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Wycieczka na składowisko odpadów komunalnych. 
01 maja 2014  

 

Podstawowym zadaniem szkoły jest nauczanie młodzieży. Najczęściej odbywa się to 
w budynku szkolnym. Ciekawsze dla młodzieży są zajęcia prowadzone poza szkołą. 30 kwietnia 
2014 r. uczniowie z klasy IIB wraz z p. Elżbietą Baran wybrali się na takie zajęcia do Słajsina, 
gdzie znajduje się miejskie składowisko odpadów komunalnych. Wysypisko w Słajsinie to 
kompleksowy system obejmujący zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 
wytwarzanych na terenie 27 gmin. Spełnia ono wszelkie normy, a woda oraz inne substancje nie 
przenikają w głąb gleby dzięki specjalnym membranom, którymi wysłana jest ziemia. Po 
składowisku oprowadził nas pracownik wysypiska, który w prosty sposób omówił proces 
segregacji i rekultywacji śmieci. Poznaliśmy sposoby zabezpieczenia odpadów wstępnie 
sortowanych w domach oraz dalszy los odpadów zmieszanych, które najpierw podlegają 
obróbce mechanicznej, a potem biologicznej. Woda z odcieków jest zbierana i oczyszczana w 
procesie odwróconej osmozy, a następnie wprowadzana do gruntu. Na zakończenie 
niecodziennej lekcji uczniowie zadawali liczne pytania. Dotyczyły one m. in. postępowania 
z odpadami niebezpiecznymi. Dziękujemy pracownikowi za poświęcony nam czas i cenną naukę 
jak dbać, by nasze środowisko było jeszcze bardziej czyste 
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Matura 2014 
05 maja 2014  

 
Na zdjęciach: ostatnie chwile przed egzaminem. 

 

O godzinie, 900, podobnie jak w całym kraju, 82 maturzystów rozpoczęło w II Liceum 
Ogólnokształcącym w Nowogardzie Maturę 2014. 

Tradycyjnie jako pierwszy zdają egzamin pisemny z języka polskiego.  

Do egzaminu przystąpili wszyscy uczniowie, którzy w bieżącym roku ukończyli szkołę.  
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XII Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki 
12 maja 2014  

 
 

Uczniowie II LO w Nowogardzie od kilku lat biorą udział w Misyjnej Olimpiadzie 
Znajomości Afryki. Uczestnicy olimpiady muszą zapoznać się z wiedzą dotyczącą geografii, 
kultury, historii Afryki oraz misji prowadzonych na tym kontynencie. 

W 2014 roku II LO na szczeblu okręgowym Olimpiady reprezentowali uczniowie: 

 Zosia Sawicka - klasa IIb 

 Klaudia Kouhan - klasa  

 IIb- Ela Bielska - klasa Ic 

 

Największy sukces osiągnęła Zofia Sawicka – zajęła 4 miejsce w województwie 
zachodniopomorskim. 
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Tajemnice skrywane w komórce 
13 maja 2014  

 

Po raz kolejny udaliśmy się na spotkanie z nauką do Centrum Edukacji Środowiskowej 
Uniwersytetu Szczecińskiego w Małkocinie. Tym razem byli to uczniowie z klasy IB pod 
opieka pani Elżbiety Baran i pana Marka Dobrowolskiego. Zainteresowana biologią młodzież 
wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez dr Bożenę Białecką. Uczestnicy warsztatów 
zostali zapoznani z gospodarką wodną komórki, a także z jej budową i funkcjonowaniem. 
Uczniowie samodzielnie wykonywali preparaty komórkowe, oglądali je pod mikroskopem, 
obserwowali zachowanie komórki po umieszczeniu jej w roztworach o różnym stężeniu.  

W ramach warsztatów młodzież również samodzielnie izolowała DNA z cebuli. Ta część 
ćwiczeń podobała się uczniom najbardziej. Po raz pierwszy mogli zaobserwować strukturę, 
której nie widać gołym okiem. Każdą część warsztatów poprzedził krótki wykład dotyczący 
omawianego zagadnienia i metodyki wykonywanych ćwiczeń. Zachęceni do dalszych działań, 
z uczuciem niedosytu wróciliśmy do szkoły. 
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Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy 
18 maja 2014 

 

"Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat." 
Thomas Keneally 

16 maja 2014 r. w Goleniowie odbył się Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy dla szkół 
ponadgimnazjalnych. II Liceum Ogólnokształcące reprezentowały uczennice z klas pierwszych: 
Klaudia Maciąg (IC), Marta Michalik (IB), Joanna Świstak (IB) oraz wspierająca zawodniczki 
Katarzyna Kołcz - absolwentka szkoły. Konkurs wzbudził wielkie zainteresowanie 
w środowisku. Drużyny reprezentujące szkoły powiatu goleniowskiego musiały zmierzyć się 
z zadaniami praktycznymi, m. in. pomóc choremu na cukrzycę, osobie z zatrzymaniem akcji 
serca (RKO) czy też poszkodowanym w wypadku samochodowym. Na jednej ze stacji 
sprawdzana była wiedza teoretyczna uczestników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Reprezentantki naszej szkoły były najlepsze w tej dziedzinie. Z zadaniami praktycznymi także 
poradziły sobie doskonale. W efekcie zmagań konkursowych drużyna II LO zajęła II miejsce. 
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Młodzi głosują 
20 maja 2014  

 
Na zdjęciu: Igor, Marek i Jordan z IIc w roli nauczycieli. 

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego uczniowie klasy II 
profilu humanistycznego zorganizowali lekcje dla swoich kolegów z innych klas. 

Tematem wyżej wymienionych lekcji były wspomniane wcześniej wybory do PE. Uczniom 
został przybliżony system pracy tzw. Europalramentu. W cyklu lekcji wykorzystaliśmy 
wykonane przez CEO, czytelne infografiki , dzięki którym zasady działania PE były o wiele 
bardziej przejrzyste.  
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Gra miejska 
21 maja 2014  

 

W naszym liceum został zrealizowany projekt organizowany przez Klub Jagielloński. 
Koordynowany był przez absolwentów liceum - Andrzeja Cyboronia i Piotra Stępnia oraz 
nauczyciela historii – Aldonę Kopycińską. Zaangażowana została klasa o profilu humanistyczno 
– prawnym, IIc. Projekt składał się z dwóch części: innowacyjnych lekcji WOS-u oraz części 
praktycznej, która opierała się na zorganizowaniu gry miejskiej w Nowogardzie.  

Wydarzenie odbyło się 8 maja. Udział wzięły klasy pierwsze, dla których zadania 
przygotowali uczestnicy projektu. Gra miejska opierała się na wykorzystywaniu i zdobywaniu 
wiedzy na temat historii miasta i regionu. Gracze zostali oprowadzeni po najciekawszych, pod 
względem historycznym, miejscach w Nowogardzie. Jednym z zadań, było określenie, która 
z armat stojących na ul. Bankowej, jest starsza. Prawidłowa odpowiedz kierowała graczy do 
następnego punktu. Trasa przeprowadziła uczestników przez całe miasto do punktu 
docelowego – harcówki, gdzie na wytrwałych poszukiwaczy czekał poczęstunek.  

Dzięki zrealizowanemu projektowi licealiści mieli szanse odkryć nieznane im dotąd miejsca 
i ciekawostki historyczne na temat miasta, w którym się uczą.  

 

Jeśli chcecie dodatkowo wspomóc uczniów klasy IIC - w konkursie na najlepiej 
przygotowany projekt, głosujcie na stronach http://www.anp.kj.org.pl/konkurs/obrazek/120/  
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Ze strony - Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu 

 
Wszyscy zgodnie poszliśmy na ostatnią w tym roku lekcję: Kształcenie Obywatelskie na którym, zamiast 

teorii i regułek zdobywamy wiedzę na temat spraw bieżących kraju oraz bierzemy udział w decydowaniu 
o zmianach w państwie. Po niej udaliśmy się na coroczny kiermasz podręczników. Dzięki ostatniej, 
efektywnej reformie oświaty, bez problemu możemy kupić podręczniki od starszych kolegów, a nasze 
sprzedać młodszym, co znacznie zmniejsza koszty i przyczynia się do ochrony środowiska. Po lekcjach 
rozchodzimy się wszyscy. W domu czeka na mnie mama z ciepłym obiadem. Rozglądam się po pokoju. Kiedyś 
nie mogłam sobie nawet wyobrazić tak pięknego domu, ale teraz, kiedy znacznie zwiększyła się liczba miejsc 
pracy, nawet moja wykształcona, ale od kilku lat bezrobotna mama znalazła odpowiednie stanowisko pracy! 
Aby mieć lepsze kwalifikacje, ukończyła nawet  dodatkowe kursy! Po obiedzie idę odebrać tatę ze szpitala. 
Jest na tyle ciepło, że decyduję się przejść czystym, zielonym parkiem. W szpitalu dowiaduję się, że tata czuje 
się dobrze, przeszczep przyjął się dzięki szybkiej i sprawnej interwencji wykształconych lekarzy. W ostatnich 
latach społeczeństwo bardzo zaangażowało się w różne akcje ratujące życie, lista oczekujących na 
transfuzję czy przeszczep jest zdecydowanie krótsza. Wracając do domu dostrzegamy zróżnicowaną grupę 
ludzi pracujących charytatywnie na rzecz miasta. Osoby subkultur, wierzeń i poglądów politycznych  
sprzątają park, malują stare budynki,  sadzą drzewa. Dowiedziałam się, że jest to tzw.  „godzina dla miasta” . 
Ludzie wyglądają jakby sprawiało im to niesamowitą przyjemność, więc w jednej chwili z całego serca 
pragnę do nich dołączyć... 

7.00 Budzik. 

Dziś był to tylko sen, ale czy będzie nim jutro? Wszystko to możemy osiągnąć zaczynając od siebie 
i swojego otoczenia: wzajemny szacunek, czystość okolicy, tolerancja, udział w wyborach... Owszem, każdy 
chciałby od razu idealnego działania oświaty, sprawnej i nieomylnej służby zdrowia, minimalnego 
bezrobocia i praworządnych polityków. Zacznijmy od drobnostek. Musimy uświadomić sobie, że każdy z nas 
jest obywatelem kraju, gdyż świadomi stajemy się obywatelami przyszłości. Angażujmy się w życie publiczne 
i przestańmy narzekać, mówić „nie mam na to żadnego wpływu; mnie to nie dotyczy”. Sprawy kraju to też 
i nasze sprawy. Nie wstydźmy się brać odpowiedzialności za własną ojczyznę. Tylko od nas zależy jak będzie 
wyglądała przyszłość i czy Polska będzie Polską naszych marzeń. 

Agata Dendał, Marek Buriak 
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Parlament Europejski - prawybory  
27 maja 2014  

 

W naszej szkole dnia 19 maja odbyły się prawybory do Parlamentu Europejskiego 
w ramach projektu „Młodzi Głosują”. Komisja, w której skład wchodzili: Marek Buriak, Agata 
Dendał, Jordan Zaborski oraz Katarzyna Piskorska nadzorowała przebieg wyborów, które tym 
razem odbywały się na szkolnym forum. Uczniowie oraz pracownicy szkoły mogli oddać swój 
głos na Komitety Wyborcze, które będą znajdować się na listach wyborczych 25 maja, podczas 
oficjalnych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wyniki głosowania przedstawiają się 
następująco:  
 

 
 

Komitet Wyborczy  II LO ilość gł. - % Wyniki oficjalne PKW 
Nowa Prawica  24 - 20,17% 7,15% 
Platforma Obywatelska  20 - 16,81% 32,13% 
Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy 17 - 14,29% 9,44% 
Prawo i Sprawiedliwość  15 - 12,61% 31,78% 
Partia Zieloni  14 - 11,76% ~0% 
Polskie Stronnictwo Ludowe 10 - 8,40% 6,8% 
Europa Plus Twój Ruch  8 - 6,72% 3,58% 
Solidarna Polska 5 - 4,20% 3,98% 

Ruch Narodowy  3 - 2,52% 1,40% 

Polska Razem  3- 2,52% 3,16% 
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Uprawnieni do głosowania:  226 

Głosowali:  122 

Głosy nieważne:  3 

Frekwencja:  54%  

Najwyższą frekwencją (96%) wykazała się klasa IIB, z której tylko jedna osoba nie wzięła 
udziału w wyborach. Gratulacje!  
 

A. Dendał, M. Buriak 
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„Błękitny patrol" 
30 maja 2014  

 
 

29 maja 2014 roku uczniowie klas pierwszych liceum wzięli udział w projekcie 
edukacyjnym „Błękitny Patrol”, który był realizowany przez WOPR Goleniów. 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.  
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„SZKOŁA W RUCHU” 
05 czerwca 2014 

 

Po miesiącach pracy nauczycieli i chętnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Nowogardzie został odznaczony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytułem „Szkoła 
w Ruchu”!!!!! 

Aby otrzymać tytuł należało spełnić i udokumentować trzy obszary.  

Pierwszy obszar, który wybraliśmy to zajęcia edukacyjne (ciekawe i atrakcyjne). Jednym 
z tematów lekcji było „Modelowanie sylwetki z Ewą Chodakowską” – nowoczesny fitness, który 
przyczynił się do powstania obolałych mięśni ale uczennice nie poddawały się i dały z siebie 
wszystko. 

Kolejnym zadaniem była lekcja przeprowadzona na „ Białym Orliku” w pobliżu naszej 
szkoły. Tematem lekcji była jazda przodem na łyżwach. Uczennice gimnazjum z wielką uwagą 
słuchały poleceń nauczyciela i z wielkim zaangażowaniem wykonywały ćwiczenia. Chociaż 
zdarzały się upadki zabawa była świetna. 

Drugi obszar wybrany przez nas to zajęcia pozalekcyjne. Podczas tych zajęć został 
zorganizowany „Noworoczny Turniej Gier Zespołowych” połączony z akcją charytatywną na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki dużej frekwencji mogliśmy pochwalić się 
„pełną puszką”. 

Jak wiemy ruch na świeżym powietrzu jest atrakcyjniejszy niż w murach szkolnych. Teren 
wokół szkoły przydał się do przeprowadzenia zajęć z Nordic Walking. Podczas marszu, 
marcowe słońce rozświetlało twarze miłośników „kijków”. 

Podczas ostatniego zadania z tego obszaru uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 
w „podchodach”. Uczniowie podczas zajęć przyjęli otwartą postawę na podejmowanie 
i rozwiązywanie wytyczonych zadań oraz wykazali się dobrą współpracą w grupie! 

Ostatnim naszym dokonaniem było podjęcie szkolenia na temat „Nowoczesne formy ruchu 
alternatywą dla klasycznej lekcji wychowania fizycznego” a także „Nowe trendy w nauczaniu 
siatkówki – odbicie sposobem górnym i obrona”. Szkolenia przyczyniły się do podniesienia 
jakości i uatrakcyjnieniu lekcji wychowania fizycznego. 

Serdeczne podziękowania nauczycielom wychowania fizycznego, którzy przyczynili się do 
uzyskania tytułu.  

Opr. M. Żywicka   
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Lekcje z Historią Najnowszą  
06 czerwca 2014  

 

Od kilku lat uczniowie II LO biorą udział w projekcie edukacyjnym prowadzonym przez 
Instytut Pamięci Narodowej - Lekcje z Historią Najnowszą.  

W 2014 roku, klasy humanistyczne uczestniczyły w dwóch cyklach zajęć prowadzonych 
przez dr Radosława Ptaszyńskiego, pracownika zakładu Historii i Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. W ciągu dziewięćdziesięciominutowych zajęć 
uczniowie poznali zagadnienia związane z najnowszą historią Polski i świata: 

 Dzieje pewnego eksperymentu – gospodarka PRL – synteza dziejów 
gospodarczych Polski Ludowej, od wielkich budów socjalizmu do czasów kolejek 
i kartek 

 Historie żołnierzy z wyrokiem – polskie podziemie niepodległościowe po 
1945r. – lekcja ukazująca skomplikowana sytuację podziemia niepodległościowego 
po II wojnie światowej poprzez osobiste losy „żołnierzy wyklętych” 

Zdobyta wiedza na pewno przyda się na maturze, zwłaszcza że wykładowca jest cenionym 
specjalistą od przemian społecznych i politycznych zachodzących w Polsce po drugiej wojnie 
światowej. Jest autorem prac: „Wojskowy Sąd Rejonowy i Wojskowa Prokuratura Rejonowa 
w Szczecinie w latach 1946–1955” i „Trzymamy straż nad Odrą – Propaganda, fakty, 
dokumenty.” 
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25 rocznica III RP 
06 czerwca 2014  

 
„Okrągły stół był pyrrusowym zwycięstwem opozycji demokratycznej”, to teza debaty oksfordzkiej, 

która odbyła się 4 czerwca 2014, w I Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. Uczniowie II LO, w ramach 
obchodów rocznicy wyborów czerwcowych zostali zaproszeni przez Urząd Marszałkowski, do udziału w 
debacie i zwiedzenia gmachu Muzeum Przełomów. Wwyjeździe uczestniczyli uczniowie klas: Ic, IIc, IIa, 
i IIb. 

Gośćmi specjalnymi debaty byli świadkowie historii, w tym członkowie Stowarzyszenia Grudzień 
70/Styczeń 71, a także opozycji demokratycznej z Pomorza Zachodniego. W loży ekspertów 
podsumowujących debatę zasiedli: Marek Tałasiewicz, wojewoda zachodniopomorski oraz Andrzej 
Milczanowski, lider zachodniopomorskiej opozycji. Debata wzbudziła niesamowite emocje, a wiedzę 
młodzieży o latach 80-tych pogłębiły wypowiedzi prawnika Andrzeja Milczanowskiego i wojewody Marka 
Tałasiewicza. 

Debata wpisuje się w obchody 25. rocznicy III RP. 4 czerwca, 25 lat temu, odbyły się wPolsce 
pierwsze po wojnie, częściowo wolne wybory do Sejmu i wolne wybory do Senatu. Mimo ograniczeń 
przyjętych podczas obrad okrągłego stołu, wybory tak naprawdę wygrała Solidarność. Tuż po nich Polska 
zaczęła się zmieniać, a wydarzenia w Polsce dały impuls do zmian w całym bloku państw demokracji 
ludowej i w efekcie – do likwidacji żelaznej kurtyny.  
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Tajemnice nowogardzkiego jeziora 
09 czerwca 20:14  

 

 
 

Tajemnice jeziora w Nowogardzie sprawdzali uczniowie klas pierwszych i drugich liceum, 
biorąc udział w „warsztatach monitoringu stanu środowiska na Jeziorze Nowogardzkim”. 
Warsztaty zostały zorganizowane przez Klub Żeglarski KNAGA w ramach zadania publicznego 
pod nazwą „Wspieranie działalności w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na 
terenie Gminy Nowogard”. Zajęcia o charakterze badawczym prowadził doktorant z Katedry 
Zoologii Bezkręgowców i Limnologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczniowie mogli zapoznać 
się z metodami stosowanymi podczas pracy terenowej, poznać faunę i florę strefy przybrzeżnej 
i głębinowej jeziora. Prowadzący zajęcia z młodzieżą scharakteryzował metody diagnozowania 
czystości wód. Każdy uczeń mógł samodzielnie sprawdzić pH, przejrzystość i natlenienie 
zbiornika wodnego. Efektem pracy uczniów i pracowników US będzie raport o stanie jeziora w 
naszym mieście, ale już dzisiaj można powiedzieć, że stan naszego jeziora jest porównywalny 
z innymi akwenami.   
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Chłopska Szkoła Biznesu 
12 czerwca 2014  

 

12 czerwca 2014 roku odbyła się II edycja Turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu o Puchar Starosty 
Goleniowskiego. Głównym organizatorem turnieju jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Szanse 
Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. 

Chłopska Szkoła Biznesu to symulacyjno-planszowa gra ekonomiczna. Dzięki różnorodności 
możliwych do poruszenia zagadnień (np. z zakresu ekonomii, historii czy wiedzy o społeczeństwie) gra 
może stanowi atrakcyjne narzędzie pracy dla pedagogów, a tym samym alternatywę dla tradycyjnych 
metod nauczania przedsiębiorczości. 

To interdyscyplinarne narzędzie edukacyjne pomaga zrozumieć współczesne zjawiska gospodarcze, 
rozwija kompetencje społeczne i uczy postawy przedsiębiorczej. 

W zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem Chłopskiej Szkoły Biznesu prowadzonych od kwietnia 
do czerwca 2014 roku wzięli udział uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
powiatu goleniowskiego.  

W tegorocznym turnieju zwycięzcami są dwie dwuosobowe spółki z II Liceum Ogólnokształcącego 
w składzie: 

1. Aleksandra Opala i Karolina Łokaj 

2. Laura Kaliczyńska i Kinga Nowak 

Nagrodą dla laureatek jest kilkudniowa wycieczka do Gdańska. 
J. Grygowska 
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Wycieczka do Krakowa 
23 czerwca 2014  

 

 
 

12 czerwca do Krakowa wyruszyli uczniowie klas Ic, IIc i IIa , oczywiście wraz z opiekunami 
– Małgorzatą Wojtyniak i Aldoną Kopycińską. Wycieczka była zorganizowana szlakiem 
literacko-teatralno-historycznym. Zrealizowaliśmy tak bogaty program, że ledwie starczyło 
czasu na odpoczynek. Pogoda dopisała, słońce świeciło, deszcz obficie padał od czasu do czasu, 
a uczestnicy wycieczki poznawali muzea i zabytki Krakowa. Zwiedziliśmy m.in. dzielnicę 
Kazimierz, Muzeum Narodowe w Sukiennicach, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Collegium Maius, kościół na Skałce, fabrykę Schindlera, szufladę Szymborskiej, odbyliśmy 
sentymentalno - nostalgiczny spacer alejkami Cmentarza Rakowickiego. Wiele czasu 
poświęciliśmy odkrywaniu tajemnic Wawelu – zwiedzanie katedry, kaplicy Zygmuntowskiej, 
apartamentów prywatnych trwało dwa dni. Odkrywaliśmy tajemnice wieloetnicznego, 
przedwojennego Krakowa. Ślady wieloetnicznej społeczności widzieliśmy na każdym kroku 
- w muzeum Schindlera, na Kazimierzu, w czasie wizyty w Synagodze i na cmentarzu 
żydowskim.  

Jednym z najbardziej poruszających punktów wycieczki było zwiedzanie muzeum 
Oświęcim-Birkenau. 

A na zakończenie dnia kulturalna uczta – wizyta w teatrze. W Teatrze Starym obejrzeliśmy 
kontrowersyjny i trudny spektakl – Wesele hrabiego Orgaza ze świetną rolę K. Globisza, 
a w teatrze Słowackiego przedstawienie - W imię miłości. Mieliśmy to szczęście, że nasza wizyta 
w Krakowie zbiegła się z ważnym wydarzeniem kulturalnym –Nocą Teatrów. Pośród 
rozświetlonych kamienic odbywały się spektakle i performance artystyczne. Wszystkich 
zachwyciło przedstawienie krakowskiego teatru ulicznego KTO pt. Ślepcy. Z pewnością wrócimy 
do Krakowa … 
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Aktywny tydzień wycieczkowy kl. IA 
22 czerwca 2014  

 
 

W tym roku uczniowie naszej klasy postanowili bardzo aktywnie spędzić czas przewidziany 
na wycieczki.  

W poniedziałek 16 czerwca pojechaliśmy na poligon wojskowy do Chełma Gryfickiego za 
Trzebiatowem. Tam graliśmy w paintball, mieliśmy test dla pilotów i skoczków wojskowych na 
żyroskopie i po zasłużonej bitwie odpoczywaliśmy przy ognisku.  

We wtorek 17 czerwca mieliśmy spływ kajakowy Regą na trasie Borzęcin – Trzebiatów. 
Odcinek miał 15 km długości i przepłynięcie go zajęło nam z przerwami tylko cztery godziny.  

W środę 18 czerwca udaliśmy się natomiast na wycieczkę rowerową z piknikiem trasą 
Nowogard – Strzelewo – Węgorza – Osina – Redło – Długołęka – Nowogard. Tego dnia 
przejechaliśmy ponad 36km.  

Nasz tegoroczny tydzień wycieczkowy był bardzo urozmaicony. Już teraz planujemy jak 
spędzimy ten czas w przyszłym roku. Prawdopodobnie będzie to kilkudniowa wycieczka 
w Karkonosze zakończona zwiedzaniem Wrocławia. 
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Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby ... 
23 czerwca 2014  

 

 
 

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu" 
Mikołaj Gogol 

 

30 maja 2014 roku PCK zorganizował w naszym mieście akcję promującą krwiodawstwo. 
Odbyła się również uliczna kwesta, której celem była zbiórka pieniędzy na letni wypoczynek 
dzieci z ubogich rodzin.  

O wyznaczonej porze udałyśmy się na miejsce zbiórki. Oprócz nas byli też uczniowie 
z innych szkół ponadgimnazjalnych. Zostaliśmy podzieleni na grupy i wyruszyliśmy w miasto 
z puszkami. Najwięcej pieniędzy zebrały uczennice z naszego liceum: Klaudia Owsińska 
i Kinga Dumańska.  

Tego dnia mieszkańcy Nowogardu mogli też zmierzyć sobie ciśnienie krwi, nauczyć się 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dla młodszych uczestników zorganizowane 
zostały konkursy, w których główną nagrodą była apteczka samochodowa.  

Wszyscy byliśmy zmęczeni, ale jakże dumni, że mogliśmy pomóc innym. Dostaliśmy 
podziękowania i zaproszenie do dalszej współpracy.  
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Od Szprotek do Wielorybów, czyli.. ....konkurs dla miłośników słowa 

25 czerwca 2014  

 
 

„Ja się w tych wierszach uczę mówić, zanim zacznę rozmawiać” 
 

Takie hasło Karola Wojtyły przyświecało X Wojewódzkim Spotkaniom ze Sztuką Słowa 
- WIARA – NADZIEJA – MIŁOŚĆ, które odbywały się w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie. 
Spotkania mają charakter konkursu, który prowadzony jest bez podziału na kategorie wiekowe, 
ale osobno oceniani są laureaci ogólnopolskich konkursów recytatorskich, doświadczeni 
recytatorzy – tzw. Wieloryby i uczestnicy debiutujący w tej trudnej dziedzinie sztuki 
- tzw. Szprotki. Naszą szkołę w kategorii Szprotek reprezentowali: Oliwia Łatka z klasy IIB 
i Michał Andrysiak z klasy IA. Michał swoją recytacją zachwycił jurorów i otrzymał 
wyróżnienie. Warto wspomnieć, że w kategorii Wielorybów wyróżnienie zdobył także 
absolwent naszej szkoły Wojciech Koladyński. I tak minął kolejny już rok, który słowem się 
toczy.  

A następny konkurs już we wrześniu… Zapraszamy do udziału w Herbertiadzie.  
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Na afiszu 2013/2014 
25 czerwca 2014 

 

 

Dobiegł końca kolejny sezon teatralny. Młodzież naszego liceum rozwijając teatralne pasje 
i gusty, uczestniczyła, podobnie jak w latach ubiegłych, w zajęciach edukacji teatralnej 
i obejrzała różnorodne pod względem stylistyki i tematyki spektakle, nie tylko w szczecińskich 
teatrach. 

Z repertuaru Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie na scenę Nowogardzkiego 
Domu Kultury trafiły dwa przedstawienia, w których mogliśmy oglądać absolwentkę naszej 
szkoły Paulę Bąk – Motyle są wolne i Intryga.  

W Teatrze Polskim w Szczecinie dowiedzieliśmy się Czego nie widać, oczywiście w trakcie 
sztuki teatralnej, z Magią obłoków daliśmy unieść się poezji i muzyce, i trochę było nam szkoda, 
że sztuka Szkoda, że jest nierządnicą, nie poruszyła i nie zachwyciła. Za to beztroski śmiech 
w trakcie tak dobrze znanej farsy Mayday jak zawsze był oczyszczający. Wszyscy wybornie 
bawiliśmy się z Mistrzem i Małgorzatą na szatańskim balu, bo spektakl po przerwie powrócił 
na deski teatru.  

W Teatrze Współczesnym bacznie przyglądaliśmy się nowatorskim rozwiązaniom 
scenicznym wykorzystanym do pokazania klasycznego dzieła wieszcza Pan Tadeusz, by znów 
zatęsknić za klimatem Soplicowa. Absolutnym odkryciem okazał się jednak program muzyczny 
Raj, który zabrzmiał na scenie szczecińskiej filharmonii. Widowisko wieńczyło projekt 
Opowieść grudniowa, a brawurowe wykonanie kultowych utworów Jacka Kaczmarskiego 
wywołało prawdziwe katharsis i owacje na stojąco.  

Tegoroczny sezon teatralny to także wizyty w teatrach krakowskich – w Teatrze Starym, 
w Teatrze Słowackiego i w Piwnicy pod Baranami oraz uczestniczenie w Nocy Teatrów na 
Rynku w Krakowie. To prawda, że: teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd. 

 
IK  
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Wyniki matur 
27 czerwca 2014  

 

 
Pierwsza maturzystka z II LO która poznała swoje wyniki. 

 

O godzinie 1200 rozdaliśmy świadectwa maturalne sesji wiosennej 2014. Wszyscy 
absolwenci przestąpili do egzaminu maturalnego i zdali ten egzamin, przy czym 3 absolwentów 
zakwalifikowało się do egzaminu poprawkowego (1 z języka polskiego, 2 z matematyki), który 
odbędzie się 26 sierpnia 2014. 

Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych są bardzo zadowalające ponieważ są 
wyższe niż w województwie i kraju. 
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Zakończenie roku szkolnego 
27  czerwca 2014  

 

Ostatni apel w roku szkolnym 2013/201. 

Naszym gościem był zastępca burmistrza Nowogardu Krzysztof Kolibski. 

Uczniowie II LO bardzo owocnie zakończyli całoroczne zmagania. Wielu z nich otrzymało 
nagrody za osiągnięcia konkursach i olimpiadach. Wielu uczniów otrzymało świadectwa 
z wyróżnieniem i nagrody a Maciej Przybylski odebrał z rąk zastępcy Burmistrza Nowogardu 
Krzysztofa Kolibskiego nagrodę „Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej". 
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Ze strony Nowogard.pl o Macieju Przybylskim 

Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej" to stypendium w formie nagrody przyznawane 
szczególnie uzdolnionym uczniom ze szkół prowadzonych przez gminę Nowogard, 
którzy osiągają sukcesy i zdobywają wygrane w licznych konkursach i olimpiadach 
wiedzowych oraz zawodach sportowych. Do nagrody desygnują uczniów dyrektorzy 
szkół w porozumieniu z radą pedagogiczną. Wnioski dyrektorów poszczególnych 
placówek rozpatruje komisja powołana corocznie zarządzeniem Burmistrza Nowogardu. 
Ocenie podlegają te osiągnięcia uczniów, które związane są ze szkołą, do której 
uczniowie uczęszczają i którą w ten sposób reprezentują. Nagroda przyznawana jest 
corocznie i wręczona zostaje podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

W tym roku do stypendium zgłoszonych zostało łącznie dwudziestu uczniów. 
Komisja powołana Zarządzeniem nr 348/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 
4 czerwca 2014 roku wytypowała do nagrody ośmioro uczniów. 

………………………….. 

Maciej Przybylski, uczeń kl. III II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Nowogardzie. 

Utalentowany humanista. Odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach na niwie 
języka polskiego, literatury i twórczości literackiej. Uczestnik i zdobywca tytułu finalisty 
XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego poprzedzonej zdobyciem tytułu finalisty 
i laureata eliminacji wojewódzkich w roku szkolnym 2013/2014. Osiągnął I miejsce 
w IV Ogólnopolskim Konkursie na Felieton im. Bolesława Prusa oraz zdobył główną 
nagrodę w XVII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości 
Literackiej "LIPA". Bierze aktywny udział w tworzeniu spektakli poetyckich 
wystawianych w sali teatralnej II Liceum. 
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Osiągnięcia uczniów w roku 2013/2014 
07 lipca 2014  

Język polski: 
Maciej Przybylski - finalista etapu centralnego XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, laureat 
XVII Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2013”, 
Aurelia Zubek – laureatka etapu wojewódzkiego 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 

Michał Andrysiak – finalista etapu wojewódzkiego 59. Okręgowego Konkursu Recytatorskiego, 
laureat X Wojewódzkich Spotkań ze Sztuką Słowa „Wiara Nadzieja Miłość”, 

Oliwia Łatka - finalistka etapu wojewódzkiego 59. Okręgowego Konkursu Recytatorskiego, 

Barbara Pawłowska - finalistka etapu okręgowego XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, 
Zofia Sawicka - II miejsce w konkursie ,,Mistrz Ortografii Ziemi Nowogardzkiej". 

- opiekun I. Koladyńska 
 

Katarzyna Nadolska - I miejsce w konkursie „Mistrz Opowiadań i Ładnego Pisania – Nowogard 
2013”. 

– opiekun M. Wojtyniak 
 

Matematyka: 
Adrianna Bobrowicz, Konrad Bobrowski, Marcin Sienkiewicz – finaliści Międzynarodowego 
Konkursu Matematycznego PANGEA, 

III, IV i V miejsce uczniów w Maratonie Matematycznym w Goleniowie. 
- opiekun A. Sienkiewcz 

 

Język angielski:  
Igor Siupik – II miejsce w ogólnopolskim konkursie językowym „Pokaż nam język”,  

-opiekun Beata Becela 
 

Język niemiecki: 
Udział w Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych, 

- opiekun I. Gnych 
 

Wychowanie fizyczne: 
II miejsce w Turnieju Poloneza o Puchar Burmistrza Nowogardu, 
III miejsce w Lidze Piłki Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych, 

IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt. 

- opiekun J. Dzikowska 
 

Biologia: 
Udział uczniów w etapie rejonowym Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK (N.Brążkowska),  

Udział uczniów w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzo o Żywieniu i Żywności (Gradzik, 
Szcześniak), 
Udział uczniów w etapie wojewódzkim XV Konkursu Biologicznego (Bartosik, Koladyński), 

Udział uczniów w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (Bartosik, Koladyński, 
Żelaznowski), 

II miejsce drużynowo w  

konkursie Pierwszej Pomocy PCK Goleniów (Kołcz, Michalik, Maciąg, Świstak). 
- opiekun Elżbieta Baran 
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Historia, WOS: 
Marek Buriak – finalista etapu wojewódzkiego LV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym (VIII miejsce w województwie), 

Zofia Sawicka – finalistka etapu regionalnego XII edycji Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, 
Dominika Miśkiewicz – finalistka etapu rejonowego olimpiady „Losy żołnierza i dzieje Oręża 
Polskiego”. 

- opiekun A. Kopycińska 
 

Chemia i przedsiębiorczość: 
Udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym pod hasłem ALCHEMIK (Żelaznowski, 
Nadolska, Skowron, Czernicka, Bajerska, Gradzik, Szcześniak), 

Udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (Nadolska, Gabrysiak, Opala, 
Marchewka, Salamon, Podstawka), 

Udział w etapie okręgowym Konkursu Chemicznego pod patronatem ZUT (Aniuksztys, Koladyński), 
Udział w etapie okręgowym Konkursu Wiedzy Ekonomicznej „Być Przedsiębiorczym” pod patronatem 
ZUT (Opala, Marchewka, Salamon, Podstawka), 
Udział w Olimpiadzie Chemicznej (Gromek, Bajerska, Żelaznowski), 

Udział w Olimpiadzie Przedsiębiorczości (Gromek, Szcześniak, Bajerska, Żelaznowski, 
Sienkiewicz, Czernikiewicz), 
Laureaci pierwszego miejsca w II edycji Turnieju Chłopska Szkoła Biznesu (Opala, Łokaj, 
Kaliczyńska, Nowak), 
Udział w konkursie ekonomiczno-prawnym Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Opiekun J. Grygowska 
 

Religia: 
Olimpiada Teologii Katolickiej – IV miejsce Zofia Sawicka – etap wojewódzki, 
Powiatowy Konkurs Papieski pt. „Poznajemy pielgrzymki Jana Pawła II do Polski” – I miejsce Lucyna 
Kaczmarek, II miejsce Zofia Sawicka, 

Archidiecezjalny Konkurs Papieski organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana – 
V miejsce Natalia Szymusiak – etap metropolitalny, 

Konkurs Biblijny,  
Konkurs Poezji i Prozy Religijnej – III miejsce Izabela Lorent, wyróżnienie Aurelia Bajerska. 

 
 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów rok 2014/15: 

Nadolska Katarzyna. 

 
Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej: 

Maciej Przybylski. 


