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Kochają słowo  

02 marca 2017 

 

Zakończyła się trzecia edycja konkursu ogłoszonego przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa 

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Języka 

Ojczystego. Tegoroczny temat brzmiał Mój język ojczysty, czyli najtrudniejsze jest słowo. Jury 

składające się z językoznawców, literaturoznawców, historyków i teoretyków literatury, nagrodziło 

kilkanaście prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Wśród 

laureatów – miłośników polszczyzny - znalazły się, podobnie jak w roku ubiegłym, uczennice naszej 

szkoły: Aleksandra Pietrzykowska (kl. IIa), Antonina Misiewicz (kl. IIa) i Dominika Rasińska (kl. IIIb). 

Wyróżnione prace zostały opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie. Wielkie gratulacje dla 

uczennic, których refleksja nad wartością słowa jest potwierdzeniem tezy, że piękno języka, kultura 

słowa, sztuka wyrażania myśli, otwierają na piękno świata i na drugiego człowieka.  

I.K. 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=111:kochaja-slowo&catid=78&Itemid=435
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Wykrywanie środków odurzających.  

13 marca 2017 

 

 

10 marca 2017 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w ramach prowadzonej profilaktyki 

uzależnień zorganizował spotkanie wykładowo-pokazowe na temat konsekwencji posiadania środków 

odurzających oraz sposobów ich wykrywania, którego prowadzącymi byli funkcjonariusze 

szczecińskiej placówki Straży Granicznej: kpt. SG Arkadiusz Sobański oraz sierż. szt. SG Artur 

Kiedrowicz. Uczniowie mieli okazję obejrzeć pokaz wykrywania narkotyków z wykorzystaniem 

specjalnie wyszkolonego psa tropiącego, który zdobył serca publiczności i przez pozostałą część 

spotkania pozostawał w centrum zainteresowania. Funkcjonariusze opowiedzieli o specyfice swojej 

pracy, przedstawili uczniom rodzaje środków odurzających, które również zaprezentowali oraz 

wyjaśnili konsekwencje prawne ich posiadania. Uczniowie bardzo aktywnie i z wielkim 

zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu zadając mnóstwo pytań, na które prowadzący udzielali 

bardzo wyczerpujących odpowiedzi. 

Pozostaje wierzyć, że przekazana wiedza pozostanie w głowach uczniów na bardzo długi czas 

a świadomość konsekwencji zdrowotnych i karnych ochroni ich przed chęcią spróbowania bądź samego 

posiadania środków odurzających. 

Małgorzata Martyniuk 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=113:wykrywanie-srodkow-odurzajacych&catid=78&Itemid=435
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Z wizytą na Akademii Morskiej w Szczecinie  

20 marca 2017 

 

17 marca 2013 r. klasa IA II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie wraz z opiekunami 

p. Szymonem Grygowskim i p. Jackiem Jackowskim udała się na wycieczkę edukacyjną do Szczecina. 

Celem wycieczki było zapoznanie się z ofertą edukacyjną Akademii Morskiej. Program wycieczki 

został przygotowany przez p. Joannę Pleszko - specjalistę ds. Promocji Akademii Morskiej 

w Szczecinie. 

Program składał się z czterech bloków tematycznych. Moduł pierwszy dotyczył zwiedzania okrętu 

morskiego Akademii Morskiej NAWIGATOR XXI. Uczniowie zapoznali się między innymi 

z parametrami technicznymi statku, z funkcjonowaniem elektroniki i radarów, sposobem sterowania 

okrętem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy na statku. NAWIGATOR XXI to statek, na którym co 

roku w ramach Dni Morza krótkofalowcy instalują swój sprzęt do łączności. Uczniowie naszego klubu 

krótkofalarskiego SP1KMK mogą się pochwalić łącznością z radioamatorami NAWIGATORA XXI. 

W module drugim pracownicy Akademii Morskiej zaprezentowali działanie symulatora siłowni 

okrętowej, gdzie studenci w laboratorium testują silniki okrętowe w warunkach normalnych jak również 

warunkach awaryjnych. Symulator ten odzwierciedlał pracę silników różnych statków, począwszy od 

małych trałowców do potężnych tankowców i masowców. 

Trzeci moduł dotyczył zwiedzania siłowni okrętowej, miejsca gdzie studenci zderzają się 

z rzeczywistymi silnikami pracującymi na statkach. Mogliśmy poznać rzeczywiste parametry tych 

urządzeń takich jak osiągane moce, zużycie paliwa czy generowany hałas. Na końcu udaliśmy się na 

wydział Geodezji i Kartografii AM gdzie przygotowano dla nas dwa wykłady z takich dziedzin jak 

geoinformatyki i hydrologia. 

To już druga wycieczka edukacyjna w tym roku szkolnym klasy matematyczno-politechnicznej. 

Celem pierwszej był wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. 

Jeszcze w tym miesiącu klasy matematyczno-politechniczne II Liceum Ogólnokształcącego odwiedzą 

wydział Mechaniczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, gdzie odbywać się 

będzie coroczna impreza naukowa - "Moc naukowców". 

Szymon Grygowski 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=114:z-wizyta-na-akademii-morskiej-w-szczecinie&catid=78&Itemid=435
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Zwycięstwo Hani  

20 marca 2017 

  

Zwyczajowo uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zmaganiach konkursowych Bałtyckiego 

Konkursu Języka Angielskiego. Jest on organizowany przez Katedrę Literatury i Badań nad Językiem 

na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej. 16 marca w Koszalinie odbył się finał 

konkursu, w którym Hanna Czura, uczennica kl. III B, zajęła pierwsze miejsce. 

Według danych organizatorów w konkursie wzięło udział 226 uczniów ze szkół 

ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i pomorskiego, z których 

została wyłoniona 25 osobowa grupa finalistów. Po egzaminie pisemnym 14 osób zostało 

zakwalifikowanych do części ustnej. 

Gratulujemy. 

B.B.  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=115:zwyciestwo-hani&catid=78&Itemid=435
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Patrzenie w gwiazdy, czyli jak II B spędziła „legalne wagary” 

23 marca 2017 

 

21 marca 2017 r., pierwszego dnia wiosny, zwanego przez uczniów DNIEM WAGAROWICZA, 

nasza klasa wybrała się wraz z wychowawczynią panią Elżbietą Baran oraz panią Magdaleną Banasiak 

do szczecińskiego planetarium, mieszczącego się w budynku Akademii Morskiej. Podczas godzinnej 

lekcji mieliśmy okazję zgłębić tematy dotyczące astronomii, jak również zobaczyć najciekawsze 

konstelacje. Każda z osób miała okazję podziwiać konstelację tworzącą jej znak zodiaku. Sposób 

przedstawienia był imponujący. Wystarczyło unieść wzrok, by móc podziwiać gwiazdy… Wydawać 

się mogło, że sami znajdujemy się w kosmosie. Tym sposobem odwiedziliśmy między innymi: nasz 

Księżyc oraz inne naturalne satelity, planetę Mars, komety i wiele innych ciekawych obiektów. 

Nauczyliśmy się rozpoznawać m. in. gwiazdozbiór Oriona, Małą i Dużą Niedźwiedzicę. Mieliśmy 

możliwość wykazania się wiedzą specjalistyczną, odpowiadając na pytania typu: „Dlaczego kometa ma 

warkocz?”, „Dlaczego niebo ma kolor niebieski?” Na koniec otrzymaliśmy pamiątkowe upominki. 

To pierwsza wycieczka naszej klasy do takiego miejsca i o takiej tematyce. Jednak nie zawiedliśmy 

się. Pogoda również dopisała i sprzyjała naszemu spacerowi. Później oczywiście chwila oddechu przy 

dobrym obiedzie. I tak właśnie dzień ten upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze. 

Wiktoria Piasecka, klasa II B 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=116:patrzenie-w-gwiazdy-czyli-jak-ii-b-spedzila-legalne-wagary&catid=78&Itemid=435
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Noc gier i zabaw  

26 marca 2017 

 

Zważywszy na atrakcyjność powyższego tytułu, aż trudno uwierzyć, że powyższe atrakcje miały 

miejsce nie gdzie indziej, tylko właśnie w szkole. O ich organizację postarał się Samorząd Uczniowski 

razem z opiekunami. 

Noc pełna atrakcji rozpoczęła się zachęcającą zabawą „integracyjną” podczas której 

uczestnicy  wykorzystali możliwość chusty animacyjnej. Sądząc po uśmiechach na twarzach uczniów 

zabawa się udała. Wszyscy obecni mogli również spróbować własnych sił w turnieju „Jeden 

z dziesięciu”. 

Samorząd zadbał również o ciepłą przekąskę, która przyjechała z pobliskiej pizzerii. Znalazło się 

też coś dla duszy powstała strefa „Kinomaniak”. Noc gier i zabaw dobiegła końca o godzinie 6.00. 

Takie spotkania z pewnością integrują, przełamują bariery, wzmacniają uczniów oraz uczą 

współpracy. Bardzo dziękujemy  J. Dzikowskiej, M. Martyniuk, A. Sikorskiej oraz D. Ścibor za 

czuwanie nad naszym bezpieczeństwem 

Samorząd Uczniowski - Opiekunowie M. Dobrowolski, I. Pędziwiatr 

 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=117:noc-gier-i-zabaw&catid=78&Itemid=435
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Filozoficzne zdziwienia i polonistyczne olśnienia  

30 marca 2017 

 

Zakończyły się etapy rejonowe olimpiad przedmiotowych, najważniejszych konkursów 

wiedzowych. Czas przygotowań olimpijskich to niezliczone godziny nauki, niezliczone ilości 

przeczytanych artykułów, książek, fascynująca przygoda intelektualna i podwyższony poziom stresu. 

Cieszy fakt, że niezmiennie od kilkunastu lat pojawiają się pasjonaci takiej przygody, gotowi na wiele 

wyrzeczeń. W tym roku szkolnym w etapie rejonowym Olimpiady Filozoficznej naszą szkołę godnie 

reprezentowała uczennica klasy II a Daria Urbaniak.  

W Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w pisemnym etapie rejonowym znaleźli się: Julia 

Drobińska – uczennica klasy IIb i Przemysław Rogin – uczeń klasy Ic. Do etapu ustnego została 

zakwalifikowana Julia Drobińska, która znalazła się w elitarnym gronie najlepszych uczestników 

olimpiady województwa zachodniopomorskiego. 

Gratulacje i podziękowania dla szkolnych olimpijczyków! 

I.K. 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=119:filozoficzne-zdziwienia-i-polonistyczne-olsnienia&catid=78&Itemid=435


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

 

Rok szkolny 2016/2017 

  Strona 9 z 28 

Po ZŁOTĄ LIRĘ  

30 marca 2017 

 

Zakończył się XI Zachodniopomorski Konkurs Recytatorski O ZŁOTĄ LIRĘ KORNELA 

UJEJSKIEGO. Zainteresowanie twórczością tego romantycznego poety rośnie i tegoroczna edycja 

składała się z kilku etapów kwalifikujących do uroczystego finału. Etap rejonowy wyłonił finalistów, 

a wśród nich aż dwoje uczniów z naszej szkoły: Dominikę Rasińską – uczennicę klasy III i Jakuba 

Kazubę – ucznia klasy I a. Finał wojewódzki odbywał się 24 marca 2017 roku w sali teatralnej Pałacu 

pod Globusem Akademii Sztuki w Szczecinie. Wcześniej zaproszeni recytatorzy spotkali się przy 

pomniku Kornela Ujejskiego. Recytatorska przygoda z poezją tego twórcy zakończyła się sukcesem dla 

naszych licealistów. zdobył I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Jakub Kazuba, 

natomiast wyróżnienie - Dominika Rasińska została wyróżniona. Warto dodać, że poziom 

uroczystego finału był bardzo wysoki, spotkali się najlepsi recytatorzy województwa 

zachodniopomorskiego, a nasi uczniowie kolejny już raz sięgnęli po laur zwycięzcy. 

Gratulacje! 

I.K. 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=120:po-zlota-lire&catid=78&Itemid=435
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„Moc naukowców” na Wydziale Biotechnologii i Hodowli 
Zwierząt  

03 kwietnia 2017 

 

31 marca 2017r. w Szczecinie miała miejsce kontynuacja największego w regionie wydarzenia 

edukacyjnego pt.: „Moc naukowców”, organizowanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny. Impreza naukowa skupia każdorazowo kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Klasa IIB 

wraz z wychowawczynią, p. Elżbietą Baran, postanowiła także wziąć udział w organizowanych 

zajęciach, wybierając się na Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Uczniowie naszego liceum 

mogli przez jeden dzień poczuć się jak studenci ZUT-u, ponieważ odwiedzili sale, w których odbywają 

się zajęcia, a także świetnie wyposażone laboratoria, w których prowadzone są badania naukowe. 

Dzięki uczestnictwie w warsztatach obserwowali ciekawe doświadczenia oraz sami sprawdzili się 

w roli „szalonych naukowców”.  

Pierwsze zajęcia dotyczyły badania wpływu pH i temperatury środowiska na aktywność enzymów. 

Drugoklasiści zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna z nich zajęła się badaniem aktywności amylazy 

ślinowej w różnych warunkach środowiska. W tym celu mieszano ślinę z przegotowaną lub surową 

skrobią, dodając także kwasów i zasad oraz zmieniając temperaturę mieszanin. Dowiedziono, że układ 

pokarmowy człowieka nie jest w stanie strawić surowej skrobi, z tego względu nie należy spożywać 

surowych bulw ziemniaka. 

Druga grupa zbadała aktywność podpuszczki. W tym celu do świeżego mleka krowiego oraz mleka 

handlowego dodawano podpuszczkę i cytrynian sodu, także zmieniając temperaturę otoczenia. 

Zaobserwowano, że mleko handlowe nie zawiera wolnych jonów wapnia, które organizm mógłby 

przyswoić. Zatem tylko świeże mleko może być źródłem wapnia dla organizmów żywych. Te ćwiczenia 

były nie tylko bardzo interesujące, lecz także dostarczyły uczestnikom przydatnych informacji, które z 

pewnością zostaną dobrze zapamiętane. 

 Po krótkiej przerwie uczniowie mieli okazję zaangażować się w kolejne 90-minutowe warsztaty. 

Tym razem dotyczyły one zapłodnienia pozaustrojowego u zwierząt. Zajęcia rozpoczęły się 

zapoznaniem się z prezentacją multimedialną dotyczącą głównego tematu. Uczestnicy mieli również 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=122:moc-naukowcow-na-wydziale-biotechnologii-i-hodowli-zwierzat&catid=78&Itemid=435
http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=122:moc-naukowcow-na-wydziale-biotechnologii-i-hodowli-zwierzat&catid=78&Itemid=435
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okazję dokonać zapłodnienia in-vitro u zwierząt hodowlanych. Polegało to na pobraniu płynu 

z oocytami z jajników świni i krowy oraz wyłowieniu oocytów przy pomocy pipety i mikroskopu. 

Następnym krokiem było ogrzanie zamkniętych probówek z wodą i wrzucenie do nich plemników 

pobudzonych kofeiną. Wtedy można było zalać gamety żeńskich nasieniem tych zwierząt i obserwować 

plemniki, które próbowały przebić się przez osłonkę komórki jajowej. Było to niezwykłe 

doświadczenie, które pozwoliło wniknąć drugoklasistom w świat zwierząt i zaczerpnąć wiedzę 

w niecodzienny sposób – z własnych obserwacji podczas eksperymentu zamiast z książki.  

Całej klasie niezwykle spodobała się piątkowa wycieczka do Szczecina, ponieważ mieli okazję 

zobaczyć na własne oczy to, czego uczą się w szkole jedynie ze zdjęć bądź rysunków. Z pewnością taki 

oryginalny sposób nauki przyniesie lepsze rezultaty niż w przypadku studiowania podręczników. 

Niektórzy uczniowie po pobycie na szczecińskim Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt zaczęli 

nawet zastanawiać się nad podjęciem dalszej nauki na tej uczelni, zaraz po ukończeniu naszego liceum. 

Można więc śmiało stwierdzić, że wizyta na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym 

okazała się owocna. 

Julia Drobińska IIB 
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"Moc naukowców" na Wydziale Mechanicznym  

03 kwietnia 2017  

Z wizytą na Wydziale Mechanicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. 

 

31 marca 2017r. klasy IA i IIA II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie wraz 

z wychowawcami p. Szymonem Grygowskim i p. Joanną Dzikowska wzięły udział w imprezie 

naukowej „Moc naukowców”, organizowanej przez wydziały Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego. Nasze klasy uczestniczył w pokazach przygotowanych przez Wydział Mechaniczny 

ZUT. 

Program edukacyjny był bardzo napięty. Dla naszych uczniów przygotowano kilkanaście pokazów 

i wykładów. Klasy podzielone były na cztery grupy, które jednocześnie realizowały różne zadania 

dydaktyczne. Uczniowie uzyskali m.in. informacje na temat tego jak funkcjonują dzisiejsze roboty 

przemysłowe, jak możne je programować i dlaczego mogą być niebezpieczne dla człowieka, byli 

świadkami działania robota o kinematyce pająka. Mogli również zobaczyć jak działa skaner 3D służący 

do wizyjnej inspekcji silnika samochodowego. 

Bardzo ciekawy pokaz dotyczył zasady działania skaningowego mikroskopu elektronowego, za 

pomocą którego uczniowie mogli zbadać i zobaczyć swoją biżuterię w powiększeniu 800 000 razy oraz 

odczytać jej skład chemiczny, widzieli również jak pracują obrabiarki CNC i drukarki 3D. 

Uczestniczyliśmy również w dwóch ciekawych wykładach „Inteligentne powłoki” i „Termowizja 

w naturze, nauce i praktyce”. Pamiątką z tego spotkania jest fotografia wykonana przez kamerę 

pracującą w zakresie promieniowania podczerwonego. 

Dla osób zainteresowanych techniką samochodową przygotowano pokaz dotyczący działania 

poduszki powietrznej. Uczniowie mogli również zapoznać się z zasadami pomiaru mocy silnika 

samochodowego na hamowni. Równie ciekawy okazał się pokaz urządzenia badającego wytrzymałość 

materiałów na rozciąganie, ściskanie i skręcanie. Byliśmy świadkami rozerwania pręta wykonanego ze 

stali którego średnica wynosiła 1,5 cm. 

Imprezę organizowaną przez  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny relacjonowała 

Telewizja Polska TVP3, specjalnie dla której, wywiadu udzielił Patryk Goliński uczeń klasy pierwszej 

II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie (zobacz). 

Szymon Grygowski  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=121:moc-naukowcow&catid=78&Itemid=435
https://szczecin.tvp.pl/29744522/moc-naukowcow
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Szkoła jazdy – wybór na całe życie!  

05 kwietnia 2017  

 

05 kwietnia 2017 roku klasy II uczestniczyły w spotkaniu wykładowo-warsztatowym 

prowadzonym przez Pana Filipa Gregę z Fundacji SOS – Odpowiedzialne Szkoły Jazdy, której celem 

jest promowanie najwyższej jakości szkolenia kandydatów na kierowców oraz udzielanie konsultacji 

prawnych dla kursantów szkół jazdy. Fundacja działa pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora 

Oświaty. 

Podczas dwugodzinnego spotkania zaprezentowane zostały dobre i złe praktyki szkół jazdy, 

uczniowie zostali zapoznani z systemem szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz 

uświadomieni w zakresie praw kursantów i obowiązków szkół jazdy.  Dodatkowo uczniom zostało 

przedstawione zagadnienie aspektu prawnego dotyczącego odpowiedzialności kursantów jako 

uczestników ruchu drogowego. 

Spotkanie zakończono ankietą ewaluacyjną. 

MM 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=123:szkola-jazdy-wybor-na-cale-zycie&catid=78&Itemid=435
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Warsztaty matematyczne  

11 kwietnia 2017  

 

6-8 kwietnia grupa maturzystów wyjechała na warsztaty matematyczne do Świnoujścia. Pod 

opieką pani Sienkiewicz i pani Janiak uczestnicy rozwiązywali arkusze maturalne z rozszerzonej 

matematyki. 

Podczas rozwiązywania zadań atmosfera była luźna i przyjazna, wszyscy pracowali wspólnie 

i niezwykle wytrwale, zdarzały się przypadki pracy obliczeniowej do godziny trzeciej nad ranem. Na 

szczęście, nie samą matematyką żyje człowiek, pierwszego dnia po pierwszej turze cała grupa wybrała 

się nad morze, dotlenić się i nawdychać jodu. 

Na warsztatach nie obyło się bez gier i zabaw. Maturzyści wykazywali się kreatywnością 

w kalamburach, a podczas gry w Mafię manipulowali się wzajemnie. Chociaż maraton gier skończył 

się nad ranem, to sobota rozpoczęła się o godz. 930 od rozwiązania kolejnego arkusza. 

Były to trzy dni pracy z trudnymi zadaniami, jednak, dzięki pomocy nauczycielek, wszystkie 

wątpliwości zostały rozwiane. 

Serdecznie dziękujemy pani Sienkiewicz i pani Janiak za zorganizowanie wyjazdu i mamy 

nadzieję, że warsztaty zaowocują wspaniałymi wynikami w maju. 

Agnieszka 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=126:warsztaty-matematyczne&catid=78&Itemid=435
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Pokaż nam język  

18 kwietnia 2017  

 

W dniach 11 i 12 kwietnia trwały zawody szkolne w zakresie języka angielskiego 

w ogólnopolskim konkursie językowym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Pokaż nam 

język”. Organizatorami XVII edycji konkursu są Wyższe Szkoły Bankowe. 

Konkurs składa się z trzech etapów, z których zawody szkolne i półfinał ogólnopolski 

przeprowadzona są w sposób interaktywny  na platformie internetowej serwisu  WSB. Finały konkursu 

przeprowadzone będą stacjonarnie w siedzibie WSB w Gdańsku. Będą one  polegały na  rozwiązywaniu 

zadań testowych z zakresu gramatyki i leksyki języka angielskiego  oraz aspektów kulturoznawczych 

krajów anglojęzycznych Ponadto wezmą udział w debatach, które obracać się będą wokół wiodącego 

tematu konkursu „Społeczeństwo wielokulturowe jako wyzwanie XXI wieku”. 

W etapie szkolnym wzięło udział 32 uczniów klas pierwszych i drugich. Najwięcej punktów z testu 

uzyskali: Maciej Maziarz (Ic), Julia Drobińska (IIb), Sebastian Feledyn (IIc), Anton Koziol (Ib), 

Aleksandra Pietrzykowska (IIa), Marcin Sosnowski (IIa). 

Gratulujemy 

BB 

 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=127:pokaz-nam-jezyk&catid=78&Itemid=435
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Sportowe sukcesy naszych uczniów  

20 kwietnia 2017  

 

12 kwietnia uczniowie naszej szkoły dzięki zajęciu I miejsca w Mistrzostwach Powiatu 

w Drużynowych Biegach Przełajowych wywalczyli awans do Finału Wojewódzkiej Licealiady 

zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców. Dziewczyny musiały pokonać dystans 1550m natomiast 

chłopcy zmierzyli się z dwukrotnie dłuższą trasą. Zwycięskie zespoły reprezentowali: 

• Aleksandra Pietrzykowska, Agnieszka Sarzyńska, Klaudia Pasik, Natalia Banasiak 

• Grzegorz Szulc, Adam Mańka, Roman Biernacki, Dominik Żyła 

 
29 marca na pływalni „Fala” w Goleniowie odbyły się Towarzyskie Zawody Pływackie o Puchar 

Starosty Goleniowskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których udział wzięło ok. 35 
uczestników. 

Naszą szkołę reprezentowali: Agnieszka Sarzyńska, Malwina Kwiatkowska, Wiktor 

Jackowski oraz Aleksander Kamiński. 

Podczas zawodów pływacy mogli się zmierzyć w czterech konkurencjach 

indywidualnych: 

• 50m stylem grzbietowym, 

• 50m stylem dowolnym, 

• 50m stylem klasycznym, 

• 50m stylem motylkowym/ 

• i jednej drużynowej. 

 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=129:sportowe-sukcesy-naszych-uczniow&catid=78&Itemid=435
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Dziewczyny w swoich kategoriach nie miała sobie równych, zdobywając trzy złote medale. 

Agnieszka w stylu dowolnym i motylkowym natomiast Malwina w stylu klasycznym. Wiktor również 

w pięknym stylu wywalczył trzy medale-złoto w delfinie, srebro w żabce oraz brąz w kraulu. 

W sztafecie 4x50m nasza drużyna popłynęła po brąz. 

 Celem zawodów była popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej 

i spędzania wolnego czasu, umożliwienie sprawdzenia umiejętności pływackich uczniów w rywalizacji 

sportowej oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na rozwój zainteresowań pływackich. 
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 Drużyna naszych siatkarek (Agnieszka Sarzyńska, Natalia Pabisiak, Magdalena 

Lewandowska, Natalia Pabiś, Patrycja Machol, Roksana Zamiatowska, Magdalena Olejnik, 

Paula Gadzalińska, Weronika Modrzejewska) reprezentująca  barwy ZSO wygrała  Ligę Piłki 

Siatkowej Dziewcząt pokonując zespoły z  ZSP i ZSO nr 1 w Nowogardzie. Siatkarki rozegrały od 

października 2016r. sześć spotkań podczas wizyt w każdej ze szkół. Nasza uczennica Natalia Pabisiak 

przez trenerów i sędziego została uznana za najlepszą zawodniczkę turnieju. 

J. Dzikowska 
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„Komórkomania” w II LO  

25 kwietnia 2017  

„Akcja „KOMÓRKOMANIA” to nie moda na lepszy model telefonu, to moda na uratowanie 

komuś życia za pomocą komórek. Nie tylko tych, które nosi się w kieszeni – tych, które nosi się 

w swoim ciele”. 

 

21 kwietnia 2017r. odbył się finał „Komórkomanii”, poprzedzony prezentacjami we wszystkich 

klasach naszej szkoły. Wolontariusze, uczniowie klas drugich, starannie i szczegółowo opowiadali 

o działalności fundacji DKMS. Fundacji mającej na calu pomoc jak największej liczbie pacjentów 

poprzez rekrutowanie, motywowanie i utrzymywanie dawców komórek macierzystych. Jest to jeden 

z największych ośrodków dawców szpiku w naszym kraju. 

W ubiegły piątek od godziny 9:00 do 14:00 w sali teatralnej czekaliśmy na potencjalnych 

dawców.  Okazało się, iż mamy w szkole chętnych, by pomagać innym w tym zakresie. Kilkunastu 

uczniów i nauczycieli zgłosiło się, zarejestrowało i oddało swój materiał do badania. Teraz tylko 

pozostało czekać na odnalezienie genetycznych bliźniaków! 

We wszystkich działaniach naszych wolontariuszy pomagała pani Elżbieta Baran oraz pani 

Małgorzata Martyniuk. Dzięki tej akcji mieliśmy okazję uświadomić naszym licealistom 

i nauczycielom ważność kwestii oddawania szpiku i komórek macierzystych. Niektórych udało nam się 

zachęcić do podjęcia działań w tym kierunku. Podczas całej „Komórkomanii” zbierane były również 

pieniądze na wsparcie działań fundacji. Chętni mogli wpisać się na listę darczyńców lub anonimowo 

wspomóc Bazę Dawców Komórek Macierzystych w Polsce. 

Wiktoria Piasecka kl. II b 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=130:komorkomania-w-ii-lo&catid=78&Itemid=435
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Spotkanie z poezją  

27 kwietnia 2017 

 

Finał wojewódzki 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbywał się w dniach: 

22-23 kwietnia w Piwnicy przy Krypcie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W tym 

najważniejszym dla recytatorów konkursie, spotkali się laureaci eliminacji rejonowych. Naszą szkołę 

godnie reprezentowali pasjonaci sztuki mówienia: Jakub Kazuba z klasy IIa i Dominika Rasińska 

z klasy IIIb. Dla Dominiki było to w pewien sposób pożegnanie z recytacją w liceum, ale na pewno nie 

pożegnanie ze słowem i sceną. Życzymy jeszcze wielu teatralno - literackich sukcesów, już poza 

murami szkoły. 

I.K. 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=131:spotkanie-z-poezja&catid=78&Itemid=435
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Festiwal nauki w IILO 

27 kwietnia 2017  

 

II LO  - TO JEST TO! 

Takie hasło witało gości, którzy przybyli 25 kwietnia 2017 roku na tzw. dzień otwarty. Twórczą 

atmosferę i pozytywne zamieszanie jakie panowało tego dnia, dało się odczuć już po przekroczeniu 

progu budynku szkoły. Szkolne forum zamieniło się w prawdziwy festiwal różności. Stoiska klas 

i stoiska tematyczne (językowe, astronomiczne, geograficzne) prześcigały się w atrakcjach, oferując 

różne intelektualne zagadki, m.in.: gry i zabawy logiczne, połamańce językowe, zadania na 

spostrzegawczość. Można było zagrać w kultową grę "językowy wisielec", poczynić obserwacje przez 

binokular, obejrzeć pokaz pierwszej pomocy, wykonać doświadczenie chemiczne, a nawet nawiązać 

połączenie krótkofalarskie. W sali teatralnej muzyczne rytmy przeniosły w nastrój zadumy i poezji, 

piwniczny klimat zapraszał w świat piękna słów i magii teatru. Na hali sportowej emocji dostarczał 

rozgrywany mecz, a poszukujący silniejszych wrażeń mogli oddać strzał na strzelnicy. Dla wszystkich 

zwiedzających szkołę zwieńczeniem przeżyć był apel przygotowany przez uczniów. Prowadzący 

zapoznali bardziej konkretnie z ofertą liceum, prezentując poszczególne profile klas, przedstawiając 

prezentację multimedialną i filmik reklamujący oraz w iście kabaretowy sposób, z poczuciem humoru, 

zapoznając z gronem nauczycielskim i panującą w szkole atmosferą, zaś maturzyści zatańczyli ostatni 

taniec na wesoło. Na zakończenie ogłoszone zostały wyniki konkursów Pitagoras i English is Simple. 

Niepowtarzalną oprawę uroczystości zapewniły dziewczęta, które w kostiumach teatralnych 

przechadzały się z właściwym sobie wdziękiem, częstując wszystkich muffinkami we wszystkich 

możliwych smakach (uczniowie samodzielnie upiekli ich prawie tysiąc!). 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=132:festiwal-nauki-w-ii-lo&catid=78&Itemid=435
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W roku szkolnym 2017/2018 II LO w Nowogardzie oferuje naukę w trzech pierwszych oddziałach 

o profilach: matematyczno-politechnicznym, przyrodniczo-medycznym i medialno-prawnym. Profil 

medialno-prawny stanowi poszerzenie dotychczasowej ofert klasy humanistyczno-prawnej.  

Wychowawcami zostają: Maja Stelmaszak, Marek Dobrowolski i Izabela Koladyńska. Wszystkie 

informacje związane z rekrutacją znajdują się w okolicznościowym wydawnictwie. 

 

Zapraszamy trzecioklasistów! 
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Błękitny Patrol  

27 kwietnia 2017  

 

27 kwietnia 2017 roku uczniowie klas pierwszych wzięli udział w warsztatach przygotowanych 

przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze w Goleniowie pod nazwą „Błękitny Patrol”. 

Ratownicy propagowali wśród uczniów zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą. Omówione 

zostały niebezpieczeństwa czyhające na nierozważnych uczestników letniego wypoczynku. Zajęcia 

rozpoczęły się od krótkiego wykładu dotyczącego algorytmu postępowania resuscytacyjnego. Pozostała 

część spotkania miała charakter praktyczny. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, które ćwiczyły rzut 

liną, resuscytację krążeniowo – oddechową, pozycję bezpieczną, obsługę apteczki pierwszej pomocy 

w różnych zdarzeniach oraz zasady bezpieczeństwa wodnego. Ciekawa forma zajęć z zastosowaniem 

elementów multimedialnych powodowała, że uczestnicy uczyli się w trakcie zabawy. Każdy z nich 

warsztatów otrzymał dyplom potwierdzający uczestnictwo w zajęciach. 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=133:blekitny-patrol&catid=78&Itemid=435
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Niesamowity Dzień Przedsiębiorczości!!!  

29 kwietnia 2017  

26 kwietnia 2017 roku, uczniowie klas pierwszych i drugich II Liceum Ogólnokształcącego wzięli 

udział w „Dniu Przedsiębiorczości”. 

 

Jest to jedyny dzień w roku, gdzie uczestnicy mogą spróbować swoich sił w zawodzie, który chcą 

w przyszłości wykonywać. Działa to na zasadzie jednodniowej praktyki czy oprowadzenia po naszym 

przyszłym stanowisku pracy. Uczniowie wybrali bardzo różnorodne miejsca pracy. Od Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego czy Komisariatu Policji w Nowogardzie do korporacji 

reklamowej w Poznaniu czy studia filmowego w Warszawie. 

Uczestnicy Dnia Przedsiębiorczości byli bardzo zadowoleni z tego dnia. Mogli sprawdzić swoich 

sił i nabrać motywacji do nauki w wybranym kierunku, aby znaleźć się na praktykowanym miejscu 

pracy. Taki dzień może okazać się potężnym rozrusznikiem do pracy, po to aby po szkole znaleźć się 

tam, gdzie byśmy chcieli się znaleźć. 

Uczniowie klasy Ic, Przemysław Rogin i Jakub Białczak, odwiedzili studio filmowe, produkujące 

rozmaite materiały wideo, w tym realizujące program technologiczny, dla jednej z największych stacji 

telewizyjnych w Polsce.  

Kierownik tej o to firmy wypowiadali się o wizycie naszych uczniów następująco: 

„Przemek od dłuższego czasu wykazuje inicjatywę pomocy przy wielu realizacjach związanych 

z produkcjami YouTube Kuby Klawitera, tym samym przyczyniając się do rozwoju Klawiter 

Media. Dzięki obecności Przemka i Jakuba w naszej firmie, w Dniu Przedsiębiorczości, udało 

nam się dowiedzieć wielu istotnych dla funkcjonowania programu („Nowy Gadżet” TVN 

Turbo) rzeczy związanych z programem z perspektywy widza, zza drugiej strony ekranu. 

Dzień, który u nas spędzili był pełen rozrywki intelektualnej, ale również okresem wzajemnego 

sprawdzenia jak nasze produkcje są postrzegane przez widzów w kategorii wiekowej 16 - 24. 

Dziękujemy za miłą współpracę!  

Patrycja Szebla 

Producent Wykonawczy Klawiter Media.”  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=137:niesamowity-dzien-przedsiebiorczosci&catid=78&Itemid=435
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Zakończenie klas 3  

30 kwietnia 2017  

„Przed nami świat. I ścieżki, które nasz zaznaczy ślad...” 

Dwudziesty pierwszy rocznik absolwentów opuszcza mury II Liceum w Nowogardzie 

 

W piątkowe popołudnie 28 kwietnia 2017 roku na forum zgromadzili się po raz ostatni uczniowie klas 

trzecich. Towarzyszyli im bliscy i znajomi oraz młodsi koledzy, którzy żegnali ich i z lekką nutką zazdrości 

życzyli powodzenia w dorosłym życiu. 

Tradycyjnie ostatnie spotkanie z absolwentami rozpoczęto od wręczenia świadectw z wyróżnieniem i listów 

gratulacyjnych dla rodziców najlepszych uczniów II LO. Te wzruszające, pełne dumy chwile przeżyli w tym roku 

rodzice Hanny Czury, Moniki Zagórowskiej, Oliwii Surowskiej, Aliny Kowalskiej i Mateusza Tamborskiego. 

Tradycją II LO jest fundowanie przez Radę Rodziców jednorazowego stypendium dla absolwentów 

z największymi osiągnięciami. W tym roku pani Magdalena Soroka-Banasiak, przewodnicząca Rady Rodziców, 

wręczyła stypendium Hannie Czurze i Dominice Rasińskiej. 

Najbardziej wyróżniający się uczniowie, nie tylko wynikami w nauce, ale także swoją aktywną, pełną pasji 

postawą, która zaowocowała osiągnięciami w konkursach i olimpiadach, pozostawili swój podpis w Złotej 

Księdze. Byli to Hanna Czura, Dominika Rasińska, Monika Zagórowska, Natalia Pabiś, Oliwia Surowska, Alina 

Kowalska, Mateusz Tamborski i Paweł Gnitecki. Pani Jolanta Grygowska odczytała wpisy do Księgi. Długo to 

trwało,  ale też i było, co czytać.  Bardzo owocnie zakończyli swój pobyt w szkole tegoroczni maturzyści. 

Jak zwykle nadeszła kolej również na sportowców. Liczne grono uczniów udzielających się na niwie 

sportowej otrzymało od pani Dzikowskiej i pana Jackowskiego drobne upominki. Tytuł Najlepszego Sportowca 

II LO i pamiątkową statuetkę otrzymała Agnieszka Sarzyńska. 

Wychowawcy klas - Anna Sienkiewicz (kl. IIIA), Jolanta Grygowska (kl. IIIB) i Elżbieta Lignarska (kl. IIIC) 

– wręczyli świadectwa ukończenia szkoły pozostałym uczniom. Po raz ostatni zostały odczytane listy klas, 

zrobiono pamiątkowe zdjęcie i … to koniec? Nie, to początek wędrówki w dorosłość. Wszyscy absolwenci już za 

klika dni przystąpią do matury. Przed nimi ogromne wyzwania, trudne decyzje. Matura, studia, praca – po prostu 

życie. Życzymy im wszystkim wielu słonecznych chwil w tym dorosłym życiu. I tego, żeby każdy „zaznaczył na 

ścieżkach życia SWÓJ ślad...”

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=145:zakonczenie-klas-3&catid=78&Itemid=435
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