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Matura 2015 
05 maja 2015  

 

 
 

4 maja o godzinie, 900, podobnie jak w całym kraju, 67 maturzystów rozpoczęło w II Liceum 
Ogólnokształcącym w Nowogardzie Maturę 2015. 

Tradycyjnie jako pierwszy zdają egzamin pisemny z języka polskiego, 5 maja matematyka, 
6 maja język angielski, te przedmioty uczniowie zdają na poziomie podstawowym.  

Pozostałe przedmioty wybierają na poziomie rozszerzonym.  

Nasi uczniowie z przedmiotów rozszerzonych wybrali:  

 język polski   24 
 język angielski   22 
 biologia   23 
 matematyka   20 
 fizyka   6 
 język niemiecki   2 
 geografia   22 
 historia muzyki   1 
 chemia   15 
 historia   8 
 wiedza o społeczeństwie   14 
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I tura wyborów prezydenckich - 2015 
12 maja 2015  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Porównanie wyników prawyborów prezydenckich przeprowadzonych 29 kwietnia 2015 
w ZSO w Nowogardzie z oficjalnymi wynikami I tury wyborów podanymi przez PKW.  

Podobnie jak inne wyniki sondażowe nasze prognozy podczas tych wyborów były inne niż 
oficjalne wyniki.  
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Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki 
15 maja 2015 

 

Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki, jest to konkurs adresowany do uczniów szkół 
średnich, który wprowadza w świat wiedzy o kontynencie afrykańskim oraz pracujących tam 
blisko 900 polskich misjonarzy. Zdobyte w tym celu wiadomości i ciekawostki urozmaiciły nasze 
zainteresowania geograficzne oraz kulturowe. Poprzez tę olimpiadę zapoznaliśmy się 
z problemami społecznymi współczesnej Afryki. 

W 2015 roku w Szczecinie odbył się drugi etap ww. konkursu, był to finał wojewódzki. Nasze 
liceum reprezentowały trzy uczennice z naszego liceum: Hanna Czura z klasy Ib, Ela Bielska z 
IIc oraz Zosia Saficka z IIIb. 

Wyniki satysfakcjonują przede wszystkim same dziewczyny, ale także ich przewodnika po 
świecie Afryki – Panią Aldonę Kopycińską.  

 
Tak przedstawia się pierwsza „dziesiątka” naszego województwa: 

 

Miejsce 
w woj. 

Szkoła Miejscowość Uczeń Punkty 

1 I Liceum Ogólnokształcące im. 
Ks. Elżbiety Szczecinek Błażej Janczak 36 

2 II Liceum Ogólnokształcące Nowogard Hanna Czura 33 

3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Szczecin Bartosz Dięcioł 33 

4 Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
im. Św. Maksymiliana Kolbego Szczecin Adam Bliźniuk 33 

5 II Liceum Ogólnokształcące im. 
Mieszka I Szczecin Karolina Kaczmarczyk 31 

6 II Liceum Ogólnokształcące Nowogard Zofia Sawicka 30 

7 II Liceum Ogólnokształcące Nowogard Elżbieta Bielska 29 

8 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Szczecin Natalia Modro 29 

9 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Szczecin Cezary Parcheta 29 

10 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Szczecin Jakub Brejdak 29 
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Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych 
19 maja 2015  

 
 

14 maja przedstawiciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących czyli klasy 2C LO oraz 2B 
Gimnazjum nr 2, uczestniczyli w drugim już marszu z okazji Dnia Godności Osób 
Niepełnosprawnych organizowanym przez stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych 
„Serduszko”. Najbardziej istotnym celem owego dnia było przekazanie pozytywnego wizerunku 
osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim integracja młodzieży pełnosprawnej 
z niepełnosprawną. Obserwując występy na scenie, pełną współpracę, pomoc i zaangażowanie 
wszystkich uczestników jestem pewna że cel ten został osiągnięty. Pomimo padającego deszczu 
uśmiechy z twarz nie znikały.  
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Wciąż liczymy na wasze głosy! 
22 maja 2015  

 

 

Kilka dni temu klasa II c podjęła się wykonania trzeciego, a tym samym ostatniego projektu 
na konkurs „Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu”. 

Prac a musiała zostać wykonana w formie krótkiego filmiku, a jej temat brzmiał: „Od 
narzekania do działania”.  

Uczniowie wykonali kawał świetnej roboty pełniąc rolę wolontariuszy na Marszu Godności 
Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez stowarzyszenie „Serduszko”. Marsz odbył się 
14 maja i cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród nowogardzkiej (ale nie tylko) 
społeczności. Przypominamy, że niemal każdego dnia możecie zagłosować na nas na forum 
szkolnym, w zamian za symbolicznego cukierka. ;) 
 
Natalia Nikratowicz 
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Vision Team  
27 maja 2015  

 
 

22 maja uczniowie ZSO wraz z nauczycielami mieli ogromną przyjemność uczestniczyć 
w niezwykłym koncercie. Odwiedzili nas członkowie zespołu Vision Team z San Diego Christian 
Collage z Californi w USA. Chór specjalizował się w muzyce gospel, jednak jego członkowie okazali 
się również niezwykłymi aktorami odgrywając inspirujące dramy dotyczące głównie licznych 
pokus czyhających na młodzież. Drogowskazem w każdym przypadku był Bóg. Po koncercie w 
sali teatralnej naszej szkoły młodzież mogła z członkami chóry porozmawiać osobiście, szlifując 
tym samym język angielski. Dowiedzieliśmy się jakie są różnice kulturowe i obyczajowe pomiędzy 
młodzieżą polską i amerykańską. Nasi goście bardzo chętnie opowiadali jak wygląda studiowanie 
w stanach, jak spędzają czas wolny, jakie maja wzorce, czy np. jak układają się stosunki ucznia z 
nauczycielami. Bardzo chętnie odpowiadali na wszystkie zadawane pytania, uświetniając czas 
dodatkowym krótkim występem oraz odśpiewaniem „happy birthday” dwóm jubilatkom 
znajdującym się na sali. Bezpośredni kontakt z młodzieżą amerykańską był niezwykłą lekcją 
zarówno języka angielskiego jak i różnic kulturowych.  
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Eko-lekcja w RZGO 
27 maja 2015  

 

18 maja 2015 roku uczniowie z klasy IIB uczestniczyli w zajęciach ekologicznych 
w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Eko-lekcję 
przeprowadziła pani Monika Olechnowicz-Krakowska. Uczestnicy wycieczki zapoznali się 
z wyglądem i przeznaczeniem wysypiska. Na wstępie zobaczyliśmy wagę, która przy wjeździe 
waży dostarczone śmieci. My także skorzystaliśmy z niej i całą grupą sprawdziliśmy, ile ważymy. 
Waga wskazała ….1.620 kg! Ponadto mogliśmy prześledzić sposoby zabezpieczenia odpadów 
wstępnie sortowanych w domach oraz dalszy los odpadów zmieszanych. Wycieczka na wysypisko 
była ciekawą lekcją na temat segregacji. 

Dziękujemy pracownikom RZGO za serdeczne przyjęcie. 
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XI wojewódzkie spotkania ze sztuką słowa 
28 maja 2015  

 

Michał Andrysiak, ucz. klasy II a został laureatem XI WOJEWÓDZKICH SPOTKANIACH ZE 
SZTUKĄ SŁOWA, które odbyły się w dniach 23-24 maja 2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Szczecinie. W programie "Spotkań..." czytamy:  

"Wierzymy w Boga, w człowieka, w sens życia, w przyszłość, w dobro, w ludzką życzliwość, 
w miłosierdzie, w rozum… Mamy nadzieję na pokój, na lepsze jutro, na miłość i na szczęście, na dobrą 
pracę… Kochamy Czy dla nas, współczesnych, nie są to tylko mdłe, cukierkowe pojęcia? Śmieszne, 
romantyczne i niemodne? Czy i w jakim stopniu słowa: wiara, nadzieja i miłość, stanowią dla nas 
źródło życiowej inspiracji? A może w czasach, gdy dla wielu dewizą jest mieć, a nie być, w czasach 
przemocy i rynsztokowego słownictwa nie ma już w nas miejsca na wysokie wartości?" 

Odpowiedzi na te pytania próbowali znaleźć uczestnicy konkursu, ale także widzowie, bo 
według starej, chrześcijańskiej legendy Wiara, Nadzieja i Miłość to córki Mądrości. 

Michał został dodatkowo wyróżniony zaproszeniem do udziału w koncercie galowym, gdzie 
zaprezentował swoje recytatorskie umiejętności, mówiąc wiersz St.J. Pasierba "Genezis" 

 
Elżbieta Tarczykowska 
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Pomagać Ukrainie? 
29 maja 2015  

 

 

Pomagać Ukrainie? Pierwsza szkolna debata oxfordzka 

28 maja odbyła się debata, w której wzięli udział uczniowie klas I i II.  

Postawiona teza brzmiała: „Polska powinna pomóc militarnie Ukrainie”. Uczniowie klasy Ic: 
Paweł Gnitecki, Rafał Kujawa, Bartek Bielski reprezentowali stronę propozycji, 
przedstawiając argumenty popierające wyżej postawioną tezę. Przedstawicielki opozycji, z klasy 
IIc: Natalia Nikratowicz, Anna Mielcarek, Klaudia Bocian uzasadniały, dlaczego pomoc dla 
Ukrainy byłaby złym rozwiązaniem konfliktu. Strony mierzyły się ze sobą, wymieniając się 
poglądami. Po zakończeniu rywalizacji zespołów, szerzej wyjaśnili zagadnienie i naświetlili 
problem w ujęciu historycznym, społecznym i politycznym zaproszeni goście, eksperci, 
nowogardzcy historycy: pan Jan Kopyciński oraz pan Marek Słomski.  

Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z argumentami obu stron, ale również wysłuchać 
wykładu ekspertów i poszerzyć swoją wiedzę na temat konfliktów społecznych i politycznych na 
Ukrainie. 
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XI Konkurs Wiedzy Ekonomicznej 
10 czerwca 2015  

 

Aleksandra Biniecka i Natalia Jurczyk laureatkami finału XI Konkursu Wiedzy 
Ekonomicznej „Sukces transformacji polskiej gospodarki w spojrzeniu młodego 
pokolenia” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015. 

Jest to bardzo duże osiągnięcie ponieważ Ola i Natalia są uczennicami klasy pierwszej liceum 
ogólnokształcącego, a znalazły się w gronie laureatów, gdzie byli uczniowie klas maturalnych 
liceów ekonomicznych.  

Jak przebiegał konkurs? 

Składał się z dwóch etapów: 

Etap I – odbywał się w ramach prac dwuosobowych zespołów w szkołach nad 
przygotowaniem zadania promującego indywidualny sukces gospodarczy polskiej transformacji 
(dokonany przez osobę, gospodarstwo domowe, firmę). Celem tego zadania było znalezienie 
pozytywnego przykładu sukcesu polskich przemian społeczno-gospodarczych i przedstawienie 
go w ramach dowolnie wybranej formy wyrazu spośród jednej z czterech kategorii. Dziewczęta 
napisały esej "Księgowa kosmetyczką" 

Finał -odbywał się na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie. Polegał na rozwiązywaniu 
przez zespoły, które przeszły do finału (10 zespołów z całego województwa) zadania w postaci 
1 studium przypadku (case study) poświęconego funkcjonowaniu podmiotu gospodarczego 
i problemom, które napotykają przedsiębiorcy w rzeczywistości gospodarczej.  

 
J. Grygowska 
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Videokonferencja NASA - ZSO 
152 czerwca 2015  

 
 

Zapowiedź z 12 czerwca 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących 15 czerwca o godzinie 14:00 czasu polskiego w ramach 
międzynarodowego projektu ARISS odbędzie się wideokonferencja z udziałem uczniów II Liceum 
Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 2 oraz pracownikami Centrum Załogowych Lotów 
Kosmicznych z NASA. Naszymi rozmówcami będą p.Sarah Korona - osoba odpowiedzialna za 
czynności pozapojazdowe Extra-vehicular activity (EVA) w dosłownym tłumaczeniu wyjścia 
astronautów w otwartą przestrzeń kosmiczną (spacer kosmiczny) oraz p.Mariusz Zaczek 
Amerykanin polskiego pochodzenia - kontroler lotów, informatyk, programista - osoba 
odpowiedzialna za cumowanie pojazdów dostawczych do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 
ISS. Uczniowie naszej szkoły będą w ciągu godziny zadawać pytania dotyczące pracy astronautów 
w otwartej przestrzeni kosmicznej oraz pytania związane z życiem na stacji ISS. Dzięki 
odpowiedniemu łączu internetowemu wideokonferencja będzie wyświetlana w wysokiej 
rozdzielczości tak, aby zapewnić obserwatorom najlepszą jakość obrazu. Inicjatorem 
wideokonferencji jest p.Szymon Grygowski szkolny koordynator projektu ARISS, prezes 
Szkolnego Klubu Radioastronomii PZK im. Mikołaja Kopernika SP1KMK. 

 

Szymon Grygowski 
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Dnia 15 czerwca o godzinie 14:00 czasu polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
odbyła się wideokonferencja z udziałem uczniów II Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 2, 
Gimnazjum nr 3, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz pracownikami Centrum Załogowych Lotów 
Kosmicznych z NASA. Naszymi rozmówcami byli p. Sarah Korona - osoba odpowiedzialna za 
wyjścia astronautów w otwartą przestrzeń kosmiczną (spacer kosmiczny) oraz p. Mariusz 
Zaczek Amerykanin polskiego pochodzenia - kontroler lotów, informatyk, programista - osoba 
odpowiedzialna za cumowanie pojazdów dostawczych do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 
ISS.  

Na początku wideokonferencji p.Sarah Korona i p.Mariusz Zaczek opowiadali o swojej pracy, 
między innymi dowiedzieliśmy się jakie pojazdy cumują do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 
ISS oraz jak zbudowany jest skafander astronauty. Następnie grupa 20 uczniów z II Liceum 
Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Nowogardzie zadawała pytania dotyczące stacji ISS i warunków w jakich znajdują się astronauci 
w czasie spaceru kosmicznego. Wśród grupy uczniów zadających pytania byli członkowie 
szkolnego klubu krótkofalarskiego SP1KMK. 

Na wideokonferencji pojawiła się również grupa krótkofalowców: SP1TMN Janusz 
Tylkowski - prezes PZK OT Szczecin, SP1JJY Stefan Jaworski - sekretarz PZK OT Szczecin, SQ1FYW 
Wojciech Breyer - radiooperator klubu SP1KMK. 

Wideokonferencja przebiegła w miłej atmosferze, bez większych problemów technicznych. 
Na zakończenie podziękowaliśmy naszym gościom z NASA i do następnego spotkania we 
wrześniu... 

Szymon Grygowski 
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Z wizytą w Krakowie... 
16 czerwca 2015  

 
 

Trzy etapy konkursu „Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu” dobiegły końca, głosowanie 
zakończyło się 7 czerwca o północy, a na uczniów klasy IIc czekał już tylko wielki finał 
w Krakowie. Akademia przygotowała dla licealistów mnóstwo atrakcji. Pierwszego dnia odbyła 
się m.in. gra miejska, która pozwoliła wykazać się znajomością historii i sztuki, nauk ścisłych, ale 
również survivalu. Po południu odbyły się spotkania i wykłady z bardzo interesującymi 
osobistościami. Jednym z nich był prezydent Starachowic, który mówił o tym „Jak zostać 
prezydentem miasta przed trzydziestką”. Było też kilka koncertów początkujących kapel. Tego 
dnia nie obyło się oczywiście bez wieczornego spaceru po Starym Rynku. 

Dnia drugiego, w nieco bardziej eleganckim wydaniu, odbyły się prezentacje projektu 
społecznego, czyli pracy, którą wykonywaliśmy na rzecz swojego miasta. Nasze przedstawicielki: 
Natalia Nikratowicz oraz Ania Mielcarek zaprezentowały etapy przebiegu „Marszu godności osób 
niepełnosprawnych”, który został zorganizowany przy współpracy z organizacją „Serduszko” 
w Nowogardzie. Nasza szkoła, zajmując dobre, czwarte miejsce, niestety nie weszła do finału. 
Później już tylko rozdanie nagród, podziękowania, pamiątkowe zdjęcie i kilka godzin później, 
zadowoleni, pełni wrażeń, trochę zmęczeni uczniowie, zmuszeni byli pożegnać przepiękny 
Kraków...  
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„Kto ratuje jedno życie, może uratować cały świat.” 
19 czerwca 2015  

 

18 czerwca 2015 roku drużyna w składzie: Klaudia Maciąg –IIC, Joanna Świstak –IIB, 
Agnieszka Sarzyńska –IA oraz Dominika Rasińska –IB wraz z opiekunem panią Elżbietą Baran 
uczestniczyła w Powiatowym Konkursie Pierwszej Pomocy w Nagłych Wypadkach.  

Nasza drużyna wykazała się dużą wiedzą teoretyczną oraz opanowaniem i zgraniem 
podczas zadań symulowanych. Do zawodów podeszłyśmy swobodnie i traktowałyśmy wszystko 
jak dobrą zabawę. Była to także lekcja, na której wiele się nauczyłyśmy. Mogłyśmy sprawdzić 
swoje umiejętności podczas udzielania pomocy w takich sytuacjach jak: upadek z wysokości, 
oparzenie, złamanie otwarte, zatrucie narkotykami, amputacja kończyny czy zatrzymanie akcji 
serca.  

Później przyszedł czas na podsumowanie naszych zmagań. Przewodniczący komisji 
sędziowskiej zaczął wyczytywać drużyny od miejsca ostatniego. Napięcie rosło. Okazało się, że 
zajęłyśmy pierwsze miejsce! „Pierwsze miejsce zespół z II Liceum Ogólnokształcącego 
z Nowogardu.” – w jednym momencie wszystko stało się piękniejsze. Wyszłyśmy na środek pełne 
szczęścia i satysfakcji.  

Bardzo dziękujemy organizatorom, opiekunom oraz pozorantom za współpracę, 
a naszym przeciwnikom gratulujemy zajętych miejsc! 

Klaudia Maciąg – klasa IIC 
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Uroki Gór Stołowych 
20 czerwca 2015  

 

 

Program wyjazdu był bardzo intensywny. Nie tylko poznaliśmy uroki Gór Stołowych 
(Błędne Skały, Szczeliniec, Skalne Grzyby), Gór Sowich (podziemne miasto Osówka w Sierpnicy) 
oraz Masywu Śnieżnika (Jaskinia Niedźwiedzia, Śnieżnik), ale także zwiedziliśmy Wrocław 
i miejscowości uzdrowiskowe w Kotlinie Kłodzkiej (Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój i Kudowa 
Zdrój) oraz Wambierzyce ze słynną bazyliką, Kalwarią Wambierzycką i ruchomą szopką. 

Pozytywnie zarażona wędrówkami górskimi grupa uczniów już w październiku będzie 
miała okazję poznać kolejne pasmo górskie. Tym razem będą to Tatry. 
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Tajemnice fotosyntezy 
24 czerwca 2015  

 

22 czerwca grupa uczniów z klas pierwszej i drugiej II LO realizujących biologię 
w zakresie rozszerzonym, udała się na warsztaty do Centrum Edukacji Środowiskowej 
w Małkocinie. Zajęcia zostały poprowadzone przez dr Bożenę Białecką, pracownika US. Celem 
spotkania było badanie roślin na poziomie komórkowym, izolowanie z materiału roślinnego 
barwników fotosyntetycznych, rozdzielenie barwników metodą chromatografii 
cienkowarstwowej oraz wykrywanie produktów fotosyntezy: tlenu i skrobi. Warsztaty zaczęły 
się od krótkiego wykładu. Punktem kulminacyjnym była samodzielna praca każdego ucznia na 
wybranym materiale roślinnym. Pod czujnym okiem prowadzącej zajęcia, uczniowie mogli 
samodzielnie zaplanować i przeprowadzić doświadczenia. Warsztaty były bardzo ciekawe 
i inspirujące. Wróciliśmy do szkoły zadowoleni i z pomysłami na kolejne spotkanie.  
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Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/2015 
Język polski: 

 Konkurs Mistrz opowiadań i ładnego pisania – I miejsce – Kingi Dumańskiej;  
wyróżnienie – Anita Bienias i Aneta Matuszów,  
Turniej Jednego Wiersza „O strunę z harfy Homera” – I miejsce – Dominika Rasińska 
opiekun Emilia Wierzbicka 
wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie recytatorskim - Oliwia Łatka 
laureat Konkursu recytatorskiego ‘ Wiara, Nadzieja, Miłość’ – Michał Andrysiak 
III m-ce w konkursie recytatorskim im. Oskara Kolberga – Aurelia Bajerska 
opiekun Elżbieta Tarczykowska 
 

Język angielski  

Międzyszkolny Konkurs Językowy w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie – udział uczniów,  
opiekun Elżbieta Lignarska 
"Pokaż nam język" konkurs org. Przez Wyższą Szkołę Bankową – udział Michał Andrysiak, 
Norbert Nowak, Oliwia Surowska 
Opiekun Beata Becela 
 

Język niemiecki 

VII Wojewódzki Konkurs Języka Obcego – finalistka – Aleksandra Kurenda; 
XVI Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Sprachdoktor” – udział – Emilia Kurenda, 
Aleksandra Kurenda; 
Międzyszkolny Konkurs Językowy w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie – udział uczniów; 
Konkurs Wędrówka po Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego, I edycja – udział uczniów; 
Opiekun Izabela Gnych, Maja Stelmaszak 
Pokaż nam Język, konkurs zorganizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Szczecinie – udział 
Aleksandra Kurenda, Emilia Kurenda, Magdalena Ciechanek 
Opiekun Maja Stelmaszak 
 

Wychowanie fizyczne 

Mistrzostwa Powiatu Goleniowskiego w piłce ręcznej chłopców – III miejsce;  
Mistrzostwa Powiatu Goleniowskiego w piłce ręcznej dziewcząt – III miejsce; 
I Nowogardzki Bieg Uliczny – III miejsce – Daniel Łokaj ; 
Opiekun Aleksandra Lubczyńska 
Mistrzostwa Powiatu Goleniowskiego w pice siatkowej chłopców – IV miejsce; 
Amatorska Liga Siatkówki Chłopców – III miejsce; 
Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu i Sporcie – udział uczniów; 
Opiekun Marta Żywicka 
I Nowogardzki Bieg Uliczny – I miejsce – Natalia Banasiak ; II miejsce – Katarzyna Borczyk; 
IV miejsce – Justyna Lelowska; 
Lidze Piłki Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych – III miejsce  
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt – IV miejsce  
Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Dziewcząt – III miejsce  
Opiekun Joanna Dzikowska 
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców - II miejsce 
opiekun Jacek Jackowski 
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Biologia i edb  

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – I miejsce w etapie rejonowym – Hanna Czura 
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – udział w etapie wojewódzkim – Kacper Żelaznowski 
I miejsce drużynowo w Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy w Nagłych Wypadkach – Klaudia 
Maciąg, Joanna Świstak, Dominika Rasińska, Agnieszka Sarzyńska; 
Opiekun Elżbieta Baran 
 

Historia, WOS 

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – Marek Buriak, Paweł Gnitecki 
Olimpiada Solidarności – Natalia Nikratowicz, Elżbieta Bielska 
Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki 
Hanna Czura – II miejsce w województwie; Zofia Sawicka – VI miejsce; Elżbieta Bielska –
VII miejsce 
Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego – Finaliści etapu wojewódzkiego: 
Mateusz Tamborski – IX miejsce w województwie; Adrian Machocki – X miejsce 
w województwie 
Udział przedstawicieli klasy IIc  w ogólnopolskiej Gali finałowej projektu Akademia 
Nowoczesnego Patriotyzmu 
Opiekun Aldona Kopycińska 
 

Chemia i podstawy przedsiębiorczości  

Konkursu Wiedzy Ekonomicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – 
laureatki trzeciego miejsca – Aleksandra Biniecka i Natalia Jurczyk 
Konkurs Prawno-Ekonomiczny pod patronatem Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Prawa 
i Administracji – finaliści – Paweł Gnitecki, Kacper Borowiecki, Bartłomiej Bielski, Grzegorz 
Szulc i Mateusz Tamborki; 
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – udział  w etapie okręgowym – Wojciech Czernikiewicz, 
Marcin Sienkiewicz, Aleksandra Opala; 
Konkurs Chemiczny pod patronatem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – 
udział w etapie okręgowym – Kacper Żelaznowski, Barbara Gromek, Łukasz Gawęcki; 
Opiekun Jolanta Grygowska 
 

Religia  

Olimpiada Teologii Katolickiej – tytuł finalisty – Lucyna Kaczmarek 
Powiatowy Konkurs „W drodze na SDM 2016” – I miejsce – Lucyna Kaczmarek i Zofia Sawicka 
Konkurs Poezji i Prozy Religijnej pod patronatem J. E. K. Abp. Andrzeja Dzięgi organizowanym 
przez ZSO nr 6 w Szczecinie – I miejsce – Karolina Szponar, Paula Krawczyk, Dominik 
Skowroński; 
Opiekun Ks. Marcin Gudełajski 
 

Geografia  

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Geo-Planeta – udział uczniów 
Opiekun Jerzy Rosa 
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Wyróżnieni absolwenci 
Aurelia Bajerska (IIIB): 

 
 Laureatka III miejsca Konkursu Recytatorskiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 

„Motywy polskiej wsi w prozie i poezji” w Roku Oskara Kolberga (2014/2015)  
 Wyróżnienie w etapie rejonowym 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

i Turnieju Poezji Śpiewanej w kategorii Recytacji (2014/2015)  
 Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Poezji i Prozy Religijnej pod patronatem 

J.E.Ks. Abp. Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko – Kamieńskiego (2013/2014)  
 II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Poezji i Prozy Religijnej pod patronatem 

J.E.Ks.Abp. Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko – Kamieńskiego (2012/2013)  
 

Zofia Sawicka (IIIB): 

 
 finalistka etapu okręgowego XI i XII Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki (2012/2013, 

2013/2014)  
 IV miejsce w etapie wojewódzkim XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej "Męczennicy XX 

wieku – świadkowie wiary”, Bydgoszcz 2014,  (2013/2014)  
 Laureatka IX Powiatowego Konkursu Papieskiego „W drodze do ŚDM 2016” (2014/2015)  
 II miejsce w Powiatowym Konkursie Papieskim pt. "Poznajemy pielgrzymki Jana Pawła II do 

Polski" (2013/2014)  
 udział w etapie okręgowym XIII Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki (2014/2015)  
 udział w finale regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu Językowego "Pokaż nam język" 

w kategorii język angielski (2013/2014) 
 II miejsce w konkursie "Mistrz Ortografii Ziemi Nowogardzkiej" (2012/2013, 2013/2014)  
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Oliwia Łatka (IIIB) 

 
 wyróżnienie I stopnia w finale wojewódzkim  60. Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego  
i Turnieju Poezji Śpiewanej  w kategorii recytacji (2014/2015)  

 laureatka w etapie rejonowym i finalistka etapu wojewódzkiego 59. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego i Turnieju Poezji Śpiewanej  w kategorii recytacji (2013/2014)  

 wyróżnienie w etapie rejonowym 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Turnieju 
Poezji Śpiewanej  w kategorii recytacji (2012/2013)  

 wyróżnienie w Konkursie Powiatowym „Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski" (2012/2013)  
 udział w etapie diecezjalnym Konkursu Biblijnego organizowanego przez Katolickie 

Stowarzyszenie „Civitas Christiana” (2012/2013)  
 udział w X Wojewódzkich Spotkaniach ze Sztuką Słowa – WIARA – NADZIEJA – 

MIŁOŚĆ - UDZIAŁ (2013/2014)   
 udział w VII Archidiecezjalnym Konkursie Papieży dla szkół ponadgimnazjalnych 

"Poznajemy dokumenty Papieskie o Kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa"(2012/2013) 
(2014/2015)   

 

Kacper Żelaznowski (IIIB) 

 
 

 udział w etapie wojewódzkim XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (2013/2014, 
2014/2015) 
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Adrianna Gradzik (IIIB) 

 
 udział w etapie wojewódzkim XVIII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności 

(2013/2014) 
 

Anna Szczśniak (IIIB) 

 
 udział w etapie wojewódzkim XVIII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności 

(2013/2014) 
 

Rafał Szałkiewicz (IIIA) 

 
 III m. drużynowo w zawodach strzeleckich w Mistrzostwach Polski Juniorów (Wrocław, 

2014) 
 V m. w XIX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (Łódź, 2013) 
 II m. w Otwartych Mistrzostwach Szkół Województwa Zachodniopomorskiego 

w strzelaniu z broni pneumatycznej (Białogard, 2013) 
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Klaudia Rafińska (IIIA) 

 
 Wicemistrzostwo Okręgu Zachodniopomorskiego w tańcach latynoamerykańskich; 
 XIX  miejsce w Międzynarodowym Turnieju Copenhagen Open w 10 tańcach; 
 I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o  Puchar Wójta Gminy 

Deszczno w stylu latynoamerykańskim i II miejsce w stylu standardowym; 
 II miejsce na Grand Prix Polski Młodzieży w Dziwnowie w stylu standard; 
 I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza 

Międzyzdrojów w stylu standardowym. 
 

Karolina Szponar (IIIC) 

 
 I m. w konkursie Poezji i Prozy  religijnej organizowanym przez ZSO nr 6 w Szczecinie 

 

Paula Krawczyk (IIIC) 

 
 I m. w konkursie Poezji i Prozy  religijnej organizowanym przez ZSO nr 6 w Szczecinie 
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Igor Siupik (IIIC) 

 
 II m. w finale konkursu „Pokaż nam język” 
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Wyniki matury 2015 
 

Wyniki Szkoły w Porównaniu z Województwem i Powiatem 

Egzamin Pisemny – Poziom Podstawowy 

 
Średnie wyniki procentowe z przedmiotów obowiązkowych 
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