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Recytatorskie przedbiegi, czyli subiektywne podsumowanie 
pierwszego semestru  

05 stycznia 2018  

 

Pierwszy semestr dobiega końca, czas więc na kilka słów podsumowania, co w słowie 
i między słowami piszczy. Wrzesień, tradycyjnie już, przywitał miłośników recytacji morzem 
i poezją Zbigniewa Herberta. XVIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta 
odbywający się w Regionalnym Centrum Kultury zgromadził spadkobierców myśli pana Cogito 
i stał się, kolejny już raz, świętem słowa. 

Jesień przyniosła spotkanie w kawiarence Pod Pikadorem w Połczynie Zdroju. XXXII 
Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej odbywał się, jak zawsze, w 
listopadzie i stał się spotkaniem ludzi w różnym wieku interpretujących poezję i prozę 
Skamandrytów. Klimat i urok Połczyna, spotkania z pokrewnymi duszami i przede wszystkim 
słowo i muzyka, które łączą, wszystko to sprawia, że do Połczyna zawsze chce się wracać. 

W klimacie regionalnej twórczości, na Szczecińskim Parnasie, spotkali się znawcy 
literatury autorów szczecińskich. Teatr Polski otworzył swoje przestrzenie i kiedy za oknem 
panowała listopadowa plucha a o szyby deszcz dzwonił jesienny, na deskach teatru prezentowali 
się aktorzy – amatorzy. 

W tych wszystkich świętach słowa uczestniczyli oczywiście nasi uczniowie i choć 
niekoniecznie zgadzamy się z werdyktami, wszak ocena recytacji bywa względna, to ważne jest 
to, że wciąż są tacy młodzi ludzie, którzy poprzez słowo, literaturę wyrażają siebie. Potrzeba dużej 
wrażliwości i mądrości, by z trudną materią słowa się mierzyć i odwagi, by piękno słowa nieść 
innym. Gratulacje dla: Wiktorii Pawłowskiej z kl. Ic, Aleksandry Pietrzkowskiej i Darii 
Urbaniak z kl. IIIa oraz dla Jakuba Kazuby z kl. IIa i oczywiście dla naszego absolwenta 
Michała Andrysiaka, który z recytatorskich zmagań powrócił z zasłużonymi nagrodami. 

I.K 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=176:recytatorskie-przedbiegi-czyli-subiektywne-podsumowanie-pierwszego-semestru&catid=78&Itemid=435
http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=176:recytatorskie-przedbiegi-czyli-subiektywne-podsumowanie-pierwszego-semestru&catid=78&Itemid=435
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Perspektywy 2018 - Ranking Liceów  

 10 stycznia 2018 

 

W tegorocznych notowaniach Ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących 
miesięcznika Perspektywy nasze Liceum zajęło 19 miejsce w województwie.  

 

Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących miesięcznika Perspektywy  
uwzględniający wyniki matur i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Miejsce II LO w 

województwie 
zachodniopomorskim: 

28 20 16 19 14 17 18 19 

Miejsce II LO w 

rankingu 
ogólnopolskim: 

400+ 366 386 494 352 500+ 500+ 500+ 

 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=177:perspektywy-2018-ranking-liceow&catid=78&Itemid=435
http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3718:ranking-liceow-ogolnoksztalcacych-2018&catid=240&Itemid=445&strona=1
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Studniówka 2018  

13 stycznia 2018 

..tej nocy mamy jedno zadanie: bawić się szampańsko do białego rana, bawić się na sto 

procent- podkreślali uczniowie II LO w Nowogardzie, na chwilę przed rozpoczęciem swojej 

studniówki. Bal, którym rozpoczęli odliczanie dni do matury, zaczął się o godz. 18.00 

uroczystym polonezem. W ten wyjątkowy sobotni wieczór (13 stycznia) dla nowogardzkich 

studniówkowiczów, nie mogło również zabraknąć zaproszonych gości, a także obecności ich 

bliskich oraz uczniów z młodszych klas, którzy podziwiali poloneza i występy artystyczne 

w wykonaniu prawie wszystkich tegorocznych maturzystów. Wśród zaproszonych gości 

obecny był m.in. burmistrz Robert Czapla wraz ze swym zastępcą Krzysztofem Kolibskim. 

- Bal studniówkowy jest symbolicznym rozpoczęciem ostatniego etapu edukacji w szkole 

średniej, etapu wzmożonej pracy i intensywnych przygotowań do egzaminu dojrzałości - 

zwrócił się tymi słowami do uczniów klas III LO II burmistrz  Robert Czapla na rozpoczęcie 

studniówki. I przypomniał, że dobrze zdana matura otwiera drzwi na najlepsze uczelnie 

w Polsce i wiele zagranicznych. Życzył więc studniówkowiczom wyśmienitej zabawy do 

białego rana, a nade wszystko zdania jak najlepiej matury. 

Tekst pochodzi ze strony Nowogard.pl 

 

 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=178:studniowka-2018&catid=78&Itemid=435
http://nowogard.pl/18-aktualnosci/4572-studniowka-2018-w-liceum-ogolnoksztalcacym-nr-2
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III Edycja Turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu 2018 - wycieczka  

27 stycznia 2018 

Wycieczka do Wrocławia dla laureatów III Edycji Turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu o 

Puchar Starosty Goleniowskiego 

W dniach 11-12 stycznia 2018 roku uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego Jakub 
Zubek i Filip Olejnik klasa IIb, Maja Kowalska i Julia Piwowarczyk klasa Ib, Michał Buriak i 
Konrad Laskowski klasa IIa wraz z opiekunem Jolantą Grygowską wzięli udział w dwudniowej 
wycieczce, która była ukoronowaniem ich brawurowej gry w Turnieju Chłopskiej Szkoły 
Biznesu. 

Program wycieczki był bardzo bogaty. 

Dzień pierwszy: 

Hydropolis  

 

Hydropolis to miejsce, w którym różnorodne technologie multimedialne, interaktywne instalacje, 
wierne repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe służą jednemu celowi: ukazaniu wody 
z różnych, fascynujących perspektyw.  

Hydropolis zostało otwarte w grudniu 2015 roku. To jedyny taki obiekt w Polsce i jeden 
z nielicznych na świecie – wystawa znajduje się w zabytkowym, XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku 
wody czystej o powierzchni 4000 m². Zbiornik pełnił swą pierwotną funkcję do 2011 roku, kiedy to został 
wyłączony z użytku. Po przeprowadzeniu niezbędnych remontów i rewitalizacji, budowlę przekształcono 
w Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis. Obiekt znajduje się na liście zabytków. Gdy podczas 
zwiedzania Hydropolis, odkryliśmy na wystawie coś szczególnie interesującego, w każdej chwili mogliśmy 
zgłębić swoją wiedzę na ten temat w Hydropedii - zbiorze powstałych na potrzeby Hydropolis artykułów 
popularnonaukowych, które prezentowane są na dotykowych monitorach. Zilustrowane fotografiami i 

filmami teksty specjalistów i pasjonatów tłumaczą, i rozszerzają tematykę podejmowaną na wystawie. 

Afrykarium - pierwsze oceanarium w Polsce 

Pomysłodawcą i autorem wszystkich założeń koncepcyjnych, a także samej nazwy AFRYKARIUM, 
powstałej z połączenia słów Afryka i Akwarium, jest Radosław Ratajszczak, prezes spółki ZOO Wrocław. 
Główna myśl przewodnia Afrykarium to prezentacja różnorodnych ekosystemów związanych ze 
środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu, pod ogólnym hasłem „życiodajne wody Afryki”!  Na 
rozpisany w początkach 2008 roku, konkurs architektoniczny nadesłano 14 projektów, z których komisja 
konkursowa wybrała opracowanie pochodzące z wrocławskiej Fabryki Projektowej ArC2. 
Przygotowywanie szczegółowych projektów wykonawczych trwało blisko 4 lata. Ostatecznie budowa 
AFRYKARIUM ruszyła na przełomie marca i kwietnia 2012. Dzięki niepowtarzalnej koncepcji obiektu, 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=180:iii-edycja-turnieju-chlopskiej-szkoly-biznesu-2018-wycieczka&catid=78&Itemid=435
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Afrykarium stało się unikatowym na skalę światową kompleksem przedstawiającym różne ekosystemy 

związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu, w których skład wchodzą: 

1. Morze Czerwone - w zbiorniku o pojemności miliona litrów wody powstał ekosystem rafy koralowej, 
gdzie można podziwiać ponad 60 gatunków pięknych, kolorowych ryb. 

2. Afryka Wschodnia - spotkamy tutaj m.in. hipopotamy nilowe, które pod wodą poruszają się z wielką 
gracją. Obok mieszkają niezwykłe mrówniki często mylone z południowoamerykańskimi mrówkojadami 
oraz wzbudzająca duże zainteresowanie kolonia golców - niezwykłych gryzoni. Dalej znajdują się dwa 
akwaria z endemicznymi rybami z jezior Wielkich Rowów Afrykańskich - Tanganiki i Malawi, a także jedne 
z najmniejszych antylop świata, czyli dikdiki. 

3. Kanał Mozambicki - jego największą atrakcją jest 18 metrowy przezroczysty tunel z akrylu, który 
umożliwia podziwianie żółwia zielonego, rekinów, płaszczek, a także innych gatunków ryb. 

4. Wybrzeże Szkieletów - mieszkańcami tej strefy są kotiki afrykańskie (często mylone z fokami) oraz 
pingwiny przylądkowe (inaczej tońce), a także meduzy, mureny oraz ciekawe gatunki ryb jak np. 

skrzydlica. 

5. Dżungla nad rzeką Kongo - w dżungli otaczającej rzekę Kongo mieszkają krokodyle i manaty - 

niezwykłe, roślinożerne ssaki zwane także syrenami. Dołączyły do nich liczne gatunki ptaków. 

Dzień drugi: 

Nokia we Wrocławiu 

Europejskie Centrum Oprogramowania i Inżynierii we Wrocławiu powstało w 2000 roku, 
zatrudniając wówczas 10 pracowników. Od tej pory wiele się zmieniło. Dzisiaj jest to największa 
instytucja badawczo-rozwojowa w sektorze ICT w Polsce. W 2013 roku zatrudniono ponad 1800 
pracowników, w 2016 jest  już ponad 3000 i wciąż poszukują nowych specjalistów. 

Wrocławskie centrum technologiczne Nokii pełni kluczową funkcję w strukturze całej korporacji, 
o czym świadczą liczby oraz ranga projektów prowadzonych we Wrocławiu. Jest jednym z trzech 
największych centrów technologicznych Nokii na świecie i jedną z dwóch jednostek firmy 
zajmujących się głównie rozwojem oprogramowania. Programiści z TC Wrocław uczestniczą zarówno 
w procesie wytwarzania produktów, jak i rozwoju technologii, począwszy od koncepcji, aż po procesy 
wdrożenia. Są to projekty międzynarodowe, wymagające współpracy z oddziałami z najbardziej odległych 
zakątków świata. 

Centrum technologiczne Nokii we Wrocławiu wspiera rozwój telekomunikacji i inżynierii 
oprogramowania na wielu płaszczyznach. Stawiając na innowacyjność, już od wielu lat współpracują z 
polskimi uczelniami wyższymi, przeprowadzając wykłady i laboratoria dla studentów, zapraszając ich na 
praktyki, czy realizując wspólnie projekty w ramach inicjatywy Innovative Projects. 

Wielu studentów, którzy uczestniczyli w organizowanych przez nich zajęciach lub brali 
udział w Innovative Projects, trafiło do Nokii na praktyki, a teraz pracują dla nich na stałe na 
samodzielnych stanowiskach. Otwierają im w ten sposób drzwi do pierwszej pracy w pełni 
przygotowując do tego, co będą robili w przyszłości. 

Innovative Projects - zakłada współpracę pracowników Nokii i studentów nad praktycznym 
rozwiązaniem konkretnych problemów z różnych obszarów związanych z pracą ich firmy, od tworzenia 
prostych narzędzi programistycznych, poprzez tworzenie aplikacji graficznych i bazodanowych, aż do 
opracowywania algorytmów pomocniczych używanych w dziedzinie LTE. Co roku Nokia przygotowuje listę 
tematów projektów, które mogą być realizowane w ramach zajęć na uczelni, kół naukowych, a także 
indywidualnie. Każdy temat posiada swojego opiekuna ze strony firmy, z którym grupa lub osoba 
realizująca dany projekt może się swobodnie konsultować w ramach spotkań organizowanych w siedzibie 
Nokii. 
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Spółdzielnia PANATO 

 

Spółdzielnia PANATO to przedsiębiorstwo społeczne łączące lokalny rynek projektowy 
z ekologiczną produkcją. Organizację tworzą dwie współpracujące ze sobą pracownie: 

• Pracownia Szycia – projektują i szyją torby, plecaki i akcesoria reklamowe dla firm oraz tworzą autorskie 

kolekcje produktów streetwear’owych. 

• Pracownia Sitodruku – wykonuje nadruki na produktach reklamowych, projektuje i drukuje autorskie 

grafiki oraz prowadzi pokazy i warsztaty sitodruku. 

W 2017 zainicjowano powstanie ogólnopolskiej sieci przedsiębiorstw społecznych 
zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, w skład której wchodzą: Spółdzielnia PANATO (Lider), 
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej, Zakład Aktywności Zawodowej, Przedsiębiorstwo Społeczne TPD 
Oddział Miejski w Wieruszowie, Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej, Manufaktura Dobrych Usług sp. z 
o.o. Wspólnie pod marką PANATO Bag produkują torby i plecaki reklamowe na rynek krajowy i 
zagraniczny. 

 

Korzystając z doświadczenia, umiejętności i talentów pracowników spółdzielnia dąży do tworzenia 
rzeczy wyjątkowych i niepowtarzalnych. Kastomizowane produkty to ich specjalność. Podejmują się 
realizacji zamówienia starają się, aby efekty ich pracy spełniały oczekiwania klienta, a ich produkty były 
wykonane z należytą starannością, dbałością o detale i wysoką jakość. 

Wierzą, że mogą zmieniać rzeczywistość, a z pewnością tę, która ich otacza. Chcieliby, aby ich praca 
miała nie tylko wymiar zarobkowy, ale również była użyteczna społecznie. 

Podczas zajęć w Spółdzielni PANATO uczestnicy wycieczki mieli okazję samodzielnie uszyć plecak. 

Wróciliśmy z głowami pełnymi wrażeń.  JG  



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

 

Rok szkolny 2017/2018  Strona 10 z 13 

Spotkania z dziesiątą muzą na teatralnej scenie  

14 lutego 2018  

 
 

Niecodzienna lekcja języka polskiego odbyła się we wtorkowe, lutowe przedpołudnie 
w sali teatralnej. Krótka historia kina, w niekrótkiej, ale bardzo ciekawej prezentacji, została 
przedstawiona uczniom klas pierwszej i drugiej o profilu medialno-prawnym przez dziennikarza 
filmowego pana Krzysztofa Spóra. Spotkanie było częścią edukacyjnego projektu, w którym 
uczestniczą humaniści. Edukacja filmowa wpisuje się w profil klas i jest interesującym 
przedsięwzięciem mającym na celu przybliżenie sztuki filmowej na wielu płaszczyznach. W jej 
ramach licealiści poznają arcydzieła światowego kina i mają okazję wysłuchać profesjonalnego 
komentarza do filmu. Dziesiąta muza zagościła już wśród nich na dobre. 

Wielkie podziękowania dla pana Krzysztofa za zarażanie filmową pasją. 

IK 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=182:spotkania-z-dziesiata-muza-na-teatralnej-scenie&catid=78&Itemid=435
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Mayday, czyli zabawa w teatrze  

14lutego 2018 

 

Kolejne roczniki licealistów, rozpoczynając swą przygodę z teatrem, obowiązkowo muszą 
obejrzeć farsę Ray’a Cooney’a Mayday. To jedna z najzabawniejszych sztuk granych na scenach 
teatrów. W zimowy, wtorkowy wieczór uczniowie klasy 1c uczestniczyli w 850 spektaklu 
opowiadającym historię pechowego taksówkarza- bigamisty i bawili się doskonale. Absurdalne 
sytuacje, zbiegi okoliczności, wielkie i małe kłamstewka, piętrzenie się różnych rodzajów 
komizmu - a to wszystko w wykonaniu zaprzyjaźnionych aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie. 
Uwieńczeniem dobrej zabawy było krótkie spotkanie z aktorami po spektaklu na małej scenie i 
„rodzinna fotografia”. 

IK 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=181:mayday-czyli-zabawa-w-teatrze&catid=78&Itemid=435
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Maciek w finałach I Know America !  

15 lutego 2018 

 

Maciej Maziarz z klasy II c zakwalifikował się do ostatniego etapu  ogólnopolskiego 
konkursu wiedzy o Stanach Zjednoczonych organizowanego od 17 lat przez Fundacje 
Wspomagania Wsi i Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we 
współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jest jednym z 15 uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy będą ubiegać się o tytuł laureata, a tym samym 
o główną nagrodę w konkursie czyli wyjazd do Stanów Zjednoczonych i uczestnictwo w 
intensywnym, kilkutygodniowy zjeździe naukowym w Wake Forest University w Winston-Salem, 
w Północnej Karolinie. Nagrodami dla laureatów są również trzy indeksy na studia I stopnia 
w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz jedno miejsce na 
miesięcznym stażu w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie. 

Konkurs składa się z III etapów. I etap to test wielokrotnego wyboru, po którym tylko 
ok. 60 uczestników zakwalifikowanych jest do II etapu, czyli napisania eseju na jeden z kilkunastu 
tematów. W etapie III finaliści, czyli Maciek, nagrywają i przesyłają filmy, w których wypowiadają 
się na jeden z trzech ogłoszonych wcześniej tematów. Następnie, w Warszawie, piętnastka 
finalistów rozmawia z komisją złożoną z recenzentów esejów oraz przedstawicieli Ambasady 
Stanów Zjednoczonych Ameryki i Fundacji Wspomagania Wsi i udziela odpowiedzi na pytania 
dotyczące ich prezentacji i dwa wylosowane pytania, których zagadnienia obejmują takie 
dziedziny, jak kultura, popkultura, historia, amerykański system polityczny, bieżąca sytuacja 
społeczno-gospodarcza, stosunki polsko amerykańskie, system edukacji czy geografia. 

Gratulacje należą się również Sebastianowi Feledynowi z klasy III c. Jego esej został 
wysoko oceniony - uplasował się na 16 miejscu-  i w nagrodę został on zaproszony na trzydniowe 
spotkanie 28 finalistów konkursu. W programie między innymi: spotkanie z dyplomatami 
amerykańskimi pracującymi w Warszawie, wizyta w szkole amerykańskiej i rozrywki kulturalne. 

To wspaniale, że aż dwóch uczniów naszego liceum pokonało ok. 1400 rywali z różnych 
zakątków Polski. 

Teraz czekamy na ich relacje z pobytu w Warszawie w dniach od 28 lutego do 2 marca 
i trzymamy kciuki za spełnienie się Maćkowego snu o Ameryce. 

BB 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=183:maciek-i-sebastian-finalistami-i-know-america&catid=78&Itemid=435
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http://knowamerica.pl/
http://knowamerica.pl/


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

 

Rok szkolny 2017/2018  Strona 13 z 13 

Dzień Otwarty w Akademii Morskiej  

20 lutego 2018 

 

19 lutego klasa I A  miała okazję zapoznać się z ofertą kształcenia Akademii Morskiej 
i zobaczyć elementy wyposażenia uczelni, m.in.: symulator nawigacyjno – manewrowy, 
symulator  Żeglugi Śródlądowej, symulator przeładunków LNG, laboratorium łączności radiowej 
i symulator GMDSS, laboratorium map elektronicznych ECDIS, symulator Siłowni Okrętowej, 
laboratorium wirtualnej rzeczywistości oraz laboratorium nowoczesnych technik 
komputerowych. 

Po intensywnym pobycie w AM nadszedł czas na zasłużony odpoczynek oraz na grę 
miejską pt. Wymiana. Klasa mogła sprawdzić się również w escaperoomach: Kuźnia krasnoluda, 
Apollo, Mafia, Szepty oraz Piracka skrzynia umarlaka. Aż trzem grupom udało się bez problemu 
opuścić pokój zagadek w ciągu jednej godziny. 

Kolejny wyjazd już 16.03. Naszym celem będzie tym razem ZUT -  Dni Otwarte pt. Moc 
Naukowców. 

M.S 
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