
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z życia szkoły - 2016/2017 
 

 

Materiał opracowany na podstawie strony internetowej  

II Liceum Ogólnokształcącego  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie. 

 

Listopad-grudzień 
 

 

 

 

 

Opracowanie:  

mgr inż. Zbigniew  Grad.  

 

 

 

 

  



Z życia szkoły - strona internetowa: www.zsonowogard.edu.pl/lo2 
 

 

Rok szkolny 2016/2017 

  Strona 2 z 17 

Wycieczka na Wydział Informatyki ZUT  

01 listopada 2016  

 

28 października 2016 klasa IA wraz z wychowawcą p. Szymonem Grygowskim odwiedziła 

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Celem wycieczki był 

udział klasy w dwóch wykładach. Pierwszy wykład „Jak powstaje system informatyczny czyli ... od 

analityka do wdrożeniowca”, który poprowadziła dr inż. Magdalena Krakowiak dotyczył zagadnienia 

związanego z powstawaniem, tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych. Drugi wykład 

„Informatyk = Programista?” poprowadzony dr inż. Krzysztofa Michalaka dotyczył aspektów 

praktycznych wdrażania systemów informatycznych w takich dziedzinach życia jak finanse, prawo czy 

medycyna. Wykład zakończył się ćwiczeniami praktycznymi.  

Ostatni etap pobytu na wydziale zakończył się zwiedzaniem serwerowni wydziału. Uczniowie 

mogli się zapoznać z parametrami sprzętowymi i programowymi serwerów oraz urządzeń sieciowych 

obsługujących wydział informatyki. Omówiony został każdy element serwerowni począwszy od 

modułów z których składają się serwery, poprzez macierze dyskowe a skończywszy na klimatyzacji 

pomieszczenia. Zmęczeni ale napełnieni wiedzą udaliśmy się do Centrum Handlowego Galaxy na 

upragniony posiłek. 

Szymon Grygowski 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=85:wycieczka-na-wydzial-informatyki-zut&catid=78&Itemid=435
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Podziękowania za kontakt ARISS  

 05 listopada 2016 

 

 

22 października 2016 odbyła się w Ostrowie Wielkopolskim Ogólnopolska Konferencja 

Uczestników i Sympatyków Programu ARISS. Celem konferencji było zainteresowanie społeczeństwa: 

uczniów, nauczycieli, dyrektorów, rozpropagowanie informacji, że każda szkoła może przystąpić do 

wykonania szkolnego kontaktu ARISS, po spełnieniu odpowiednich wymagań. Konferencja ta miała na 

celu wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami, którzy już wykonali kontakt ARISS, a tymi którzy 

jeszcze nic o projekcie nie wiedzą lub są w trakcie realizacji projektu. Był to doskonały moment na 

nawiązanie kontaktów i przyszłą współpracę. 

Z rąk przewodniczącego konferencji, Sławomira SQ3OOK nasza szkoła otrzymała szczególne 

wyróżnienie za bezpośrednią łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS. Gratulacje 

i podziękowania odebrał szkolny koordynator projektu ARISS p. Szymon Grygowski SQ1SGR. 

Podziękowania otrzymał również Szkolny Klub Radioastronomii PZK im. Mikołaja Kopernika 

SP1KMK oraz operator kontaktu ARISS p. Janusz Tylkowski SP1TMN. 

Jednym z punktów konferencji była prezentacja osiągnięć naszej szkoły związanych z projektem. 

Odbyła się również wystawa plakatowa zatytułowana „Droga ZSO Nowogard do kontaktu ARISS" 

Szymon Grygowski 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=72:podziekowania-za-kontakt-ariss&catid=78&Itemid=435
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Podaj rękę osobie niewidomej  

08 listopad 2016 

 

7 listopada odbyły się niecodzienne warsztaty dla uczniów klasy 3C oraz 1A naszego liceum. 

Prowadzone one były przez przedstawicieli fundacji „ Szansa dla niewidomych” oraz niewidomą 

studentkę filologii angielskiej z Uniwersytety Szczecińskiego. Warsztaty te odbyły się w ramach 

projektu „III edycji zachodniopomorskich obchodów międzynarodowego dnia białej laski” oraz 

regionalny program promocji i wsparcia osób niewidomych i niedowidzących. Uczniowie mogli 

dowiedzieć się jak obecnie funkcjonują osoby niewidome i jak radzą sobie w codziennym życiu. Poznali 

narzędzia ułatwiające im funkcjonowanie, mogli samodzielnie napisać swoje imię na maszynie 

brajlowskiej, pograć w warcaby dla niewidomych czy ułożyć kostkę Rubika. Paulina, jako osoba 

niewidoma od urodzenia, obecna studentka, bardzo chętnie i bez skrępowania odpowiadała na 

wszystkie pytania uczniów. Tak bezpośredni kontakt z osobą niewidomą był niezwykłą szansą na 

wzmocnienie swojej tolerancji wobec osób niepełnosprawnych oraz wysłuchanie wskazówek jak 

możemy takim osobom pomóc spotykając ich na swojej drodze. Głównym hasłem przeprowadzonych 

warsztatów było hasło – integracja poprzez nowoczesną edukację, a szkoła otrzymała miano szkoły 

przyjaznej niewidomym.  

Katarzyna Wasyluk 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=80:podaj-reke-osobie-niewidomej&catid=78&Itemid=435
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Święto Niepodległości  

12 listopada 2016  

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, 
zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”. 

Józef Piłsudski 

 

98 lat temu Józef Piłsudski powrócił do Polski. Rozpoczął wielką grę o najwyższą 

stawkę -Niepodległość Polski. Aby uczcić to wydarzenie społeczność uczniowska wraz 

z nauczycielami zgromadziła się 10 listopada na forum szkoły. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto 

odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”.  

11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Dzień ten wieńczy blisko 

półtorawieczne dążenie kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej na skutek zaborców 

niepodległości. Wolność wywalczyli sobie sami Polacy wykorzystując szansę, którą stworzyła historia. 

Wielokrotnie atakowana, wymazywana z mapy, miażdżona, zgniatana, okradana.  Nikt jej nie 

szanował, każdy chciał zagarnąć jej ziemie ale Polska ciągle istnieje ! I ma się dobrze …  

 Doniosłemu wydarzeniu towarzyszyła również wystawa prac plastycznych wykonanych przez 

naszych uczniów. Dziękujemy Pani E. Bosiackiej za przygotowanie ekspozycji, która stanowiła tło 

apelu.  

I Pędziwiatr, A. Kwiatkowska  

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=82:swieto-niepodleglosci&catid=78&Itemid=435
http://cytaty.o.pl/author/jozef-pilsudski/
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Obserwacja SUPERKSIĘŻYCA  

14 listopada 2016  

 

 

14 listopada o godz. 20:15 uczniowie Gimnazjum nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego wraz 

z opiekunem p. Szymonem Grygowskim obserwowali za pomocą szkolnego teleskopu 

astronomicznego niecodzienne zjawisko astronomiczne zwane "SUPERKSIĘŻYCEM". 

Superksiężyc – potoczna i astrologiczna nazwa Księżyca w pełni,  gdzie osiąga on najmniejszą 

odległość od Ziemi. Według danych NASA w tym położeniu Księżyc dla obserwatorów jest do 14% 

większy i świeci do 30% jaśniej niż w apogeum. 

Nazwa „superksiężyc” została wprowadzona w 1979 r. przez astrologa Richarda Nolle na 

określenie momentu, gdy Słońce, Księżyc i Ziemia znajdują się względem siebie w linii prostej, 

a Księżyc dodatkowo jest w swoim perygeum. Położenie takie występuje średnio raz na rok. 

Uczniowie oprócz obserwacji, wykonali ciekawe zdjęcia Księżyca za pomocą aparatów 

wbudowanych w telefony komórkowe. Z racji niesprzyjających warunków atmosferycznych (niskiej 

temperatury i wiatru) obserwacje zakończyły się o godz. 21.00. 

Szymon Grygowski 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=84:obserwacja-superksiezyca&catid=78&Itemid=435


Z życia szkoły - strona internetowa: www.zsonowogard.edu.pl/lo2 
 

 

Rok szkolny 2016/2017 

  Strona 7 z 17 

O Ratowaniu Ludzkiego Życia Wiedzą Najwięcej. 

16 listopada 2016 

  

16 listopada 2016 roku uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego reprezentowali szkołę w kolejnej 

edycji powiatowego konkursu „Pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach”. Celem 

konkursu było doskonalenie umiejętności ratujących życie, kształcenie odruchu niesienia pomocy 

w nagłych wypadkach a dzięki temu pokonanie bariery nieśmiałości oraz przyjęcie aktywnej postawy 

w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka. Organizatorem byli nauczyciele 

z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie. Konkurs składał się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. 

Część teoretyczną stanowił test, który uczestnicy pisali indywidualnie. Umiejętności praktyczne 

uczniów sprawdzane były przez pracowników służby zdrowia na czterech stacjach symulacyjnych. 

Zadania w tej części wykonywane były przez całą drużynę. Nasza reprezentacja: Agnieszka Sarzyńska 

(IIIA), Dominika Rasińska (IIIB), Małgorzata Pakulska (IB) i Filip Olejnik (IB) doskonale sobie 

z nimi poradziła, zajmując I miejsce. Życzymy drużynie dalszych sukcesów w tej jakże ważnej 

dziedzinie naszego życia.  

Elżbieta Baran 



Z życia szkoły - strona internetowa: www.zsonowogard.edu.pl/lo2 
 

 

Rok szkolny 2016/2017 

  Strona 8 z 17 

Spotkanie z Bronką Nowicką  

18 listopada 2016  

„ARCHITEKT PAMIĘCI” 

 

16 listopada o godz. 9.00 uczniowie naszego liceum w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie mieli 

niepowtarzalną okazję, by zapytać, „co poeta miał na myśli”. Bronkę Nowicką- laureatkę tegorocznej 

Nagrody Literackiej Nike, O swojej książce mówi : „Nie pragnę, żeby martwe rzeczy były 

żywe – Chciałabym, żeby żywi ludzi byli mniej martwi. O tym jest dla mnie ta książka." 

Autorka spis rzeczy umieściła nie na końcu, a na początku książki „Nakarmić kamień”. Następnie 

snuje ponad czterdzieści krótkich opowieści, portretów rzeczy i ludzi, wypełnionych szacunkiem 

zarówno wobec tego, co żywe i nieożywione, gdzie każdy człowiek oraz każdy przedmiot skrywa 

w sobie szereg emocji i wspomnień, w których kwestionuje i podważa zastałe hierarchie. 

„Istnieje dowiedziona naukowo koincydencja między pamięcią a językiem. Gdy człowiek 

(dziecko) staje się istotą językową, wspomnienia zaczynają nabierać charakteru związanego 

z wewnętrznym monologiem i komunikacją za pomocą mowy. Przestają być statycznymi obrazami lub 

ich strzępami. Ruszają. Przybierają postać scen i epizodów. Stają się giętkie, płynne, pojemne, jak sam 

język. W tym samym momencie zatrzaskują się drzwi prowadzące do wspomnień z okresu przed 

językowego. Te wspomnienia istnieją, ale nie można się do nich dostać, bo pamięć nie słucha swojego 

właściciela, tylko architekta. Jeśli język jest architektem pamięci, być może to, co jest budowane 

w języku, powstaje wyłącznie ze wspomnień – krzyżowanych, deformowanych, nawarstwianych. Jeśli 

zaś przyjmiemy, że zamieszkujemy  w języku, to musimy uznać wszystko, co powstaje – a nie tylko to, 

co zrobione z materii języka – za wywiedzione z pamięci.” 

[Bronka Nowicka w rozmowie z Katarzyną Fetlińską, materiały wydawcy] 

Bronka Nowicka, reżyserka teatralna i telewizyjna, scenarzystka, poetka. Urodziła się 17 listopada 

1974 roku w Radomsku. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej 

i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

Jej pola inspiracji, eksploracji, twórczości to: intermedia, język, obraz w ruchu. Związała się z trzema 

miastami – Częstochową, Warszawą i Krakowem. Reżyserowała przedstawienia teatralne na scenach 

Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 

w Warszawie i Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Jest laureatka Nagrody Literackiej 

Nike 2016 za debiutancki tom poetycki „Nakarmić kamień”. 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=83:spotkanie-z-bronka-nowicka&catid=78&Itemid=435
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Xu - Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich  

30 listopada 2016 

 

Przez trzy dni 23-25.11. 2016 przedstawiciele  Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum i Liceum 

wraz z opiekunami brali udział w interdyscyplinarnej konferencji „Jak zaktywować społeczność 

uczniowską? Nowatorskie struktury i modele funkcjonowania samorządów szkolnych”.  

Podczas trzech dni intensywnego „konferencjonowania” braliśmy udział w rozmaitych 

warsztatach, licznych wykładach celem których miało być rozbudzenie naszej kreatywności. Do naszej 

dyspozycji oddano nowoczesną Bibliotekę Międzywydziałową Uniwersytetu Szczecińskiego, salę 

obrad Sejmiku województwa zachodniopomorskiego oraz budynek V LO im. Adama Asnyka 

w Szczecinie.  

Pierwszego dnia odbyła się  integracja uczestników w poszczególnych grupach. Najlepszą 

integracją jest współpraca o czym dobrze wiedzieli organizatorzy Xu. Wyszliśmy ze szkoły stając się 

jednocześnie uczestnikami gry ulicznej. Punktem docelowym każdej grupy był budynek Biblioteki 

Międzywydziałowej tam mogliśmy chwilę odpocząć, nabrać siły do następnego zadania jakim było 

marshmallow challenge (budowa wieży z makaronu z pianką na szczycie) kto zbuduję najwyższą.  

Drugiego dnia uczestniczyliśmy w ciekawych wykładach m.in. „Sztuka wystąpień publicznych” 

przeprowadzona w formie warsztatów przez dr Piotra Chrobaka, „Język współczesnych mediów”, 

wykład interaktywny dr Agnieszki Szlachty oraz „Wolontariat w mieście i regionie - możliwości” który 

przeprowadzony był przez członków stowarzyszenia POLITES.  

Ostatni dzień był bardzo emocjonujący ponieważ wszyscy czekali na wyniki który  team wygrał. 

Miło nam poinformować, że Team Piotra Śluzara, który wygrał i został nagrodzony certyfikatem za 

najbardziej innowacyjny projekt w dziedzinie samorządności szkolnej podczas Xu 2016 ma również 

akcent naszej społeczności uczniowskiej uczestnikiem tego teamu był przedstawiciel SU Liceum 

Przemysław Rogin. Gratulujemy ! 

Niech kreatywność będzie z Wami. Od dzisiaj „Przyszłość to Wy”. 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=87:xu-interdyscyplinarna-konferencja-samorzadow-uczniowskich&catid=78&Itemid=435


Z życia szkoły - strona internetowa: www.zsonowogard.edu.pl/lo2 
 

 

Rok szkolny 2016/2017 

  Strona 10 z 17 

Bądź Cool, JEDZIESZ – NIE PIJ  

02 grudnia 2016  

 

1 grudnia uczniowie klas II naszego liceum uczestniczyli w zajęciach warsztatowych 

zorganizowanych przez goleniowską Policję oraz nowogardzki Ośrodek Pomocy Rodzinie. Hasłem 

całej akcji było hasło BĄDŹ COOL, JEDZIESZ – NIE PIJ. Warsztaty miały na celu uświadomić 

młodzież (na chwilę przed osiągnięciem pełnoletności) jakie skutki zdrowotne i prawne grożą 

w momencie jazdy samochodem pod wpływem alkoholu. 

Katarzyna Wasyluk 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=88:badz-cool-jedziesz-nie-pij&catid=78&Itemid=435
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Pod Picadorem  

07 grudnia 2016  

 

W dniach 25 – 27 listopada 2016 roku w Połczynie Zdroju zagościł na dobre duch Skamandrytów, 

a to za sprawą XXXI Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej 

im. Skamandrytów. Impreza poetycka trwała trzy dni i obfitowała w literacko-muzyczne atrakcje: 

spektakl muzyczny W kawiarence Sułtan, widowisko Ballady i romanse w wykonaniu przewodniczącej 

jury Joanny Szczepkowskiej, długie rozmowy, nie tylko z jurorami, w kawiarni Pod Picadorem, 

prezentacje konkursowe w kinie Goplana, zwieńczone koncertem galowym w niedzielne popołudnie. 

Znamienne jest to, że w Połczynie spotykają się pasjonaci poezji w różnym wieku i z różnym 

doświadczeniem recytatorskim. Obok debiutantów i amatorów występują doświadczeni recytatorzy, 

laureaci prestiżowych konkursów. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy Ia – Jakub Kazuba, 

zabawiając groteskowo zebranych Humoreską Juliana Tuwima, a Nowogard – absolwent Michał 

Andrysiak. Obaj zaprezentowali się doskonale, a wystąpienie Michała zostało wyróżnione Nagrodą 

Dyrektora CK w Połczynie. Mimo iż emocje konkursowe już minęły, Pod Picadorem ciągle słychać 

głosy poetów. 

Do zobaczenia Pod Picadorem za rok! 

I.K. 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=92:pod-picadorem&catid=78&Itemid=435
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Planujemy przyszłość zawodową  

07 grudnia 2016  

 

5 grudnia na terenie naszego liceum odbył się cykl spotkań z przedstawicielką Uniwersytetu 

Szczecińskiego panią Anetą Szeremetą. Tegoroczni maturzyści rozpoczęli jednak zajęcia dotyczące 

planowania swojej kariery zawodowej od spotkań w nowogardzkiej filii Urzędu Pracy. Tam zajęcia 

polegały głównie na określeniu preferencji zawodowych oraz alternatyw w przypadkach gdy plany 

zawodowe trzeba będzie z jakichś powodów zmienić. Spotkanie z panią Anetą miało na celu zapoznać 

uczniów klas maturalnych z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego. Poznali bliżej kierunki 

najbardziej ich interesujące, dowiedzieli się co trzeba zrobić aby się na nie dostać i jakie możliwości 

przyszłej pracy dają. Spotkania zawodoznawcze zostaną zakończone spotkaniem z przedstawicielem 

jeszcze jednej szczecińskiej uczelni wyższej, a mianowicie Akademii Morskiej, które już wkrótce. 

Katarzyna Wasyluk  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=94:planujemy-przyszlosc-zawodowa&catid=78&Itemid=435
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Czytanie więc sztuką jest….  

07 grudnia 2016  

 

Wiedzą o tym uczestnicy Powiatowego Konkursu na Najlepszą Recenzję Książki oraz 

Artystyczne Czytanie Prozy zorganizowanego, już kolejny raz, przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Zadaniem uczestników w pierwszym etapie było napisanie 

recenzji dowolnej książki należącej do literatury pięknej. Następnie autorzy prac zostali zaproszeni do 

udziału w II etapie konkursu, który odbył się 30 listopada 2016 roku i polegał na artystycznym 

odczytaniu fragmentu recenzowanej książki. Wśród uczestników turnieju znaleźli się uczniowie szkół 

nowogardzkich i goleniowskich. Naszą szkołę reprezentowały: Agata Kubacka – kl. Ic, która 

zaprezentowała prozę z dreszczykiem Thomasa Cooke’a Ostatnie przesłuchanie, Wiktoria 

Piasecka -kl. IIb, przedstawiająca losy Weroniki , bohaterki powieści Paula Coelho oraz Dominika 

Rasińska – kl. IIIb, która zapraszała do przeczytania książki Stephena Kinga Joyland i to ona zajęła 

II miejsce. 

Jeśli czytanie jest pasją, staje się też sztuką. Podobnie jak pisanie. Cenić należy tych, którzy 

o piękno słowa dbają i dzielą się tym pięknem z innymi. 

I.K 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=93:czytanie-wiec-sztuka-jest&catid=78&Itemid=435
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Ho Ho Ho…  

10 grudnia 2016  

  

Jest gdzieś taki ktoś… Ktoś dla kogo wystarczy, że jesteś grzeczny. Postać, którą każdy rozpozna 

po jego białej brodzie, czerwonym stroju, worku pełnym prezentów i towarzystwie śnieżynek – Święty 

Mikołaj. 

6 grudnia w progi naszej szkoły wstąpił Święty Mikołaj a wraz z nim świąteczny nastrój. Grzeczni 

uczniowie oraz pracownicy szkoły zostali przez sympatycznego gościa obdarowani słodkim 

upominkiem. 

Mikołaj bardzo dziękuje dorosłym pomocnikom z Rady Rodziców w przygotowaniu 

słodkiej niespodzianki. 

Samorząd Uczniowski 

Opiekunowie 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=96:ho-ho-ho&catid=78&Itemid=435
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Nagroda specjalna dla ZSO w Nowogardzie za 20-lecie 
współpracy z Gymnasium Heide-Ost.  

13 grudnia 2016  

  

Sześć szkół z województwa zachodniopomorskiego, które od co najmniej 15 lat realizują 

współpracę z niemieckimi placówkami, otrzymało w czwartek 8 grudnia 2016r. szczególne 

wyróżnienie. 

Dyrektorzy  wybranych szkół odebrali wyróżnienie w postaci tabliczki okolicznościowej 

Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Szczecinie, działającej przy Stowarzyszeniu Gmin 

Polskich Euroregionu Pomerania. Okazją do uroczystości był jubileusz 20-lecia PNWM w Szczecinie. 

Nagrodzeni to: ZSO w Nowogardzie , III LO w Szczecinie, ZS w Policach, I LO w Koszalinie oraz 

Gimnazjum nr 2 w Świnoujściu. 

Warto jest podkreślić, że nowogardzka szkoła jako jedna z trzech szkół w województwie 

zachodniopomorskim może pochwalić się  dwudziestoletnią współpracą z niemiecką szkołą placówką. 

Uroczystość odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie. W czasie 

konferencji zostały zaprezentowane udane projekty realizowane przez wnioskodawców Jednostki 

Centralnej PNWM. 

   

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=97:nagroda-specjalna-dla-zso&catid=78&Itemid=435
http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=97:nagroda-specjalna-dla-zso&catid=78&Itemid=435
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Szlachetna paczka  

20 grudnia 2016  

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu.” 

Mikołaj Gogol 

  

Kolejny raz pokazaliśmy, że świat jest piękniejszy, gdy umiemy dostrzegać drugiego człowieka 

i bezinteresownie nieść pomoc. Wystarczyła jedna chwila aby wszyscy w szkole obrali jeden punkt 

widzenia. Podwinęliśmy rękawy i zabraliśmy się do pracy. Można powiedzieć w jedności siła. 

Gimnazjum i Liceum wspólnie przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”. 

Chcąc spełnić najskrytsze ale jak przyziemne marzenia wybranej przez nas rodziny podjęliśmy 

różne kroki. Zorganizowaliśmy zbiórkę żywności, ubrań oraz środków czystości. Podobnie jak rok temu 

i tym razem odbyły się charytatywne mecze piłki nożnej chłopców. Liczyła się dobra zabawa i pomoc 

potrzebującej rodzinie. Za zebrane fundusze mogliśmy zakupić najpotrzebniejsze rzeczy i drobne 

upominki dla całej rodziny. 

Ważny był dla nas każdy gest, dar i osoba, która zaangażowała się w akcję. Okazana wrażliwość 

i życzliwość daje nadzieje , że życie znowu nabiera jasnych barw. 

Dziękujemy wszystkim za okazane serce, a w szczególności dziękujemy  

Samorządom Uczniowskim Gimnazjum i Liceum. 

 

Opiekunowie: I.Pędziwiatr, M. Dobrowolski  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=98:szlachetna-paczka&catid=78&Itemid=435
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Stypendium Prezesa Rady Ministrów  

21 grudnia 2016  

 

20 grudnia w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 

odbyła się Gala Wręczenia Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Tegoroczną 

stypendystką z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie została uczennica Julia Drobińska. 

Dyplom wręczali: Wojewoda Zachodniopomorski – Krzysztof Kozłowski i Zachodniopomorski 

Kurator Oświaty Magdalena Zarębska – Kulesza. 

 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=99:stypendium-prezesa-rady-ministrow&catid=78&Itemid=435

