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XXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 
06 stycznia 2013  

 
„Strefa euro - szansa czy zagrożenie?” – to hasło przewodnie bieżącej edycji XXVII Olimpiady 

Wiedzy Ekonomicznej. 

Honorowy Patronat nad XXVII Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. 
Marek Belka. 

Do etapu okręgowego OWE zakwalifikowała się sześcioro uczniów z naszej szkoły: 

Dagmara Gabrysiak Ib, Katarzyna Nadolska Ib, Aleksandra Opala Ib, Marcel Marchewka Ia, Maja 
Podstawka Ia, Hanna Salamon Ia 

Zawody II stopnia (okręgowe) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 10 stycznia 2014 
r. (piątek) w 17 komitetach okręgowych powołanych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego w największych miastach Polski. Rozpoczęcie zawodów o godz. 11:00. 

Zawody okręgowe mają charakter pisemny i składają się z trzech elementów: 

 jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady, 

 zadania z analizy finansowej, 

 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią). 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w następujących 
dyscyplinach naukowych: ekonomia, finanse oraz nauki o zarządzaniu.  

Celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest upowszechnianie nauki o gospodarce wśród uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. Znajomość podstawowych praw i kategorii ekonomicznych, jak również 
procesów i mechanizmów występujących w gospodarce jest przydatna każdemu przy podejmowaniu 
wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej 
sprzyja szeroko rozumianej przedsiębiorczości młodego pokolenia. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest 
jednym z najważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych, którego celem jest inwestowanie w kapitał ludzki, 
stanowiący podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego i postępu społecznego. 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 
od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

J.G.  
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WOŚP i Noworoczny Turniej Gier Zespołowych 
10 stycznia 2013  

 

 
Dnia 7 stycznia 2014 w ramach akcji „Ćwiczyć każdy może” w naszej szkole odbył się Noworoczny 

Turniej Gier Zespołowych. Uczniowie przybyli na salę w bardzo dobrych humorach i głodni zwycięstwa. 

Do rozgrywek w piłkę nożną wystartowały cztery drużyny chłopców z II Liceum Ogólnokształcącego 
i Gimnazjum nr 2. Po krótkiej rozmowie organizacyjnej przystąpiliśmy do działania. Mecze rozgrywały się 
systemem „każdy z każdym”. Uczniowie zacięcie walczyli między sobą o zdobycie punktów.  

O ostatecznym wyniku turnieju zadecydowały rzuty karne pomiędzy trzema zespołami. Ostateczna 
klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco: 

1 miejsce – „DZIKI” 

2 miejsce – „FIRA TEAM” 

3 miejsce – „WOŚP” 

4 miejsce – „FC BARAKI” 

Na koniec zabawy zostały rozdane dyplomy i słodkie upominki. 
 

Uczniowie, nauczyciele i administracja szkolna ZSO jak co roku, uczestniczyli w zbiórce pieniędzy na 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy podczas „Noworocznego Turnieju Gier Zespołowych”, „Turnieju 
Piłki Nożnej” zorganizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz zbiórkach klasowych. Hojni 
darczyńcy wrzucając do puszki zebrali łącznie 1276,20 zł. które zostały przekazane na scenie 
Nowogardzkiego Domu Kultury podczas 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
 
Organizatorzy turniejów:  
Joanna Dzikowska 
Marta Żywicka 
Jacek Jackowski 
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Jakub Cieplak 
13 stycznia 2013  

 

 
 

Jakub Cieplak uczeń klasy IIIA po lekcjach zajmuje się strzelectwem sportowym. Jest zawodnikiem 
klubu sportowego Liga Obrony Kraju Klub Strzelecki „TARCZA” Goleniów – Sekcja Strzelecka 
w Nowogardzie  

W roku 2013 osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. 

- Międzynarodowe Mistrzostwa Wybrzeża – Ustka (01-04.05.2013) w konkurencji karabin dowolny 
60 strzałów leżąc – juniorzy  3. miejsce 

- Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn – Wrocław (20-23.06.2013)w konkurencji karabin dowolny 
60 strzałów leżąc - 1. miejsce w klasyfikacji drużynowej (Drużynowe Mistrzostwo Polski) 

- Mistrzostwa Polski Juniorów – Wrocław (27-30.06.2013)w konkurencji karabin dowolny 
60 strzałów leżąc - 4. miejsce indywidualnie i 2. miejsce w klasyfikacji drużynowej  

- Finał Pucharu Polski – Zielona Góra (20-23.09.2013) w konkurencji karabin dowolny 60 strzałów 
leżąc – mężczyźni- 1. miejsce 
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CO NAM W DUSZY GRA… 
13 stycznia 2013  

 

 
 

13 stycznia br. - młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, pod opieką swego 
katechety - księdza Marcina Gudełajskiego, wzięła udział w Gali Finałowej XV Festiwalu Piosenki 
Bożonarodzeniowej w Szczecińskiej Operze.  

Był to koncert, w którym brali udział laureaci tego festiwalu oraz wszyscy wyróżnieni. Festiwal ten 
organizowany był przez Szkołę Podstawową nr 35 i Parafię Miłosierdzia Bożego w Szczecinie. Eliminacje 
odbywały się w grudniu minionego roku, w kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz 
szkoły ponadgimnazjalne. Zespół muzyczny (OVER THE FENCE), który reprezentował II Liceum 
Ogólnokształcące wykonał piosenkę pt: „Bardzo Cicha noc” Ryszarda Rynkowskiego i dostał 
wyróżnienie. Jak powiedział przewodniczący jury, ks. kan. Zdzisław Brzozowski: „Zespół z II LO 
z Nowogardu występuję podczas tego festiwalu po raz pierwszy, został zauważony, doceniony i otrzymał 
za swoje wykonanie wyróżnienie”.  

Gratulujemy młodym talentom i życzymy dalszych sukcesów.  
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Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2014 
14 stycznia 2014 

 

Misją rankingu jest dostarczenie informacji o tym, jak oceniane są polskie szkoły ponadgimnazjalne. 
Głównymi adresatami rankingu są uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą 
podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do studiów 
i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. 
 

W „Ogólnopolskim  Ranking Liceów Ogólnokształcących” - 19 miejsce w woj. zachodniopomorskim, oraz 494 
w skali kraju. Uzyskaliśmy prawo używania tytułu „Brązowej Szkoły 2014” 
 
Metoda wyliczenia wskaźnika za rok 2013 

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2013 r. zdawało minimum 12 maturzystów, 
wyniki średnie z j.polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej 
krajowej. 

Kryteria rankingu: 

 Matura - przedmioty obowiązkowe -25% 

 Matura - przedmioty dodatkowe - 45% 

 Sukcesy w olimpiadach - 30% 
 
Porównanie z latami poprzednimi 

Pozycja II LO 2011 2012 2013 2014 

Ranking woj. zachodniopomorskiego: 28 20 16 19 

Ranking ogólnopolski: 400+ 366 386 494 
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LV Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
16 stycznia 2013  

 
 

W styczniu 2014 roku w Szczecinie obył się etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym. Jest to jedna z najstarszych olimpiad przedmiotowych w Polsce, wymagająca bardzo 
dużej wiedzy na temat bieżących wydarzeń politycznych i współczesnej historii.  

II LO reprezentował uczeń klasy II c – Marek Buriak , zajmując w wyniku zmagań olimpijskich 
13 miejsce w województwie. 

Rozpoczęcie zmagań olimpijskich poprzedziły wystąpienia organizatorów, pracowników naukowych 
Uniwersytetu Szczecińskiego, m. in. prof. J. Ruszkowskiego, jak i zaproszonych gości sprawujących 
patronat nad olimpiadą, posła do Parlamentu Europejskiego - Sławomira Nitrasa i posła na Sejm RP 
Grzegorza Napieralskiego. 
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Studniówka 2014 
25 stycznia 2015 

 

 
 

CO TO BYŁA ZA NOC! 
W II LO w Nowogardzie dnia 25 stycznia miała miejsce jedyna taka noc w naszym życiu – właśnie 

wtedy zaczęliśmy odliczać w dół sto dni do naszego majowego egzaminu dojrzałości. Studniówka 
rozpoczęła się częścią oficjalną, połączoną z przemówieniami gości i życzeniami dobrej zabawy od 
przedstawicieli władzy, duchowieństwa i naszych rodziców.  

Potem nastał czas na esencję tego wieczoru – spektakl studniówkowy, zainspirowany musicalem 
„Deszczowa piosenka” z warszawskiego Teatru ROMA. Przygotowywany przez amatorów spektakl okazał 
się być w opinii przybyłych gości świetnym widowiskiem. „A ten wasz taniec na koniec! Coś wspaniałego!” 

„Jeszcze nam orkiestra gra, a niebo pełne gwiazd.” To, co działo się po spektaklu niech jednak 
pozostanie naszą słodką tajemnicą. Jedno trzeba przyznać: zabawa, trwająca do rana, była naprawdę 
świetna. Patrząc na to wszystko z perspektywy czasu, z pewnością będzie nam brakować tych prób, 
spotkań po szkole i dodatkowych zajęć. Bo przecież nie samą nauką człowiek żyje, prawda? 
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25 stycznia 2014 r., na FORUM II LO w Nowogardzie rozpoczęła się uroczystość, którą główni 
bohaterowie będą długo pamiętać. 

Podobnie jak w latach poprzednich: 

„Współczesnym polonezem Kilara rozpoczęli, 

do którego podczas wielogodzinnych prób się przygotowali. 

Żywe białe róże, w dłoniach trzymali 

i tak do końca tego tradycyjnego tańca dotrwali.” 

(RJZ) 
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Forum dość szczelnie wypełnione rodzinami tegorocznych maturzystów, przedstawicielami władz 
oraz lokalnych mediów i obserwatorami nie związanymi z tym wydarzeniem zaczęło się wypełniać 
życzeniami. 

Tegoroczni maturzyści usłyszeli i z pewnością przyjęli dużo życzeń od dyrektora szkoły, przybyłych 
gości i rodziców. M.in. bawcie się do rana i pamiętajcie o końcu zabawy, (…) uczcie się dla dobra…, ale i dla 
siebie, (…) aby ten bal pozostał jak najdłużej w pamięci, (…) abyście wykorzystali jak najlepiej ostatnie dni 
nauki, (…) bawcie się wesoło, dobrej zabawy, (…) aby ta noc poprzedzająca te 100 dni wytężonej nauki 
była wspaniała i jedyna w swoim rodzaju – a po wielu latach stała się miłym wspomnieniem! 

Było wiele podziękowań od uczniów kierowanych do nauczycieli i dyrekcji szkoły. 

Występy taneczne, muzyczne i scenki teatralne rozbawiły obecnych na sali… i wprowadziły w klimat 
balu studniówkowego. W ciągu dalszym… wzięli udział tylko maturzyści, (nauczyciele i rodzice). 

Jak wieść niesie bawili się do rana… 

Wszelkiej pomyślności drodzy maturzyści! 
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U Wojewody... 
06 lutego 2014 

 
 

W Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wojewoda Zachodniopomorski Marcin 
Zydorowicz i Zachodniopomorski Kurator Oświaty Maria Borecka spotkali się z dyrektorami liceów 
naszego województwa. Uroczystość odbyła się w związku z ogłoszeniem wyników ogólnopolskiego 
rankingu liceów ogólnokształcących miesięcznika „Perspektywy”. Wyróżniono najlepsze licea naszego 
Województwa. Dyrektor Leszek Becela reprezentował nasze liceum. 
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5 marca 
07 marca 2014  

 

W dniu 5.03.2014 na Placu Wolności odbyła się uroczystość upamiętniająca 69 rocznicę 
państwowości polskiej w Nowogardzie. Punktualnie w południe przedstawiciele szkół, instytucji 
i organizacji, w tym również uczniowie naszego ZSO złożyli wieńce pod pomnikiem 
Kombatantów RP.  

Po przemówieniu burmistrza Nowogardu, pana Roberta Czapli, mieliśmy okazję podziwiać 
w murach biblioteki miejskiej wystawę zdjęć „starego Nowogardu”, oraz wystawę poświęconą „ 
żołnierzom wyklętym”, których dzień upamiętniający przypada na 1 marca. To była niezwykła 
i niezapomniana lekcja historii.  
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Noc astronomiczna 
11 marca 2014 

 

8 marca od godz. 20:00 miała miejsce 2 NOC ASTRONOMICZNA. Uczniowie II Liceum 
Ogólnokształcącego wraz z opiekunem Szymonem Grygowskim udali się na zajęcia terenowe 
w pobliżu szkoły. Tej nocy najciekawszym wizualnie obiektem był oczywiście Księżyc. 
Oczywiście standardowo na celownik poszły takie obiekty jak Jowisz i jego księżyce, mgławica 
Oriona, gwiazdy takiej jak: Syriusz i Kapella, Arktur. Wega. 

Udało nam się również zaobserwować Marsa, niestety powiększenie było zbyt małe aby 
zaobserwować jego strukturę. Okulary i soczewka Barlowa będące na wyposażeniu tego 
teleskopu pozwalają na następujące powiększenia: x30, x60, x75 oraz x150. Maksymalne 
użyteczne powiększenie tego teleskopu wynosi x300. 150-krotne powiększenie Księżyca 
wywarło na uczniach potężne wrażenie. 

Tej nocy udało się również wykonać pierwsze zdjęcia za pomocą zwykłego aparatu 
kompaktowego Canon IXUS 105, niektóre z nich publikujemy na podstronie ARISS.  
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Sukces Macieja Przybylskiego  
24 marca 2014  

 

 
 

Zakończył się etap okręgowy XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Kilkuetapowe 
i kilkumiesięczne zmagania literacko-językowe wyłoniły laureatów etapu okręgowego 
rekomendowanych do etapu centralnego. W tym roku szkolnym wyzwanie olimpijskie podjęli 
uczniowie klasy IIIc – Barbara Pawłowska i Maciej Przybylski, którzy po pomyślnej 
weryfikacji prac etapu szkolnego (W poszukiwaniu straconego czasu. Pamięć jako mechanizm 
psychologiczny, zasób kulturowy i tworzywo literackie.) zostali zakwalifikowani do etapu 
okręgowego odbywającego się w Szczecinie. Ta część rywalizacji konkursowej ma charakter 
dwustopniowy – część pisemna polega na napisaniu wypracowania - analiza i interpretacja lub 
rozprawka oraz na rozwiązaniu testu językowego. Uzyskanie odpowiedniego progu 
punktowego z obu części kwalifikuje do części ustnej będącej swoistym egzaminem wiedzy 
historycznoliterackiej i językowej. Laureatem etapu okręgowego został Maciej Przybylski, 
który pomyślnie przeszedł weryfikację Komitetu Głównego Olimpiady w Warszawie i został 
zakwalifikowany do udziału w zawodach centralnych, które odbędą się w dniach 
10-13 kwietnia 2014r. w Konstancinie. Tam Maciek będzie walczył o tytuły finalisty i laureata 
olimpiady. Pozostaje tylko pogratulować i życzyć powodzenia!  

IK 
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Samotność niezbyt głośna, czyli Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski 

24 marca 2014  

 

 
 

W tegorocznych eliminacjach powiatowych 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 
które odbyły się 14 marca 2014r., wzięło udział aż dziewięcioro recytatorów z II Liceum 
Ogólnokształcącego, w tym kilkoro debiutantów. Na scenie widowiskowej Nowogardzkiego 
Domu Kultury zabrzmiały m.in. utwory: Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Fiodora 
Dostojewskiego, Kornela Ujejskiego, Juliana Tuwima, Sylwii Plath, Olgi Tokarczuk, Bogumiła 
Hrabala. Prezentacje konkursowe oceniało jury w składzie: Marian Dworakowski, aktor Teatru 
Współczesnego w Szczecinie, reżyser i poeta, Józefa Szukalska, wieloletni nauczyciel języka 
polskiego w LO nr1 w Nowogardzie i Aneta Drążewska, dyrektor NDK.  

Cieszy fakt, że jurorzy podkreślili bardzo wysoki poziom konkursu, zwrącając uwagę na 
dojrzałą interpretację tekstów i przemyślany dobór repertuaru. 

Do przeglądu wojewódzkiego zakwalifikowano aż troje uczniów z naszej szkoły: Aurelię 
Zubek (kl.IIIc), Michała Andrysiaka (kl.Ic) i Oliwię Łatkę (kl.IIb); natomiast wyróżniono 
czworo: Macieja Pikułę (kl.IIIc), Izabelę Lorent (kl.IIIb), Laurę Dolot (kl.Ic) i Izabelę 
Bartnik (kl.Ic). 
Piękno literatury i piękno recytacji zamieniły czas prezentacji konkursowych w święto słowa, 
wiosny i spotkania.  
IK 
  


