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DiabeDance 
17 listopada 2014 

 
14 listopada o godzinie 11:00 z wielką przyjemnością pojawiliśmy się na Placu Wolności aby 

naszym tańcem wspomóc Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Głównym celem zorganizowanego 
DiabeDance było uwrażliwienie opinii publicznej na problem, jakim jest rosnąca liczba 
zachorowań na cukrzycę i promowanie aktywności fizycznej, jako jednej z form prewencji 
cukrzycy u osób zdrowych i skuteczną pomoc w kontrolowaniu cukrzycy u osób chorych. Bawiąc 
się wyśmienicie wsparliśmy akcję pokazując że osoby chore na cukrzycę, których jest coraz więcej 
w naszym otoczeniu, nie są nam obojętne. Obok nas byli również uczniowie innych szkół, 
członkowie licznych stowarzyszeń oraz mieszkańcy naszego miasta, ale właśnie działając 
wspólnie mamy szanse na osiągnięcie sukcesu, czyli zwiększanie świadomości o chorobie 
nieuleczalnej jaką jest cukrzyca.  

K.W.  
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Uczniowie II LO z wizytą w Elektrowni Dolna Odra 
01 grudnia 2014 

 
W ramach projektu ARISS, projektu poszerzającego wiedzę uczniów z takich dziedzin jak: 

fizyka, elektronika, astronomia, informatyka i geografia uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie wraz z opiekunem p. Szymonem Grygowskim udali się na jednodniową wycieczkę 
do największej elektrowni w naszym województwie. Celem wizyty było poznanie pełnego 
procesu technologicznego powstawania prądu elektrycznego, począwszy od składowisk węgla 
kamiennego a skończywszy na transformatorach generujących napięcie rzędu 400 kV. 

Uczniowie mogli dokładnie przyjrzeć się pracy takich urządzeń jak: młyny węglowe, 
kondensatory pary wodnej, turbiny parowe, generatory prądu czy transformatory wielkiej mocy. 
Elektrownia Dolna Odra oprócz produkcji prądu elektrycznego wytwarza również energię w 
postaci ciepła, zaopatrując w nie m. in. Gryfino. Uczniowie zostali również poinformowani o 
niebezpieczeństwach i wypadkach, które mogą wydarzyć się na terenie elektrowni. Wyziębieni 
ale zadowoleni i pełni wiedzy wróciliśmy do Nowogardu. 

Szymon Grygowski 
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Promocja uczelni 
04 grudnia 2014 

 
W bieżącym tygodniu tegoroczni maturzyści II Liceum Ogólnokształcącego mieli okazję 

uczestniczyć w zajęciach promujących uczelnie wyższe ze Szczecina. Spotkali się 
z przedstawicielami Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademii Morskiej. Podczas owych 
spotkań uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. jak wygląda struktura uczelni, zasady rekrutacji, 
charakter poszczególnych wydziałów, czy na przykład system stypendialny. Zaproszeni goście 
bardzo chętnie odpowiadali na wszystkie zadawane przez maturzystów pytania, rozwiewali 
wątpliwości i zachęcali do studiowania w Szczecinie. 

K.W 
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Zwycięstwo Hani 
17 grudnia 2014 

 
16 grudnia 2014 roku w Szczecinie odbył się etap rejonowy XXIII edycji Ogólnopolskiej 

Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. II Liceum Ogólnokształcące reprezentowała 
zwyciężczyni etapu szkolnego, Hanna Czura z klasy IB. Warunkiem udziału w etapie rejonowym 
było przeprowadzenie akcji sportowej wśród uczniów i przedstawienie sprawozdania z jej 
przebiegu. W drugiej części Hania odpowiadała na 30 pytań z zakresu tematyki olimpiady. Udział 
w tym etapie zakończył się dla uczennicy sukcesem. Pokonała konkurencję, zajmując I miejsce i 
tym samym została zakwalifikowana do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w marcu 2015 
roku.  

opiekun Szkolnego Koła PCK Elżbieta Baran 
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Niezwykła lekcja  
19 grudnia 2014 

 
03 grudnia 2014 roku, o godzinie 6:00 wyjechaliśmy z parkingu szkolnego na wycieczkę do 

Berlina. Po drodze w Szczecinie, zabraliśmy przewodnika pana Wrzesława Mechło. Pan 
przewodnik opowiedział nam bardzo dużo ciekawych rzeczy w niezwykle ciekawy sposób, nie 
zanudzając nas ;-).  

Po przybyciu na miejsce udaliśmy się na krótki spacer po mieście, zwiedzając otaczające go 
zabytki. Wstąpiliśmy do katedry katolickiej Świętej Jadwigi. Następnie udaliśmy się do muzeum 
Pergamon. Muzeum Pergamońskie to niejako trzy muzea w jednym. Gromadzi ono i prezentuje 
kolekcje na następujących ekspozycjach: Zbiory Sztuki Starożytnej, Muzeum Azji Przedniej, 
Muzeum Sztuki Islamskiej. Oglądaliśmy tam wiele starożytnych eksponatów Brama Isztar-Stela 
z Kodeksem Hammurabiego – kopia (Oryginał w Luwrze) Brama z Miletu i najbardziej kolorowy 
Pokój zAleppo. Spędziliśmy tam około 2 godzin. Po zwiedzaniu Pergamonu udaliśmy się na 
zwiedzanie Ryneczku Bożonarodzeniowego. Mieliśmy tam okazję spróbowania kilku potraw- 
oczywiście pieczone kiełbaski (Thüringer Bratwurst, Nürnberger Bratwurst). Na deser mogliśmy 
sobie zafundować coś słodkiego: owoce w czekoladzie, praliny, tony marcepanu, ciasta, pierniczki 
norymberskie czy też z Pulsnitz i pieczone kasztany. Ilość jedzenia naprawdę robi wrażenie.  

Widzieliśmy fragmenty Muru Berlińskiego, który zrobił na nas ogromne wrażenie. Kolejnym 
miejscem jakie odwiedziliśmy, była Brama brandenburska Reichstag. Przeszliśmy także do 
Pomnika Pomordowanych Żydów Europy , który jest najważniejszym miejscem pamięci ofiar 
Holokaustu w Niemczech. Ze względu na swoją oryginalną formę jest on także obecnie jedną 
z największych atrakcji Berlina. Kluczyliśmy w labiryncie 2711 betonowych prostopadłościanów.  

Po zwiedzaniu miasta udaliśmy się do Muzeum Techniki, gdzie widzieliśmy to czego nie da 
opisać się jednym zdaniem. W muzeum zabrakło nam czasu na zobaczenie wszystkiego.  

Na zakończenie naszej wycieczki udaliśmy się do centrum handlowego, gdzie mieliśmy, gdzie 
mogliśmy kupić pamiątki. Około godziny 18:00 wyjechaliśmy ze stolicy Niemiec i udaliśmy się 
w kierunku Nowogardu. Było tam bardzo miło i przyjemnie. Pomimo mrozu w naszej grupie 
nastała przyjemna atmosfera. Wycieczka udała się pod każdym względem, na pewno 
pojechałabym tam jeszcze raz. 

D.M., M.R., N.Sz. 
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