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Delegacje trzech miast partnerskich  

04 maja 2018 

 

1 maja gościliśmy w murach II LO przedstawicieli z miast partnerskich Nowogardu: 

z Heide (Niemcy), z Gützkow (Niemcy) oraz z Kävlinge (Szwecja). Urzędnicy zwiedzili szkołę 

oraz poznali osiągnięcia naszych uczniów i system szkolnictwa w Polsce. Ciekawym punktem 

programu były zawody strzeleckie, które wygrała delegacja z Gützkow. 

Gospodarzami szkoły i tłumaczami byli: pani Maja Stelmaszak oraz pan Marek 

Dobrowolski.  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=207:delegacje-trzech-miast-partnerskich&catid=78&Itemid=435
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Archidiecezjalne Dni Młodych 

06 maj 2018 

 

W dniach 1-3 maja grupa uczennic z Gimnazjum nr 2 oraz II LO, pod opieką siostry 

Mirony Fret, brała udział w tegorocznych Archidiecezjalnych Dniach Młodych, które po raz 

kolejny odbyły się w Goleniowie. Uczestnicy nie mogli narzekać na brak zajęć, organizatorzy 

zapewnili różnego rodzaju warsztaty tematyczne, np. teatralne, wokalne, misyjne, medyczne 

itd., a także wiele innych atrakcji: koncertów, spotkań, spektaklów, filmów, konkursów. Jednak 

głównym celem owego wydarzenia miało być wyciszenie i głębsze poznanie wiary, co 

zapewniały wieczorne czuwania, Msze Św., "muzyczne uwielbienia". 

2 maja miał też miejsce przemarsz z okazji Dnia Flagi. Prawie pół tysiąca uczestników 

przemieszczało się ulicami Goleniowa, chcąc uhonorować biało-czerwone barwy narodowe. 

Czas upłynął bardzo szybko, w atmosferze wspólnoty, otoczeniu nowopoznanych ludzi. Mamy 

nadzieję, że w przyszłym roku również zawitamy na kolejnym spotkaniu młodych 

w Goleniowie. 
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„EKOFILM 2018”  

05 maja 2018 

"Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału  
   - tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień." 

James Madison 

 

Od 17 do 24 maja w Nowogardzie odbędzie się XV Ogólnopolski i XI Międzynarodowy 

Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „EKOFILM 2018”. Celem 

festiwalu i imprez towarzyszących jest przegląd twórczości filmowej poświęconej problemom 

ekologii oraz propagowanie zachowań proekologicznych. II Liceum Ogólnokształcące 

aktywnie włączyło się do udziału w różnorodnych działaniach mających na celu edukację 

ekologiczną młodzieży. Jedną z nich był udział w Międzyszkolnym Turnieju Ekologicznym 

zorganizowany przez I LO. Naszą szkołę reprezentowały: Aleksandra Natow, Julia Szyszka 

i Aleksandra Wichurska. Uczennice zajęły I miejsce, w nagrodę otrzymały dyplom i puchar. 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=204:ekofilm-2018&catid=78&Itemid=435
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 W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, pod patronatem merytorycznym 

Nowogardzkiego Domu Kultury, zorganizowany został konkurs gastronomiczny. 

W konkursie, adresowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, udział wzięły: Jowita 

Barszcz, Maja Zborowska, Weronika Szpilska i Weronika Wojtacka. Tematem 

przewodnim części teoretycznej i praktycznej było mleko. Uczniowie musieli wykazać się 

wiedzą na temat jego wartości odżywczych oraz przygotować posiłek związany z tematem 

konkursu. Wiedza i umiejętności kulinarne pozwoliły zespołowi zająć II miejsce. Nagrodą 

w tym konkursie również był dyplom dla zespołu i kubek dla każdego uczestnika. Dodatkowo 

uczestniczki otrzymały książki o tematyce kulinarnej.   

Gratulujemy uczestniczkom konkursów sukcesu, a innych zachęcamy do 

zainteresowania się ekologią i podejmowania kolejnych wyzwań 
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Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja  

05 maja 2018  

"Dniu radości, dniu wesela! 
Jak szeroki polski kraj, 

Niechaj okrzyk w niebo strzela 
Vivat! Vivat! Trzeci Maj! 

Józef  Relidzyński 
  

 

3 maja  2018 r. o godzinie 12.00 pod Pomnikiem Kombatantom RP na Placu Wolności 

odbyły się uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1791 r.). W tym 

dniu przedstawiciele władz samorządowych, delegacje partii politycznych, a także mieszkańcy 

Nowogardu uczestniczyli w złożeniu wieńców i kwiatów. Po złożeniu kwiatów, uczniowie 

II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie Salamon Agata oraz Wąsik Mikołaj wystąpili 

z okolicznościowym przemówieniem. 

I.Pędziwiatr, A.Skowron 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=205:3-maja&catid=78&Itemid=435
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Tak się wygrywa!  

10 maja 2018 

  

W sali kameralnej Opery na Zamku w Szczecinie, w sobotę 28 kwietnia 2018 roku, 

odbył się finał wojewódzki 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. To 

najważniejszy konkurs recytatorski na mapie słownych zmagań i chyba najtrudniejszy, 

szczególnie, że brak wyraźnego podziału na kategorie wiekowe, nie daje równych szans 

licealistom i dorosłym recytatorom. Szczecińskie eliminacje są nie lada wyzwaniem, gdyż 

poziom uczestników od lat jest najwyższy w kraju. Nasze liceum ma długoletnią tradycję 

i swoje zasłużone miejsce w tym konkursie. Tegoroczne eliminacje zakończyły się jednak 

największym jak do tej pory sukcesem, nasi uczniowie zaprezentowali się w wielkim stylu 

i wszyscy zostali nagrodzeni. Laur zwycięzcy przypadł Jakubowi Kazubie (kl. IIa) i to on 

m.in. będzie reprezentował województwo zachodniopomorskie w Ostrołęce. Tytuł laureata 

otrzymała Wiktoria Pawłowska (kl. Ic), a wyróżnienie zdobyła Maria Korszeń, także 

uczennica z klasy Ic. Naszym uczniom towarzyszył absolwent Michał Andrysiak, zdobywając 

tytuł laureata. Wszyscy nagrodzeni zostali przez jurorów pochwaleni za dojrzałość, 

naturalność, dobór repertuaru, interpretację i mądre czarowanie słowem. A sztuka słowa to 

przecież jedna z najpiękniejszych sztuk.  

Finał ogólnopolski w Ostrołęce już w czerwcu. Trzymamy kciuki! 

IK 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=206:tak-sie-wygrywa&catid=78&Itemid=435


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

 

Rok szkolny 2017/2018  Strona 10 z 47 

Śpiewając poezję 

15 maja 2018 

 

Utwory Jacka Kaczmarskiego i Agnieszki Osieckiej, w interpretacji maturzystek 

Wiktorii Bucoń (wokal) i Wiktorii Kozłowskiej (gitara) oraz uczennicy klasy drugiej Ewy 

Dudzińskiej (fortepian), wybrzmiały w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w trakcie 

eliminacji wojewódzkich 63. Ogólnopolskiego Turnieju Poezji Śpiewanej. Turniej jest 

integralną częścią Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Reprezentantki naszego 

liceum śpiewająco zaprosiły na Bal u Pana Boga, pytały kto tak ładnie kradnie i prosiły, by 

jeszcze stał się cud. Konkursowi towarzyszyły warsztaty recytatorskie prowadzone przez 

aktorkę Teatru Starego w Krakowie, wykładowcę Akademii Muzycznej i szkół teatralnych 

panią Monikę Rasiewicz. Udział w tym turnieju jest pięknym powrotem do tradycji, którą przez 

lata wypracowała sobie nasza szkoła. 

IK 
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Szkolenie WOPR – „Błękitny Patrol” 

24  maja 2018 

 

22 maja 2018 roku uczniowie klas pierwszych LO wzięli udział w projekcie edukacyjnym 

„Błękitny Patrol”. Program był skierowany do młodzieży i dotyczył bezpiecznych zachowań 

i profilaktyki nad wodą. Zajęcia zostały przeprowadzone przez ratowników WOPR w Goleniowie. 

W pierwszej części prowadzący spotkanie omówili zakres działalności Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego. W drugiej części uczestnicy zajęć zdobywali wiedzę teoretyczną i pogłębiali 

praktyczne umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz zasad bezpiecznego 

wypoczynku nad obszarami wodnymi. 

 

Uczniowie ćwiczyli m. in. resuscytację krążeniowo – oddechową, pozycję bezpieczną oraz 

doskonalili umiejętność opatrywania ran. Mogli również sprawdzić swoją wiedzę grając w grę 

„Wodomaniacy”. Warsztaty przebiegały w miłej atmosferze, a ich uczestnicy otrzymali dyplom 

uczestnictwa. Uczniowie zadowoleni z miło spędzonego czasu wrócili do klas.  
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Szprotki, Wieloryby i ….Miłość  

29 maja 2018 

  

Słoneczny majowy weekend upłynął dla niektórych uczniów naszego liceum pod znakiem 

pięknego słowa i trzech kardynalnych cnót. Spotkania ze Sztuką Słowa Wiara – Nadzieja –Miłość – 

to konkurs recytatorski, który odbywał się w dniach 18 – 20 maja 2018 roku w Szczecińskim 

Inkubatorze Kultury i w Akademii Sztuki w Szczecinie. Otwarty charakter spotkania sprawia, że w 

konkursowe szranki stają recytatorzy z całego kraju i z różnym recytatorskim doświadczeniem. 

Kategoria Szprotek to nowicjusze na polu recytacji, zaś Wieloryby to osoby mające recytatorskie 

doświadczenie i sukcesy na skalę ogólnopolską. Sama przynależność do tej kategorii jest już dużym 

wyróżnieniem. Prezentacje oceniane są przez specjalistów zajmujących się teatrem, słowem, kulturą 

języka i świadomością sceniczną. Nasi reprezentanci pięknie zaprezentowali się na konkursie, 

zdobywając kolejne laury. W kategorii Szprotek wyróżnienie zdobyła Maria Korszeń (kl. Ic), do 

kategorii Wielorybów zakwalifikowano Jakuba Kazubę (kl. IIa) i Wiktorię Pawłowską (kl. Ic), 

która również została wyróżniona. Trzecią nagrodę w konkursie zdobył Wieloryb – absolwent naszego 

liceum Michał Andrysiak. 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=211:szprotki-wieloryby-i-milosc&catid=78&Itemid=435
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XIV Spotkania ze Sztuką Słowa to około 25 godzin słuchania i mówienia pięknej literatury. I 

niezmierzalny czas literacko-teatralno-kulturowego wychowania. 

I.K. 
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Turniej Chłopska Szkoła Biznesu - IV edycja  

30 maja 2018  

 

11 maja 2018 roku odbyła się IV edycja Turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu o Puchar 

Starosty Goleniowskiego. Głównym organizatorem turnieju jest Lokalna Grupa Działania 

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.  

Chłopska Szkoła Biznesu to symulacyjno-planszowa gra ekonomiczna. Dzięki różnorodności 

możliwych do poruszenia zagadnień (np. z zakresu ekonomii, historii czy wiedzy 

o społeczeństwie) gra może stanowi atrakcyjne narzędzie pracy dla pedagogów, a tym samym 

alternatywę dla tradycyjnych metod nauczania przedsiębiorczości. To interdyscyplinarne 

narzędzie edukacyjne pomaga zrozumieć współczesne zjawiska gospodarcze, rozwija 

kompetencje społeczne i uczy postawy przedsiębiorczej. 

W turnieju wzięli udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych powiatu goleniowskiego. 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=212:turniej-chlopska-szkola-biznesu&catid=78&Itemid=435
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W IV edycji turnieju laureatami trzeciego miejsca są z II Liceum Ogólnokształcącego: 

Maja Kowalska i Julia Piwowarczyk klasa Ib 

wyróżnienie otrzymali: 

1. Jakub Zubek i Filip Olejnik klasa IIb 

2. Michał Buriak i Konrad Laskowski klasa IIa 
3. Aurelia Czaja i Hanna Gargulińska Ib 

Nagrodą dla laureatów jest kilkudniowa wycieczka w czerwcu  2018 r.  do Gdańska. 

Ponadto tytuł finalisty turnieju otrzymali: 

1. Jakub Heland i Kornel Pękala 

2. Wiktoria Bańkowska i Marta Marciniak 
3. Hanna Grybowska i Julia Kondratowicz 

4. Hanna Gargulińska i Maria Korszeń 
5. Wiktoria Górska i Casandra Singer 

J. Grygowska 
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Siatkarki w nowej odsłonie  

30 maja 2018 

  

Drużyna piłki siatkowej dziewcząt zaprezentowała na apelu szkolnym  nowe stroje siatkarskie. 

Dziewczyny, dzięki swojemu zaangażowaniu i przedsiębiorczości, pozyskały część funduszy na zakup 

dwóch kompletów strojów sportowych. Podczas zorganizowanego kiermaszu, sprzedając 

własnoręcznie upieczone słodkości, zebrały aż 900zł. Pozostałą kwotę dofinansowała Rada Rodziców 

oraz sponsorzy, którym gorąco dziękujemy. 

J.Dzikowska 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=213:siatkarki-w-nowej-odslonie&catid=78&Itemid=435
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Zobaczyć – zbadać - zmierzyć, czyli warsztaty nad Sąpólną 

04 czerwca 2018 

 

30 maja uczniowie klasy 2b uczestniczyli w terenowej lekcji geografii. Celem naszych 

warsztatów było dokonanie pomiarów niezbędnych do obliczenia wielkości przepływu, 

płynącej w pobliżu Nowogardu, rzeki Sąpólnej oraz wykonanie przekroju poprzecznego jej 

koryta. 

Chociaż był to wyjątkowo ciepły dzień, bezpośrednia obserwacja rzeki okazała się 

przyjemnym i ciekawym sposobem na sprawdzenie w praktyce wiedzy zdobytej wcześniej 

w szkole. 

Emilia Wierzbicka 
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Molier, Szekspir i powieść idioty...  

08 czerwca 2018 

 

Zajęcia edukacji teatralnej wpisały się na dobre w profil II LO. Zaprzyjaźnieni aktorzy 

właściwie od początku istnienia liceum niezmiennie goszczą w murach szkoły, a właściwie sali 

teatralnej, w której czują się tak dobrze jak w swoich teatralnych przestrzeniach. W tym roku 

szkolnym zagadnienia z dziedziny teatru i dramatu przybliżali nam m. in.: Małgorzata Iwańska, 

Mirosław Kupiec, Leszek Zalewski, Adam Dzieciniak, Jacek Piotrowski, Olga Adamska, 

Sławomir Kołakowski - aktorzy Teatru Polskiego w Szczecinie. Rok edukacji teatralnej 

zakończyliśmy spotkaniem poświęconym teatrowi szekspirowskiemu. I kolejny raz pojawiło 

się egzystencjalne pytanie: (Czy) życie jest tylko przechodnim półcieniem, nędznym aktorem, 

powieścią idioty…  

I.K. 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=215:molier-szekspir-i-powiesc-idioty&catid=78&Itemid=435
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Majówka z Herbertem, czyli na archipelagach słów  

08 czerwca 2018  

 

Bądź wierny idź, czyli majówka z Herbertem - tak brzmiało hasło konkursu 

poświęconego życiu i twórczości jednego z najważniejszych polskich poetów. Organizatorem 

było Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty; zadaniem uczestników przygotowanie 

dowolnej w formie inscenizacji teatralnej. Gala wręczenia nagród odbyła się 04 czerwca 2018 

roku w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Wśród nagrodzonych spektakli 

znalazł się projekt uczniów naszego liceum zatytułowany Na archipelagach. Grupa licealistów, 

wspomagana gościnnym udziałem absolwentów, zdobyła wyróżnienie i odebrała nagrodę 

z rąk Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej Kuleszy. Przygoda 

z Herbertem stała się kolejną, ciekawą, teatralno-literacką lekcją i wpisała się w cykl spotkań 

z panem Cogito. I chociaż wymowny tytuł Na archipelagach akcentuje ciągły brak 

zrozumienia, mimo mówienia tym samym językiem, warto sięgać do twórczości mistrzów, by 

słowa mogły zacząć znaczyć coś więcej. 

W projekcie udział wzięli uczniowie: Weronika Gargulińska kl. Ic, Jakub Kazuba 

kl. IIa, Maria Korszeń kl. Ic, Wiktoria Pawłowska kl. Ic oraz absolwenci: Michał 

Andrysiak, Maciej Kasprzak, Wojciech Koladyński. Opieka nad projektem: Izabela 

Koladyńska i Emilia Wierzbicka. 

Uroczystość rozdania nagród uświetnił występ Macieja Kasprzaka i Grzegorza 

Ziółkowskiego. 

I.K. 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=216:majowka-z-herbertem-czyli-na-archipelagach-slow&catid=78&Itemid=435


Z życia szkoły  
w oparciu o stronę internetową: www.zsonowogard.edu.pl/lo2  
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Wymiana z Gymnasium Heide – Ost  

12 czerwca 2018 

 

Od 1 do 8 czerwca kolejny już raz uczniowie z II LO gościli swoich rówieśników 

z zaprzyjaźnionej szkoły partnerskiej Gymnasium Heide – Ost w Niemczech. Program 

spotkania był bardzo napięty. Oprócz zwiedzania Nowogardu, Szczecina i Kołobrzegu 

uczniowie brali udział w podchodach w lesie, w spływie kajakowym Regą oraz w inscenizacji 

polskiego wesela. Uczestnikom bardzo podobała się nauka poloneza i wizyta w Publicznym 

Przedszkolu nr 3, gdzie dzieci z grupy Kaczuszki zatańczyły m.in. krakowiaka oraz pokazały 

w formie zabawy, co robią na dodatkowych zajęciach z języka niemieckiego. Kolejnym 

ciekawym punktem programu wymiany był projekt historyczny „Skąd pochodzą nasi 

przodkowie?”, który koordynował nauczyciel historii pan Dietrich Vorpahl. Uczniowie grali 

również w baloniadę, obserwowali wybrane przez siebie zajęcia lekcyjne, grali w kręgle oraz 

rozwiązywali zagadki w escaperoomach. 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=217:wymiana-z-gymnasium-heide-ost&catid=78&Itemid=435


Z życia szkoły  
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Wspólnie spędzony tydzień był bardzo intensywny. Nowe przyjaźnie, przełamywanie 

bariery językowej oraz likwidacja stereotypów to tylko nieliczne przykłady na to, że takie 

spotkania są bardzo potrzebne. 

We wrześniu uczniowie z II LO pojadą na rewizytę do Heide. Mamy nadzieję, że  to 

spotkanie będzie równie udane jak to w Nowogardzie.  

M.S. 

 



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

13 czerwca 2018  

 

11 czerwca o godz. 2.00 w nocy 44 - osobowa grupa uczniów z ZSO w Nowogardzie 

wyruszyła na wycieczkę do Niemiec. Celem podróży było miasteczko Soltau niedaleko 

Hamburga, w którym znajduje się największy park rozrywki w północnych Niemczech. Heide 

Park został otworzony w 1978 roku i zajmuje 85 ha powierzchni. Znaleźliśmy tam ok. 50 

różnych atrakcji. Największą popularnością wśród naszych uczniów cieszyły się oczywiście te 

najbardziej ekstremalne atrakcje, m.in. Big Loop, Krake, Flug der Dämonen, Bobbahn czy 

Limit. 

Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy 12 czerwca ok. godz. 2.00 do Nowogardu. 

Naprawdę było warto! 

M.S. 
  



Z życia szkoły  
w oparciu o stronę internetową: www.zsonowogard.edu.pl/lo2  
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III Turniej Historyczny „Szerokim gestem. Zamieszajmy 
w peerelowskim kotle”  

15 czerwca 2018 

 

8 czerwca 2018 r. w Szczecinie odbył się VIII Turniej Historyczny dla szkół 

ponadgimnazjalnych „Szerokim gestem. Zamieszajmy w peerelowskim kotle” organizowany 

przez Instytut Pamięci Narodowej. Wśród blisko czterdziestu drużyn nie zbrakło uczniów 

z II LO. Drużyna w składzie Adrianna Kukiełka Ic, Maria Korszeń Ic i Dawid Margas IIc 

uplasowała się w pierwszej dziesiątce. Reprezentanci naszej szkoły z klasy I a - Jonatan 

Kasperczak, Radosław Kędzierski i Cyprian Sowa także nie zawiedli i znaleźli się tylko 

kilka miejsc niżej. Uczniowie zmierzyli się z pytaniami i zadaniami dotyczącymi polityki, 

kultury, gospodarki i społeczeństwa okresu PRL. W poszczególnych rundach rozwiązywali 

zadania filmowe i muzyczne, w których liczyła się zarówno wiedza, jak i działanie w grupie, 

a także refleks. Zmaganiom towarzyszyła dobra zabawa oraz atrakcyjne nagrody. 

AS 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=219:viii-turniej-historyczny-szerokim-gestem-zamieszajmy-w-peerelowskim-kotle&catid=78&Itemid=435
http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=219:viii-turniej-historyczny-szerokim-gestem-zamieszajmy-w-peerelowskim-kotle&catid=78&Itemid=435


Z życia szkoły  
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Wycieczka klas pierwszych nad Jezioro Nowogardzkie.  

17 czerwca 2018  

 

Tydzień wycieczkowy można interesująco spędzić nie tylko na wycieczkach krajowych 

lub zagranicznych. Udowodniły to klasy pierwsze, które w środowe  przedpołudnie 13 czerwca 

postanowiły z wychowawcami udać się na wycieczkę pieszą nad Jezioro Nowogardzkie. 

Uczniowie mogli nie tylko podziwiać walory krajobrazowe i turystyczne Równiny 

Nowogardzkiej, ale także poznać jej faunę i florę. Młodzież chętnie grała w liczne gry 

plenerowe i integracyjne. Wycieczka zakończyła się wspólnym ogniskiem na „Harcówce”. 

MD 
  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=220:wycieczka-klas-pierwszych-nad-jezioro-nowogardzkie&catid=78&Itemid=435


Z życia szkoły  
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Program militarny na poligonie w Chełmie Gryfickim  

17 czerwca 2018  

 

W dniach 14 – 15 czerwca 25 - osobowa grupa uczniów z ZSO pod opieką pani Mai 

Stelmaszak oraz pana Marka Dobrowolskiego spędziła dobę na poligonie wojskowym 

w Chełmie Gryfickim. Program pobytu obejmował m. in. sprawnościowy wojskowy tor 

przeszkód, zajęcia linowe, paintball, składanie i rozkładanie karabinka AK-47, nocną grę 

taktyczną „Spadochroniarz”, przejazd wojskowym transporterem 6X6 URAL w bardzo 

ciężkim terenie, zakładanie min i rozminowanie terenu, żyroskop, poszukiwanie skarbów oraz 

min przy pomocy elektronicznych wykrywaczy metalu oraz trawersowanie bagien. 

Uczniowie spali pod samodzielnie rozbitymi namioto-pałatkami oraz pełnili warty 

nocne. Bardzo intensywny program przygotowany przez organizatorów wzmagał apetyt 

uczestników, dlatego grochówka wojskowa oraz kiełbaski z ogniska zniknęły błyskawicznie. 

Uczniów zaskoczył z pewnością brak prysznica, który był zastąpiony kilkoma wężami 

ogrodowymi i zlewami. 

Taki pobyt na poligonie będzie jednak niezapomnianą szkołą życia. Mimo ciężkich 

warunków są już chętne osoby, które w przyszłym roku szkolnym chcą wrócić do Chełma 

Gryfickiego na kolejny program militarny. 

MD 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=221:program-militarny-na-poligonie-w-chelmie-gryfickim&catid=78&Itemid=435


Z życia szkoły  
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Pomorska Liga Historyczna 

18 czerwca 2018  

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie II LO brali udział w Pomorskiej Lidze 

Historycznej organizowanej przez Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 

Uniwersytetu Szczecińskiego. Konkurs składał się z pięciu etapów realizowanych przez cały 

rok szkolny. W pierwszym etapie uczniowie zmierzyli się z testem wiedzy na temat Pomorza 

w XVI w.  Realizując kolejne zadania przygotowali lokalną ścieżkę turystyczno- edukacyjną 

oraz przeprowadzili wywiad ze świadkiem historii, Panią Franciszką Kobylińską. Podczas 

jednej z rund uczestniczyli w debatach zorganizowanych na Wydziale Humanistycznym 

Uniwersytety Szczecińskiego. Ostatnim etapem była gra miejska pod hasłem Francuski 

Szczecin. Uczniowie przemieszczając się po Szczecinie brali udział w wykładach, 

rekonstrukcjach historycznych, rozwiązywali testy, a jako podsumowanie czekał na nich quiz 

w Książnicy Pomorskiej. Drużna w składzie: Filip Błaszczyk, Weronika Gargulińska, 

Wiktoria Górska, Maria Korszeń, Adriannna Kukiełka, Mateusz Mijalski oraz Casandra 

Singer z Ic pomyślnie ukończyła II sezon Pomorskiej Ligi Historycznej. 

AS 

  



Z życia szkoły  
w oparciu o stronę internetową: www.zsonowogard.edu.pl/lo2  
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Zajęcia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego  

19 czerwca 2018 

 

13 czerwca 2018 klasa II C wzięła udział w zajęciach zorganizowanych przez Wydział 

Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajęcia zostały przeprowadzone w pięciu blokach 

tematycznych, które miały promować studiowanie któregoś z kierunków lingwistycznych. 

Wykłady prowadzone były przez nauczycieli akademickich, którzy zapoznawali przyszłych 

absolwentów naszej szkoły z kulturą francuską, rosyjską czy także ze sztuką tworzenia filmu 

dokumentalnego. Uczniowie mieli możliwość interakcji ze studentami podczas zajęć z języka 

rosyjskiego, gdzie mogli zadawać pytania związane z kierunkiem, a także studenckim życiem. 

Na sam koniec zajęć została pokazana biblioteka międzywydziałowa, która jest bardzo 

nowoczesna i zaawansowana technologicznie. 

Wykłady przygotowane przez Wydział Filologiczny, w których wzięli udział nasi 

uczniowie, na pewno pomogą w podejmowaniu dalszych edukacyjnych decyzji. 

Dawid Margas. 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=224:zajecia-na-wydziale-filologicznym-uniwersytetu-szczecinskiego&catid=78&Itemid=435


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

 

Rok szkolny 2017/2018  Strona 29 z 47 

Wrocławskie wędrowanie  

21 czerwca 2018  

 

Wycieczka do Wrocławia odbyła się w dniach 14 – 16 czerwca i była dla grupy 

licealistów fantastycznym przeżyciem. Czerwcowe upalne dni (i noce !), urokliwy Wrocław, 

rewelacyjny hotel i entuzjastyczne nastroje stworzyły niepowtarzalną atmosferę. Szukaliśmy 

słynnych krasnali, przyglądaliśmy się panoramie miasta z Katedry Wrocławskiej, 

ocenialiśmy wystawę dyplomową w Centrum Sztuki, wędrowaliśmy po Ostrowie Tumskim, 

zwiedzaliśmy Muzeum Pana Tadeusza, zgłębialiśmy tajemnicę wody w Centrum Wiedzy 

o Wodzie Hydropolis. Wytrwali podziwiali wieczorny pokaz Wrocławskiej Fontanny 

Multimedialnej. Prawdziwe katharsis przyniósł spektakl Makbet w Teatrze Muzycznym 

Capitol. Wszyscy napawali się atmosferą Rynku…. Do pełni radości dodać należy 

rewelacyjny hotel Invite ze wspaniałymi śniadaniami w Menu Motto. Wrocław kusi, czaruje, 

zaprasza…. Fajnie byłoby tam wrócić, chociażby po to, by osobiście podziękować 

absolwentowi naszego liceum Mirkowi Kowalczykowi za to, że dzięki niemu przeżyliśmy 

fantastyczny czas. 

 I.K 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=225:wroclawskie-wedrowanie&catid=78&Itemid=435
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Filmowo, przyjaźnie, medialnie….  

21 czerwca 2018  

 

Tak można powiedzieć o zajęciach edukacji filmowej, które przez cały rok szkolny 

prowadził dla klas medialno-prawnych naszego liceum pan Krzysztof Spór, charyzmatyczny 

dziennikarz filmowy, znawca kinematografii, dyrektor artystyczny Lata z Muzami. Uczniowie 

obejrzeli następujące filmy: Obywatel Kane, Lśnienie, Deszczowa piosenka, Lot nad kukułczym 

gniazdem, Imię Róży, Żywot Briana, Odyseja kosmiczna, Piknik pod Wiszącą Skałą, Wielki 

błękit. Projekcje połączone były z wprowadzeniem do filmu zapoznającym z kulisami 

produkcji, smaczkami i ciekawostkami, nieznanymi historiami związanymi z realizacją i pracą 

na planie. Było różnie: poważnie, tajemniczo, hipnotycznie, psychologicznie, 

montypythonowsko, metafizycznie, strasznie, dramatycznie i muzycznie. Cykl spotkań 

zakończyliśmy, można powiedzieć, medialnie. Był wielki tort i pytania w…. słoiku. 

Podziękowaliśmy za wspaniałą przygodę z dziesiątą muzą i czekamy na przyszły rok. 

I.K. 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=226:filmowo-przyjaznie-medialnie&catid=78&Itemid=435
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Wszystkie drogi prowadzą do RZYMU  

22 czerwca 2018 

 
„Rzym jest miastem, w którym każdy człowiek znajduje swój drugi dom, drugą ojczyznę, 

ojczyznę ducha.” Te słowa przypisuje się poetom angielskim, którzy w okresie romantyzmu dość często 

odwiedzali Wieczne Miasto, szukając w nim natchnienia i śladów tajemniczej przeszłości. 

 
Od 10 do 13 czerwca uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przebywali w Rzymie. 

Przez cztery dni grupa poznawała historię Wiecznego Miasta. Intensywne zwiedzanie było 

poprzeplatane odpoczynkiem, włoską pizzą, makaronem, lodami oraz plażowaniem nad Morzem 

Tyrreńskim. Wszyscy zażyli kąpieli słonecznych i zaaplikowana im została dawka wiedzy, która ich 

wzbogaciła. Do domu wrócili bogatsi o nowe doświadczenia. Cytując uczestników: Rzym zrobił na nas 

olbrzymie wrażenie…weszliśmy do Muzeów Watykańskich, gdzie przechodząc przez kolejne 

pomieszczenia dotarliśmy w końcu do wspaniałej Kaplicy Sykstyńskiej. Robi ogromne wrażenie! Po 

wizycie w miejscu, gdzie odbywa się konklawe ruszyliśmy na zwiedzanie Bazyliki Świętego Piotra. 

Schodziliśmy po słynnych Hiszpańskich schodach do Barcaccia Fountain. I długo oczekiwana 

Fontanna di Trevi, do której wszyscy wrzuciliśmy pieniążka … aby wrócić do Romy…  

Wspaniały Pan Maciek z „Viaggi”, który wszystko wiedział np. gdzie jest kawiarnia 

z prawdziwymi włoskimi lodami w 150 smakach, dokładnie wiemy już co to znaczy ruch jak 

w Rzymie… Mimo że nie każdemu chciało się wracać do Polski, wszyscy z wielką radością 

powitaliśmy naszych bliskich. Wyjazd do Rzymu będziemy wspominać jeszcze przez długi czas. 

Dziękujemy. Grazie!!! 

Uczestnicy  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=227:wszystkie-drogi-prowadza-do-rzymu&catid=78&Itemid=435
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Święto słowa w Ostrołęce  

22 czerwca 2018  

 

Zakończenie roku szkolnego to także czas zakończenia wszelkich działań artystycznych. Rok 

recytatorski zakończył się świętem słowa, które odbywa się corocznie w Ostrołęce i w którym mogą 

wziąć udział tylko najlepsi i najbieglejsi w tej pięknej sztuce. W dniach 13 – 16 czerwca w Ostrołęckim 

Centrum Kultury odbyła się 63. edycja finału Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 

W zmaganiach brało udział ok. 60 recytatorów wyłonionych w drodze eliminacji spośród blisko 

czterech tysięcy osób startujących w pierwszym etapie. Wśród szczęśliwców, laureatów eliminacji 

wojewódzkich, znalazł się uczeń II LO – Jakub Kazuba reprezentujący województwo 

zachodniopomorskie w kategorii młodzieżowej. Prezentacjom konkursowym towarzyszyły 

monodramy oraz warsztaty i wykłady prowadzone przez członków jury, wykładowców Akademii 

Teatralnej w Warszawie, teatrologów, aktorów. Spotkanie z najlepszymi recytatorami w kraju, 

artystyczne wrażenia, cenne zajęcia, kurpiowski klimat tańca i biesiady – to naprawdę prawdziwe 

artystyczne święto, a dla Jakuba wielkie wyróżnienie.  Gratulujemy! 

I.K. 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=228:swieto-slowa-w-ostrolece&catid=78&Itemid=435
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Wycieczka do Gdańska dla laureatów IV Edycji Turnieju 
Chłopskiej Szkoły Biznesu  

22 czerwca 2018 

 

W dniach 18-19 czerwca 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, Hanna Gargulińska i Aurelia Czaja Ib 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, pierwszego dnia: 

Europejskie Centrum Solidarności to wystawa stała, dedykowana historii Solidarności 

i ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-

Wschodniej. Wystawa zajmuje powierzchnię blisko trzech tysięcy metrów kw. pierwszego i drugiego 

piętra. Do prezentacji wykorzystane są tradycyjne metody ekspozycyjne, ale i najnowsze rozwiązania 

technologiczne. Zwiedzający obejrzą eksponaty historyczne, mają także dostęp do projekcji 

przestrzennych i elektronicznych, gdzie zgromadzone są fotografie, filmowe materiały archiwalne, 

dokumenty, mapy, biogramy, kalendaria, wycinki prasowe… 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy na pierwszym piętrze w sali poświęconej strajkom w Sierpniu 1980 

roku. Znajduje się tu m.in. suwnica, na której pracowała Anna Walentynowicz, a w kabinie maszyny 

można obejrzeć wspomnienia inicjatorów strajku. Autentyczne obiekty stoczniowe zyskały nowe 

zastosowanie, stół barowy zamienił się na przykład w interaktywne stanowiska, gdzie przeglądać można 

materiały historyczne. Ponad głowami zwiedzających na kaskach stoczniowców prezentowane są 

archiwalne materiały filmowe. Zagrożenie i wszechogarniająca propaganda komunistyczna oddają 

w tej sali realia życia w kraju demokracji ludowej i kulisy narodzin opozycji wobec totalitarnej 

władzy. Wykorzystane są m.in. dokumenty operacyjne służb bezpieczeństwa oraz wspomnienia 

z Grudnia ’70. Salę zamyka inscenizacja pustego sklepu i fotografie tłumu ludzi stojących w kolejce, 

co było nieodłącznym elementem codzienności PRL.W tej sali poczuliśmy powiew wolności, który 

przyniósł czas między Sierpniem ’80 a wprowadzeniem stanu wojennego, szesnaście miesięcy legalnej 

działalności pierwszego niezależnego związku zawodowego w zniewolonej części Europy. Drogę 

zwiedzania wyznaczał nam biało-czerwony szlak, który w tafli sufitu odbija się w kształcie logo 

związku. Wnętrze wypełnione ludźmi przemienia się w ten sposób w żywe hasło Solidarność. Choć 

sala znajduje się na I piętrze, to jest ostatnim etapem zwiedzania wystawy stałej. To miejsce wyciszenia, 

refleksji i zadumy. Z okien rozpościera się widok na pomnik Poległych Stoczniowców 

1970. Podsycające myśl o wolności przesłanie pielgrzymek Jana Pawła II, aktywne ruchy młodzieżowe, 

odważne dopominanie się przez obywateli legalizacji Solidarności oraz pogłębiający się kryzys 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=231:wycieczka-do-gdanska-dla-laureatow-iv-edycji-turnieju-chlopskiej-szkoly-biznesu&catid=78&Itemid=435
http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=231:wycieczka-do-gdanska-dla-laureatow-iv-edycji-turnieju-chlopskiej-szkoly-biznesu&catid=78&Itemid=435
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gospodarczy, doprowadziły władzę do dialogu z opozycją przy Okrągłym Stole. Następujące po nich 

wybory czerwcowe wprowadziły Polskę na drogę przemian. Zmiany zainicjowane w Polsce pociągnęły 

za sobą przeobrażenia w całym bloku wschodnim. Po upadku systemu komunistycznego, kraje Europy 

Środkowo-Wschodniej weszły na drogę demokracji. 

W konsekwencji rozpadu Związku Radzieckiego powstały nowe, niepodległe państwa.  

W demokratycznym geście zwiedzający dołączają swój karnet w kolorze białym i czerwonym do 

tysięcy innych, tworząc wiecznie żywy znak solidarności.  

 

Drugiego dnia było jeszcze więcej wrażeń… 

Muzeum Emigracji w Gdyni  - jedyne takie miejsce w Polsce!!! 

…poświęcone historii polskiej emigracji. Z inicjatywy władz miasta w historycznym gmachu 

Dworca Morskiego, skąd przez dziesięciolecia wypływały polskie transatlantyki, powstała instytucja, 

która o dziejach wyjazdów i losach Polaków na świecie opowiada w ścisłym związku ze 

współczesnością. Historia emigracji pisze się bowiem każdego dnia. Jej najróżniejsze wymiary 

przedstawia wystawa stała. 

Dlaczego właśnie tu otworzono pierwsze w Polsce Muzeum Emigracji w Gdyni? To właśnie 

w Dworcu Morskim znajdowało się centralne miejsce przedwojennego ruchu pasażerskiego. Tutaj 

cumowały legendarne polskie transatlantyki z MS „Batory" na czele. Kiedy w 1933 roku Dworzec był 

oddawany do użytku, był to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Był głęboko 

wtopiony w rodzące się miasto – stanowił główną część rozległej infrastruktury emigracyjnej, którą 

tworzył także Magazyn Tranzytowy, czyli Hala Odpraw Pasażerskich, ale także Obóz Emigracyjny 

w dzielnicy Grabówek oraz szpital kwarantannowy w Babich Dołach. Do wybuchu wojny tą właśnie 

drogą setki tysięcy ludzi wypłynęło z Polski. W późniejszych latach oceaniczny ruch pasażerski 

wskrzeszono już w znacznie skromniejszej formie, a w 1988 roku ostatni polski transatlantyk został 

wycofany ze służby. Muzeum Emigracji w Gdyni to jedna z niewielu placówek, w których o historii 

opowiada się w miejscu faktycznie związanym z tematem – budynku przez dziesięciolecia 

obsługującym ruch emigracyjny. 

Zwiedzaliśmy wystawę stałą, która przybliża dzieje emigracji z ziem polskich od wieku XIX 

do czasów współczesnych. Opowiada o Polakach, którzy wyjeżdżali w różnych czasach, 

z różnorodnych powodów, do rozmaitych miejsc na świecie. Jej narracja prowadziła nas od Wielkiej 

Emigracji, przez rewolucję przemysłową, masowe wyjazdy do Ameryki, życie w brazylijskiej dżungli, 

społeczność Chicago, dramatyczne ludzkie losy w czasie i po II wojnie światowej, trudne lata PRL-u, 

aż po najnowszą historię – po wstąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej. Ekspozycja pozwala 

poczuć i zrozumieć z czym wiązał się wyjazd, pokazuje jak wyglądała morska podróż pasażerów 

III klasy od zaokrętowania, przez oceaniczny rejs – zarówno na, jak i pod pokładem, po procedurę 

imigracyjną na słynnej Wyspie Ellis w USA. Wśród wielu atrakcji znaleźliśmy w Muzeum 

kilkumetrową, multimedialną instalację globu, poświęconą polskiej obecności na świecie np. projekt 

Batory w budowie – w ramach którego powstaje największa na świecie makieta statku pasażerskiego. 

Gdański Teatr Szekspirowski 

… jest instytucją kultury założoną wspólnie przez Województwo Pomorskie, Gminę Miasta 

Gdańska i Fundację Theatrum Gedanense. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność artystyczną 

i edukacyjną. 

Celem działalności Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jest prezentacja i upowszechnianie 

kultury teatralnej, a także kreacja działań artystycznych. Co roku, wspólnie z Fundacją, GTS jest 

organizatorem Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, w ramach którego prezentowane są dzieła 

Williama Szekspira w wykonaniu zarówno polskich jak i światowych wykonawców. Historia Festiwalu 

Szekspirowskiego sięga roku 1993, kiedy to Fundacja Theatrum Gedanense po raz pierwszy 

zorganizowała Gdańskie Dni Szekspirowskie. 

Po czterech latach i czterech edycjach, w 1997 roku z okazji obchodów Tysiąclecia Miasta 

Gdańska, Dni zostały przekształcone w Festiwal Szekspirowski. Do 2015 roku włącznie odbyło się 19. 

edycji Festiwalu, podczas których na wszystkich scenach Trójmiasta zaprezentowanych zostało ponad 

200 spektakli z teatrów z Polski, Europy i innych zakątków świata. Od 12. edycji Festiwal 

organizowany jest wspólnie przez Gdański Teatr Szekspirowski i Fundację Theatrum Gedanense. 
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Istotnym elementem działalności Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jest edukacja teatralna 

dzieci i młodzieży, promocja młodych artystów, wspieranie rozwoju twórczości i talentów teatralnych. 

Na bogaty program edukacyjny GTS składają się: lekcje szekspirowskie, cykle wykładów, spotkań, 

warsztatów teatralnych i artystycznych oraz zajęć praktycznych. Oferta skierowana jest szczególnie do 

wszystkich zainteresowanych z Trójmiasta i regionu województwa pomorskiego, ale również do osób 

z całej Polski. 

Dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego istotnym celem jest współpraca ze środowiskiem 

artystycznym, a także naukowym i społecznym ruchem artystycznym i kulturalnym. Program ten 

realizowany jest poprzez organizowanie koncertów, wystaw, konferencji, a także uczestniczenie we 

współpracy i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej. 

Gdański Teatr Szekspirowski jest także założycielem Teatru w Oknie – pierwszego tego typu 

teatru studyjnego na świecie. Mieści on ok. 40 osób, a usytuowany jest w samym centrum gdańskiej 

starówki, przy ul. Długiej 50/51, głównej spacerowej ulicy Gdańska, na którą wychodzą jego dwa duże 

okna. Stanowią one naturalną sceniczną rampę, element scenografii bądź przestrzeń gry, umożliwiając 

wystawianie spektakli zarówno wewnątrz teatru, jak i na zewnątrz, na dobudowanej scenie bądź 

bezpośrednio na ulicy. 

Ach…wrócić tam jeszcze…. Dwa dni to zdecydowanie za mało!!! 

JG 
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Zakończenie roku szkolnego 2017/2018  

 22 czerwca 2018  

„Lato, lato, lato czeka  

Razem z latem czeka rzeka 

Razem z rzeką czeka las…” 

 

22 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018. Tego dnia wszystkim 

dopisywał humor -czuliśmy już wakacje. Po odśpiewaniu hymnu głos zabrał pan dyrektor 

Leszek Becela w kilku słowach podsumował miniony rok szkolny jednocześnie życzył 

wspaniałych wakacji a przede wszystkim bezpiecznych. 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=229:zakonczwnie-roku-szkolnego-2017-2018&catid=78&Itemid=435
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Podczas apelu włodarz naszej gminy wręczył na ręce dyrektora Leszka Beceli puchar 

dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących za zdobycie I miejsce w gminie w zawodach 

sportowych. 

 

Pan dyrektor wraz z wychowawcami wręczył najlepszym uczniom świadectwa 

zwyróżnieniem, a także nagrody za udział w konkursach. Po części oficjalnej wszyscy udali 

się wraz z wychowawcami do swoich klas. 

I.Pędziwiatr, M.Dobrowolski 
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Wyniki matur 2018  

03 lipca 2018  

 

To był w II LO piękny i radosny dzień. 

 

W bieżącym roku wszyscy absolwenci klas trzecich  II Liceum Ogólnokształcącego 

przystąpili do egzaminu maturalnego. 

Wszyscy egzamin zdali! 

Na poniższych wykresach przedstawiamy wyniki z poszczególnych przedmiotów 

w porównaniu z okręgiem (województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie), 

województwem i powiatem. 

 

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=230:wyniki-matur-2018&catid=78&Itemid=435
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Najlepsi uczniowie w roku 2017/2018 

 
 
 

 
Aleksandra Pietrzykowska  

Średnia ocen - 5,3 

 

 
• II m. w Wojewódzkim Konkursie Podstaw Przedsiębiorczości realizowanym w ramach projektu 

„Przedsiębiorczy uczeń – pracujący absolwent” (2015/2016 

• III m. w Wojewódzkim Konkursie Kompetencji Interpersonalnej realizowanym w ramach 

projektu „Przedsiębiorczy uczeń – pracujący absolwent” (2015/2016) 

• Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej organizowanego przez ZUT Wydział 

Ekonomiczny (2016/2017)  

Opiekun J.Grygowska 

• III nagroda w XVII Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury organizowanym przez Pałac 

Młodzieży w Katowicach (2016/2017)  

• Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Mój Język Ojczysty, czyli najważniejsze jest słowo” 

organizowanym przez Uniwersytet Szczeciński (2015/2016)  

• Wyróżnienie w etapie rejonowym 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (2015/2016) 

• Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Mój Język Ojczysty, czyli najtrudniejsze jest słowo”, 

organizowanym przez Uniwersytet Szczeciński (2016/2017) 

• Udział w XVI Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury dla Uczniów Szkół 

Ponadgimnazjalnych, organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach (2015/2016)  

• Udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Płynąć pod prąd” organizowanym przez 

Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny (2015/2016)  

• Udział w XII edycji Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Szczeciński Parnas” (2017)  

• Udział w XI Zachodniopomorskim Konkursie Recytatorskim o „Złotą Lirę” Kornela Ujejskiego 

(2016/2017)  

• Udział w XVII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada” 

(2016/2017)  

Opiekun I. Koladyńska  
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Julia Drobińska  

Średnia ocen -  4,76 

 

 
•  Laureatka II miejsca w etapie centralnym XVI Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę z Literatury 

dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych, organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach 

(2015/2016)  

• Laureatka etapu okręgowego i finalistka etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu 

Historycznoliterackiego „Henryk Sienkiewicz w 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci.  

(2016/2017)  

• Finalistka etapu okręgowego XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2016/2017)  

• Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie Mój Język Ojczysty, czyli najważniejsze jest słowo 

(2015/2016)  

• Udział w XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „KACZE 

PIÓRO” (2015/2016)  

• Udział w XX Ogólnopolskim Konkursie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 

2016” (2016/2017)  

opiekun I. Koladyńska 

• Finalistka etapu centralnego XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (2015/2016) 

Opiekun ks. K. Dylewski   

• Udział w Ogólnopolskim Półfinale konkursu „Pokaż Nam Język” (2016/2017)  

Opiekun B. Becela 

• Stypendystka Prezesa Rady Ministrów (2016/2017) 

• Stypendium Burmistrza Nowogardu „Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej” (2017) 
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Antonina Misiewicz  

Średnia ocen - 5,1 

 

 

• Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej organizowanego przez ZUT Wydział 

Ekonomiczny (2016/2017)  

• II m. w etapie wojewódzkim Wojewódzkiego Konkursu Podstaw Przedsiębiorczości 

realizowanego w ramach projektu „Przedsiębiorczy uczeń – pracujący absolwent” (2015/2016)  

• III m. w Wojewódzkim Konkursie Kompetencji Interpersonalnej realizowanym w ramach 

projektu „Przedsiębiorczy uczeń – pracujący absolwent” (2015/2016)  

• Wyróżnienie w etapie wojewódzkim Konkursu Wiedzy Ekonomicznej organizowanego przez 

Wydział Ekonomiczny ZUT i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (2015/2016)  

Opiekun- J. Grygowska 

• Wyróżnienie w X Wojewódzkim Konkursie Dziennikarskim „Bliżej niż myślisz” (2016/2017) 

• Wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie „Mój Język Ojczysty, czyli najtrudniejsze jest słowo”, 

organizowanym przez Uniwersytet Szczeciński (2016/2017)  

• Udział w XVI Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury dla Uczniów Szkół 

Ponadgimnazjalnych, organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach (2015/2016)  

Opiekun I. Koladyńska   

• Udział w etapie wojewódzkim XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia 

PCK (2015/2016)  

Opiekun E. Baran 

 
  



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

 

Rok szkolny 2017/2018  Strona 43 z 47 

 

 

 

 

Wiktoria Pawłowska 

Średnia ocen - 4,0 

 

 

 

 

• II miejsce w Regionalnym Konkursie Pieśni Patriotycznej Polskie Drogi (Nowogard, 2017), 

• Laureatka I miejsca w eliminacjach wojewódzkich 63. Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego (Szczecin, 2018), 

• Wyróżnienie w Ogólnopolskich Spotkaniach ze Sztuką Słowa WIARA – NADZIEJA – MIŁOŚĆ, 

(Szczecin, 2018),  

Opiekun I. Koladyńska 

 

• Wyróżnienie w Konkursie Teatralnym Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pn. Bądź 

wierny idź, czyli majówka z Herbertem (Szczecin, 2018) 

Opiekun I. Koladyńska , E. Wierzbicka 
 

• Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Artystyczne Czytanie Prozy i Poezji Obcojęzycznej 

(Goleniów, 2018) 

Opiekun K. Durska  
 

• II miejsce w konkursie Nastoletnie samobójstwa – konkurs na spot prewencyjny. (Szczecin, 

2018). 
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Jakub Kazuba 

 

 

 

 

 

• Laureat I miejsca w eliminacjach wojewódzkich 63. Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego (Szczecin, 2018), 

• Zakwalifikowanie się do finału centralnego 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

(Ostrołęka, 2018), 

• Wyróżnienie w Konkursie Teatralnym Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pn. Bądź 

wierny idź, czyli majówka z Herbertem (Szczecin, 2018) 

Opiekun I. Koladyńska 
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Informacje o najlepszych uczniach naszej szkoły w roku 2017/2018 według naszego 

opracowania zostały opublikowane w „Dzienniku Nowogardzkim nr 55 z 17 lipca 2018. 
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Najważniejsze osiągnięcia uczniów 
 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2017/18 otrzymała - 

Aleksandra Pietrzykowska. 

 

Opiekun Osiągnięcia 

Katarzyna 

Durska 
Wiktoria Pawłowska, kl. IC - wyróżnienie w XIV powiatowym konkursie 

Artystycznego Czytania Poezji i Prozy Obcojęzycznej. 

Elżbieta Baran 

Aleksandra Chmielecka (IB) – udział w etapie rejonowym XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady 

Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK; 

Aleksandra Natow (IIB) – udział w etapie wojewódzkim XXXIII Olimpiady Wiedzy 

Ekologicznej; 

Aleksandra Natow, Julia Szyszka i Aleksandra Wichurska (IIB) – I miejsce 

w Międzyszkolnym Turnieju Ekologicznym organizowanym przez I LO w Nowogardzie; 

Jowita Barszcz, Maja Zborowska, Weronika Szpilska i Weronika Wojtacka (IIB) – 

II miejsce w konkursie ekologicznym organizowanym przez ZSP w Nowogardzie.  

Marta Maziarz 

i Beata Becela 

Maciej Maziarz- kl. II C – laureat ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanach 

Zjednoczonych „I Know America” – edycja 2018. 

Beata Becela 

Sebastian Feledyn- kl. IIIC-  wyróżniony w finałach ogólnopolskiego konkursu wiedzy 

o Stanach Zjednoczonych „I Know America” – edycja 2018; 

Aleksandra Chmielecka i Patrycja Wierzbicka – kl. IB – udział w I etapie ogólnopolskiego 

konkursu o Stanach Zjednoczonych „I Know America”. 

Maciej Maziarz IIC, Aleksandra Chmielecka IB, Patrycja Wierzbicka IB, Maja Zborowska 

IIB- udział w Bałtyckim Konkursie Języka Angielskiego. 

Joanna 

Dzikowska 

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt 

(awans do Finału Wojewódzkiego); 

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt; 

IV miejsce w ¼ Finału Wojewódzkiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt; 

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt; 

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt; 

II miejsce w Ekoturnieju w Piłce Siatkowej Dziewcząt; 

II miejsce w Lidze Piłki Siatkowej Dziewcząt; 

I miejsce Mai Kowlskiej, II miejsce Wiktorii Bańkowskiej, III miejsce Wiktorii Górskiej 

w V Nowogardzkim Biegu „Dzieciaki Biegają w Nowogardzie”. 

Jacek 

Jackowski 

II miejsce w finale powiatowym piłki nożnej chłopców; 

II miejsce w finale powiatowym w sztafetowych biegach przełajowych. 

Marta 

Żywicka 

III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce chłopców; 

III miejsce w Amatorskiej Lidze Siatkówki chłopców; 

IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej chłopców. 



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

Jolanta 

Grygowska 

III edycja i IV edycja Turnieju Gry Ekonomicznej Chłopska Szkoła Biznesu Turnieju Gry 

Ekonomicznej Chłopska Szkoła Biznesu: 

III EDYCJA - grudzień'2017 

 laureaci: Jakub Zubek i Filip Olejnik IIB, Maja Kowalska i Julia Piwowarczyk IB, Konrad 

Laskowski i Michał Burak IIA; finaliści: Wiktoria Górska i Casandra Singer IC, Paula 

Gadzalińska i Natalia Mańka IC, Filip Błaszczyk i Daniel Stolarski IC. Laureaci w styczniu 

pojechali na wycieczkę do Wrocławia. 

IV EDYCJA - maj'2018 

laureaci: Maja Kowalska i Julia Piwowarczyk IB, Jakub Zubek i Filip Olejnik IIB, Konrad 

Laskowski i Michał Burak IIA, Hanna Gargulińska i Aurelia Czaja IB; finaliści: Hanna 

Grybowska i Julia Kondratowicz IB, Wiktoria Bańkowska i Marta Marciniak IA, Jakub 

Heland i Kornel Pękala IIB, Wiktoria Górska i Casandra Singer IC, Weronika Gargulińska 

i Maria Korszeń IC. 

Laureaci pojechali na wycieczkę do Gdańska. 

Inga 

Szmańska-

Głowicka  

II miejsce w powiecie w piłce nożnej dziewcząt 

Izabela 

Koladyńska 

XVIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta HERBERTIADA – Jakub 

Kazuba kl. IIa, Wiktoria Pawłowska kl. Ic, Daria Urbaniak – udział; 

Regionalny Konkurs Pieśni Patriotycznych Polskie Drogi – Wiktoria Pawłowska kl. Ic, 

Wiktoria Bucoń – II miejsce; 

XIII Konkurs Recytatorski Poświęcony Twórczości Pisarzy Ziemi Szczecińskiej 

SZCZECIŃSKI PARNAS – Wiktoria Pawłowska kl. Ic, Aleksandra Pietrzykowska – 

udział; 

XXXII Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej SKAMANDRYCI – 

Jakub Kazuba kl. IIa – udział; 

Olimpiada Literatury Języka Polskiego – Wiktoria Pawłowska kl. Ic, Daria Urbaniak – 

udział w etapie szkolnym; 

Ogólnopolski Konkurs Literacki Kacze Pióro org. Przez Pałac Młodzieży w Katowicach – 

Weronika Gargulińska kl. Ic – udział; 

 Powiatowy Konkurs na Recenzję Książki i Artystyczne Czytanie Prozy – Adrianna 

Kukiełka kl. Ic I miejsce, Łucja Uhura kl. Ic – II miejsce, Weronika Gargulińska kl. Ic IV 

miejsce; 

 Wojewódzki Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz – Hanna Kosakiewicz kl. Ic, 

Adrianna Kukiełka kl. Ic – udział; 

63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski finał wojewódzki –  Jakub Kazuba kl. IIa laureat 

i zakwalifikowanie do finału ogólnopolskiego do Ostrołęki, (finał w dniach 14 – 16 

czerwca), Wiktoria Pawłowska kl. Ic – laureat, Maria Korszeń kl. Ic – wyróżnienie; 

63. Ogólnopolski Turniej Poezji Śpiewanej finał wojewódzki – Wiktoria Bucoń kl. IIIc, 

Wiktoria Kozłowska, Ewa Dudzińska kl. IIb – udział; 

XIV Ogólnopolskie Spotkania ze Sztuką Słowa WIARA – NADZIEJA – MIŁOŚĆ – 

Wiktoria Pawłowska kl. Ic – wyróżnienie, Maria Korszeń kl. Ic – wyróżnienie. 

Izabela 

Koladyńska 

i Emilia 

Wierzbicka 

Konkurs Bądź wierny. Idź, czyli MAJÓWKA z HERBERTEM org. przez 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty – Jakub Kazuba kl. IIa, Maria Korszeń kl. Ic, 

Wiktoria Pawłowska kl. Ic, Weronika Gargulińska kl. Ic– laureaci (wyróżnienie).  

 


