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  Strona 2 

3 maja 
04 maja 2016  

 

Dniu radości, dniu wesela! 
Jak szeroki polski kraj, 
Niechaj okrzyk w niebo strzela 
Vivat! Vivat! Trzeci Maj! 
Józef Relidzyński 

3 maja w całym kraju trwały obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tego dnia 
również w naszym mieście odbyły się uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji. 
W tym dniu przedstawiciele władz samorządowych, delegacje partii politycznych, a także 
mieszkańcy Nowogardu uczestniczyli w złożeniu wieńców i kwiatów pod Pomnikiem 
Niepodległości. Po złożeniu kwiatów, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 
Wiktoria Kiryk oraz Grzegorz Szulc wystąpili z okolicznościowym przemówieniem.  

I.P  
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Matura 2016 
05 maja 2016  

 

4 maja punktualnie o godz. 9.00 podobnie jak w całym kraju 77 maturzystów z II LO 
w Nowogardzie rozpoczęło egzamin dojrzałości.  

Tradycyjnie jako pierwszy był zdawany egzamin pisemny z języka polskiego, 5 maja uczniowie 
zmierzą się z matematyką, 6 maja z językiem angielskim, a 12 maja z językiem niemieckim. Język 
polski, matematyka i język obcy są zdawane przez uczniów na poziomie podstawowym, ale 
uczniowie muszą jeszcze przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego i obcego oraz do 
co najmniej jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym. 

W tym roku z przedmiotów rozszerzonych nasi uczniowie wybrali: 
- język polski – 17 osób 
- język angielski – 21 osób 
- język niemiecki – 3 osoby 
- biologię – 25 osób 
- matematykę – 20 osób 
- fizykę – 4 osoby 
- geografię – 26 osób 
- chemię – 13 osób 
- historię – 7 osób 
- wiedzę o społeczeństwie – 15 osób 
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XII Konkursu Wiedzy Ekonomicznej 
08 maja 2016  

 
 

Antonina Misiewicz i Klaudia Pasik laureatkami finału 
 

Aleksandra Biniecka i Natalia Jurczyk finalistkami 
 

XII Konkursu Wiedzy Ekonomicznej „Sukces transformacji polskiej gospodarki 
w spojrzeniu młodego pokolenia” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku 

szkolnym 2015/2016 

Tosia i Klaudia są uczennicami klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego (Ia), a znalazły się 
w gronie laureatów, gdzie byli uczniowie klas maturalnych liceów ekonomicznych. Ola i Natalia 
powtórzyły swoje wejście do finału z ubiegłego roku szkolnego. 

Jak przebiegał konkurs?  

Składał się z dwóch etapów: 

Etap I – odbywał się w ramach prac dwuosobowych zespołów w szkołach nad 
przygotowaniem zadania promującego indywidualny sukces gospodarczy polskiej transformacji 
(dokonany przez osobę, gospodarstwo domowe, firmę). Celem tego zadania było znalezienie 
pozytywnego przykładu sukcesu polskich przemian społeczno-gospodarczych i przedstawienie 
go w ramach dowolnie wybranej formy wyrazu spośród jednej z czterech kategorii. Tosia 
i Klaudia sfilmowały wywiad z lokalnym przedsiębiorcą, natomiast Ola i Natalia napisały esej.  

Finał -odbywał się na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie. Polegał na rozwiązywaniu 
przez zespoły, które przeszły do finału (10 zespołów z całego województwa) zadania w postaci 
1 studium przypadku (case study) poświęconego funkcjonowaniu podmiotu gospodarczego 
i problemom, które napotykają przedsiębiorcy w rzeczywistości gospodarczej. Uczennice miały 
dwie godziny na opracowanie planu rozwoju przedsiębiorstwa, którym było duża firma 
farmaceutyczna, następnie musiały zaprezentować obraną strategię przed komisją.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

JG  
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III edycja Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej  
09 maja 2016  

 

Bartłomiej Bielski laureatem finału  

Kacper Borowiecki i Paweł Gnitecki finalistami. 

III edycji Konkursu Wiedzy Prawno – Ekonomicznej „Zasada zrównoważonego rozwoju 
w ochronie środowiska w aspekcie gospodarczym i prawnym” 

Organizatorami Konkursu jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 
i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy prawno-
ekonomicznej, propagowanie kultury prawnej, zasad racjonalnego gospodarowania oraz 
rozwijanie zainteresowań młodzieży tą problematyką. W tym roku położono nacisk na 
propagowanie wśród młodzieży szczegółowej wiedzy prawnej i ekonomicznej z zakresu prawa 
ochrony środowiska, co ma sprzyjać kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich oraz 
podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska oraz jego rozwoju. Adresatami konkursu są 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. 

W czasie konkursu uczestnicy rozwiązywali test jednokrotnego wyboru zawierający 50 pytań. 
Test składał się z 25 pytań z zakresu ekonomii oraz 25 pytań z zakresu prawa.  Ponieważ więcej 
niż jeden uczestnik zajął pierwsze, drugie i trzecie miejsce, została przeprowadzona dogrywka, 
w której uczestnicy odpowiedzieli ustnie na wylosowane 3 pytania. Oceny odpowiedzi dokona 
Komisja Konkursowa i na tej podstawie wskazano trzy pierwsze miejsca. Wśród uczestników 
biorących udział w dogrywce Bartek wypadł najlepiej:) 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

JG  
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Tranzyt Merkurego 
11 maja 2015  

 

9 maja o godzinie 13:12 czasu polskiego uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Nowogardzie obserwowali najważniejsze wydarzenie astronomiczne w tym roku – tranzytu 
Merkurego. 

Tranzyt polega na przejściu planety na tle tarczy Słońca. Z racje tego, iż Merkury i Wenus to 
planety wewnętrzne istnieje możliwość ustawienia Merkurego lub Wenus na jednej linii ze 
Słońcem i Ziemią. Maksimum tranzytu nastąpiło o godz. 16:56. Zjawisko to nie jest możliwe do 
zaobserwowania gołym okiem, ponieważ planeta jest zbyt mała. 

Uczniowie obserwowali zjawisko za pomocą specjalnie przygotowanego teleskopu 
zwierciadlanego. Teleskop został wyposażony w specjalny filtr, który pochłania znaczną część 
promieniowania słonecznego. Cześć uczniów wykonała zdjęcia za pomocą telefonów 
komórkowych. Autorem tej fotografii, jest Bartek Czerka uczeń II Liceum Ogólnokształcącego. 

Obserwacja Słońca bez dodatkowych zabezpieczeń może zakończyć się całkowitą utratą 
wzroku, więc pamiętamy o zabezpieczeniach w postaci specjalnych filtrów, ewentualnie można 
obserwować to zjawisko metodą projekcji okularowej, gdzie obraz jest rzutowany na zwykłą 
kartkę papieru. 

Osoby, które nie miały możliwości obserwacji tego zjawiska za pomocą teleskopu mogły śledzić 
transmisje w sieci. Ostatnio to zjawisko można było podziwiać w naszym kraju w 2003 r. Następny 
tranzyt Merkurego w 2032 r. 

Szymon Grygowski   
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Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych 
14 maja 2016 

 

13 maja 2016 r uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie a dokładniej klasa 1B 
uczestniczyła w zorganizowanych przez Fundację „Serduszko” obchodach Dnia Godności Osób 
Niepełnosprawnych. Uroczystość rozpoczęła się pod siedzibą Stowarzyszenia „Serduszko” 
(Przedszkole nr 3), skąd wyruszyliśmy ulicami miasta przy dźwiękach orkiestry na Placu Szarych 
Szeregów. Tam odbyła się główna uroczystość, której celem była integracja dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej i pełnosprawnej, co umożliwi oswojenie strachu przed innością. Wszyscy mieli 
okazję uczestniczyć w grach i zabawach integracyjnych, kiermaszach oraz wysłuchać niezmiernie 
uroczej i poruszającej części artystycznej. Ta niezwykła uroczystość miała za zadanie zmienić 
postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych, którym należy się godne miejsce 
w społeczeństwie. Przygotowane przez uczniów banery pięknie prezentowały podczas marszu, 
a wolontariusze spisali się na medal pomagając organizatorom.  

Katarzyna Wasyluk, Edyta Wieczorek  
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SZPROTKI I WIELORYBY, czyli o pewnym konkursie słów kilka 
19 maja 2016 

 

Tradycyjnie już, w maju, w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie, odbywają się 
Wojewódzkie Spotkania ze Sztuką Słowa WIARA NADZIEJA MIŁOŚĆ. Spotkania mają 
charakter konkursu, który przebiega w dwóch kategoriach: Szprotek i Wielorybów. Kryterium 
podziału są doświadczenia w dziedzinie recytacji i zdobyte nagrody, nie wiek recytatorów. Nasze 
liceum reprezentowały dwie osoby: Daria Urbaniak – kl. Ia (kat. Szprotek) i Michał Andrysiak, 
już absolwent (kat. Wielorybów). Spotkaniom towarzyszyły warsztaty dotyczące prawdy 
w recytacji i spektakl Teatru Słowa Proscenium W ziemi jest wszystko. Wiele wielkich, ważnych 
słów, wiele emocji, wiele poezji, wiele uczuć. Kolejne już święto Szprotek i Wielorybów odbywało 
się w dniach 14 – 15 maja 2016 roku.  

I.K. 
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Puk, Elfy i sny na jawie 
19 maja 2016  

 

W niedzielę 15 maja 2016 roku zakończyła się całoroczna przygoda z Szekspirem. Spektakl 
Sen nocy letniej, śniony przez grupę Tylko Próba już na różne sposoby, został tym razem 
zaprezentowany na Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych w Świdwinie. 
Wielkie podziękowania dla wszystkich aktorów-amatorów za wytrwałość, wspaniałą zabawę 
i niesamowitą przygodę. W świecie Puka i Elfów, w innej części lasu, wśród zwiewnych cieni 
i snów na jawie wydarzyło się coś prawdziwego… 

I.K. i E.W. 
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„Zajęcia warsztatowe na temat handlu ludźmi”  
30 maja 2016  

 

Uczniowie klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego 17 maja mieli okazję uczestniczyć 
w profilaktycznych zajęciach warsztatowych. Zajęcia te prowadzone przez st. insp. Referatu 
Policji p. Klaudię Gieryń dotyczyły ważnego dla naszej młodzieży tematu handlu ludźmi. 
Młodzież podczas zajęć mogła dowiedzieć się jakie formy przybiera handel ludźmi, jakie mogą 
być jego konsekwencje, ale przed wszystkim jak się przed nim uchronić. Forma zajęć, czyli 
pogadanka przeplatana atrakcyjnymi filmami bardzo się młodzieży podobała i z całą pewnością 
zapamiętają ja na długo.  

Katarzyna Wasyluk  
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Gala wręczenia nagród 
05 czerwca 2016  

 

Uroczysta gala podsumowania konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, odbyła się 3 czerwca 2016 roku 
w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie. Wśród nagrodzonych uczniów znalazły się uczennice naszej 
szkoły: Antonina Misiewicz i Klaudia Pasik – klasa Ia, laureatki XII Konkursu Wiedzy 
Ekonomicznej oraz Dominika Rasińska – kl. IIb, laureatka IX Konkursu Dziennikarskiego. 
Podniosła uroczystość połączona z wykładem, serdeczna atmosfera, wiele ciepłych słów, 
podziękowania i gratulacje dla zwycięzców…. – taki klimat zapraszał do tego, żeby rozwijać swoje 
naukowe pasje i mądrze rywalizować z najlepszymi.  

I.K.  
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Dziennikarskie zwycięstwo, czyli telewizor na sprzedaż 
08 czerwca 2016  

 

Zakończyła się IX edycja Konkursu Dziennikarskiego Bliżej niż myślisz, nad którym patronat 
sprawuje SSW Collegium Balticum. Ponad 80 felietonów konkursowych z 33 szkół województwa 
zachodniopomorskiego oceniali: dr Iwona Korpaczewska-Piskorz, dr Mirosław Zając 
(przewodniczący jury) oraz dziennikarka i pisarka Małgorzata Gwiazda-Elmerych. Praca 
Dominiki Rasińskiej uczennicy klasy IIb, na temat Czy Polska powinna być otwarta na 
uchodźców, zatytułowana Sprzedam telewizor, spotkała się z uznaniem jurorów. Dominika 
znalazła się w gronie laureatów konkursu, zdobywając zaszczytne wyróżnienie. To kolejny już w 
tym roku szkolnym, piękny, literacki sukces Dominiki.  

I.K.  
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Drużynowy konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości 
09 czerwca 2016  

 

Dnia 20 maja 2016r. trzy uczennice naszego liceum po raz kolejny miały możliwość 
sprawdzenia swoich sił w konkursie drużynowym Wiedzy z Przedsiębiorczości, którego 
organizatorem był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. 

Był to konkurs etapu wojewódzkiego. W związku z tym II Liceum Ogólnokształcące, które 
reprezentowały: Antonina Misiewicz, Klaudia Pasik i Aleksandra Pietrzykowska (kl. Ia), 
przygotowane przez p. Jolantę Grygowską, zmierzyło się z kilkoma innymi drużynami ze szkół 
ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. 

Ok. godziny 9.00 chętni do wykorzystania swojej wiedzy, czekali na rozpoczęcie i tak po chwili 
spędzonej na ostatnich przypomnieniach materiału, ale i w miłej atmosferze (kawy i herbaty), 
zostały przedstawione zasady konkursu. Była to niewątpliwie dość nowatorska forma 
przeprowadzenia rywalizacji, gdyż zadaniem uczestników było podanie odpowiednich słów, 
wyrażeń, które opisywała czytana definicja. Zadania konkursowe były przygotowane w oparciu 
o Słownik Przedsiębiorczy i Podstawy Przedsiębiorczości. Za każdą poprawną odpowiedzieć 
przydzielany był +1 punkt, jednak za złą -1. Dodatkowo nieodgadnięta definicja wracała do puli, 
a odpowiedź na nią została podawana, nie liczyła się tylko wiedza i spostrzegawczość, ale 
i refleks! 

Takie rozwiązanie okazała się połączeniem przyjemnego z pożytecznym, przy zdobywaniu 
nowych umiejętności i poszerzaniu swojej wiedzy z tego zakresu, nie zabrakło śmiechu i dobrych 
emocji. Po opiniach uczestników, można stwierdzić, że cele konkursu zostały osiągnięte, a były to 
m.in. rozwijanie idei przedsiębiorczości, kompetencji interpersonalnych, umiejętności pracy 
w zespole, czy doskonalenie umiejętności analitycznego myślenia. 

Walka była wyrównana, ale ostatecznie II Liceum Ogólnokształcące zajęło drugie miejsce.  

Gratulacje!  
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Wymiana szkolna II LO w Nowogardzie z Gymnasium Heide – Ost 
10 czerwca 2016  

 

W dniach 27.05 – 03.06.2016 r. uczniowie i uczennice z II LO w Nowogardzie gościli kolegów 
i koleżanki z Gymnasium Heide – Ost (Niemcy) w ramach wymiany szkolnej. Oprócz wycieczek 
do Szczecina i Kołobrzegu organizatorzy spotkania zaplanowali m. in. podchody w lesie, grę 
miejską w Nowogardzie, wizytę w Ratuszu, spływ kajakowy Regą, zawody strzeleckie i wojskowy 
tor przeszkód na poligonie, naukę poloneza, inscenizację polskiego wesela, stacje o Polsce oraz 
wspólny projekt na temat zwyczajów świątecznych w Polsce i Niemczech. Grupa niemiecka mogła 
zobaczyć, jak wygląda typowa lekcja języka angielskiego i niemieckiego, matematyka oraz w-f 
w polskiej szkole oraz spróbować pysznych obiadów ze szkolnej stołówki. Uczestnicy projektu 
wspólnie zasadzili symboliczne drzewo obok szkoły, częstowali mieszkańców Nowogardu 
samodzielnie przygotowanymi potrawami oraz przeprowadzili zajęcia dla dzieci w Szkole 
Podstawowej nr 3 i w Przedszkolu nr 3. W pamięci uczniów i nauczycieli zostaną z pewnością gry 
integracyjne (szczególnie gra „Wymiana”), Escaperoom w Szczecinie oraz rejs statkiem 
w Kołobrzegu.  

Tydzień wymiany minął zdecydowanie za szybko. Wkrótce jednak znów się spotkamy, 
ponieważ we wrześniu jedziemy na rewizytę do Heide. 

  

Maja Stelmaszak 
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Lekcja inna niż wszystkie 
10 czerwca 2015 

 

1 czerwca 2016 r. odbyła się nietypowa lekcja edukacji dla bezpieczeństwa. Grupa uczniów 
zorganizowała dla koleżanek i kolegów z klasy zajęcia praktyczne w terenie.  

Wśród atrakcji znalazły się takie konkurencje jak: 

 test wiedzy z edb, 
 opatrywanie ran i krwotoków, 
 próbny atak terrorystyczny, podczas którego uczniowie musieli się zachować tak, jak 

podczas prawdziwego napadu, 
 rozpoznawanie znaków drogowych i ewakuacyjnych,  
 resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO) na fantomie. 

Po wykonaniu zadań wytypowany został zwycięski zespół. Najlepsi uczniowie zostali 
nagrodzeni dyplomem i celującą oceną z przedmiotu. 

Autorzy projektu:  
(Jakub Dąbrowski, Karolina Kamińska, Natalia Szczepańska, Natalia Osmelak 
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Ogólnopolski Konkurs „Turbolandeskunde – Österreich” 
10 czerwca 2016  

 

5 czerwca 2016 roku w Goethe Institut w Krakowie trzy uczennice naszej szkoły (Izabela 
Braszkiewicz, Monika Babak oraz Magdalena Ciechanek) reprezentowały województwo 
zachodniopomorskie w Ogólnopolskim Konkursie „Turbolandeskunde – Österreich”.  

Uczestnicy tego etapu konkursu mieli za zadanie zorganizowanie wycieczki w Austrii dla 
konkretnej grupy wiekowej w formie prezentacji ustnej w języku niemieckim wraz z wizualizacją.  

Do zwycięstwa drużynie z Nowogardu trochę jednak zabrakło. Dziewczyny znalazły się poza 
podium, ale za swoją prezentację otrzymały wyróżnienie.  
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Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, czyli od narzekania do 
działania 

14 czerwca 2016  

 

Uczniowie klas humanistycznych II LO od trzech lat uczestniczą w projekcie Klubu 
Jagiellońskiego – Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. 

W tym roku szkolnym z wyzwaniami „nowoczesnego patriotyzmu” zmierzyła się klasa IIc. 
Przygotowania do Wielkiego Finału trwały cały rok. Uczniowie wykonywali prace związane 
z realizacją zadań konkursowych myśl zasady „Od narzekania do działania”. Młodzież z klasy 
IIc, zmierzyła się z wszystkimi zadaniami projektu i zakwalifikowała się do udziału w Wielkim 
Finale Akademii w Krakowie (klasę reprezentowało ośmiu uczniów wraz z opiekunami -Aldoną 
Kopycińską i Anną Sikorską). 

Wolontariusze Akademii przygotowali dla licealistów mnóstwo atrakcji: Pierwszego dnia 
- wzięli udział w grze miejskiej, w spotkaniach z młodymi założycielami startupów: Jakubem 
Lipińskim –(aplikacja Pola) i Mateuszem Machem 18 letnim twórcą aplikacji FiveApp. Gwiazdą 
wieczoru był Maciej Musiał. Odbył się również koncert zespołu Backstage Pass. a wszystko to 
w strugach deszczu, który nie zepsuł nam humorów. 

Drugiego dnia odbyły się prezentacje projektu społecznego, czyli prac jakie wykonywali 
uczniowie na rzecz środowiska lokalnego. Projekt II LO prezentowali: Nicola Cichocka i Ada 
Ratajczak i Paweł Gnitecki, 

W tak napiętym programie nie mogło zabraknąć czasu na wizytę w Podziemiach Rynku, 
(jednym z najlepszych muzeów multimedialnych w Polsce), na Wawelu, kościołach krakowskich, 
czy na spacer po Rynku Głównym. 
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Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście – 
niezwykła lekcja w Przelewicach  

14 czerwca 2016  

 

„ … ludzie są na ziemi po to, żeby kierować przyrodą, nadawać sens jej istnieniu.” 
Conrad von Borsig 

„Stare, starsze, najstarsze - gatunki reliktowe, długowieczne, endemiczne; miejsce roślin 
długowiecznych w mitach, wierzeniach, legendach; wartość gatunków długowiecznych i starych 
dla nauk przyrodniczych; specyficzne przystosowania i siedliska umożliwiające 
przetrwanie  -zagrożenia dla osobnika długowiecznego”, tego wszystkiego i dużo więcej mogli się 
dowiedzieć uczniowie I B i II B liceum oraz gimnazjaliści 7 czerwca 2016 roku podczas wycieczki 
do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Pani przewodnik, która oprowadzała grupę po 
arboretum szczególną uwagę zwracała na rośliny objęte ochroną gatunkową, zapisane 
w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Mogliśmy zaobserwować wiele takich roślin min. 
Dawidię chińską, drzewo którego kwiat stał się symbolem ogrodu i trafił do herbu gminy 
Przelewice. Co bardziej spostrzegawczy obserwowali nie tylko florę ale i faunę. Wyprawa 
zaspokoiła nie tylko głód wiedzy ale uczestnicy mogli posilić się pieczonymi przy ognisku 
kiełbaskami.  

Organizatorkami lekcji w pięknych okolicznościach przyrody były Panie Anna Nowosielska, 
Elżbieta Baran i Anna Sikorska. 
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Jak nie czytam... jak czytam! 
14 czerwca 2016  

 

dziesiątego o dziesiątej cała społeczność szkoły spotkała się w miejscu najbardziej 
kojarzącym się z naszą szkołą – FORUM.  

Uczniowie i nauczyciele ZSO postanowili obalić mit, że Polacy nie czytają książek. Każdy 
przyniósł do szkoły swoją ulubioną książkę Celem akcji było udowodnienie, że młodzi ludzie 
sięgają po książki i robią to bardzo chętnie. - Promujemy czytanie i stwarzamy swoistą modę na 
czytanie. Ogólnopolska Akcja Masowego Czytania, do której przystąpili uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Nowogardzie, przebiegająca pod hasłem "Jak nie czytam, jak czytam", to 
nic innego jak promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Odpowiedzialne za jej przebieg 
i przygotowanie były nauczycielki bibliotekarki – Anna Sikorska i Magdalena Soroka - Banasiak. 
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Po laur zwycięzcy do Katowic! 
15 czerwca 2016  

 

Julia Drobińska, uczennica klasy Ib, została laureatką XVI Ogólnopolskiego Konkursu na 
Pracę z Literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Gala wręczenia nagród odbyła się 
8 czerwca w Pałacu Młodzieży w Katowicach. W konkursie wzięło udział 520 uczniów z całej 
Polski. Julia za pracę na temat: Żyłem, to wszystko. Źle czy dobrze, ale nie ode mnie to już zależało. 
Bo nie zawsze się żyje, jak by człowiek chciał, tylko jak się musi, otrzymała drugą nagrodę. Wśród 
nagrodzonych osób znalazła się także Dominika Rasińska, która zdobyła wyróżnienie. 
W konkursie doceniono literackie umiejętności, ale także humanistyczną kulturę, znajomość 
literatury i filmu. 

Gratulacje!  

I.K. 
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II Debata Oxfordzka 
16 czerwca 2016  

 

Program „500 +” szansą na rozwój Polski?  

Tak postawionej tezy broniła drużyna Ic w składzie: Amanda Puszcz, Gabriel Kacprzak 
i Sebastian Feledyn (pomoc Paulina Wierzbicka), a argumenty przeciw prezentowała drużyna 
IIc: Magdalena Ciechanek, Rafał Kujawa, Kacper Borowiecki.  

Uczniowie, wykazali się umiejętnościami krasomówczymi i gorąco bronili swoich racji. Temat 
wzbudził wielkie emocje, publiczność uczestniczyła w dyskusji i zadawała liczne pytania 
mówcom. A gorączkę dyskusji starał się gasić moderator – Aldona Kopycińska 

 W roli ekspertów wystąpili: Iga Błażewicz i Danuta Sankowska z nowogardzkiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Marcin Simiński red. Naczelny Dziennika Nowogardzkiego i Jan Kopyciński 
(przedsiębiorca). Eksperci prezentowali opinie na temat programu 500+, które wyjaśniały 
uczniom złożoność problemu, padały argumenty ekonomiczne, społeczne a red. Simiński 
przytaczał wyniki badania przeprowadzonego wśród lokalnych przedsiębiorców.  

Młodzież poprzez głosowanie wyraziła swoje stanowisko wobec programu 500+. Głosowanie 
odbyło się dwukrotnie (przed i po dyskusji), ale za każdym razem wygrywała opinia negatywna. 
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Na spotkanie z przyrodą 
20 czerwca 2016  

 

Koniec roku szkolnego to czas zajęć terenowych. W słoneczne czerwcowe dni uczniowie z klas 
IB i IIB wybrali się na spotkanie z przyrodą, uczestnicząc w zajęciach terenowych z biologii. 
Tematyka zajęć związana była z hasłami realizowanymi na lekcjach biologii w zakresie 
rozszerzonym. Obiektem badań była łąka w pobliżu szkoły. Uczniowie badali jej skład gatunkowy, 
charakterystyczne cechy budowy morfologicznej roślin oraz warunki abiotyczne badanego 
ekosystemu. Posługując się lupą, młodzież mogła poznać szczegóły budowy kwiatów, liści 
i korzeni rosnących na łące roślin zielnych i znajdujących się w jej sąsiedztwie drzew a następnie 
zaklasyfikować badane okazy do określonych jednostek taksonomicznych. Bardziej dociekliwym 
udało się również dostrzec mrówki i inne organizmy żyjące na łące. Lekcja biologii, poza murami 
szkoły, okazała się dla uczniów atrakcyjniejsza i duża ciekawsza niż ta w klasie. Poprzez działanie 
młodzież utrwaliła i poszerzyła wiedzę zdobytą w ławce szkolnej, dowiedziała się wielu 
ciekawostek na temat obserwowanych gatunków. Kontakt z naturą dostarczył również wielu 
pozytywnych wrażeń i zachęcił do dalszych poszukiwań.  

Elżbieta Baran 
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Rowerami przez Nowogardzkie Drumliny 
21 czerwca 2016  

 

W czasie zajęć terenowych z geografii uczniowie klasy IIa przemierzali drogi we wschodniej 
części naszej gminy. Było to okazją do zapoznania się z budową geologiczną i rzeźbą terenu 
Równiny Nowogardzkiej. Wykonali wiele obserwacji i pomiarów, które podsumowały wiedze 
z klasy drugiej i wprowadziły ich w tematykę lekcji w klasie trzeciej. 

LB  
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Teatralne spotkania 
22 czerwca 2016  

 

Koniec czerwca w szkole, to czas podsumowań, także tych pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 
choć bardzo edukacyjnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, młodzież naszego liceum w pełni 
korzystała z ofert kulturalnych szczecińskich teatrów. Łącznie obejrzano dziesięć spektakli, 
w tym w Teatrze Polskim m.in.: nowoczesny dramat Matki będącą rozprawą z mitem matki; 
opowieść o miłości, zbrodni, życiu i teatrze zatytułowaną Wieczór w teatrze, dramat Szekspira 
Romeo i Julia, ale rozgrywający się w roku 1939. W Teatrze Współczesnym kolejny już raz 
pobudzał do refleksji wzruszający tekst o Oskarze i pani Róży, zadziwiał pełen rozmachu 
Makbet, bawiła klasyka komedii - Szkoła żon. Zakończenie sezonu teatralnego to spektakl Burza 
w reżyserii Anny Augustynowicz, dramat także o współczesnej cywilizacji. Śmiało można 
powiedzieć, że uwrażliwienie na sztukę części naszej szkolnej społeczności, obce nie jest. 
Zapraszamy tych, którzy jeszcze nie dołączyli do grona teatralnych pasjonatów. Kolejny wyjazd 
już we wrześniu!  

I.K. 
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XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 
23 czerwca 2016  

 

Julia Drobińska, uczennica kl. IB wzięła udział w tegorocznej edycji XX Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej. Zakres materiału obejmował Pieśń nad pieśniami, Ewangelię wg św. 
Mateusza i List do Efezjan z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć. 
Konkurs organizowany jest na trzech szczeblach: szkolnym, diecezjalnym oraz ogólnopolskim. 
26 kwietnia drużyna z naszej szkoły udała się na wydział teologiczny Uniwersytetu 
Szczecińskiego, gdzie tak jak w każdej z diecezji, wyłaniano 3 osoby, reprezentujące ją w finale. 
Na formułę tego etapu złożyła się część pisemna i ustna, do której kwalifikowało się 7 osób 
z największą liczbą punktów na teście pisemnym. Uczennica naszej szkoły zdobyła 1 miejsce 
w obu zmaganiach, tym samym kwalifikując się do ogólnopolskiego etapu, który odbywał się 
w Niepokalanowie obok Warszawy. 

Finał konkursu odbył się 6 i 7 czerwca z udziałem 130 reprezentantów każdej z polskich 
diecezji, wyłonionych spośród 30 000 wszystkich uczestników konkursu. Przez te dwa dni, 
oprócz dalszych eliminacji, uczestnicy mieli zapewniony szereg atrakcji i zajęć np. zwiedzanie 
Niepokalanowa czy koncert zespołu Siewcy Lednicy. Była to także okazja do spotkania się 
z rówieśnikami z całej Polski i nawiązania nowych znajomości. Tym razem Julia Drobińska 
zdobyła 87,5/90 pkt w części pisemnej, zajmując 9 miejsce. Życzymy jej dalszych sukcesów 
w „pochłanianiu” Słowa Bożego!   
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„Już za parę dni za dni parę, wezmę plecak swój i gitarę…” 
24 czerwca 2016  

 

24 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016. 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.  

Na uroczysty apel przybyła pani Anna Wiąz , która w imieniu burmistrza Gminy Nowogard 
wręczyła uczniowi Michałowi Andrysiakowi nagrodę „Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej”. 

Pan dyrektor wraz z wychowawcami wręczył najlepszym uczniom świadectwa 
z wyróżnieniem, 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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Piękny finał 
25 czerwca 2016  

 

Tak można określić sukces Michała Andrysiaka wieńczący jego recytatorką drogę w liceum, 
ale też atmosferę, która tworzyła centralne spotkania najlepszych recytatorów. W dniach 23 – 25 
czerwca w Ostrołęce odbywał się finał 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego będący 
prawdziwym świętem słowa. Michał, reprezentujący województwo zachodniopomorskie, znalazł 
się wśród 26 najlepszych recytatorów w kraju w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Prezentacje 
sceniczne obejmowały także dorosłych i kategorię wywiedzione ze słowa. Jurorzy docenili 
najbardziej wartościowe dokonania, przyznając nagrody. Ten zaszczyt przypadł Michałowi, 
który otrzymał wyróżnienie. Prezentacjom konkursowym towarzyszyły monodramy oraz 
warsztaty i wykłady prowadzone przez członków jury, wykładowców Akademii Teatralnej 
w Warszawie, teatrologów, aktorów. Spotkanie z najlepszymi recytatorami, artystyczne 
wrażenia, twórcze poszukiwania, cenne zajęcia, kurpiowski klimat tańca i biesiady – to naprawdę 
piękny finał. 

I.K. 
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Wyniki matury 2016 
10 lipca 2016  

 

5 lipca 2016 absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie poznali wyniki 
swoich egzaminów maturalnych. 
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Uczniowie zdali maturę bardzo dobrze co pozwoliło szkole na wysunięcie się do czołówki 
najwyższych średnich w powiecie, województwie i okręgu. Opublikowane przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu dane dotyczące egzaminów maturalnych przedstawiamy 
na wykresach. 
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Wyniki matur 2016 
Kopia artykułu z Dziennika Nowogardzkiego” 8-11.07 2016 
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Akademia sieci komputerowych 
15 lipca 2016 

Zamieszczamy kopię artykułu z "Dziennika Nowogardzkiego" dotyczącego Akademii Sieci 
Komputerowych według programu Cisco, która od 1 września będzie udostępniona uczniom 
naszego Liceum. 
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Osiągnięcia II Liceum Ogólnokształcącego w roku 2015/2016 
Matematyka 

XV Maraton Matematyczny w Goleniów -udział wzięły cztery trzyosobowe drużyny, zajmując II, 
IV, VII i VIII miejsca; 
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny PANGEA- udział - Kacper Chrul, Mateusz 
Tamborski; 
Zawody Matematyczne w Szczecinie – udział - Kacper Chrul, Mateusz Tamborski; 
Opiekun: Anna Sienkiewicz. 

Historia, WOS 

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie –I miejsce w etapie okręgowym - Paweł Gnitecki; 
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym –VIII miejsce w etapie okręgowym - 
Paweł Gnitecki; 
Kacper Borowiecki – udział w etapie okręgowym; 
Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego –finalista etapu okręgowego -Adrian 
Machocki; 
Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki – udział w etapie okręgowym Hanna Czura, Wiktoria 
Kiryk, Katarzyna Wasilewicz; 
Olimpiada Solidarności –IVm. w etapie okręgowym - Paweł Gnitecki; 
Opiekun: Aldona Kopycińska. 

Religia 

XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - I miejsce w finale diecezjalnym, finalistka etapu 
centralnego - Julia Drobińska; 
Opiekun: ks.Krystian Dylewski. 

Chemia i Podstawy przedsiębiorczości 

Konkurs Wiedzy Prawno - Ekonomicznej organizowany przez Wydział Prawa 
i Administracji US i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – III miejsce w województwie -
Bartłomiej Bielski; 
Wojewódzki Konkurs Podstaw Przedsiębiorczości realizowany w ramach projektu 
„Przedsiębiorczy uczeń – pracujący absolwent” – II miejsce w województwie - Antonina 
Misiewicz, Klaudia Pasik, Aleksandra Pietrzykowska; 
Konkurs Wiedzy Ekonomicznej organizowany przez Wydział Ekonomiczny ZUT i Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne – wyróżnienie w etapie wojewódzki - Antonina Misiewicz, Klaudia 
Pasik; 
Wojewódzki Konkurs Kompetencji Interpersonalnej realizowany w ramach projektu 
„Przedsiębiorczy uczeń – pracujący absolwent” – III miejsce w województwie Antonina 
Misiewicz, Klaudia Pasik, Aleksandra Pietrzykowska, Eryk Fatz, Patryk Plewiński; 
Olimpiada Przedsiębiorczości w Poznaniu – udział w etapie okręgowym- Karolina Dolega; 
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – udział w etapie okręgowym - Aleksandra Opala, Marcel 
Marchewka; 
Opiekun: Jolanta Grygowska. 

Język polski 

Konkurs Recytatorski XVI Ogólnopolskiego Przeglądu Zbigniewa Herberta – Grand Prix 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Michał Andrysiak; 
61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  
– laureat etapu wojewódzkiego i udział w etapie centralnym - Michał Andrysiak; 
– wyróżnienie w etapie rejonowym  - Dominika Rasińska; 
– wyróżnienie w etapie rejonowym Aleksandra Pietrzykowska, Daria Urbaniak; 
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X Zachodniopomorski Konkurs Recytatorski O Złotą Lirę Kornela Ujejskiego – II miejsce 
- Michał Andrysiak; 
XI Regionalny Konkurs Recytatorski Poświęcony Twórczości Pisarzy Ziemi Szczecińskiej 
Szczeciński Parnas – II miejsce - Dominika Rasińska; 
XVI Ogólnopolski Konkurs Na Pracę z Literatury dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych 
– II miejsce - Julia Drobińska; 
– wyróżnienie - Dominika Rasińska; 
Mój język ojczysty, czyli najważniejsze jest słowo  
– III miejsce w etapie wojewódzkim - Dominika Rasińska; 
– wyróżnienie w etapie wojewódzkim - Julia Drobińska, Aleksandra Pietrzykowska, Hanna Czura; 
Wojewódzki Turniej Jednego Wiersza o Złotą Strunę z Harfy Homera – II miejsce, nagroda 
specjalna - Dominika Rasińska; 
IX Wojewódzki Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz – wyróżnienie - Dominika Rasińska; 
Wojewódzki Konkurs na Najlepszą Recenzję Książki i Artystyczne Czytanie Prozy Czytanie 
– moja pasja 
– II miejsce - Dominika Rasińska; 
– II miejsce - Wiktoria Piasecka; 
– IV miejsce - Joanna Wesołek; 
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego– finalistka etapu wojewódzkiego - Aleksandra 
Biniecka; 
XXVIII Olimpiada Filozoficzna – finalistka etapu wojewódzkiego - Daria Urbaniak; 
XL Olimpiada Artystyczna – finalistka etapu okręgowego - Adrianna Ratajczak; 
Opiekun: Izabela Koladyńska. 
 
Wojewódzki Turniej Teatralny w ramach obchodów roku Williama Szekspira – II miejsce 
Zespół „Tylko próba”; 
Rejonowe Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych – laureat, finalista w Świdwinie 
Zespół „Tylko próba”; 
Opiekun: Izabela Koladyńska i Emilia Wierzbicka. 
 
IX Wojewódzki Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz – udział - Sebastian Feledyn; 
Wojewódzki Turniej Teatralny w ramach obchodów roku Williama Szekspira – III miejsce 
- Zespół „W kratkę”; 
Opiekun: Małgorzata Wojtyniak. 

Biologia i EDB 

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – etap rejonowy I miejsce, 
etap wojewódzki, IV miejsce - Antonina Misiewicz; 
XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej- udział w etapie wojewódzkim - Magdalena 
Lewandowska; 
Opiekun: Elżbieta Baran. 

Język angielski 

VII Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego – III miejsce - Hanna Czura; 
Opiekun: Beata Becela. 

Język niemiecki 

Ogólnopolski Konkurs „Turbolandeskunde - Osterreich” zorganizowanego przez Polskie 
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego i Goethe Institut - finalistki etapu 
centralnego- Magdalena Ciechanek, Izabela Braszkiewicz, Monika Babak; 
Opiekun: Maja Stelmaszak. 
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Wychowanie fizyczne 

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt – III miejsce, 
Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt – III miejsce; 
Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Dziewcząt – III miejsce; 
Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt- II miejsce; 
II Nowogardzki Bieg Uliczny „Dzieciaki Biegają w Nowogardzie”  
– I miejsce - Natalia Banasiak; 
– II miejsce - Oliwia Chatłas; 
Zawody Pływackie o Puchar Starosty Goleniowskiego-  
- I miejsce w stylu klasycznym i dowolnym - Agnieszka Sarzyńska; 
- II miejsce w stylu klasycznym i motylkowym - Wiktor Jackowski; 
Opiekun: Joanna Dzikowska. 
 
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców – III miejsce; 
Ekoturniej w Piłce Nożnej Chłopców - III miejsce; 
Opiekun: Jacek Jackowski. 
 
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców – III miejsce; 
Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców- I miejsce; 
Finał Wojewódzki w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców- XI miejsce; 
Opiekun: Aleksandra Lubczyńska. 
 


