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Stypendystka Prezesa Rady Ministrów 
08 stycznia 2014 

 
Katarzyna Nadolska – stypendystką Prezesa Rady Ministrów 

15 grudnia 2014 roku w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 
Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.  

Kasia Nadolska – z kl. IIB otrzymała stypendium jako najlepsza uczennica szkoły w roku 
2014.  

W ubiegłym roku szkolnym Kasia otrzymała świadectwo z wyróżnieniem oraz najwyższą 

średnią ocen w całej szkole. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

W Szczecinie z rąk Wojewody Zachodniopomorskiego pana Marka Tałasiewicza oraz 
Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty pana Krzysztofa Rembowskiego dyplomy 
odebrało 111 stypendystów. 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. W bieżącym 
roku szkolnym w województwie zachodniopomorskim stypendium Prezesa Rady Ministrów 
otrzymało 187 uczniów. 
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Ranking liceów- „Perspektywy 2015" 
14 stycznia 2014 

 
 

W tegorocznym rankingu najlepszych liceów nasza szkoła zajęła 352 miejsce w Polsce 
i 14 miejsce w woj. zachodniopomorskim.  

Przyznano nam tytuł „Brązowa Szkoła 2015”.  

Cieszymy się z tego wyniku i gratulujemy wszystkim uczestnikom rankingu. 

Nasze wyniki w ostatnich latach przedstawia tabela: 
 

Pozycja II LO 2011 2012 2013 2014 2015 

Ranking woj. zachodniopomorskiego: 28 20 16 19 14 

Ranking ogólnopolski: 400+ 366 386 494 352 
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Studniówka - Anno Domini 2015 
16 stycznia 2015  

 

 

Dźwięki poloneza, czerwony dywan, wystrój w stylu hollywoodzkiej gali przywitały gości na 
studniówce Anno Domini 2015.  

Forum wypełniły skecze parodiujące znane programy telewizyjne, plejada „gwiazd 
światowej sławy”, taniec i piosenka. Tradycyjny walc z nauczycielami otrzymał nową nazwę 
„Tańca z belframi”, a wysiłki par na parkiecie oceniło wymagające jury. Spostrzegawczy 
uczniowie sparodiowali nauczycieli i ich ulubione powiedzonka.  

Po oficjalnym otwarciu na sto dni przed pierwszym poważnym egzaminem maturzyści ulegli 
czarowi szalonej zabawy.  
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List gratulacyjny Burmistrza ... 
07 lutego 2015  

 
 

 Ze strony Nowogard.pl – z  04 lutego 2014 

  

Z początkiem roku ukazał się Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2015, 
w którym nowogardzkie II LO, w województwie zachodniopomorskim, awansowało z 19 na 
14 miejsce, natomiast w rankingu ogólnopolskim z 494 na 352. Ponadto szkole przyznano 
tytuł „Brązowa Szkoła 2015”. 

W poniedziałek, 2 lutego br., w nowogardzkim ratuszu, burmistrz Robert Czapla wręczył 
List Gratulacyjny dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Leszkowi Beceli za 
osiągnięte przez uczniów wyniki. Świadkiem tego była również sekretarz gminy Agnieszka 
Biegańska-Sawicka oraz przedstawiciele prasy. 

W corocznej klasyfikacji brane są pod uwagę osiągnięcia szkoły w olimpiadach, wyniki 
egzaminów maturalnych. Dlatego serdecznie gratulujemy tym wszystkim, którzy na ten sukces 
szkoły pracują i pozostaje nam tylko życzyć, aby w kolejnych latach II LO znalazło się jeszcze 
wyżej w rankingu najlepszych 500 szkół w kraju. 
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„Zauważ mnie” 
10 lutego 2015  

 
 

8 lutego 2015 roku, grupa młodzieży zarówno gimnazjalnej jak i licealnej naszego Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących wsparła akcję społeczną organizowaną przez stowarzyszenie osób 
chorych na padaczkę pod hasłem „Zauważ mnie”. Pomimo mocno niesprzyjających warunków 
pogodowych udało się nam wprowadzić do Nowogardu grupę działaczy maszerujących 
z Malborka do Pyrzyc, aby zwrócić uwagę na fakt, iż 14 lutego to nie tylko Walentynki. To również 
Światowy Dzień Chorych na Padaczkę. Celem akcji było skierowanie uwagi na potrzeby chorych 
na epilepsję, a przede wszystkim zrozumienie przez ogół społeczeństwa czym jest ta choroba i 
jak należy sie zachować kiedy chory dostaje napadu padaczkowego.  

Cieszymy się, że mogłyśmy wesprzeć tak szlachetną inicjatywę i pamiętajmy Święty Walenty 
to nie tylko patron zakochanych ale również osób chorych na epilepsję.  

Katarzyna Wasyluk  
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Podhalańskie Miami 
11 lutego 2015  

 

Podhalańskie Miami, czyli zimowe szaleństwo w Białce Tatrzańskiej  

W drugim tygodniu ferii zimowych (od 25 do 31 stycznia br.) nowogardzka młodzież z II LO 
i ZSP im. Stanisława Staszica wraz z duchowym przewodnikiem ks. Marcinem Gudełajskim 
wybrała się na narciarskie szaleństwo na Podhale do Białki Tatrzańskiej. W końcu byliśmy 
świadkami prawdziwej zimy: śniegu, zasp, hopek i wertepów. Jedni wybrali narty, inni spokojny 
spacer po okolicy. Od pierwszego dnia wszyscy szaleli na stokach Kotelnicy Białczańskiej, 
próbując pokazać kto jest lepszy. Warunki okazały się perfekcyjne i idealne. Stoki były świetnie 
przygotowane i wpasowały się w nasze możliwości jazdy , jedzenie przygotowane przez gaździnę 
Joannę pyszne, a atmosfera jak ks. Marcin. Oprócz białego szaleństwa kibicowaliśmy naszym 
rodakom podczas zmagań w piłkę ręczną. Nie obyło się bez ciekawych, konstruktywnych rozmów 
i przez to zarwanych nocy, a przy tym zintegrowaliśmy się ze sobą. Tego wyjazdu nie da się opisać, 
to po prostu trzeba było przeżyć. Szkoda tylko że minął on tak szybko. Wszyscy uczestnicy mają 
nadzieję na powtórkę w przyszłym roku. Można by wiele jeszcze pisać i wspominać, ale to co się 
działo w Miami-Białczańskiej wsi pozostaje w naszych sercach jako wspomnienie…Oby do 
przyszłego roku, hej! 
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Po drugiej stronie ... 
11 lutego 2015 

 

Wszyscy wiemy jak wygląda więzienna cela i więzienne życie, no bo przecież każdy oglądał 
"Skazanego na śmierć" i mnóstwo innych amerykańskich filmów, pokazujących życie 
przeciętnego osadzonego. Nieprawdaż? Obalamy stereotypy! To nie tak jak myślisz...! 

6 lutego 2015 odwiedziliśmy mury nowogardzkiego zakładu karnego, pod opieką dyrektora 
szkoły pana Leszka Beceli i pani Aldony Kopycińskiej. Wycieczka zmieniła nasze wyobrażenia 
dotyczące polskiego więziennictwa. Przybliżono nam charakter pracy Służby Więziennej 
w trakcie krótkiej prezentacji multimedialnej, po czym mieliśmy możliwość zwiedzenia 
wybranych pomieszczeń zakładu. Najbardziej szokującym przeżyciem okazał się widok 
więziennej celi- małe, ciasne pomieszczenie, pozbawione wszelkiej prywatności, z całodobowym 
widokiem na kraty, mur i druty kolczaste. Z pewnością nie jest to miejsce, do którego przychodzi 
się z przyjemnością. 

Naszą wizytę zrelacjonowała w wieczornej "Kronice" telewizja TVP Szczecin. (oglądaj na 
stronie TVP Szczecin 06 lutego2015 od 12:25 minuty)  
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„Zamierzałam nie powiedzieć nic…”  
11 lutego 2015  

 

 

Dominika Rasińska – zwyciężczynią V edycji Turnieju Jednego Wiersza „O strunę z harfy 
Homera” 

11 lutego 2015 r. w Zespole Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim 
odbyła się kolejna już edycja konkursu recytatorskiego dla uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Celem Turnieju jest animowanie ruchu literackiego i promowanie młodych 
talentów - zwłaszcza młodych poetów, którzy chcą zaprezentować wiersze swojego autorstwa 
przed publicznością turniejową i jurorami. 

W tym roku bezkonkurencyjna okazała się Dominika Rasińska – uczennica klasy IB. Jej wiersz 
spotkał się z ogromnym uznaniem jurorów. Dominika może pochwalić się nie tylko pierwszym 
miejscem w tej edycji konkursu, ale również specjalnym wyróżnieniem za perfekcyjną i pełną 
emocji recytację. 

Serdecznie gratulujemy! 

Emilia Wierzbicka  
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Ze strony Zespołu Szkół Budowlano – Technicznych w Stargardzie Szczecińskim 
 

  

Turniej Jednego Wiersza "O strunę z harfy Homera"  

 

11 lutego 2015 r. Zespole Szkół Budowlano -Technicznych już po raz piąty odbył się 
turniej młodych poetów. Do rywalizacji o pierwsze miejsce stanęli uczniowie gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. Patronat nad konkursem objął Starosta Stargardzki pan Ireneusz 
Rogowski. W jury zasiedli: doradca metodyczny języka polskiego  z Powiatowego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli pani Zofia Kmieciak, doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych 
pani Irena Zalewska oraz przedstawicielka redakcji „Dziennika Stargardzkiego” pani Anna 
Lisowska. Jurorzy konkursu oceniali nie tylko treść wierszy, ale także sposób ich 
recytacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe. Upominki wręczyła pani Elżbieta Świderska – Wicedyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu. 

  

 

Okazało się, że większość utworów miała wydźwięk pesymistyczny. Jak widać, młodość 
nie wiąże się tylko z beztroską i radością. I miejsce oraz nagrodę za najpiękniejszą recytację 
zdobyła Dominika Rasińska z II LO w Nowogardzie. II miejsce ex aequo zajęli: Marta 
Domagalska z Technikum nr 1 w Maszewie oraz  Piotr Idziński z CKU w Stargardzie. III miejsce 
wywalczył Łukasz Tatar z ZS 1 w Goleniowie. Jury wyróżniło również Ireneusza Leszkę oraz 
Rafała Rymkiewicza z CKU w Stargardzie. Żeby napisać wiersz, trzeba czasem wejść wysoko 
na drabinę opartą o słońce –napisała poetka Małgorzata Hillar. Dziękujemy młodym twórcom 
za to, że zechcieli wspiąć się po drabinie poezji i podzielili się z nami swoją twórczością. 
Serdecznie zapraszamy za rok na kolejną edycję konkursu! 
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Międzyszkolny Konkurs Poezji i Prozy Religijnej  
14 lutego 2014  

 

Dnia 12 lutego br. młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie „pod skrzydłami” 
ks. Marcina Gudełajskiego wzięła udział w VI Międzyszkolnym Konkursie Poezji i Prozy 
Religijnej oraz Religijnej Poezji Śpiewanej pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji 
Księdza Abp. Andrzeja Dzięgi organizowanym przez ZSO nr 6 im. Mikołaj Reja w Szczecinie. 
Konkurs cieszy się ogromną sympatią w naszej archidiecezji, pomaga kształtować kulturę żywego 
słowa oraz formuje wartości duchowe człowieka poprzez spotkanie z tekstem literackim. 
Młodzież mogła tego dnia zaprezentować swoje talenty i pasje w obszarze recytacji i śpiewu 
poezji i prozy religijnej. 

Uczniowie Karolina Szponar (śpiew i skrzypce), Paula Krawczyk (śpiew), Dominik 
Skowroński (gitara elektryczna) wykonali utwór zespołu Starego Dobrego Małżeństwa 
pt. „Modlitwa końca wieku” i zostali laureatami pierwszego miejsca w kategorii poezja śpiewana. 
Komisja była pod wrażeniem wykonanego utworu, doboru i interpretacji tekstu. Gratulujemy 
młodzieży i życzymy dalszych sukcesów.  
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Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręczne 
16 lutego 2015  

 

 

Dnia 12 lutego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu w Piłce 
Ręcznej Chłopców i Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych.  

Zawody odbyły się w ZSP w Nowogardzie, po zaciętej walce wyłoniono zwycięzców wśród 
chłopców i dziewcząt. 

Chłopcy: 

1. miejsce ZSP w Nowogardzie 

2. miejsce I LO w Nowogardzie 

3. miejsce II LO w Nowogardzie 

Dziewczęta: 

1. miejsce I LO w Nowogardzie 

2. miejsce ZSP w Nowogardzie 

3. miejsce II LO w Nowogardzie 

Naszą szkołę reprezentowali wśród chłopców: Mańka Adam, Galus Jakub, Sprysak Jakub, 
Garbacz Kamil, Zamara Krzysztof, Gawęcki Łukasz, Korzeniowski Kamil, Kinasz Michał, 
Piątkowski Michał, Nowak Norbert, a wśród dziewcząt: Szynal Dominika, Sarzyńska Agnieszka, 
Pabisiak Natalia, Torun Paulina, Sawicka Zosia, Gromek Basia, Szcześniak Anna, Adamczyk Alicja, 
Kaliczyńska Laura. 

 

Opiekun: A. Lubczyńska 
  


