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Rok szkolny 2015/2016 
  Strona 2 

Romantyczne święto słowa 
17 listopada 2015  

 
 

Jubileuszowy Ogólnopolski XX Jesienny Turniej Recytatorski „ROMANTYCZNIE” w 250. 
rocznicę powstania Teatru Narodowego w Warszawie, w roku św. Jana Pawła II odbywał 
się w dniach 7 – 10 listopada 2015r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie. 

Żyjemy w czasach upadku kultury słowa, wszechobecności wulgaryzmów w naszym 
słownictwie, zaniku umiejętności posługiwania się ojczystym językiem. Na szczęście są ludzie, 
których sercu bliskie jest piękno polskiej mowy. Do nich właśnie kierujemy zaproszenie do udziału 
w XX Jesiennym Turnieju Recytatorskim Romantycznie – takimi słowami organizatorzy 
zapraszali wybitnych recytatorów do udziału w turnieju. 

Turniejowi towarzyszyły warsztaty prowadzone przez członków jury (Akademia Teatralna 
– Warszawa i Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna – Kraków). Sam udział w kilkudniowym 
święcie słowa był już nobilitacją. Zwieńczeniem konkursowych zmagań był koncert galowy, 
w którym wybrzmiały utwory polskiego romantyzmu. Występowanie na jednej scenie 
z laureatami ogólnopolskich konkursów, dorosłymi recytatorami było też bardzo dobrą lekcją 
sztuki słowa. Naszą szkołę w tym romantycznym przedsięwzięciu reprezentował uczeń klasy 
IIIa – Michał Andrysiak, który przedstawił ciekawą interpretację utworów Hrabala i Miłosza 
oraz Norwida.  

Piękno słowa, muzyka Chopina, atmosfera świętowania rocznicy odzyskania niepodległości, 
jesienna scenografia, spotkanie z innymi pasjonatami sztuki słowa – to wartościowy czas 
i prawdziwa lekcja życia.  

 
I.K 
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Na Szczecińskim Parnasie 
17 listopada 2015  

 

Teatr Polski w Szczecinie 14 listopada 2015 roku gościł recytatorów z województwa 
zachodniopomorskiego interpretujących teksty pisarzy ziemi szczecińskiej. Organizatorem już 
XI edycji Szczecińskiego Parnasu jest Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów. 

Honorowy patronat nad konkursem objął Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Związek 
Literatów Polskich.  

Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy IIb – Dominika Rasińska, która piękną 
interpretacją utworów Heleny Raszki i Czesława Kuriaty zdobyła uznanie jurorów i zajęła 
II miejsce. Dominice gratulujemy i życzymy jeszcze wielu inspirujących spotkań z poezją. 

 
I.K. 
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Bo teatr jest po to…. 
18 listopada 2015  

 

Selfie z odtwórczynią roli niani w spektaklu Romeo i Julia 1939 – Małgorzatą Iwańską. 

Na jesienną słotę i chandrę dobrym antidotum jest właśnie teatr. Szczecińskie teatry 
proponują wiele, a nasi uczniowie z tej oferty chętnie korzystają. Kontakt ze sztuką, emocjonujące 
wrażenia, nowe spotkania, towarzyskie relacje, dyskusje o koncepcji przedstawienia – same 
zalety tak spędzonego czasu.  

W tym roku szkolnym młodzież naszego liceum obejrzała już trzy spektakle – ponadczasową 
Szkołę żon z rewelacyjną rolą Arkadiusza Buszki, wzruszającą i piękną opowieść o odchodzeniu 
- Oskar i pani Róża w Teatrze Współczesnym oraz spektakl Romeo i Julia 1939 grany na 
deskach zaprzyjaźnionego Teatru Polskiego. Ta właśnie inscenizacja dzieła Szekspira 
wzbogacona o elementy musicalowe, z akcją przeniesioną w przeddzień wybuchu II wojny 
światowej poruszyła i zaintrygowała, pozostawiając pytanie o rolę historii, bezsens śmierci 
i nienawiści, samotność miłości. 
 

I.K.  
  



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

 

Rok szkolny 2015/2016 
  Strona 5 

CZY MOŻNA UNIKNĄĆ CHOROBY NOWOTWOROWEJ?  
01 grudnia 2015  

 

W związku z rosnącym zagrożeniem zachorowania na choroby nowotworowe, w ostatnich 
dniach listopada klasy licealne wzięły udział w projekcie ˝Szkoła promująca zalecenia 
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem˝ realizowanym w ramach Narodowego Programu 
Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zajęcia przeprowadziła pani Jolanta Mielewczyk. Celem 
spotkania było wdrażanie wśród młodzieży właściwych zachowań promujących zdrowy styl 
życia, aktywność fizyczną i zdrową dietę. Wiele uwagi poświęcono metodom diagnozowania 
chorób nowotworowych, a w szczególności sposobom samobadania. Myślę, że wielu z nas teraz 
zastanowi się, czy lepiej usiąść przy komputerze, czy wyjść na spacer i aktywnie oraz dla zdrowia 
spędzić czas na świeżym powietrzu. 

 
Dominika Rasińska (IIB), Elżbieta Baran  
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Wolontariat - Uniwersytet Trzeciego Wieku 
05 grudnia 2015  

 

Rok szkolny 2015/2016 jest kolejnym już rokiem współpracy pomiędzy Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku w Nowogardzie a Zespołem Szkół Ogólnokształcących. Kolejny już rok spora 
grupa wolontariuszy z dużą chęcią i zaangażowaniem pragnie nauczać seniorów języków obcych 
i informatyki.  

Zajęcia odbywają się we wtorki – język niemiecki, w czwartki – język angielski, oraz w piątki 
– informatyka. 

Korzyści płynące z kształcenia seniorów są oczywiście obopólne. Seniorzy mają możliwość 
wyjścia z domu, spędzenia czasu w gronie przyjaciół i oczywiście naukę języka lub obsługę 
komputera, którego do tej pory nie znali, bo nie mieli takich możliwości. Uczniowie nasi natomiast 
mają możliwość powtórzenia materiału, oraz pogłębiania swojej wiedzy zgodnie z zasadą, że 
najlepiej się nauczysz tłumacząc drugiemu.  

Mamy nadzieję, że chętnych wolontariuszy nigdy nie zabraknie, a współpraca 
z Uniwersytetem będzie trwać kolejne lata szkolne.  
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Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 
16 grudnia 2015  

 

 

Znajomość zasad zdrowego żywienia, potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie 
umiejętności niezbędnych do jego ochrony to główny cel XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. II Liceum Ogólnokształcące reprezentowała laureatka 
etapu szkolnego, Antonina Misiewicz z klasy IA. Warunkiem udziału w etapie rejonowym było 
przeprowadzenie akcji sportowej wśród uczniów i przedstawienie sprawozdania z jej przebiegu. 
Ponadto podczas olimpiady uczennica musiała wykazać się wiedzą z zakresu promocji zdrowia, 
któryobejmuje zagadnienia pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii 
Stowarzyszenia. Udział uczennicy w olimpiadzie zakończył się sukcesem. Nasza reprezentantka 
uzyskała tytuł laureatki i tym samym zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego! 

Życzymy dalszych sukcesów. 

Elżbieta Baran 
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Szlachetna paczka 
18 grudnia 2015  

 
 

„Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego. 
Każdy ma coś, co może dać innym.” 

Barbara Bush 

 

Pracę wolontariusza można opisywać na wiele sposobów, a samą ideę wolontariatu 
analizować z wielu punktów widzenia. Każdy z nas ma swoją definicję wolontariatu wynikającą 
z osobistych odczuć, jakie się z nim wiążę. Tym razem okazało się, że wszyscy w naszej szkole 
mamy jeden punkt widzenia. Podwinęliśmy rękawy i zabraliśmy się do pracy. Można powiedzieć 
w jedności siła. Liceum i Gimnazjum wspólnie przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna 
paczka”.  

Szlachetna Paczka to projekt Stowarzyszenia WIOSNA, który w wyjątkowy sposób inspiruje 
ludzi do stawania się kimś więcej. Angażując wolontariuszy wokół liderów- wpływa na zmianę 
całego społeczeństwa.  

Chcąc spełnić najskrytsze ale jak przyziemne marzenia podjęliśmy róże kroki. Przez trzy 
tygodnie na długich przerwach sprzedawane były zdrowe ale jak smaczne ciasteczka. 
Organizowano zbiórkę żywności, ubrań oraz środków czystości. Odbyły się charytatywne mecze 
chłopców piłki nożnej. Liczyła się dobra zabawa ale również pomoc potrzebującej rodzinie. Za 
zebrane fundusze mogliśmy zakupić kuchenkę gazową dzięki której rodzina będzie mogła cieszyć 
się ciepłymi posiłkami nie tylko w te mroźne święta.  

Ważny był dla nas każdy gest, dar i osoba, która zaangażowała się w akcję. Na każdym 
poziomie działalność budowaliśmy doświadczenie, aby każda z tych osób odkryła w sobie chęć 
przekraczania siebie- podejmowania wyzwań i ich wygrywania. To mentalność zwycięzcy 
sprawia, że pojedyncze osoby stają się liderami zmiany w swoich lokalnych społecznościach.  

Dziękujemy wszystkim za okazane serce, a w szczególności dziękujemy Samorządom 
Uczniowskim Liceum i Gimnazjum. 

Opiekunowie: I.Pędziwiatr, M.Dobrowolski 
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Wigilia Szkolna 
20 grudnia 2015  

 

 

18 grudnia 2015 na sali forum odbyła się Wigilia Szkolna.  

Jak co roku rozpoczęła się ona częścią artystyczną, lecz nieco inną niż zazwyczaj. W tym roku 
był to kolędowy koncert w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Po zakończenia śpiewania kolęd 
nastąpiło poświęcenie opłatka, po czym wszyscy rozpoczęli składanie świątecznych życzeń.  

Warto wspomnieć, że tradycyjnie gościliśmy uczniów ze szkoły specjalnej. Oczywiście, nie 
zabrakło przepysznego poczęstunku. Klimat tego wydarzenia był niewyobrażalnie ciepły oraz 
rodzinny. Na forum panowała istnie świąteczna atmosfera, której nie potrafimy oddać opisując ją 
słowami. 
  


