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Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 
01 września 2014 

 

Pierwszy apel w roku szkolnym 2014/2015.  

1 września pożegnaliśmy wakacje i rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Gościem na uroczystym 
apelu był wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Laskowski.  
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Wymiana szkolna w Heide 
25 września 2014 

 
Wymiana szkolna w Heide 

W dniach 5 - 9 września odbyła się wymiana uczniowska w Heide. W kwietniu gościliśmy 
naszych zachodnich sąsiadów, a teraz oni przyjęli nas u siebie.  

Czas spędzony w Niemczech upłynął bardzo szybko. Goszczący nas przyjaciele zapewnili 
nam mnóstwo atrakcji. Jedną z nich była możliwość sprawdzenia swoich sił w parku linowym, 
gdzie pokonywaliśmy lęk wysokości. Ciekawym doświadczeniem była wizyta w Phaenomencie. 
Przekonaliśmy się tam, że fizyka wcale nie jest taka straszna.  

Byliśmy również bardzo zainteresowani fenomenem przypływów i odpływów Morza 
Północnego. Najciekawszą atrakcją okazał się być jednak wyjazd do Hamburga, gdzie braliśmy 
udział w objazdowym zwiedzaniu miasta.  

Zostaliśmy też ciepło przywitani przez burmistrza Heide, pana Ulfa Stechera, który pokrótce 
przybliżył nam historię tego pięknego miasta.  

Z naszymi niemieckimi koleżankami graliśmy w kręgle, grillowaliśmy, gotowaliśmy, a także 
oglądaliśmy filmy w języku niemieckim. Wszystko to z pewnością wpłynęło znacznie na poprawę 
naszych umiejętności językowych.  

Uczestnictwo w wymianie polsko – niemieckiej dostarczyło nam wielu wrażeń i z pewnością 
wzbogaciło nas o nowe doświadczenia. Była to wielka przygoda i mamy nadzieję, że za rok 
również weźmiemy udział w takim spotkaniu. 

Ela i Emilia, uczestniczki wymiany 



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

 

Rok szkolny 2014/2015  Strona 4 z 78 

 
 
 
 

 
 

  



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

 

Rok szkolny 2014/2015  Strona 5 z 78 

Chłopska Szkoła Biznesu - wycieczka laureatów 
28 września 2014 

 
Wycieczka do Gdańska dla laureatów II Edycji Turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu 

o Puchar Starosty Goleniowskiego. 

W dniach 15-16 września 2014 roku uczennice II Liceum Ogólnokształcącego Aleksandra 
Opala, Karolina Łokaj, Kinga Nowak, Laura Kaliczyńska wraz z opiekunem Jolantą Grygowską 
wzięły udział w dwudniowej wycieczce, która była ukoronowaniem ich zwycięstwa w Turnieju 
Chłopskiej Szkoły Biznesu.  

Program wycieczki był bardzo bogaty, pierwszego dnia: 

1. odwiedziliśmy Gdańską Fundację Innowacji Społecznej oraz Dom Sąsiedzki (ul. Gościnna  

2. Na Uniwersytecie Gdańskim uczestniczyliśmy w zajęciach z prof. Tomaszem Szkudlarkiem 
- kierownikiem Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych. Należy do światowej 
czołówki przedstawicieli krytycznych badań społecznych - pedagogiki krytycznej, pedagogiki 
kultury, pedagogiki radykalnej. Jest autorem licznych artykułów i publikacji z zakresu filozofii 
wychowania, pedagogiki krytycznej i problematyki mediów, 

3. zwiedzanie Sopotu, spacer po molo, 

4. zwiedzanie Gdyni , 
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drugiego dnia: 

1. zwiedzanie Centrum Hewelianum , tam zobaczyliśmy: 

a) Wystawę w 80 minut „Dookoła Świata”? To możliwe w Centrum Hewelianum, gdzie 
siedem kontynentów zmieściło się na dwóch kondygnacjach dawnych Koszar Schronowych. 
Wystawa jest premierą roku 2014 i doskonałą propozycją dla osób ciekawych świata, niezależnie 
od ich wieku. 

b) Wystawa "Energia, Niebo i Słońce", w jednym z najciekawszych obiektów na terenie Góry 
Gradowej , można bawić się i eksperymentować na interaktywnej wystawie „Energia, Niebo 
i Słońce”. Naukowe atrakcje podzielone zostały na dwie części: Pracownię Energii i Pracownię 
Nieba. 

c) „Wehikuł Czasu - Zabawy z Historią” to wystawa znajdująca się w jednym z najbardziej 
unikatowych obiektów na Górze Gradowej - Baterii Moździerzy. Ceglana architektura 
i powtarzający się rytm łuków wprowadzają gości do niezwykłego wnętrza, gdzie można zgłębić 
między innymi tajniki wojskowości, poznać sposoby liczenia armatnich kul oraz ładowania broni 

d) „Łamigłówka” to nowa, eksperymentalna przestrzeń w Centrum Hewelianum, gdzie rządzi 
królowa nauk! 20 interaktywnych stanowisk pokazuje wiele ciekawostek m.in. ile to jest milion 
lub jak zmierzyć odległość na kilka różnych sposobów.  

2. zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności  

Europejskie Centrum Solidarności to instytucja edukacyjno-muzealna, która poprzez 
zachowanie i propagowanie wspomnień o Sierpniu 80 i dorobku Solidarności chce promować 
takie wartości jak solidarność, wspólne dobro, współpraca i integracja. Celem działalności 
Centrum jest upowszechnienie dziedzictwa „Solidarności” w Polsce i innych krajach oraz czynne 
uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej. 

3. zwiedzanie Gdańska (stare miasto). 

Wróciliśmy z plecakami pełnymi wrażeń:)) 
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Wycieczka integracyjna klas pierwszych do Niechorza 
28 września 2014 

 
W dniach 18-19 września 2014 roku odbył się wyjazd integracyjny klas pierwszych. 

Do zjednoczenia uczniów doszło w Niechorzu, gdzie pojechaliśmy z naszymi opiekunami: 
p. Anną Sienkiewicz, p. Jolantą Grygowską, p. Elżbietą Lignarską, p. Joanną Dzikowską, 
p. Markiem Dobrowolskim. 

Oprócz podziwiania miasteczka i spacerów po plaży, czekała na nas wiele rozmaitych 
wyzwań i niespodzianek. Zaczęliśmy od prezentacji klas, trzeba przyznać, że pomysły były bardzo 
oryginalne:) 

Sport również nie był nam obcy. Dzielnie rywalizowaliśmy w niecodziennych dyscyplinach, 
jednak zwycięzca jest tylko jeden, którym została klasa Ia. 

Nie obyłoby się bez "kocenia" pierwszaków, czyli chrztu licealnego, który przeprowadzili 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego. Po zmaganiach czekał 
na nas grill i wieczorne zabawy: siatkówka, dyskoteka, gra w MAFIĘ. 

Na drugi dzień w samo południe opuściliśmy nadmorskie miasteczko. Wszyscy wracali 
bardzo zadowoleni, gdyż udało nam się nawiązać nowe znajomości i świetnie się bawiliśmy. 

Liczymy na więcej wyjazdów w takim gronie. 

Pierwszoklasiści. 
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Ćwiczenia terenowe z geografii. 
03 października 2014 

 
Słoneczne wrześniowe dni sprzyjały naszym ćwiczeniom terenowym z geografii. 

Klasa II A badała przepływ wody w rzece Sąpólna w jej środkowym biegu koło Nowogardu. 
Zmierzony przepływ w dniu 17 września wyniósł 0,3 m3/s. 
 

 
 

Foto. Adrianna Olbrich. 
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Wizyta w 21 Bazie Lotnictwa w Świdwinie 
11 października 2014 

 
W ramach projektu ARISS dnia 10 października 2014 r. uczniowie II Liceum 

Ogólnokształcącego w Nowogardzie pod opieką p. Szymona Grygowskiego odwiedzili 21 Bazę 
Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. W programie wycieczki znalazły się takie elementy jak: 
zwiedzanie sali tradycji, zwiedzanie wystawy statycznej, przeloty symulatorem lotu Su-22 oraz 
wizyta w hangarze remontowym z możliwością wejścia do samolotu. Niestety ostatni element 
programu czyli starty i lądowania samolotów nie odbył się ze względów technicznych.  

W sali tradycji uczniowie zapoznali się z historią powstania Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Świdwinie. Poznali również strukturę kadrową jednostki. W pomieszczeniu gdzie znajdował 
się symulator lotu Su-22 uczniowie mogli zasmakować wirtualnego lotu, przećwiczyć start, 
lądowanie czy atak na cele powietrzne i naziemne.  

Najciekawszym punktem programu okazała się wizyta w hangarze remontowym, gdzie zajęli 
się nami technicy specjaliści od spraw silników i uzbrojenia. Odpowiadali na nasze pytania i 
przekazywali nam ciekawe informacje dotyczące maszyn Su-22. Jedną z ciekawostek było to, iż 
samoloty te są zdolne do przenoszenia rakiet z głowicami jądrowymi. Niestety ze względu na 
niebezpieczeństwo związane z tym, iż w kabinach fotele lotnicze miału uzbrojone katapulty, nie 
dane nam było zasiąść za sterami Su-22. Do następnego spotkania na lotnisku... 
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Na tatrzańskich perciach. 
21 października 2014 

 

W minionym tygodniu grupa uczniów klas trzecich II LO brała udział w zajęciach terenowych 
z geografii w Tatrach Wysokich. Tematyka zajęć dotyczyła specyfiki geograficznej naszych 
najwyższych gór. Szczególnie interesowały nas ślady jakie w rzeźbie Tatr pozostawiły po sobie 
lodowce z czasów ostatniego zlodowacenia (plejstocen). Zajęcia rozpoczęliśmy od zwiedzania 
Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Naszą bazą było schronisko PTTK „Murowaniec” na Hali 
Gąsienicowej. W czasie wędrówek przemierzyliśmy doliny otaczające od północy Orlą Grań. Z 
wysokich przełęczy (Zawrat, Krzyżne) podziwialiśmy widoki na Dolinę Pięciu Stawów Polskich 
(fot.) Najwyższym zdobytym szczytem została Świnica 2301 m n.p.m..  
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Zaplątani w pojęcia, - „Męczennicy” w Teatrze Współczesnym 
28 października 2014 

 
W październikowe popołudnie uczniowie naszej szkoły mieli okazję obejrzeć „Męczenników” 

(reż. Anna Augustynowicz) - nową propozycję szczecińskiego Teatru Współczesnego, sztukę 
niemieckiego dramaturga Mariusa von Mayenburga.  

Spektakl, choć w dużej mierze o młodości, dojrzewaniu i początkach budowania świata 
wartości, dedykowany jest przede wszystkim człowiekowi współczesnemu – o złożonej, często 
skomplikowanej metryce, zapętlonemu w codzienne małe i duże sprawy. Wprawdzie rzecz dzieje 
się przede wszystkim w przestrzeni szkolnej, jednak treść sztuki wykracza daleko poza nią. 
Skupia widza wokół tematyki trudnej i wprowadza w świat pojęć znanych, lecz niebanalnych. 
Czas dorastania głównego bohatera, jego kiełkująca dojrzałość, relacje z najbliższymi i walka o 
własną tożsamość, nabierają tu wymiaru uniwersalnego, bliskiego każdemu młodemu 
człowiekowi. 

Po spektaklu wzięliśmy udział w spotkaniu edukacyjnym, na którym rozmawialiśmy 
z aktorami i reżyserką sztuki, a nawet próbowaliśmy własnych sił w pracy ze scenariuszem. Była 
to świetna okazja do podzielenia się – bardzo jeszcze świeżymi – wrażeniami z „Męczenników”, 
ale też szansa odbycia niecodziennej rozmowy z aktorem o procesie budowania jego roli.  

Ta konfrontacja sceny z widownią okazała się doskonałą lekcją o teatrze – o wyjątkowym 
świecie teatru, z którego wraca się zawsze o jedną refleksję więcej… 

Wyjazd odbył się 15 października 2014 r. 

Emilia Wierzbicka 
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Współcześni Kolbergowie – laureaci konkursu recytatorskiego 
„Motywy polskiej wsi w prozie i poezji” 

30 października 2014 

 
Rok 2014 został uznany Rokiem Oskara Kolberga – polskiego kompozytora, folklorysty 

i etnografa. Z tej okazji, na deskach sceny Nowogardzkiego Domu Kultury, odbył się konkurs 
recytatorski pn. „Motywy polskiej wsi w prozie i w poezji”. Uczniowie naszej szkoły, dobierając 
utwory obrazujące polską wieś, zaprezentowali wysoki poziom umiejętności recytatorskich.  

Mogliśmy usłyszeć nastrojowy fragment „Balladyny” Juliusza Słowackiego (Natalia 
Nikratowicz), przejmujący prolog z poematu Brunona Jasieńskiego „Słowo o Jakubie Szeli” (Laura 
Dolot) oraz rubaszną „Krowę” Jacka Kaczmarskiego (Klaudia Maciąg). Jury szczególnie doceniło 
recytatorski przekaz reprezentantów naszej szkoły i przyznało nam wszystkie miejsca na 
podium. III miejsce zajęła Aurelia Bajerska (W. Myśliwski, „Kamień na kamieniu”), II miejsce – 
Michał Andrysiak (J.M. Gisgas, „Wieczór pod Łysicą”), zaś I miejsce wywalczyła Dominika 
Rasińska (E. Redliński, „Konopielka”). 

Gratulujemy! 

Emilia Wierzbicka 

 

 
  


