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Na przyjęciu u ambasadora USA  

12 marca 2018 

  

Finały konkursu I Know America 2018 to nie tylko zmagania konkursowe, to także 
czterodniowy pobyt w Warszawie wypełniony różnorodnymi działaniami. 

Rozpoczęły go 27 lutego warsztaty kulinarne, w trakcie których razem z zastępcą attaché 
ds. kultury Scottem Whitmore’em mieliśmy przyjemność przygotować (i zjeść) smakołyki kuchni 
amerykańskiej. 

Przedpołudnie 28 lutego to intensywne zmagania trzeciego etapu konkursu – wypowiedź 
w języku angielskim na wylosowane dwa tematy z puli 95 zagadnień przygotowanych przez 
ekspertów Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Natomiast popołudnie to relaks przy dobrym 
obiedzie w indyjskiej restauracji, a następnie wystawa na Stadionie Narodowym. Wieczór 
spędziliśmy w Teatrze Narodowym oglądając spektakl „Elementarz.” 

1 marca – dzień spędzony na uczestnictwie w warsztatach antydyskryminacyjnych w 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, na których podjęliśmy takie tematy jak: dialog 
międzykulturowy, mowa nienawiści, integracja i rozwój komunikacji w grupie. Mogliśmy również 
zwiedzić część wystawy czasowej poświęconej wydarzeniom marca 1968 roku. Wieczór 
spędziliśmy zajadając się autentycznym amerykańskim jedzeniem i napojami w amerykańskiej 
restauracji „TGiFridays” 

2 marca zaczęliśmy od zwiedzania American School of Warsaw - prywatnej amerykańskiej 
szkoły typu non-profit, w której uczą się dzieci z rodzin amerykańskich i innych krajów 
mieszkających w Warszawie. W trakcie wizyty mieliśmy okazję podpatrzeć, jak uczą się licealiści 
i wziąć udział w zajęciach z Global Politics prowadzonych przez p. Alana Jamesa. Spotkaliśmy się 
również z p. Janem Cieńskim, dziennikarzem z serwisu Politico Europe, z którym dyskutowaliśmy 
na temat nowej ustawy IPN. Dzień zakończył się przyjęciem w rezydencji Johna C. Law, zastępcy 
ambasadora USA, i rozdaniem dyplomów. 

Maciej Maziarz, laureat I Know America 2018 

 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=187:na-przyjeciu-u-ambasadora-usa&catid=78&Itemid=435
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Konkurs I Know America 2018 wspominam jako coś wartego udziału, a także przyłożenia 
się w postaci własnej pracy. Naładowany pozytywnymi emocjami, uczestniczyłem 
w kilkudniowym spotkaniu laureatów i finalistów i nie zawiodłem się! 

Pomimo trudu, który musiałem włożyć w pisanie eseju i zdobywanie wiedzy niezbędnej 
do sporządzenia go, nie bałem się poszerzyć jej również w bardziej kreatywny sposób, dzięki 
warsztatom antydyskryminacyjnym w Muzeum Historii Żydów Polskim POLIN, czy też lekcji w 
American School of Warsaw. 

I Know America to nie tylko okazja do nauczenia się czegoś pożytecznego (m.in. jak 
poprawnie napisać esej), czy głębszego zasmakowania kultury amerykańskiej, lecz również 
nawiązania znajomości z wartościowymi, ciekawymi ludźmi. Pomimo krótkiej ilości czasu 
spędzonego ze sobą, wszyscy uczestnicy przełamywali lody błyskawicznie i zacieśniali więzi. 

Sebastian Feledyn, wyróżniony w finałach I Know America 2018 
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Zwiedziliśmy cały świat!  

12 marca 2018 

 

Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy 

dotarliśmy do mety […]. Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj 

choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej 
(Ryszard Kapuściński) 

10 marca 2018 roku mieliśmy okazję gościć na Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej 
w Berlinie (Internationale Tourismus-Börse). Jest to niezwykle ważne wydarzenie dla branży 
turystycznej i doskonała atrakcja dla wszystkich zwiedzających. Na blisko 160 tysiącach metrów 
kwadratowych zaprezentowało się ponad 180 krajów, których przedstawiciele urzekali  strojami, 
muzyką, tańcem i licznymi gadżetami reklamowymi. Targom ITB towarzyszyło także wiele 
koncertów, pokazów i warsztatów. 

 

Zapachy Afryki i smaki Azji zawładnęły naszymi zmysłami, a rozmowy i serdeczne uśmiechy ludzi 
z najdalszych zakątków Ziemi wypełniły ten dzień masą wspomnień. To wystarczyło, żeby nas 
zainspirować i wywołać chęć podróżowania!  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=188:zwiedzilismy-caly-swiat&catid=78&Itemid=435
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Artystyczne czytanie prozy i poezji obcojęzycznej  

12 marca 2018  

 

Dnia 12 marca 2018 roku z Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie odbył się XIV Powiatowy 
Konkurs „Artystycznego czytania prozy i poezji obcojęzycznej”. Do konkursu przystąpiło 
28 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu goleniowskiego. Uczestnicy mieli 
okazję zaprezentować wybrany fragment prozy lub poezji w języku angielskim, niemieckim, 
rosyjskim lub hiszpańskim. Przedstawione teksty były ciekawe, a ich interpretacje często 
niekonwencjonalne. Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego, Wiktoria Pawłowska, kl.IC, na 
ten dzień wybrała fragment kultowej powieści Agathy Christie „Morderstwo w Orient Expressie”. 
Trzymająca w napięciu fabuła, nieoczekiwany zwrot akcji, całość uzupełniona odpowiednią siłą 
i barwą głosu oraz czystością wypowiedzi sprawiły, że prezentacja Wiktorii otrzymała 
wyróżnienie.  Serdecznie gratulujemy! 

K. Durska 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=189:artystyczne-czytanie-prozy-i-poezji-obcojezycznej&catid=78&Itemid=435
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Przyjazne dusze w teatrze  

16 marca 2018 

 

Spektakl Teatru Polskiego Przyjazne dusze to bardzo dobra propozycja na spędzenie 
wolnego czasu. Refleksyjny temat, zapraszająca do relaksu scenografia, mądre przesłanie, 
pogodny nastrój, wzruszające sceny i do tego zaprzyjaźnieni aktorzy w najlepszych odsłonach. 
Trochę smutku, trochę śmiechu, trochę zabawy i więcej refleksji. Eschatologiczne pytania i 
metafizyczne tajemnice. Wśród takich dusz – duchów, uczniowie klasy I c spędzili kolejny, tym 
razem piątkowy marcowy wieczór w teatrze. A po spektaklu kwiaty na scenie wręczone pani 
Małgorzacie Iwańskiej, potem trochę tajemnicy teatru z drugiej strony kurtyny. I oczywiście już 
prawie rodzinna fotografia. 

I.K. 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=190:przyjazne-dusze-w-teatrze&catid=78&Itemid=435
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Moc naukowców 2018  

17 marca 2018 

 

16 marca klasy  Ia, Ib oraz IIIa wzięły udział w Dniach Otwartych  Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technicznego pt. „Moc Naukowców”. 

Klasa  Ia odwiedziła Wydział Budownictwa i Architektury, gdzie posłuchała ogólnego 
wykładu o WBiA, wzięła udział w warsztatach „Niezależnie jakie były czasy, u nas zawsze się 
przelewa” oraz w pokazach w Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Konstrukcji Betonu. 
Następnie uczniowie udali się na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki i zobaczyli tam 
pokazy: „Czy plastik daje się spawać?” oraz „Mikroskop SEM”.  Ostatnim punktem wizyty tej klasy 
był Wydział Elektryczny i udział w wykładzie „’Zabawki’ w przemyśle” oraz pokaz manipulatorów 
przemysłowych, robotów mobilnych, komputerów przemysłowych  i programowalnych 
systemów sterowania.  

 

 Klasa Ib postanowiła spędzić czas na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, 
gdzie zostały zaprezentowane kierunki studiów na uczelni. Uczennice wzięły udział m.in. 
w warsztatach „Kropla wody tętni życiem”, „Wędrówka DNA w polu elektrycznym”, „Metody 
identyfikacji roślin będących pod ochroną”. 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=191:moc-naukowcow-2018&catid=78&Itemid=435
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Klasa IIIa zdecydowała się natomiast na zwiedzenie Wydziału Ekonomicznego i udział 
w wykładzie pt. „Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości społecznej – prezentacja dostępnych 
źródeł finansowania” oraz zwiedziła Wydział Architektury i Budownictwa, gdzie uczniowie 
posłuchali ogólnego wykładu o WBiA oraz uczestniczyli m.in. w „Warsztatach z modelowania 3D”. 

Profesjonalnie przygotowana „Moc naukowców” z pewnością zachęciła naszych uczniów 
do studiowania w murach tej uczelni. Żeby jednak wybrać konkretny kierunek studiów 
należałoby na konkretnym wydziale spędzić chociaż kilka godzin, ponieważ czuliśmy niedosyt 
spowodowany brakiem czasu. 

Uczniów pozostałych klas, którzy nie wzięli udziału w „Mocy naukowców” zachęcamy do 
zapoznania się z broszurami informacyjnymi na temat ZUTu. Są one dostępne w czytelni 
i bibliotece szkolnej. 

M.S. 
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#komórkomania  

21 marca 2018  

 

16 marca 2018r. odbył się już drugi w naszej szkole finał akcji „komórkomania” 
zainicjowany przez fundację DKMS, która zajmuje się rekrutowaniem, utrzymywaniem 
i motywowaniem dawców komórek macierzystych. Wolontariusze, w ciągu tygodnia 
poprzedzającego finał akcji, opowiadali we wszystkich klasach o działalności fundacji. 
Dodatkowo każdy mógł wspomóc fundację Bazy Dawców Komórek Macierzystych w Polsce, 
wrzucając do puszki pieniądze. Wówczas można było wpisać się na listę darczyńców. Część osób 
wolała jednak pomóc anonimowo. 

 
W sali teatralnej pomagaliśmy wypełniać formularze i pobierać wymazy od potencjalnych 

dawców. Chętnych nie brakowało. Uczniowie klas drugich i trzecich byli bardzo chętni do 
niesienia pomocy i odnalezienia swojego genetycznego bliźniaka. 

Cała akcja przebiegała pod czujnym okiem pani Elżbiety Baran, która była opiekunem tego 
projektu. Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie oraz nauczyciele mogli zgłębić temat 
działalności fundacji DKMS, jak również kwestii oddawania szpiku i komórek macierzystych. 
Dodatkowo poznali metody pobierania szpiku do przeszczepu i wszelkie kroki, jakie musi podjąć 
potencjalny dawca. 

Wiktoria Piasecka, kl. 3B  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=192:komorkomania&catid=78&Itemid=435
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Dzień Liczby π - 3.14, czyli 14 marca  

22 marca 2018 

 

14 marca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień liczby π. Jak co roku 
nasza szkoła przyłączyła się do tych obchodów. 

Konkurs Recytacji Cyfr Liczby π 

Wygrała Wanessa Noryca, która bezbłędnie podała imponującą liczbę 260 (!!!) cyfr 
rozwinięcia dziesiętnego liczby pi.  Wicemistrzynią została Paulina Krzysztoszek z wynikiem 
158 (!) cyfr rozwinięcia dziesiętnego. 

 Happening na forum szkoły: Igła Buffona, czyli jak oszacować liczbę π? 

Igła Buffona - doświadczenie, oparte na prawdopodobieństwie geometrycznym, cieszyło 
się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem wielu osób. Uczniowie rzucali drewniane 
igły na linie równoległe. Eksperyment ten pozwolił prowadzącym i uczestnikom wyznaczyć 
wartość liczby pi przez wykonanie serii doświadczeń. 

Wynik naszego eksperymentu: π=3,(116883) . Niezłe osiągnięcie! Błąd względny to tylko 9% 

 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=193:dzien-liczby-pi-3-14-czyli-14-marca&catid=78&Itemid=435
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 Podczas dwóch długich przerw uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się z prezentacją 
multimedialną na temat liczby π na forum szkoły. 

 A także...  

Pyszne, domowe wyπeki za mały πeniążek- symboliczną złotówkę - można było kuπć.  

 

Dochód na szczytny cel - karma dla πesków ze schroniska.  

Patronat honorowy akcji – Liczba π. Ze sprzedaży uzyskaliśmy 355 złotych. 
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„Teatr mój widzę ogromny…”  

 28  marca 2018  

 

28 marca w naszym liceum odbyło się  Szkolne Czytanie „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego.   

Fragmenty dzieła zostały zaprezentowane przez klasę IIc w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Teatru 2018.  

 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=194:teatr-moj-widze-ogromny&catid=78&Itemid=435
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Elektrownia Dolna Odra  

03 kwiecień 2018 

 

22 marca uczniowie klasy IIA wraz z opiekunami p. Szymonem Grygowskim i p. Leszkiem 
Becelą udali się na jednodniową wycieczkę do elektrowni Dolna Odra. Celem głównym było 
dokładne poznanie procesu technologicznego powstawania prądu elektrycznego, począwszy od 
hałd węgla kamiennego a skończywszy na transformatorach generujących ogromne napięcia. 
Mogliśmy dokładnie przyjrzeć się pracy takich urządzeń jak: młyny węglowe, kondensatory pary 
wodnej, turbiny parowe, generatory prądu czy transformatory wielkiej mocy. 

Elektrownia Dolna Odra oprócz produkcji prądu elektrycznego wytwarza również 
energię w postaci ciepła, zaopatrując w nie m. in. Gryfino. Zostaliśmy również poinformowani 
o niebezpieczeństwach i wypadkach, które mogą wydarzyć się na terenie elektrowni. Ciekawym 
elementem programu było podziwianie panoramy okolicy z dachu elektrowni, który znajduje się 
na wysokości 55 metrów. W końcowej części wycieczki udaliśmy się do restauracji KFC na 
upragniony ciepły posiłek.  

SG 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=195:elektrownia-dolna-odra&catid=78&Itemid=435
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Warsztaty matematyczne 2018  

07 kwietnia 2018  

 

10 marca i 7 kwietnia 2018 w naszym Liceum odbyły się warsztaty matematyczne 
przygotowujące do matury zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. 

W obu turach warsztatów wzięło udział około 40 uczniów klas trzecich. 

Uczniowie od godziny 9 do 15 rozwiązywali arkusze maturalne pod merytoryczną opieką 
p.  Elżbiety Janiak i Magdaleny Motały. 

 

 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=186:matura-2018&catid=78&Itemid=435
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Dzień przedsiębiorczości 2018  

11 kwietnia 2018 

 
Uczennice Ic Zuzanna Putkowska, Hanna Kosakiewicz, Agata Chlebicka, Wiktoria Szafran, 

 Agata Mamysz w redacji. 

21 marca w ramach ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości licealiści mieli okazję bliżej 
poznać specyfikę pracy w danym zawodzie i zweryfikować swoje wyobrażenia na ten temat. 
Mogliśmy poznać predyspozycje, umiejętności oraz wykształcenie potrzebne do wykonywania 
zawodu. My, odbywając wizytę w redakcji gazety, miałyśmy za zadanie zapytać naszych 
rówieśników czym dla nich jest owy dzień oraz o odczucia im towarzyszące. Wszyscy zgodnie 
stwierdzili, że Dzień Przedsiębiorczości jest miłym doświadczeniem, przyjemnością, ale wiąże się 
także z ciężką pracą. Poczuliśmy na własnej skórze trudy wybranych przez nas zawodów. Pytając, 
czy jest to dobra inicjatywa, usłyszałyśmy zdecydowane TAK! Wielu z nas utwierdziło się tylko 
w przekonaniu, że zawód, który wybrali to droga dla nich i chcą nią podążać. 

 

Opiekun tego projektu w naszej szkole, p. Jolanta Grygowska zapewniła, że z chęcią nadal 
będzie się angażować w organizację Dnia Przedsiębiorczości, więc możemy być pewni, że takich 
dni będzie więcej. 

Hania K. Ic  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=196:dzien-przedsiebiorczosci-2018&catid=78&Itemid=435
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Konkurs geograficzny  

11 kwietnia 2018  

 

7 kwietnia w Akademii Morskiej w Szczecinie 3 przedstawicieli klasy IIa reprezentowało 
nas w eliminacjach "Wojewódzkiego konkursu geograficznego i nautologicznego". 

Czekamy na wyniki. 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=197:konkurs-geograficzny&catid=78&Itemid=435
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Nie znam roli, którą gram  

12 kwietnia 2018 

 
Międzynarodowy Dzień Teatru to doskonała okazja do zaakcentowania teatralnych 

pasji. W tym roku szkolnym do obchodów tego święta włączyła się także klasa Ic. Nie lada 
zdziwienie budziła grupa humanistów, która na forum szkoły na długiej przerwie zorganizowała 
swoisty performance. Czarny strój, czerwony element i tajemnicza maska - budziły 
zainteresowanie, intrygowały i wywoływały zdumienie wśród szkolnej społeczności. Kto jest 
aktorem a kto widzem? Na jakiej scenie gramy? Kto rozdaje role? Kto układa to widowisko? Co 
skrywa maska? Teatr od zawsze splatał się z życiem, różne są tylko formy i środki pokazujące tę 
zależność. I zadawał pytania. Czasem wystarczy trochę pomysłowości i chęci, by zwykłą szkolną 
przerwę zamienić w teatralne widowisko. Obchody święta teatru odbyły się w środę 
28 marca 2018 r. 

 

IK 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=198:nie-znam-roli-ktora-gram&catid=78&Itemid=435
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XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

18 kwietnia 2018 

 

"Przyroda bez nas może istnieć. My bez niej nie..." 

14 kwietnia 2018 roku w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie odbył się finał 

wojewódzki XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Głównym organizatorem olimpiady była Liga 

Ochrony Przyrody w Szczecinie, a patronat honorowy nad eliminacjami wojewódzkimi objął Członek 

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Ryszard Mićko. W olimpiadzie o charakterze 

interdyscyplinarnym II Liceum Ogólnokształcące reprezentowała uczennica z klasy II B Aleksandra 

Natow. Uczennica musiała wykazać się znajomością bieżących podstaw prawnych, ochrony 

środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią 

i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie. Olimpiada składała się z dwóch etapów. 

W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test składający się z 50 pytań. Uzyskany wynik 
kwalifikował do etapu drugiego, ustnego. Oli, niestety, nie udało się zakwalifikować do drugiego 
etapu, mimo uzyskania wysokiego wyniku w pierwszej części. 

Życzymy Oli sukcesu w przyszłym roku, a innych zachęcamy do zainteresowania się 
problematyką ekologią. 



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

20 kwietnia 2018 

 

Czytanie sztuką jest…Wiedzą o tym uczestnicy Powiatowego Konkursu na Najlepszą 

Recenzję Książki oraz Artystyczne Czytanie Prozy zorganizowanego, już kolejny raz, przez Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Zadaniem uczestników w pierwszym etapie było napisanie 

recenzji dowolnej książki należącej do literatury pięknej. Następnie autorzy prac zostali zaproszeni do 

udziału w II etapie konkursu, który odbył się 5 kwietnia 2018 roku i polegał na artystycznym odczytaniu 

fragmentu recenzowanej książki. Wśród uczestników turnieju znaleźli się uczniowie tylko dwóch szkół 

nowogardzkich. Naszą szkołę godnie reprezentowały uczennice klasy I c: Adrianna Kukiełka, która 

zaprezentowała prozę Jandy Nelson Oddam ci słońce i to ona okazała się zwyciężczynią konkursu, 

Weronika Gargulińska – recenzująca utwór Nicoli Yoon Ponad wszystko, zajmując czwarte miejsce 

oraz Łucja Uhura, która zapraszała do poszukiwania papierowego miasta, prezentując książkę Johna 

Greena i zdobywając drugie miejsce. 

Jeśli czytanie jest pasją, staje się też sztuką. Podobnie jak pisanie. Cenić należy tych, którzy 

o piękno słowa dbają, dzielą się tym pięknem z innymi, nie wstydząc się widoku z książką w tle. 

 I.K 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=200:konkurs-z-ksiazka-w-tle&catid=78&Itemid=435
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Dzień Otwarty w II LO - 2018  

26 kwietnia 2018  

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji 

 

We wtorek, 24 kwietnia 2018, uczniowie II LO otworzyli drzwi dla uczniów klas trzecich szkół 

gimnazjalnych i ich opiekunów. Ci, którzy do nas przybyli, mogli zapoznać się z nami, naszymi 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=201:dzien-otwarty-w-ii-lo&catid=78&Itemid=435
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w oparciu o stronę internetową: www.zsonowogard.edu.pl/lo2  

 

Rok szkolny 2017/2018  Strona 22 z 29 

nauczycielami oraz poczuć atmosferę naszej szkoły.  Szczegółowo przedstawiliśmy proponowane 

profile klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019: medialno-prawny, przyrodniczo-medyczny 

i matematyczno-politechniczny, oraz ich przyszłych wychowawców.  Uczniowie mogli wziąć udział w 

wielu atrakcjach przygotowanych specjalnie dla nich na ten wyjątkowy dzień. Każdy zwiedzający mógł 

znaleźć coś dla siebie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Na stoisku Cisco Networking 

Academy  uczniowie II LO wyjaśniali zawiłości sieci komputerowych. Wielu urzekła inscenizacja 

teatralna „Miasteczko cud, odsłona druga” przygotowana przez naszych młodych aktorów. Odważni 

spróbowali swych sił w grze historycznej i Chłopskiej Szkole Biznesu. Zainteresowani językami 

obcymi dowiedzieli się o wymianach uczniowskich prowadzonych ze szkołą w Heide oraz 

o międzyoddziałowym nauczaniu języków obcych w naszej szkole. Ci, którzy woleli sprawdzić swoje 

umiejętności fizyczne udali się na halę sportową i do strzelnicy, a ci którzy woleli jedynie ruszyć głową 

wzięli udział w quizach i konkursach tematycznych. Z przyjemnością też wszyscy wysłuchaliśmy 

utworów muzycznych przygotowanych przez uczniów specjalnie na tę okoliczność. 

Tego dnia, zostały również ogłoszone wyniki konkursów Pitagoras oraz English is Simple, 

które odbyły się 27 marca 2018. Laureaci tych konkursów mają zapewnione miejsce w naszej szkole 

poza procedurą rekrutacyjną, a finaliści otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Pitagoras: 

 

Laureaci: 

1. Oślizło Malwina, Gimnazjum nr 2 w ZSO w Nowogardzie 
2. Jędrzej Pokorski, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Nowogardzie 

3. Wąsik Filip, Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Gimnazjalnymi 
w Osinie 

Finaliści: 

1. Aleksandra Kulinicz, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Gimnazjalnymi 
w Nowogardzie 

2. Witkowska Klaudia, Gimnazjum nr 2 w ZSO w Nowogardzie 
3. Paweł Sikora, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Nowogardzie 
4. Julia Burzyńska, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II z Oddziałami 

Gimnazjalnymi w Nowogardzie 
5. Mateusz Rączka, Gimnazjum nr 2 w ZSO w Nowogardzie 
6. Paula Kolibska, Gimnazjum nr 2 w ZSO w Nowogardzie 



Z życia szkoły  
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English is Simple: 

 

Laureaci: 

1. Grzejszczak Krzysztof, Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Golczewie 
2. Kucal Hanna, Gimnazjum nr 2 w ZSO w Nowogardzie 

3. Marciniak Martyna, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Gimnazjalnymi w 
Nowogardzie 

Finaliści: 

4. Gorczyca Laura, Gimnazjum nr 2 w ZSO w Nowogardzie 

5. Rączka Mateusz, Gimnazjum nr 2 w ZSO w Nowogardzie 

6. Dęga Dominik, Gimnazjum nr 2 w ZSO w Nowogardzie 

 

Gimnazjaliści opuszczali mury naszej szkoły z uśmiechami na twarzach, jednocześnie 

zapewniając nas, że ponownie zobaczymy się 1 września. Nam pozostaje jedynie 

odpowiedzieć, …do miłego! W końcu każdy chce odnieść sukces, a naszym zamiarem było 

jedynie ułatwić Wam podjęcie właściwej decyzji. 

K.D., J.G., A.S. 
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Zakończenie klas 3 - 2018  

27 kwietnia 2018  

 

 

 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=202:zakonczenie-klas-3-2018&catid=78&Itemid=435
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W Miasteczku Cud  

27 kwietnia 2018 

 

Pani ma bardzo ładne czerwone usta, ale zdaje mi się, że są troszeczkę pomalowane…. 

- słowa z wiersza Colloquium niedzielne na ulicy stały się motywem przewodnim spektaklu 

poetyckiego przygotowanego na dzień otwarty szkoły. Tekstami m.in.: Juliana Tuwima, 

Agnieszki Osieckiej, Zbigniewa Herberta, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej rozmawiali: 

Jakub Kazuba, Wiktoria Pawłowska, Paulina Skubała, Maria Korszeń, Adrianna 

Kukiełka. W Miasteczku Cud spotkali się także: Agata Chlebicka, Łucja Uhura, Weronika 

Gargulińska, Nikola Paszkiewicz. Zainteresowanie gimnazjalistów odwiedzających szkołę 

przerosło oczekiwania występujących, którzy powtórzyli występ aż pięć razy. I jeszcze długo 

po zasłonięciu kurtyny rozbrzmiewały słowa: …nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty 

bardziej praktycznie do mnie mów… 

IK 

 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=203:w-miasteczku-cud&catid=78&Itemid=435

