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Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Komunikacji Interpersonalnej 
01 marca 2016 

 
 

25 lutego 2016r. pięcioro uczniów z naszego liceum wzięło udział w dość nietypowym konkursie 
organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Wybranymi do udziału w tym 
konkursie byli: Patryk Plewiński, Klaudia Pasik, Aleksandra Pietrzykowska, Eryk Fatz i Antonina 
Misiewicz, uczniowie klasy Ia. 

O godzinie 10.00, przygotowani do konkursu uczestnicy wraz ze swoim opiekunem, a zarazem osobą, 
która do tego konkursu ich przygotowywała – panią Jolantą Grygowską, stawili się w budynku 
organizatora. Już na początku spotkania, wszyscy zostali mile przywitani, gdyż w oczekiwaniu na resztę 
drużyn, mogli poczęstować się czymś słodkim oraz napić się gorącej kawy, czy herbaty. Zaraz po tym 
nadszedł czas na pierwszy etap konkursu. Ale zanim to nastąpiło, uczniowie mieli przywilej usłyszeć parę 
słów od dyrektora ZSP w Nowogardzie, pana Stefana Sitkowskiego. W tej krótkiej przemowie, gospodarz 
pochwalił się osiągnięciami swojej szkoły, dziękując przy tym kadrze oraz uczniom, ale przede wszystkim 
życzył wszystkim licealistom i  technikom powodzenia. W końcu otrzymaliśmy testy, składające się z 20 
zadań. Każdy pisał indywidualnie, ale punkty otrzymane przez każdego uczestnika z danej szkoły, były 
sumowane do wyniku jego drużyny. W tym momencie, zespół z naszej szkoły rywalizowała z czterema 
innymi szkołami z Nowogardu i okolic.  

Rozwiązanie tego testu nie zajęło wiele czasu, a po nim nadszedł czas na krótką przerwę. Później miało 
miejsce coś, co bardzo uczestników zaskoczyło. Kolejnym zadaniem było pokazanie, czym jest komunikacja 
interpersonalna, w praktyce. Każda drużyna musiała wytypować swojego architekta, dwóch łączników oraz 
budowniczych. Architekt musiał stać za banerem, był oddzielony od drużyny i niewidoczny dla swoich 
współpracowników. Architekt otrzymał instrukcję, opisującą, jak należy postępować, aby zbudować 
3 niewielkie budowle. Budowniczy dostali klocki z tego samego zestawu i mieli je łączyć tak, jak donosili im 
posłańcy. Młodzież musiała się zmierzyć z klockami LEGO Friend’s! Zadanie to wcale nie było takie proste, 
jak się wydaje, gdyż pod wpływem presji i wielu barier komunikacyjnych, trzeba było się bardzo skupić. 
Liczyła się precyzja. Po ukończeniu zadania, Jury analizowało ułożone elementy, a za każdy błąd 
odejmowano 10 punktów (na ułożenie idealnie z instrukcją, można było uzyskać 100 punktów). Na 
ostateczny wynik składały się punkty z dwóch etapów. 

Nadszedł czas na ogłoszenie wyników: II LO w Nowogardzie zajęło III miejsce! Ale warto dodać, że 
różnice wyników drużyn na podium były niewielkie… To był na pewno wyjątkowy konkurs, podczas 
którego uczniowie mogli sprawdzić, czy naprawdę wiedzą, co to znaczy porozumiewać się z innymi oraz 
być przez innych zrozumianym… Cały czas mamy kontakt z jakimś drugim człowiekiem oraz niezwykle 
ważnym jest, aby umieć wyrazić siebie, swoje myśli, czy opinie. To spotkania udowodniło, że warto uczyć 
się, jak najlepiej postępować, aby przesyłane przez nas komunikaty, były dla otaczającego nas świata, 
zrozumiałe.  
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Wwojewódzki Konkurs Wiedzy o Komunikacji InterpersonalneJ 
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25 lutego 2016r. pięcioro uczniów z naszego liceum wzięło udział w dość nietypowym konkursie 
organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Wybranymi do udziału w tym 
konkursie byli: Patryk Plewiński, Klaudia Pasik, Aleksandra Pietrzykowska, Eryk Fatz i Antonina 
Misiewicz, uczniowie klasy Ia. 

O godzinie 10.00, przygotowani do konkursu uczestnicy wraz ze swoim opiekunem, a zarazem osobą, 
która do tego konkursu ich przygotowywała – panią Jolantą Grygowską, stawili się w budynku 
organizatora. Już na początku spotkania, wszyscy zostali mile przywitani, gdyż w oczekiwaniu na resztę 
drużyn, mogli poczęstować się czymś słodkim oraz napić się gorącej kawy, czy herbaty. Zaraz po tym 
nadszedł czas na pierwszy etap konkursu. Ale zanim to nastąpiło, uczniowie mieli przywilej usłyszeć parę 
słów od dyrektora ZSP w Nowogardzie, pana Stefana Sitkowskiego. W tej krótkiej przemowie, gospodarz 
pochwalił się osiągnięciami swojej szkoły, dziękując przy tym kadrze oraz uczniom, ale przede wszystkim 
życzył wszystkim licealistom i technikom powodzenia. W końcu otrzymaliśmy testy, składające się z 20 
zadań. Każdy pisał indywidualnie, ale punkty otrzymane przez każdego uczestnika z danej szkoły, były 
sumowane do wyniku jego drużyny. W tym momencie, zespół z naszej szkoły rywalizowała z czterema 
innymi szkołami z Nowogardu i okolic.  

Rozwiązanie tego testu nie zajęło wiele czasu, a po nim nadszedł czas na krótką przerwę. Później miało 
miejsce coś, co bardzo uczestników zaskoczyło. Kolejnym zadaniem było pokazanie, czym jest komunikacja 
interpersonalna, w praktyce. Każda drużyna musiała wytypować swojego architekta, dwóch łączników oraz 
budowniczych. Architekt musiał stać za banerem, był oddzielony od drużyny i niewidoczny dla swoich 
współpracowników. Architekt otrzymał instrukcję, opisującą, jak należy postępować, aby zbudować 
3 niewielkie budowle. Budowniczy dostali klocki z tego samego zestawu i mieli je łączyć tak, jak donosili im 
posłańcy. Młodzież musiała się zmierzyć z klockami LEGO Friend’s! Zadanie to wcale nie było takie proste, 
jak się wydaje, gdyż pod wpływem presji i wielu barier komunikacyjnych, trzeba było się bardzo skupić. 
Liczyła się precyzja. Po ukończeniu zadania, Jury analizowało ułożone elementy, a za każdy błąd 
odejmowano 10 punktów (na ułożenie idealnie z instrukcją, można było uzyskać 100 punktów). Na 
ostateczny wynik składały się punkty z dwóch etapów. 

Nadszedł czas na ogłoszenie wyników: II LO w Nowogardzie zajęło III miejsce! Ale warto dodać, że 
różnice wyników drużyn na podium były niewielkie… To był na pewno wyjątkowy konkurs, podczas 
którego uczniowie mogli sprawdzić, czy naprawdę wiedzą, co to znaczy porozumiewać się z innymi oraz 
być przez innych zrozumianym… Cały czas mamy kontakt z jakimś drugim człowiekiem oraz niezwykle 
ważnym jest, aby umieć wyrazić siebie, swoje myśli, czy opinie. To spotkania udowodniło, że warto uczyć 
się, jak najlepiej postępować, aby przesyłane przez nas komunikaty, były dla otaczającego nas świata, 
zrozumiałe.  
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Złota lira 
02 marca 2016  

 

27 lutego 2016 roku sala konferencyjna Akademii Sztuki w Szczecinie zamieniła się 
w poetyckie miejsce wspomnień polskiego poety romantyka. Czterdzieścioro recytatorów ze 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczestniczyło w finale X Zachodniopomorskiego 
Konkursu Recytatorskiego o Złotą Lirę Kornela Ujejskiego. Patronat nad uroczystością 
sprawował Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga i Zachodniopomorski Kurator Oświaty.  

II Liceum Ogólnokształcące reprezentowane było przez dwoje mistrzów słowa – Dominikę 
Rasińską – uczennicę klasy IIb i Michała Andrysiaka – ucznia klasy IIIa, który znalazł się wśród 
laureatów konkursu, zdobywając II miejsce.  

Kolejny raz uczniowie naszego liceum znaleźli się wśród najlepszych! 

 

I.K.  
  



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

 

Rok szkolny 2015/2016 
  Strona 5 

A może na ZUT?.... 
09 marca 2016  

 

3 marca 2016r. uczniowie klas IB i IIB o profilu przyrodniczo - medycznym pod opieką 
Elżbiety Baran i Edyty Wieczorek wybrali się na wycieczkę do Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na wydział Nauk o Żywności i Rybactwa. Mimo że 
do wyboru uczelni mamy jeszcze trochę czasu, już teraz chcieliśmy lepiej poznać jeden 
z wariantów. Pracownicy uczelni starali się zachęcić nas do nauki na tym wydziale. Nie były to 
jednak nudne wykłady, wymienianie korzyści dla przyszłych studentów, czy chwalenie się 
sukcesami uczelni. Zorganizowano zajęcia, które pokazały nam, że studia na szczecińskim ZUT-cie 
nie muszą być nudne.  

Zostaliśmy podzieleni na 3 grupy i zwiedzając uniwersytet, braliśmy udział w różnego 
rodzaju aktywnościach. W jednej z sal poznaliśmy tajemnice życia pod wodą. Mogliśmy dokładnie 
zaobserwować budowę raka szlachetnego, a także zaprzyjaźnić się z nim, głaskając, czy biorąc go 
na ręce. Jednak jak wiadomo, środowisko wodne, kryje także wiele mikroorganizmów, których 
nie widać gołym okiem. Do tego przydały się mikroskopy. Aplikując na szkiełko kroplę wody, 
mogliśmy odnaleźć w niej wiele organizmów niewidocznych gołym okiem, np. nicienie.  

Następnie przyszedł czas na wejście w rolę chemików. Planowanym doświadczeniem było 
sprawdzenie ilości tlenu w wodzie pobranej z trzech różnych zbiorników metodą Winklera. 
Dodając do probówek odczynniki chemiczne, obserwowaliśmy, jak zwykła woda zmieniała kolory 
od brunatnego, przez jasnosłomkowy po czerń, a następnie miareczkując tiosiarczan sodu, 
odbarwiliśmy ją. Te zabiegi pozwoliły sprawdzić, w którym zbiorniku woda była najbardziej 
natleniona.  

Ostatnie zajęcia polegały na wypreparowaniu liścia i zbadaniu jego struktur pod 
specjalistycznym mikroskopem fluorescencyjnym. Badana w nim próbka może wykazywać 
zdolność do naturalnej fluorescencji lub może być wyznakowana barwnikami fluorescencyjnymi, 
dzięki czemu łatwiej dokonać obserwacji.  

Po udanym i niezwykle interesującym pobycie na uniwersytecie, przyszedł czas na 
odpoczynek. Mogliśmy zintegrować się przy wspólnej grze w kręgle lub też zrelaksować przed 
kinowym ekranem. Z pewnością każdemu uczestnikowi wycieczki bardzo podobał się ten wyjazd. 
Mogliśmy zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem i odbyć ciekawe zajęcia praktyczne 
z biologii i chemii, które są niemożliwe do zorganizowania w szkole. Wydział Nauk o Żywności 
i Rybactwa okazał się atrakcyjną alternatywą i niewykluczone, że część z naszej grupy wkrótce 
rozpocznie na nim dalszą naukę. Mamy nadzieję, że kolejne wyjazdy będą równie przydatne, 
praktyczne i zajmujące dla uczniów.  
Julia Drobińska – klasa IB   
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Czytanie więc sztuką jest…. 
11 marca 2016  

 

Wiedzą o tym uczestnicy Wojewódzkiego Konkursu na Najlepszą Recenzję Książki oraz 
Artystyczne Czytanie Prozy zorganizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nowogardzie. Zadaniem uczestników było napisanie recenzji dowolnej książki należącej do 
literatury pięknej. Autorzy najlepszych prac zostali zaproszeni do udziału w II etapie konkursu, 
który odbył się 9 marca 2016 roku i polegał na artystycznym odczytaniu fragmentu recenzowanej 
książki. Zwyciężczynią konkursu została Dominika Rasińska – uczennica klasy IIB, która 
opowieścią o Małym Księciu A. de Saint-Eupèry’ego zaczarowała słuchających. II miejsce zajęła 
Wiktoria Piasecka z klasy IB wprowadzająca dreszczyk emocji i niepokoju, czytając fragment 
powieści Darren Shan Cyrk odmieńców. Czwarta nagroda przypadła Joannie Wesołek – kl. IIB 
prezentującej książkę I wciąż ją kocham Nicholasa Sparksa. 

Jeśli czytanie jest pasją, staje się też sztuką. Podobnie jak pisanie. Cenić należy tych, którzy 
o piękno słowa dbają i dzielą się tym pięknem z innymi. 

 

I.K  
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Kochają słowo 
11 marca 2016  

 
 

W Nowogardzkim Domu Kultury, 10 marca 2016 roku, odbył się etap rejonowy 
61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, powiat 
goleniowski reprezentowali tylko uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, za to 
w wersji koncertowej! Lauretami zostali: Michał Andrysiak – kl.IIa oraz Daria Urbaniak – kl.Ia 
i to oni będą reprezentować Nowogard w Szczecinie. Wyróżnienia otrzymały: Dominika 
Rasińska – kl.IIb i Aleksandra Pietrzykowska – kl.Ia. Jurorzy – aktor Teatru Polskiego 
w Szczecinie i wykładowca Akademii Sztuki Wiesław Łągiewka oraz Lena 
Witkowska  -absolwentka kulturoznawstwa, wokalistka zespołu „Vespa”, studentka XII Akademii 
Praktyk Teatralnych w Gardzienicach (i co należy dodać, absolwentka II LO), zwrócili uwagę na 
dojrzałość interpretacji, świadomość słowa i bardzo dobry dobór repertuaru. Cieszy taka opinia, 
a kiedy już pokocha się słowo i mu zaufa, rozpoczyna się ta niewiarygodna historia i piękna 
przygoda. 

 

I.K. 
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XI edycja Olimpiady Przedsiębiorczości  
13 marca 2014 

 

 „Nowe przewagi konkurencyjne - technologia, informacja, społeczność” 

Eliminacje okręgowe odbyły się w dniu 3 marca 2016 r. w pięciu uczelniach ekonomicznych: 
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz 
w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie godnie reprezentowała uczennica klasy Ib 
Karolina Dolega, najmłodsza uczestniczka eliminacji, które odbyły się na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu. Uczestnicy są oceniani pod kątem posiadanej wiedzy i umiejętności 
jej zastosowania w praktyce, ale także badane są reprezentowane przez nich postawy 
i zachowania przedsiębiorcze. Z tego powodu formy zadań na Olimpiadzie są zróżnicowane. 
Wiedza jest sprawdzana poprzez testy; postawy i zachowania przedsiębiorcze są badane poprzez 
przygotowywane przez uczestników projekty, a także rozwiązywanie przygotowanych case'ów 
i prezentacje na zadany temat. 

Uczestnicy olimpiady wraz z opiekunami mieli okazję wysłuchać bardzo interesującego 
i ciekawie poprowadzonego wykładu Pana doktora Marcina Gołembskiego pt. „Zarządzanie 
różnorodnością pokoleniową, jako przesłanka kreowania przewagi konkurencyjnej”. 
JG  
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VII Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego 
15 marca 2016 

 

10 marca na Politechnice Koszalińskiej odbył się ostatni etap VII Bałtyckiego Konkurs Języka 
Angielskiego. Hania Czura, uczennica klasy IIB, po części pisemnej zakwalifikowała się do 
ustnych finałów i wywalczyła 3 miejsce. 

Organizatorami konkursu są Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej oraz 
I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie. Konkurs ma zasięg regionalny. 
W tegorocznym finale wzięli udział uczniowie m.in. z Koszalina, Szczecina, Stargardu, Gorzowa, 
Kołobrzegu, Słupska, Kartuz, Wałcza, Kwidzyna, Malborka i Zielonej Góry. 

Gratulujemy laureatce :) 
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Artystyczne czytanie poezji i prozy obcojęzycznej 
22 marca 2016  

 

 

 

18 marca 2016 uczennica klasy IIa Alina Kowalska wzięła udział w powiatowym Konkursie 
Artystycznego Czytania Poezji i Prozy Obcojęzycznej, który odbył się w Zespole Szkół nr 1 
w Goleniowie. Alina zaprezentowała fragment Dzienników Sylwii Plath. Zdaniem jury, które 
oceniało poprawność wymowy uczestnika oraz sposób interpretacji wybranego tekstu, Alina 
zasłużyła na wyróżnienie.  

Gratulujemy! 

 

K. Durska  
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Śnić Szekspira….. 
23 marca 2016  

 
 

Ostatnie dni i (noce!) dla licznej grupy uczniów II LO w Nowogardzie przebiegały pod 
znakiem Szekspira, a to za sprawą Wojewódzkiego Turnieju Teatralnego zorganizowanego przez 
Nowogardzki Dom Kultury we współpracy ze szkołami średnimi. Patronat nad turniejem objął 
Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie. Przedsięwzięcie odbywało się w ramach obchodów 
Światowego Roku Williama Szekspira i Roku Teatru Publicznego. Zadaniem grup teatralnych było 
przedstawienie określonych fragmentów sztuki ,,Sen nocy letniej” w przekładzie Stanisława 
Barańczaka. Prezentacje konkursowe odbyły się 15 marca w sali widowiskowej NDK, wtedy też 
zapadł werdykt, który został ogłoszony 21 marca na gali finałowej. Młodzi artyści amatorzy 
zgotowali widowni iście teatralną ucztę i przez trzy godziny, w różnych konwencjach, 
prezentowali dzieło Szekspira. Maraton zakończył się ogłoszeniem wyników i podziękowaniami 
dla opiekunów oraz uczestników turnieju. Komisja konkursowa doceniając zaangażowanie 
aktorów, pomysły inscenizacyjne i walory artystyczne, nie przyznała jednak pierwszej nagrody. 
II miejsce zajęły ex aequo zespoły teatralne Tylko próba z II LO – opieka Izabela Koladyńska 
i Emilia Wierzbicka oraz zespół COŚ z NDK – opiekun Elżbieta Tarczykowska. III nagrodę zdobyły 
zespoły teatralne W kratkę także z II LO – opieka Małgorzata Wojtyniak i Eksperyment z I LO 
w Nowogardzie. Nagrodę dla najlepszego aktora zdobył Sebastian Feledyn z klasy IC. 

Wielkie podziękowania dla wszystkich uczniów naszej szkoły za twórcze podejście do 
konkursu i wspaniałą, literacko-teatralną przygodę. 

I.K. 
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„Złote Rybki z II LO” 
23 marca 2016  

 

16 marca na pływalni „Fala” w Goleniowie odbyły się Towarzyskie Zawody Pływackie 
o Puchar Starosty Goleniowskiego dla uczniów szkół ponadgimnajalnych, w których udział wzięło 
ok. 40 uczestników. 

Podczas zawodów pływacy mogli się zmierzyć w czterech konkurencjach indywidualnych:  

 50m stylem grzbietowym 

 50m stylem dowolnym 

 50m stylem klasycznym 

 50m stylem motylkowym 

i jednej drużynowej  

 4x 50m sztafeta dziewcząt i chłopców 

Naszą szkołę reprezentowali: Agnieszka Sarzyńska kl. IIA (styl dowolny i klasyczny) oraz 
Wiktor Jackowski kl. IA (styl klasyczny i motylkowy). Agnieszka w swojej kategorii nie miała 
sobie równych, zdobywając dwa złote medale, natomiast Wiktor, również w pięknym stylu 
wywalczył dwa srebra. 

Celem zawodów była popularyzacja pływania, jako czynnej formy uprawiania rekreacji 
sportowej i spędzania wolnego czasu, umożliwienie sprawdzenia umiejętności pływackich 
uczniów w rywalizacji sportowej oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich.  

J.Dzikowska 
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XXIV Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 
23 marca 2016  

 

Gratulujemy naszej reprezentantce. 

Finał wojewódzki XXIV Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK został 
przeprowadzony 18 kwietnia 2016 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego PCK w Szczecinie. 
II Liceum Ogólnokształcące reprezentowała uczennica z klasy IA Antonina Misiewicz. 
Warunkiem uczestnictwa w tym etapie olimpiady było przeprowadzenie akcji prozdrowotnej 
w szkole i w najbliższym środowisku oraz przedstawienie sprawozdania z jej przebiegu. 
Dokumentacja tych działań została oceniona przez komisję konkursową, a uzyskane punkty były 
brane pod uwagę przy ostatecznej klasyfikacji. 

Druga część zawodów polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań. Podczas 
olimpiady sprawdzano wiedzę uczestników z zakresu istniejących zagrożeń zdrowotnych, 
zdrowego stylu życia, historii Czerwonego Krzyża, zasad udzielania pierwszej pomocy, ekologii 
i przeciwdziałania uzależnieniom. Łączna suma punktów stanowiła o miejscu uczestników. 
Antonina Misiewicz zajęła IV miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczce 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

Opiekun Koła PCK  



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

 

Rok szkolny 2015/2016 
  Strona 14 

Konkursy przedmiotowe 
17 kwietnia 2016  

 

 

7 kwietnia odbyły się dwa konkursy przedmiotowe zorganizowane dla gimnazjalistów. 
Konkurs matematyczny „Pitagoras’2016” 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 '2016 wzięło udział 60 uczniów (w poprzedniej edycji 44), 
a w „English is Simple" 48 (w poprzedniej edycji 46). Reprezentowali oni Gimnazjum w Dobrej, 
Gimnazjum w Osinie, 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 21 kwietnia 2016 podczas 
apelu. 
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Konferencja – „Struktura, proces, czas ..." 
20 kwietnia 2016  

 
 

Konferencja – „Struktura, proces, czas – warunki geologiczne częścią dziedzictwa 
przyrodniczego regionu Ziemi Nowogardzkiej”. 

15 kwietnia 2016 roku uczestniczyliśmy w cyklu wykładów i prezentacji na terenie Ośrodka 
Konferencyjno-Edukacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach.  

Prezentacje i wykłady dotyczyły bogactwa geologicznego Ziemi Nowogardzkiej oraz jej 
walorów edukacyjno-turystycznych,  

Sesja referatowa zawierała następujące wystąpienia: 

• Kraina na słupach solnych znaczona stopą lądolodu 

• Kamienni przybysze z dalekiej północy 

• Czas zatrzymany w torfach 

• Kreatury minionych epok z pomorskich narzutniaków 

 

Dyskutowano również o znaczeniu nauk o Ziemi w edukacji i turystyce. 
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TURBOLANDESKUNDE – czyli nasza drużyna w ogólnopolskim finale! 
20 kwietnia 2016  

 

TURBOLANDESKUNDE, czyli wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego to 
konkurs organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego i Instytut 
Goethego w Krakowie. Nasza drużyna w składzie: Izabela Braszkiewicz, Monika Babak 
i Magdalena Ciechanek – wygrała wojewódzki etap konkursu, który odbył się w piątek 
15 kwietnia 2016 roku w Szczecinie. Dziewczyny były bezkonkurencyjne i wykazały się 
niesamowitą wiedzą na tematy geograficzne, polityczne, gospodarcze, społeczne, 
kulturoznawcze, turystyczne oraz sportowe dotyczące Austrii w języku niemieckim.  

Teraz nasza zwycięska drużyna będzie reprezentowała nasze województwo 5 czerwca 2016 
roku w Krakowie w finale ogólnopolskim, który będzie miał formę mini-projektu. Uczestnicy tego 
etapu konkursu będą mieli za zadanie zorganizowanie wycieczki lub wystawy. Etap ten będzie 
obejmował zadania wymagające od uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej o Austrii oraz 
umiejętności współpracy. Uczniowie otrzymają dostęp do Internetu, multimediów, biblioteki oraz 
słowników. Każda grupa wylosuje jedno zadanie i będzie musiała w określonym przez 
organizatora czasie przygotować do tego tematu prezentację ustną w języku niemieckim wraz 
z wizualizacją.  

W III etapie konkursu ocenianie będą cztery elementy:  

1. Kompetencja językowa uczestników (30%),  

2. Umiejętność współpracy w grupach (25%),  

3. Wartość merytoryczna projektu (30%),  

4. Kreatywność i pomysłowość przygotowanej prezentacji (15%).  

Trzymamy kciuki za nasze dziewczyny i życzymy wygranej! 
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XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 
21 kwietnia 2016  

 

„Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje".  

R. Ingersoll 

 

16 kwietnia 2016 r. w XIV LO w Szczecinie odbył się etap okręgowy XXXI Olimpiady Wiedzy 
Ekologicznej. Olimpiada miała charakter interdyscyplinarny i kierowana była do uczniów szkół 
średnich. II Liceum Ogólnokształcące reprezentowała uczennica z klasy IIB, Magdalena 
Lewandowska. Celem olimpiady było propagowanie idei ekorozwoju, kształtowanie 
świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec przyrody.  

Olimpiada składała się z dwóch etapów. W pierwszym, uczestnicy rozwiązywali test 
składający się z 50 pytań. Uzyskany wynik kwalifikował do etapu drugiego, ustnego. Magda nie 
zakwalifikowała się do drugiego etapu, mino uzyskania wysokiego wyniku w pierwszej części.  

Magdzie życzymy sukcesu w przyszłym roku, a innych zachęcamy do zainteresowania się 
ekologią.  
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Z Szekspirem w świat! 
22 kwietnia 2016  

 

 

Rejonowe Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych, które odbyły się 19 kwietnia 
2016 roku w Nowogardzkim Domu Kultury, przebiegały pod znakiem znów śnionego Szekspira. 
Tym razem grupa Tylko Próba z II LO wyśniła tytuł laureata i razem z grupą Coś z NDK będzie 
reprezentować Nowogard w Świdwinie na przeglądzie wojewódzkim. Zespół teatralny, w skład 
którego wchodzą uczniowie aż z siedmiu klas, powstał na potrzeby spektaklu Sen nocy letniej 
i w założeniu miał istnieć tylko kilkanaście dni i nocy przed przesileniem letnim. Projekt jednak się 
rozrastał, konwencja próby też. Nieoczekiwanie okazało się, że spektakl przygotowywany 
w ramach maratonu teatralnego, który odbył się w marcu, tak wrósł w rytm szkolnych spotkań, 
że pojawiła się wspólna decyzja o tym, by wystartować w konkursie. I udało się! Geniusz 
Szekspira, magia teatru, emocje aktorów…Puk i Elfy, sen i jawa, miłość i ….  

Tak: Teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd. 

I jest! 

Sen nocy letniej śnią: Elżbieta Bielska, Anna Mielcarek, Klaudia Bocian, Klaudia 
Owsińska, Klaudia Maciąg, Daria Urbaniak, Dominika Rasińska, Michał Andrysiak, 
Weronika Mańka, Patrycja Kierejewska, Roksana Molka, Kinga Milczarek, Joanna 
Grygowska, Wiktoria Kozłowska, Julia Gwiazdowska, Maja Górecka, Natalia Pabisiak, 
Natalia Waterman, Karolina Dolega, Ada Ratajczak oraz Emilia Wierzbicka i Izabela 
Koladyńska. 

 

I.K. 
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Czym jesteś szczęście…. 
22 kwietnia 2016  

 

Czym jesteś szczęście…. 

….wspomnieniem? 

21marca 2016 roku sala teatralna II LO witała gości z innych szkół magiczną atmosferą, 
muzyką, pięknym słowem i ….jabłkami! Teksty Cypriana Norwida, Anny Świrszczyńskiej, Haliny 
Poświatowskiej, Kornela Ujejskiego, Marcina Różyckiego, Marii Konopnickiej ułożyły się 
w poetycką opowieść o szczęściu. Było melancholijnie i nastrojowo jakby jabłka zaczarowały 
aktorów i widownię. Słowem i muzyką uwodzili: Michał Andrysiak, Dominika Rasińska, 
Aleksandra Pietrzykowska, Daria Urbaniak, Patryk Plewiński. W roli dobrych duszków 
wystąpiły: Kinga Milczarek i Roksana Molka. Jabłkami i dobrymi słowami częstowały: Klaudia 
Bocian, Anna Mielcarek, Klaudia Owsińska i Elżbieta Bielska. 

 

I.K.  
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Dzień Otwarty 
24 kwietnia 2016  

 

 

21 kwietnia w II LO zorganizowaliśmy kolej Dzień Otwarty. Gościliśmy uczniów klas III 
okolicznych gimnazjów wraz z ich opiekunami. Gimnazjaliści mogli dowiedzieć się o specyfice 
nauczania w poszczególnych typach klas, którą prezentowali przyszłoroczni wychowawcy 
i uczniowie. Przygotowane przez nich stoiska prezentowały różnorodność podejmowanych 
działań w poszczególnych profilach. Nasi uczniowie umożliwili gościom również zwiedzanie 
szkoły wraz z możliwością spróbowania swoich sił na strzelnicy szkolnej, nawiązania łączności 
radiowej w ramach Szkolnego Klubu Radioastronomii, obejrzenia spektaklu słowno-muzycznego 
w sali teatralnej oraz zaznajomienie się ze specyfiką nauczania języków obcych w naszej szkole. 

Dzień otwarty uświetniły hostessy roznoszące w koszyczkach piękne czerwone jabłuszka 
oraz własnoręcznie robione z mich przetwory w postaci soku i musu. 

Po oficjalnym spotkaniu z dyrektorem ZSO ogłosiliśmy wyniki konkursów „Pitagoras '2016" 
i „English is Simple". Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz ich opiekunom.  

Czekamy na was w czasie rekrutacji na nowy rok szkolny. 
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Lekcja w oczyszczalni ścieków 
27 kwietnia 2016 

 

 

22 kwietnia 2016 roku uczniowie klasy IIb II LO ZSO w Nowogardzie pod opieką pana Jerzego 
Rosy udali się na wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Nowogardzie. Celem tej wycieczki było 
poznanie procesu oczyszczania ścieków. Dzięki życzliwości pracowników poznali cały system 
sterowania oraz pomieszczenia z jakich składa się oczyszczalnia. Byli też świadkami dowozu 
ścieków w miejsce przeznaczenia. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia terenu i poznania 
poszczególnych etapów oczyszczania ścieków poprzez filtrowanie, a następnie oczyszczanie ich 
za pomocą odpowiednich bakterii.  

Uczniowie byli zainteresowani urządzeniami w oczyszczali, zadawali szereg ciekawych 
pytań, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. 

Dzięki tej wycieczce uczniowie uzmysłowili sobie jak bardzo mieszkańcy zanieczyszczają 
wodę i ile pracy należy włożyć w jej oczyszczanie. Zebrane podczas warsztatów doświadczenia 
powinny zaowocować w życiu codziennym. 
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Projekt edukacyjny „Błękitny Patrol”  
27 kwietnia 2016  

 
 

25 kwietnia 2016 roku uczniowie klas pierwszych liceum wzięli udział w projekcie 
edukacyjnym „Błękitny Patrol”, Projekt, który był realizowany przez WOPR Goleniów, został 
przygotowany przy współpracy nauczyciela edb (edukacji dla bezpieczeństwa) z wychowawcami 
klas oraz nauczycielem biblioteki i czytelni. Ratownicy uczyli młodzież bezpiecznych zachowań 
nad wodą. Uczniowie, pod czujnym okiem prowadzących zajęcia, doskonalili swoje umiejętności 
ratownicze, w szczególności przeprowadzania resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Ponadto 
uczestnicy zajęć mogli nauczyć się rzucać liną ratowniczą, czy poznać wyposażenie apteczki. 
Prowadzący zajęcia podkreślali również znaczenie europejskiego numeru alarmowego 112 
w szybkim i skutecznym ratowaniu poszkodowanych. Uczniowie nie tylko uczyli się właściwych 
zachowań w trudnych sytuacjach, ale też dobrze się bawili. Każdy uczestnik otrzymał dyplom 
potwierdzający uczestnictwo w zajęciach.  
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KONKURS Z KASZĄ W TLE 
27 kwietnia 2016  

 

 

Już po raz kolejny Nowogard zorganizował XIV OGÓLNOPOLSKI i X MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL FILMÓW EKOLOGICZNYCH im. MACIEJA ŁUKOWSKIEGO. Zmaganiom 
konkursowym towarzyszyły liczne imprezy, zawody i konkursy. Jednym z nich był konkurs 
gastronomiczny „Dobra kasza nasza” zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. 
W konkursie, adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, naszą szkołę reprezentowały 
uczennice: Karolina Dolega i Julia Gwiazdowska (klasa IB) oraz Marta Warzecha i Oliwia 
Chatłas (klasa IIB). Tematem przewodnim części teoretycznej i praktycznej była kasza. 
Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat jej wartości odżywczych oraz przygotować 
zestaw obiadowy związany z tematem konkursu. Rywalizując ze sobą dobrze się bawili. 
W oczekiwaniu na wynik konkursu skorzystali z poczęstunku przygotowanego przez 
organizatorów. Dla naszej reprezentacji konkurs zakończył się sukcesem, zajęły I miejsce.  

Gratulujemy sukcesu. 
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Nasz świat….. 
27 kwietnia 2016  

 
 

Żyjemy w świecie hałasu, tłumu i pośpiechu. Po co się tak spieszyć? Na to pytanie próbowali 
odpowiedzieć uczniowie klasy IIB liceum, którzy uczestniczyli w wykładzie pt. „Wybór należy 
do ciebie. Życiu przybywa lat. Latom przybywa życia”. Wykład poprowadził Andrzej 
Wojtkowski, właściciel Ekologicznego Gospodarstwa Zielarskiego. Uczniowie dowiedzieli się, jak 
właściwie interpretować „głosy przyrody”, jak ją rozumieć i jak jej słuchać. Jeżeli się nauczymy 
żyć w zgodzie z naturą, zachowamy zdrowie psychiczne i fizyczne. Spotkanie młodzieży 
z zielarzem odbyło się w gościnnych murach Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie.  
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Wygrywać słowem… 
28 kwietnia 2016  

 

Finał wojewódzki 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbywał się 
w dniach 23 – 24 kwietnia, zgromadził w Piwnicy przy Krypcie Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie, prawdziwych miłośników słowa, znawców sztuki recytacji i teatru. Wśród 
najlepszych 30 recytatorów w województwie, znajdowały się dwie osoby reprezentujące 
II LO  -Michał Andrysiak (kl. IIIa) i Daria Urbaniak (kl. Ia). Wystąpienie Michała oraz doskonała 
interpretacja utworów Kornela Ujejskiego „Gdyby Ty moją była aniele” i Wiesława Myśliwskiego 
„Ostatnie rozdanie” zachwyciły i jurorów, i publiczność. Tym samym Michał uzyskał tytuł laureata 
i kwalifikację do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w czerwcu w Ostrołęce. Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski, odbywający się w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego, jest 
najważniejszym tego typu konkursem w kraju. Mimo iż nasza szkoła posiada bardzo wielu 
laureatów różnych zmagań recytatorskich o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, Michał jest 
pierwszym uczniem w historii szkoły, który będzie reprezentował Nowogard i Szczecin w finale 
OKR-u. Słowem można nie tylko wygrywać, ale zaczarowywać rzeczywistość. Gratulujemy 
i czekamy na wrażenia z Ostrołęki! 

I.K  
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Zakończenie klas III 
29 kwietnia 2016  

 

Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj… 

29 kwietnia 2016 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich II LO 
w Nowogardzie. Był to szczególny dzień dla naszych uczniów, którzy tego dnia ukończyli szkołę 
średnią.  

Dyrektor szkoły wręczył nagrody i wyróżnienia dla uczniów wykazujących się szczególnymi 
osiągnięciami w nauce. Do Złotej Księgi zostali wpisani uczniowie z najwyższą średnią ocen oraz 
ci, którzy mieli szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Dwoje uczniów otrzymało 
stypendia pieniężne Rady Rodziców II LO. Wyróżniono także sportowców oraz osoby, które 
angażowały się w działalność społeczną oraz w Samorząd Uczniowski. Rodzice najlepszych 
uczniów zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi, a rodzice zaangażowani w życie szkoły 
otrzymali szczególne podziękowanie z rąk dyrektora.  

Mamy nadzieję, że chwile w II LO zapadną na długo w pamięci tegorocznych maturzystów.  

Może po latach z „łezką w oku” wspomną tych, którzy tu zostali: nauczycieli i wychowawców, 
młodszych kolegów i koleżanki. Przecież to tutaj zrodziły się wielkie odkrycia, emocje, przyjaźnie 
i wspaniałe uczucia.  
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Wyróżnieni absolwenci 

Michał Andrysiak 

 

 Laureat etapu wojewódzkiego 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 
Szczecin 2015; 

 Laureat XI Spotkań ze sztuką Słowa WIARA - NADZIEJA - MIŁOŚĆ, Szczecin 
2015; 

- opiekun E.Tarczykowska 

 Finalista etapu wojewódzkiego 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 
Szczecin 2014; 

 Laureat X Spotkań ze sztuką Słowa WIARA - NADZIEJA - MIŁOŚĆ, Szczecin 
2014Finalista XX i XXI Jesiennego Turnieju Recytatorskiego „Romantycznie”, 
Szczecin 2015, 2016; 

 Zdobywca Grand Prix XVI Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa 
Herberta „Herbertiada”, Kołobrzeg 2015; 

 Laureat II miejsca X Zachodniopomorskiego Konkursu Recytatorskiego ‘O złotą 
lirę Kornela Ujejskiego, Szczecin 2016; 

 Wyróżnienie w etapie centralnym 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 
Ostrołęka 2016; 

- opiekun  I.Koladyńska 
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Lucyna Kaczmarek 

 

 Finalistka XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej, Łomża 2015; 

 I miejsce w powiatowym konkursie „W drodze na Światowe Dni młodzieży” 2016, 

 I miejsce w powiatowym konkursie :Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”. 

- opiekun ks. M. Gudełajski 
 

Adrian Machocki 

 

 Finalista etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje 
Oręża Polskiego w latach 1531-1638 – od Obertyna do Wiednia , 2016; 

 Finalista etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje 
Oręża Polskiego w latach 972-1514 – od Cedyni do Orszy,., 

- opiekun A.Kopycińska 
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Marcel Marchewka 

 

 Osiągnięcie Najwyższej Krajowej Klasy Tanecznej A w tańcach standardowych 
i latynoamerykańskich;  

 Wicemistrzostwo Okręgu Zachodniopomorskiego w tańcach latyno-
amerykańskich; 

 II Wicemistrzostwo Okręgu Zachodniopomorskiego w tańcach standardowych; 

 XIX miejsce w Międzynarodowym Turnieju Copenhagen Open w 10 tańcach; 

 II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego Open Bydgoszcz 
Dance Cup w tańcach standardowych; 

 I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy 
Deszczno w stylu latynoamerykańskim i II miejsce w stylu standardowym; 

 II miejsce w Grand Prix Polski Młodzieży w Dziwnowie w stylu standardowym; 

 XI miejsce w Wojewódzkim Finale w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół 
Ponadgimnazjalnych. 

 

 

  


