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Tajemnice naszej żywności. 

05 listopada 2017  

 

3 listopada 2017 uczniowie klasy II B pod opieką pań: Elżbiety Baran i Elżbiety Lignarskiej 
pojechali na biologiczne warsztaty do Centrum Edukacji Środowiskowej Uniwersytetu 
Szczecińskiego w Małkocinie. Tematem zajęć było wykrywanie związków organicznych 
w żywności. 

Warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej zajęliśmy się wykrywaniem skrobi w: 
ziemniakach, kukurydzy, jabłkach i jogurcie za pomocą odpowiedniego odczynnika - płynu 
Lugola. Przygotowane przez nas preparaty obserwowaliśmy pod mikroskopem, nieźle się przy 
tym bawiąc. Z ciekawością oglądaliśmy, jak skrobia zawarta w badanych produktach, różni się od 
siebie kształtem, wielkością a nawet kolorem. Następnie wykrywaliśmy cukry redukujące - 
glukozę i fruktozę, w często przez nas pitym soku owocowym. W tym celu dodaliśmy do niego 
wodorotlenek sodu oraz siarczan (VI) miedzi (II) i ogrzewaliśmy go w gorącej łaźni wodnej. 
Końcowe pomarańczowo-ceglaste zabarwienie potwierdziło obecność tych cukrów w naszym 
soku. 

W drugiej części zajęć wykrywaliśmy białko w produktach żywnościowych. W tym celu 
przeprowadziliśmy reakcję biuretową z wykorzystaniem odczynników: NaOH i CuSO4. Te 
produkty, które zawierały badany związek, zmieniły kolor z niebieskiego na fioletowy (biały ser, 
fasola, jogurt), pozostałe produkty nie zmieniły koloru. Następnie badaliśmy obecność lipidów 
w nasionach słonecznika, dyni, w orzechach laskowych i w ryżu. Ostatnie zadanie dotyczyło 
izolacji i rozdziału barwników zawartych w liściach mniszka lekarskiego. Rozdzieliliśmy je za 
pomocą techniki chromatografii bibułowej, w wyniku której barwniki przesuwały się wzdłuż 
bibułki, układając się w paski kolorów, od niebiesko-zielonych i żółto-zielonych chlorofili po żółte 
ksantofile. Było to moim zdaniem najciekawsze z doświadczeń, które tego dnia 
przeprowadziliśmy. 

W krótkiej przerwie między częściami zajęć mogliśmy zjeść drugie śniadanie, posłuchać 
pięknej gry na pianinie naszych koleżanek lub pospacerować po parku otaczającym pałacyk. 
Zajęcia tak bardzo nam się podobały, że postanowiliśmy pojechać tam jeszcze raz w drugim 
semestrze. 

Aleksandra Wichurska 
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Wizja rozwoju gminy oczami licealistów 

10 listopada 2017  

Materiał pochodzi ze strony    

 

W środę, 8 listopada br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, odbyła się 
lekcja wiedzy o samorządzie. Udział w zajęciach brali uczniowie z 3 klasy o profilu medialno-
prawnym z II LO w Nowogardzie. Niecodzienną lekcję poprowadził burmistrz Robert Czapla, 
który zapoznał młodzież ze strukturą i zadaniami władz samorządowych. Młodzi obywatele 
dowiedzieli się między innymi, na czym polega praca radnych, według jakich zasad są oni 
powoływani oraz jakie działania znajdują się w zakresie ich kompetencji. Uczniowie dowiedzieli 
się także, że w sali sesyjnej zapadają najważniejsze decyzje dotyczące naszej gminy. 

Po krótkim zapoznaniu się z funkcjonowaniem organów samorządu licealiści mieli 
niepowtarzalną okazję, aby wczuć się w rolę radnych i poznać w praktyce przebieg obrad. Na 
początek przeprowadzone zostały wybory na przewodniczącego rady i jego zastępców. Następnie 
maturzyści mieli do dyspozycji 7 mln zł budżetu przeznaczone na inwestycje, które musieli 
wspólnie zagospodarować. 

Wszyscy uczestnicy bardzo ochoczo proponowali tematy, które później brane były pod 
głosowanie. Licealiści wywołali m.in. temat naprawy dróg, budowy ścieżki rowerowej do 
Sieciechowa, remont Placu Wolności czy rozbudowę Domu Kultury i zorganizowanie festiwalu 
sztuki teatralnej. 

Podczas symulacji sesji rady miejskiej młodzież przegłosowała projekty uchwał między 
innymi w sprawie wycinki starych i nasadzenia nowych drzew, a także budowę ronda na 
skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Warszawy – 15-go Lutego. Postulowano również o remont dworca 
i remont przeciekającego dachu w szkole. „Radni” odrzucili projekt powstania młodzieżowej 
klubo- kawiarni, bo inwestycja byłaby zbyt kosztowna, a służyłaby zdecydowanie mniejszej grupie 
społecznej niż np. ścieżka rowerowa dookoła jeziora. Nie przeszła także uchwała w sprawie 
budowy basenu, bo jak stwierdzili młodzi ludzie, na tę chwilę w naszej gminie są inwestycje 
pilniejsze. 

Młodzież już na samym początku obrad zorientowała się, że w samorządzie zawsze jedno 
zadanie jest realizowane kosztem innego. Uczniowie bardzo szybko określili priorytety i kierunku 
rozwoju, które będą służyły dobru całej wspólnoty mieszkańców gminy, a nie tylko lokalnej 

http://nowogard.pl/18-aktualnosci/4435-wizja-rozwoju-gminy-oczami-licealistow
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społeczności poszczególnych okręgów wyborczych. Młodzi „radni” współpracowali ze 
sobą i z listy zgłoszonych zadań zwrócili uwagę przede wszystkim na inwestycje, które przyniosą 
najkorzystniejszy wymiar dla ogółu społeczności. Wykazali się tym samym ogromnym 
profesjonalizmem, dojrzałością i odpowiedzialnością za podejmowane decyzje oraz działania. 

Lekcja wiedzy o samorządzie miała na celu zapoznanie młodzieży ze strukturą i zadaniami 
władz lokalnych. Taka inicjatywa może także zachęcić w przyszłości młodych ludzi do 
podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności i sprawić, aby aktywnie uczestniczyli 
w życiu publicznym i kulturalnym naszego miasta. Być może okaże się w przyszłości, że kolejnym 
krokiem młodych i ambitnych obywateli naszej gminy, będzie stworzenie Młodzieżowej Rady 
Miasta Nowogard, do czego serdecznie zachęcamy. (EO) 
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99 rocznica odzyskania niepodległości 

13 listopada 2017  

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje  

na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. 
Józef Piłsudski 

 

9 listopada społeczność uczniowska wraz z nauczycielami  zgromadziła się  na forum 
szkoły aby uczcić 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 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 … 

Jędrzej Moraczewski tak o to opisał radość towarzyszącą ludności polskiej po odzyskaniu 
niepodległości. „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym 
momencie ogarnął. Po 123 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! 
Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo 
jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. 
(...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (...)” 

Doniosłemu wydarzeniu towarzyszył koncert przygotowany przez uczniów naszej szkoły. 
Zaprezentowali patriotyzm w różnych muzycznych odsłonach. W prezentowaniu pieśni 
patriotycznych wykonawcy sięgnęli po wiele muzycznych estetyk - od chóru, po pieśni ludowe, 
muzykę elektroniczną i rockową. 

Dopełnieniem koncertu była wystawa prac plastycznych wykonanych przez naszych 
uczniów.  Dziękujemy Pani Edycie Wieczorek za przygotowanie ekspozycji, która stanowiła tło 
apelu. 



Z życia szkoły  
w oparciu o stronę internetową: www.zsonowogard.edu.pl/lo2  

 

Rok szkolny 2017/2018  Strona 7 z 17 

 

Ponadto 11 listopada o godzinie 12.00 pod Pomnikiem Kombatantów  przedstawiciele 
władz samorządowych, delegacje partii politycznych, uczniowie szkół a także mieszkańcy 
Nowogardu  uczestniczyli w złożeniu wieńców i kwiatów. 

 I. Pędziwiatr, A. Skowron 
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List gratulacyjny dla Izabeli Koladyńskiej  

14 listopada 2017  

Materiał pochodzi ze strony:   

 

Życzenia i list gratulacyjny zostały złożone na ręce Pani Izabeli Koladyńskiej, która 16 
października 2017 roku została wyróżniona tytułem honorowego Profesora Oświaty. 

Z tej właśnie okazji, dnia 13 listopada br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbyło się 
uroczyste spotkanie, w którym poza Panią Profesor udział wziął także dyrektor II LO 
w Nowogardzie Leszek Becela, burmistrz Robert Czapla, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski 
oraz sekretarz Gminy Nowogard Agnieszka Biegańska – Sawicka. 

List gratulacyjny w imieniu mieszkańców gminy wraz z bukietem kwiatów wręczył 
burmistrz Nowogardu. Podkreślił on przy tym, że tytuł, jaki otrzymała Pani Koladyńska, jest w 
pełni uzasadniony, a jej wielkie sukcesy są możliwe dzięki doświadczeniu, zaangażowaniu 
i ogromnej pasji do swojego zawodu. 

Izabela Koladyńska w odpowiedzi na gratulacje podkreśliła, jak ogromny udział w jej 
sukcesie odniosła placówka szkoły. „Bardzo dziękuję dyrektorowi za to, że miałam stworzone 
warunki w pracy do tego, żebym mogła się rozwijać. Odkąd pamiętam, atmosfera w pracy była 
rewelacyjna i to poniekąd dzięki temu jestem w tym miejscu. Zawsze mogłam liczyć na przychylne 
słowo, błogosławieństwo i ogromne wsparcie zarówno od dyrekcji, jak i pozostałych 
współpracowników i uczniów” - podkreśliła podczas spotkania Pani Profesor. 

Osiągnięcia, jakie na swoim koncie ma Pani Koladyńska, po ponad 23 latach pracy 
zawodowej, budzą podziw i wielki szacunek. Należy także podkreślić, że jest ona jedynym 
nauczycielem z tytułem profesora oświaty w placówkach prowadzonych przez Gminę Nowogard. 
„Jeszcze raz w imieniu całej społeczności nowogardzkiej, gratulujemy tego osiągnięcia i życzymy 
czerpania radości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy”- powiedział na zakończenie spotkania 
burmistrz Robert Czapla. (EO) 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=167:list-gratulacyjny-dla-izabeli-koladynskiej&catid=78&Itemid=435
http://nowogard.pl/18-aktualnosci/4442-list-gratulacyjny-dla-izabeli-koladynskiej
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Śpiewająco o patriotyzmie  

15 listopad 2017  

 

Listopad to czas wspomnień i refleksji, także tych ojczyźnianych. 

W sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury, 7 listopada 2017 roku, odbył się, 
już po raz trzeci, Regionalny Konkurs Pieśni Patriotycznych Polskie Drogi przeznaczony dla 
wszystkich kategorii wiekowych. 

  II Liceum Ogólnokształcące reprezentowały śpiewająco dwie Wiktorie, utalentowane 
wokalistki. Profesjonalne jury po kilkugodzinnym przesłuchaniu wyłoniło zwycięzców. Wiktoria 
Pawłowska – uczennica klasy Ic wykonująca utwór z repertuaru Anity Lipnickiej A jeśli nie wrócę 
i Wiktoria Bucoń z klasy IIIc prezentująca Kolędę warszawską z muzyką Zbigniewa Preisnera – 
zdobyły drugie miejsce. 

Cieszy bardzo fakt, że wśród propozycji repertuarowych pojawiają się różnorodne, także 
nowe teksty i nowe interpretacje, będące komentarzem do historii współczesnego, młodego 
pokolenia. 

Gratulujemy tego zaszczytnego wyróżnienia i czekamy na kolejne śpiewające sukcesy. 

IK 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=168:spiewajaco-o-patriotyzmie&catid=78&Itemid=435
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Podziękowanie Pomorzanina 

23 listopada 2017 
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Połowinki 2017 

 08 grudnia 2017 

 

24 listopada 2017 odbyła się niezwykle integracyjna, muzyczna uroczystość dla 
drugoklasistów naszego liceum – Połowinki 2017. Uczniowie w piątkowy wieczór zebrali się 
w szkole, by świętować półmetek licealnej kariery. Błysk fleszy i niesamowitych strojów, nadawał 
niesamowity charakter tej uroczystości. Wszyscy wyglądali niesamowicie i tak też się bawili. Aż 
do północy światła rozświetlały parkiet, a wszyscy porozumiewali się językiem muzyki. To 
wydarzenie na pewno zapadnie na długo w pamięci i napełni motywacją do dalszego działania 
w murach naszej szkoły. 
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Przemysław Rogin 
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Mikołaj w ZSO  

11 grudnia 2017 

Idzie, idzie Święty z długą siwą brodą, 

a dwaj aniołkowie za ręce go wiodą. 

Niosą w wielkich koszach: słodziutkie pierniki, 

ciastka i cukierki… 

 

W Polsce dzień Świętego Mikołaja obchodzony jest tradycyjnie 6 grudnia jako 
wspomnienie Świętego Mikołaja biskupa Miry. Rankiem tego dnia dzieci, które przez cały 
mijający rok były grzeczne, znajdują drobne upominki, ukryte pod poduszką lub w innym 
specjalnym przygotowanym w tym celu miejscu. 

Również 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. 

Izabela Pędziwiatr - Opiekun SU 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=174:mikolaj-w-zso&catid=78&Itemid=435
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Wycieczka mikołajkowa na Wydział Elektryczny  

13 grudnia 2018  

 
7 grudnia klasa IIAL wraz z wychowawcą p. Szymonem Grygowskim i opiekunem p. Anną 

Sikorską udała się na wycieczkę mikołajkową do Szczecina. W pierwszym etapie wycieczki 
odwiedziliśmy Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. 
Nasi uczniowie poznali strukturę wydziału oraz wzięli udział w specjalnie przygotowanych 
pokazach. Dotyczyły one takich dziedzin jak: robotyka, techniki audio-wizualne czy technologie 
światłowodowe. Uczniowie mieli możliwość zaobserwowania pod mikroskopem inspekcyjnym 
jak zbudowany jest światłowód siedmiordzeniowy, mogli sterować robotem przemysłowym oraz 
zapoznali się z technikami poprawnego posługiwania się kamerą telewizyjną. 

W drugim etapie wycieczki część klasy udała się do kina, natomiast pozostali uczniowie 
szlifowali umiejętności gry w kręgle. Zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy do Nowogardu. 

Szymon Grygowski 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=175:wycieczka-mikolajkowa-na-wydzial-elektryczny&catid=78&Itemid=435
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Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 

14 grudnia 2017 

 

Fragmenty artykułu i fotografie pochodzą ze strony Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

14 grudnia br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła 
się Uroczystość Wręczenia Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. 

W uroczystości wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan 
Maciej Kopeć. 

Gospodarzem uroczystości była Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena 
Zarębska – Kulesza. 

Podczas spotkania dyplomy odebrało 64 Stypendystów z powiatów: choszczeńskiego, 
goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, 
pyrzyckiego i miasta Świnoujście. 

(Za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017  Stypendia Prezesa Rady Ministrów 
przyznano 184 uczniom z województwa zachodniopomorskiego.) 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych 
uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden - najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał 
najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem, albo  uczeń o wybitnych, wyraźnie 
ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie 
wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów. 

Aleksandra Pietrzykowska uczennica klasy IIIA naszego Licem znalazła się wśród grona 
stypendystów. 

  

http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/konferencje-i-uroczystosci/3112-wreczenie-dyplomow-stypendystom-prezesa-rady-ministrow


Z życia szkoły  
w oparciu o stronę internetową: www.zsonowogard.edu.pl/lo2  
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III edycja - Chłopska Szkoła Biznesu  

 19 grudnia 2017  

 

15 grudnia 2017 roku odbyła się III edycja Turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu o Puchar 
Starosty Goleniowskiego. Głównym organizatorem turnieju jest Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.  

Chłopska Szkoła Biznesu to symulacyjno-planszowa gra ekonomiczna. Dzięki 
różnorodności możliwych do poruszenia zagadnień (np. z zakresu ekonomii, historii czy wiedzy 
o społeczeństwie) gra może stanowi atrakcyjne narzędzie pracy dla pedagogów, a tym samym 
alternatywę dla tradycyjnych metod nauczania przedsiębiorczości. 
To interdyscyplinarne narzędzie edukacyjne pomaga zrozumieć współczesne zjawiska 
gospodarcze, rozwija kompetencje społeczne i uczy postawy przedsiębiorczej. 

W zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem Chłopskiej Szkoły Biznesu prowadzonych 
od września do grudnia 2017 roku wzięli udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu goleniowskiego. 

W III edycji turnieju laureatami drugiego miejsca są z II Liceum Ogólnokształcącego: 

Jakub Zubek i Filip Olejnik klasa IIb. 

 

Ponadto wyróżnienie otrzymali: 

Maja Kowalska i Julia Piwowarczyk klasa Ib 

Michał Buriak i Konrad Laskowski klasa IIa 

 

 Nagrodą dla laureatów jest kilkudniowa wycieczka do Wrocławia. 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=173:iii-edycja-chlopska-szkola-biznesu&catid=78&Itemid=435


Z życia szkoły  
w oparciu o stronę internetową: www.zsonowogard.edu.pl/lo2  
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Jest taki dzień, taki ciepły, choć grudniowy….  

23 grudnia 2017  

 
21 grudnia 2017 w naszej szkole odbyła się spotkanie wigilijne, która zostało zorganizowane i 
zrealizowane przez Samorząd Uczniowski ZSO. Uczniowie zadbali o piękną oprawę wizualną i 
artystyczną wydarzenia przy wsparciu s. Dagmary, ks. Krystiana oraz opiekunów samorządu. 

W kameralnej atmosferze pośpiewaliśmy kolędy, podzieliliśmy się opłatkiem, 
wysłuchaliśmy świątecznych utworów. 

Dyrektor ZSO przywitał serdecznie wszystkich obecnych, szczególnie zaproszonych gości 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rodziców z Rady Rodziców i panią. Franciszkę Kobylińską oraz 
złożył bożonarodzeniowe życzenia, zapraszając do przysłowiowego wspólnego stołu. 

Dziękujemy Nadleśnictwu Nowogard za przepiękną pachnącą choinkę, p. Ewie za 
smakowite pierogi i wszystkim, którzy uczestniczyli w wigilijnym, szkolnym spotkaniu za 
zwyczajną obecność. 

 

Wigilia szkolna to szczególny czas, dlatego warto kultywować takie tradycje. W szkole 
nastrój świąteczny panował przez cały tydzień, gdyż wcześniej odbywały się wigilie klasowe. 

Niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia…-długo rozbrzmiewało na 
szkolnych korytarzach. 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=179:jest-taki-dzien-taki-cieply-choc-grudniowy&catid=78&Itemid=435

