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie 
odbył się 27,28,29.02.2015 oraz 3.03 i 4.04.2015 roku.  
  



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

 

Rok szkolny 2014/2015  Strona 6 z 49 

Finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej ! 
12 marca 2014 

 

W dniu 5 marca br. w Kurii Metropolitarnej Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie odbył się 
półfinał XXV Olimpiady Teologii Katolickiej „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu 
Kościoła”. Naszą szkołę reprezentowały: Zofia Sawicka, Hanna Czura oraz Lucyna Kaczmarek, 
„pod skrzydłami” ks. Marcina Gudełajskiego. Etap ten wyłonił 3 finalistów z naszej diecezji, gdzie 
Lucyna zajęła II miejsce i tym samy zakwalifikowała się do finału, który odbędzie się w dniach 
16-18 kwietnia br. w Łomży. Gratulujemy naszej finalistce i życzymy jej wszystkiego dobrego.  
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Podsumowanie WOŚP 
19 marca 2015  

 

11 stycznia 2015 r. odbył się 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki gorącym 
serduszkom całej społeczności uczniowskiej ZSO, dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz obsłudze 
administracyjnej udało się nam uzbierać kwotę 842 zł. 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie tego szczytnego celu i do zobaczenia za rok.  
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Kolor ciepła 
25 marca 2015  

 

 

11 marca klasa II A uczestniczyła w wykładzie pt. „Kolor ciepła” na Wydziale Elektrycznym 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie.  

W trakcie wykładu uczniowie dowiedzieli się m.in. czym jest kolor, dlaczego niebo jest 
niebieskie, dlaczego w zamkniętym samochodzie w ciepły dzień jest zawsze goręcej niż na 
zewnątrz i że można się opalić przez szybę. Interesującą informacją było również to, że rawka 
błazen, czyli mały skorupiak morski, charakteryzuje się tym, że jego oko rozpoznaje 12 barw 
podstawowych, a oko człowieka tylko trzy. Na koniec wykładu klasa zrobiła sobie zdjęcie za 
pomocą kamery termowizyjnej.  
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Dzień Wagarowicza - IIA 
25 marca 2015 

 

 
 

Klasa II A jako jedyna klasa z II LO legalnie świętowała Dzień Wagarowicza wybierając się 
w piątek 20 marca 2015 z wychowawcą na zajęcia terenowe i ognisko na tzw. „Harcówkę”. 

Pogoda nam dopisała, a wycieczka bardziej zintegrowała naszą klasę.  
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W drodze na Światowe Dni Młodzieży 2016 
01 kwietnia 2015  

 

 
 

31 marca 2015r w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie, odbył się Powiatowy Konkurs Papieski 
„W drodze na ŚDM 2016”. Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Zofia Sawicka, Klaudia 
Kouhan, Anna Szcześniak i Lucyna Kaczmarek. Materiał i literatura, które konkurs obejmował to: 
aktualności Światowych Dni Młodych , historia oraz osoba św. Jana Pawła II. 

Zofia Sawicka i Lucyna Kaczmarek, zostały laureatkami I miejsca.  

„Aniołem stróżem” tego przedsięwzięcia był Ks. Marcin Gudełajski. 
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Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu 
10 kwietnia 2015  

 

 
 

Dnia 26.03.2015 roku klasa II c uczestniczyła w zajęciach Akademii Nowoczesnego 
Patriotyzmu. W pierwszej części spotkania uczniowie mogli przekonać się jak pracuje urząd 
gminy. Licealiści wybrali radę gminy i opracowali plan budżetu. Na własnej skórze doświadczyli, 
że nie jest to proste zadanie, które wymaga logicznego myślenia oraz odpowiedzialności. 

Podczas drugiej części zajęć, do klasy IIc dołączyli uczniowie i uczennice z młodszego 
rocznika. Obie klasy humanistyczne miały możliwość zapoznania się z pracą radnych i burmistrza 
gminy. Realia samorządowe przybliżali nam uczestniczący w spotkaniu: Pani Anna Wiąz, Pan 
Michał Wiatr oraz Pan Robert Czapla (burmistrz gminy Nowogard). Podczas trwana spotkana 
licealiści mogli swobodnie zdawać pytania na dowolny temat związany ze sprawami 
i funkcjonowaniem urzędu miasta i gminy. Trudnych pytań nie brakowało. 

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie i przybliżenie nam realiów pracy 
w instytucji miejskiej. 
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Obszary Natura 2000  
19 kwietnia 2015  

 
 

15 kwietnia miłośnicy ekologii w naszej szkole mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę 
w zakresie obszarów objętych ochroną środowiska Natura 2000 uczestnicząc w wykładzie 
przygotowanym przez Pana Marka Heisera, prezesa Ligi Ochrony Przyrody w Nowogardzie.  

Obszary objęte programem Natura 2000 mają na celu zachowanie określonych siedlisk 
przyrodniczych oraz cennych gatunków roślin i zwierząt. Polska zobowiązała się do wyznaczenia 
takich obszarów z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej. Wyznaczono 144 obszary ochrony 
ptaków (OSO) oraz 823 obszary ochrony siedlisk (SOO). Najbliżej nas położone są Ostoja 
Goleniowska, Ostoja Ińska oraz Dorzecze Regi.  

Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Serdecznie dziękujemy Panu 
Markowi Heiserowi za poświęcony czas i rzetelne informacje.  
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Lucyna Kaczmarek - finalistka OTK 2015 !!! 
20 kwietnia 2015  

 

Od 16 do 18 kwietnia br. w Łomży 123. uczniów reprezentujących 41 diecezji uczestniczyło 
w Ogólnopolskim Finale XXV Olimpiady Teologii Katolickiej, którego głównym 
organizatorem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a tegorocznym 
gospodarzem była diecezja łomżyńska. Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, 
Lucyna Kaczmarek zdobyła 14 miejsce, uzyskując tytuł finalisty, a tym samym prawo do 
indeksów na wyższe uczelnie w Polsce, m.in. na UKSW w Warszawie, UAM w Poznaniu, 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Opolski czy Uniwersytet Śląski 
w Katowicach. „Aniołem Stróżem” Lucyny podczas wszystkich etapów tego konkursu był ks. 
Marcin Gudełajski. 

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy religijnej. Temat tegorocznej olimpiady brzmiał: 
Sakramenty Uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła. Uczestnicy musieli wykazać się 
znajomością nie tylko Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, ale również 
znajomością dokumentów kościelnych. 

Olimpiada to nie tylko zgłębianie wiedzy, ale również rozwijanie wiary młodych ludzi. Te 123 
osoby to są najlepsi z najlepszych – powiedział na zakończenie dziekan Wydziału Teologicznego 
UKSW w Warszawie oraz przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady, ks. Prof. dr hab. Piotr 
Tomasik. Warto również zauważyć, że w pierwszym szkolnym etapie wzięło udział ponad 12 tys. 
uczniów. To niewątpliwie ogromna zasługa katechetów i księży – mówił ksiądz dziekan. 

Etap szkolny odbył się w listopadzie ubiegłego roku, a diecezjalny – na początku marca. 
W pierwszym dniu etapu ogólnopolskiego olimpijczycy uczestniczyli w gali otwarcia, która miała 
miejsce w Auli Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży. Po przywitaniu gości przez 
gospodarzy, finaliści wzięli udział w przedstawieniu przygotowanym przez Teatr Kotłowania 
Z Ostrowi Mazowieckiej pt. „Naszetwarze.pl”. W piątek rano przystąpili do części pisemnej, 
którą stanowił test z 35 pytań, które należało rozwiązać w ciągu sześćdziesięciu minut. Natomiast 
po południu uczestnicy wraz z opiekunami wyruszyli zwiedzać Synagogę w Tykocinie oraz mieli 
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możliwość w Strękowej Górze zobaczyć „Polskie Termopile” – historyczne miejsce walk 
polskich żołnierzy pod dowództwem kpt. Władysława Raginisa. 

Ostatni dzień rozpoczął się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Jego Ekscelencji 
ks. biskupa Janusza Stepnowskiego oraz ogłoszeniem dziesiątki finalistów, których czekał jeszcze 
ustny etap olimpiady. 

W sumie w części pisemnej odpowiadając na pytania można było zdobyć 76 pkt., bo dostać 
się do złotej dziesiątki trzeba było rozwiązać test przynajmniej na 58 pkt. 

Po południu odbyło się Uroczysta Gala kończąca XXV Finał Olimpiady Teologii Katolickiej, 
podczas której uczestnicy wraz z opiekunami dostali nagrody i podziękowania. Galę rozpoczął 
koncert zespołu „Dzień dobry”, który zauroczył wszystkich zebranych swą muzyką i śpiewem. 
Na koniec przewodniczący komitetu głównego olimpiady, ks. prof. Tomasik ogłosił. Kolejny finał 
XXVI już Olimpiady Teologii Katolickiej zaplanowany w dniach 31marca – 2 kwietnia 2016 roku 
w Łowiczu a temat brzmi: „Święty Jan Paweł II wychowawca młodych”. 

Gratulujemy Lucynie sukcesu i trzymamy kciuki na przyszły rok.  
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Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono... 
21 kwietnia 2015  

 
Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono - warsztaty matematyczne "Matura 2015" 

Matura zbliża się wielkimi krokami. Koniec roku, wystawianie ocen i cała sterta materiału do 
"przerobienia" przeraża, nie tylko uczniów. Co na tegorocznej maturze będzie najtrudniejsze, 
zastanawia się każdy z nas. Na niejednym forum internetowym można wywnioskować, czego 
boimy się najbardziej, jest top królowa nauk-MATEMATYKA. Przepełnione lękiem i obawą 
o swoich uczniów nauczycielki tegoż przedmiotu Pani Elżbieta Janiak i Pani Anna Sienkiewicz 
postanowiły wziąć sprawę w swoje ręce. Pod pretekstem wyjazdu nad morze, zachęciły zwartą 
grupę uczniów na przedmaturalną wycieczkę do Świnoujścia. Trzy dni (16-18 kwietnia) błogiego 
lenistwa brzmiały cudownie, jednak kreatywne nauczycielki sprytnie przemyciły karton pełen 
arkuszy przygotowujących do matury rozszerzonej. Po zakwaterowaniu, zaprosiły nas do sali na 
uroczyste rozpoczęcie, po czym, drzwi do klasy zostały zamknięte... Każdy otrzymał plik arkuszy, 
który musiał rozwiązać, oczywiście z pomocą naszych opiekunek. Jedyną przerwą okazała się 
pora obiadowa, po której powróciliśmy do liczenia. Zmęczenie dawało o sobie znać, jednak po 
pewnym czasie zdaliśmy sobie sprawę, że zaczyna nam to sprawiać przyjemność, zadania 
wydawały się coraz łatwiejsze a satysfakcja coraz większa. Matematyka może być naprawdę 
ciekawym sposobem na spędzenie wolnego czasu, trzeba tylko odkryć jej moc. Żadna nauka nie 
wzmacnia bowiem tak wiary w potęgę umysłu, jak matematyka. Przepełnieni nadmorskim 
powietrzem i zadowoleni z siebie, wróciliśmy do domu. I kto by pomyślał, ze będzie to tak 
intrygujące przedsięwzięcie? 
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To nie był erotyk....? 
23 kwietnia 2015  

 
 

15 kwietnia 2015r zaprosiliśmy grupę szczęśliwców, posiadaczy biletów, do szczególnej 
podróży. Była to podróż przez życie. Po drodze dwie stacje: MIŁOŚĆ i ŚMIERĆ. Pretekstem do 
podróży okazała się dla nas twórczość Marcina Różyckiego, młodego poety i barda lubelskiego, 
którego niedawno odkryliśmy i który nas zafascynował swoim głosem, słowem, swoją historią. 
Z Marcinowych tekstów zawartych w tomikach Iluzjonista i Pan Śmierć stworzyliśmy scenariusz, 
nad którym popracowaliśmy i powstało przedstawienie. Trochę smutne, trochę refleksyjne, być 
może oczyszczające. Jego klamrę kompozycyjną stanowił wiersz - "To nie jest erotyk", jeden 
z ostatnich utworów Marcina, napisany przez ciężko chorego już poetę. Marcin nie żyje od ponad 
dwóch lat, ale... "...gdzieś wśród nas jest myśl....myśl pełna wspomnień brzmiąca każdą nutą jego 
twórczości". 

Mamy głęboką nadzieję, że tak się stało. 
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Konkursy przedmiotowe 
25 kwietnia 2015  

 
 

24 kwietnia odbyły się dwa konkursy przedmiotowe zorganizowane dla gimnazjalistów. 

Konkurs matematyczny „Pitagoras’2015” przeprowadzony przez panią Elżbietę Janiak 
i Annę Sienkiewicz oraz konkurs j angielskiego „English is simple” zorganizowany przez panią 
Elżbietę Lignarską, Katarzynę Zaleską i pana Marka Dobrowolskiego.  

W konkursie Pitagoras '2015 wzięło udział 44 uczniów, a w „English is Simple" 46. 
Reprezentowali oni Gimnazjum w Dobrej, Gimnazjum w Goleniowie, Gimnazjum nr 1 w Płotach, 
Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie i Gimnazjum nr 3 
w Nowogardzie.  

Uczniom i ich opiekunom bardzo dziękujemy za ich zaangażowanie. Wyniki zmagań 
matematycznych i językowych ogłosimy w czasie Dnia Otwartego II LO we wtorek 28 kwietnia 
2015 o godzinie 1200. 
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Zakończenie klas III 
25 kwietnia 2015  

 
 

Co się stanie z naszą klasą? Parafrazuje słowa piosenki Jacka Kaczmarskiego, bo znajdujemy 
się w innym miejscu – w przededniu egzaminu maturalnego, życiowych wyborów, sytuacji 
decydujących o naszej przyszłości, wyśnionej i wyczekanej dorosłości. Co przeczuwamy, widzimy 
pod półprzymkniętymi powiekami, w marzeniach? Szczęście, powodzenie, sukces, miłość ludzi, 
ciekawość świata, siłę. I tak będzie, bo tego chcemy. 

Idziemy w świat wyposażeni w sentencje i przykłady, prawa, reguły, dogmaty. Niesiemy 
okruchy rozmów toczonych na forum, nowe przyjaźnie, wspomnienia. Zahartowani przez setki 
klasówek, mamy nadzieje odegrać swoje „przedstawienie” w roli tylko nam danej, bez próby 
generalnej, bo nawet nieprzygotowania nie będą nam już przysługiwały. Nasze życie odtąd to 
„premiera i cokolwiek uczynię, zamieni się na zawsze w to, co uczyniłam”. 

„To dopiero koniec początku”, więc radośnie dziękujemy rodzicom za pracę, cierpliwość do 
naszych osobliwych pomysłów, samozaparcie w egzekwowaniu obowiązków. Dzisiejszy dzień to 
początek samodzielności. Prosimy o życzliwe myśli i zaciskanie kciuków w czasie majowych 
zmagań. 

Tymi słowami 24 kwietnia 2015 absolwenci rozpoczęli uroczysty apel z okazji ukończenia 
liceum przez kolejne III klasy  

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

W uroczystości wzięli udział: burmistrz Nowogardu Robert Czapla, przewodniczący Rady 
Miejskiej Nowogardu Stanisław Saniuk, przedstawiciele Rady Rodziców, grono pedagogiczne, 
uczniowie II LO i osoby zaprzyjaźnione. 
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Zakończenie roku szkolnego klas trzecich II LO w Nowogardzie 
 

 

„Ale to już było, i nie wróci więcej…” 

W piątek 24 kwietnia br., burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Saniukiem, uczestniczyli w zakończeniu 
roku szkolnego klas trzecich II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie. 

W tych dniach, aule szkoły zapełnili uczniowie, rodzice, dyrekcja oraz nauczyciele 
i wychowawcy tegorocznych abiturientów. Podczas akademii uczniom zostały wręczone 
świadectwa, nagrody oraz wyróżnienia, za wysokie wyniki osiągnięte w nauce, 
w konkursach, na olimpiadach przedmiotowych, w zawodach sportowych, zaś najlepsi 
złożyli swój wpis do pamiątkowej „Złotej Księgi” za godne reprezentowane swojej szkoły. 
Podziękowania otrzymali również rodzice uczniów, którzy zaangażowali się na rzecz 
szkoły, a także grono pedagogiczne za trud pracy. Do gratulacji oraz życzeń dołączył się 
również burmistrz Nowogardu, który życzył abiturientom powodzenia na egzaminie 
maturalnym oraz trafnych wyborów życiowych, a także dalszych sukcesów i właściwych 
wyborów w życiu osobistym. 

Na zakończenie były kwiaty, łzy… Trzy lata do czegoś zobowiązują. Niektórzy znaleźli 
w szkole przyjaciół, niektórzy miłość. Rozstania zawsze łączą w sobie radość ze 
smutkiem, bo coś się kończy, ale i coś zaczyna. Pozostaje mieć nadzieję, że i po 
zakończonych egzaminach maturalnych, absolwenci chętnie będą wracali do swoich 
szkół, by dzielić się własnymi wrażeniami i sukcesami w nowym, dorosłym już życiu. Póki 
co trzymamy kciuki za 100% wyniki na maturze. 

Anna Narkiewicz 
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60 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
27 kwietnia 2015 

 
 

25 kwietnia 2015r w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie odbył się finał wojewódzki 
60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, w którym naszą szkołę w tym roku reprezentowali Oliwia 
Łatka z klasy IIIb i Michał Andrysiak z klasy IIb. Konkurencja była duża, bo w konkursie wzięło udział 
38 najlepszych w województwie zachodniopomorskim recytatorów w różnym wieku, w tym wielu 
laureatów konkursów ogólnopolskich reprezentujących duże ośrodki kultury. Oliwia zaczarowała słowem, 
mówiąc fragment prozy Romy Ligockiej pt. „Czas lalek" oraz wiersz J. Tuwima „Scherzo”. Natomiast Michał 
brawurowo powiedział fragment prozy B. Hrabala „Zbyt głośna samotność” oraz wiersz Z. Herberta 
"Książka"  

Miło nam poinformować, że w tak silnej konkurencji nasi recytatorzy znaleźli uznanie w oczach jury 
i oboje otrzymali wyróżnienia (Oliwia pierwszego, a Michał drugiego stopnia). Po raz kolejny 
udowodniliśmy, że II LO recytacją stoi.  

Dziękujemy pani Izie Koladyńskiej za pomoc i wsparcie duchowe.  
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Dzień Otwarty IILO 
28 kwietnia 2015  

 
 

28 kwietnia o godzinie 1100 w II Liceum Ogólnokształcącym rozpoczął się Dzień Otwarty 
szkoły. Powitaliśmy uczniów klas trzecich z gimnazjów nr 1, 2, 3 w Nowogardzie, Gimnazjum nr 2 
w Goleniowie, Gimnazjum w Płotach, Gimnazjum w Dobrej, Gimnazjum w Osinie, Gimnazjum 
w Maszewie i Gimnazjum w Resku 

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z osiągnięciami szkoły, profilami klas pierwszych 
proponowanymi na przyszły rok szkolny. Młodzież licealna pokazała gimnazjalistom tajniki 
naszej  szkoły i opowiedziała jakie zainteresowania mogą w ciągu 3 lat nauki w tej szkole rozwijać. 

Na pożegnanie ogłosiliśmy wyniki konkursów „Pitagoras '2015" i „English is Simple". 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz ich opiekunom. Czekamy na was w czasie rekrutacji na 
nowy rok szkolny. 
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Prawybory prezydenckie 2015 
30 kwietnia 2015  

 
 

29 kwietnia 2015r. zostały przeprowadzone wybory prezydenckie w ramach akcji „Młodzi 
Głosują”. Uczniowie klas I i II oraz wszyscy pracownicy placówki mieli możliwość oddania głosu 
na wybranego przez siebie kandydata. Wybory odbywały się na forum szkolnym. Głosowanie 
miało charakter oficjalny i było zapowiedzią zbliżających się prawdziwych wyborów 
zaplanowanych na 10 maja. Wzięło w nim udział 75 osób. 

Wyniki prezentowały się następująco: 
Kandydaci  Liczba głosów 

Komorowski Bronisław Maria  23 

Korwin-Mikke Janusz Ryszard  16 

Duda Andrzej Sebastian  13 

Kukiz Paweł Piotr  12 

Palikot Janusz Marian  6 

Ogórek Magdalena Agnieszka  3 

Kowalski Marian Janusz  1 

Jarubas Adam Sebastian  1 

Braun Grzegorz Michał  0 

Tanajno Paweł Jan  0 

Wilk Jacek  0 
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N. Nikratowicz, K. Bocian 
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Pamiętaj nie jesteś na sprzedaż 
30 kwietnia 2015  

 

 

30.04.2015 na forum szkoły odbyła się debata profilaktyczna dla uczniów klas licealnych. 
Tematem podjętym w tym roku był handel ludźmi, a hasłem przewodnim „Pamiętaj nie jesteś na 
sprzedaż”. W loży ekspertów zasiedli: Komendant Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie 
inspektor Krzysztof Targoński, Komendant Komisariatu w Nowogardzie podinspektor 
Małgorzata Figura, z Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie: aspirant sztabowy Andrzej Kędzierski 
oraz sierżant sztabowy Żaneta Graban, z komisariatu w Nowogardzie: starszy inspektor Klaudia 
Gieryń oraz starszy aspirant sztabowy Sebastian Źróbek. Ponadto swoja obecnością zaszczyciła 
nas pani psycholog ze Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej w Nowogardzie pani Anna Bielida 
oraz przewodnicząca Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego pani Ewa Maciąg. Mając tak 
liczne grono specjalistów z łatwością dowiedzieliśmy się czym jest handel ludźmi, jakie są jego 
formy oraz aspekty prawne tego procederu. Młodzież mogła poznać techniki manipulacyjne 
jakimi kierują się sprawcy a także instytucje, które pomagają ofiarą handlu ludźmi. Była to bardzo 
ważna lekcja, szczególnie dla tych, którzy mieli w swych planach zarobkowy wyjazd za granicę 
w czasie wakacji.  
  


