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Materiał opracowany na podstawie strony internetowej  
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Rozpoczęcie roku 
02 września 2013 

 

2 września 2013 o godz.10oo uroczystym apelem rozpoczęliśmy rok szkolny 2013/2014. 
  



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

Rok szkolny 2013/2014  Strona 3 

Cała Polska czyta..... 
07 września 2013 

  

 
Cała Polska czyta…….tym razem dzieła Fredry 

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł 
literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny 
i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, 
zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej 
tożsamości. 

Do ogólnopolskiego czytania, które w sobotę 7 września odbyło się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Nowogardzie, włączyli się także uczniowie naszego liceum. Zabawne dzieła mistrza 
gatunku w interpretacji nauczycieli, mieszkańców miasta, osób publicznych, dzieci nabierały 
nowego charakteru. W roku poprzednim czytano " Pana Tadeusza", w roku przyszłym ma 
rozbrzmiewać słowo Sienkiewicza. Inicjatywa godna pochwały, oby tylko czytających 
przybywało.  
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Zmiana pedagoga 
20 września 2013 

 

Na uroczystym apelu Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły i uczniowie 
Gimnazjum i Liceum pożegnali odchodzącą na emeryturę panią Romę Kołodziejską, która 
przez wiele lat pełniła funkcję pedagoga w naszej szkole.. 
  



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

Rok szkolny 2013/2014  Strona 5 

 

 

Romeczko! 

W dniu tak ważnym i znaczącym zwracam się do Ciebie w imieniu całej Rady 
Pedagogicznej ze słowami gorących podziękowań za wieloletnią pracę, za wysiłek i trud 
wychowawczy, za życzliwe zarówno dla uczniów, jak i dla nas – koleżanek i kolegów. 

Twoja praca, pełna oddania dla uczniów, ogromnego poświęcenia, może być pięknym 
przykładem w ich dorosłym życiu. Twoja postawa nacechowana serdecznością i głęboką tolerancją, 
cieszyła się uznaniem i szacunkiem nas wszystkich.  

Zakończenie pracy zawodowej jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem w życiu każdego 
człowieka. Pamięcią ogarniamy minione lata, dokonujemy pewnych podsumowań. To taka chwila, 
która zmusza do głębokich refleksji. Żywimy przekonanie, że odczuwasz pełną satysfakcję ze swojej 
pracy z młodzieżą w naszej szkole. 

W imieniu koleżanek i kolegów życzę Tobie zdrowia na długie lata, radości i dni wolnych od 
trosk i kłopotów. Mamy nadzieję, że będziesz podtrzymywać serdeczne więzi ze szkołą i z nami. 

Nowogard, 19 września 2013 r. 
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Sprzątanie świata 
25 września 2013 

  

 

Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska”, której finał przypadł na 20 - 22 września, 
została przeprowadzona pod hasłem "Odkrywamy Czystą Polskę"!  

II LO również włączyło się do tej szlachetnej inicjatywy. 21 września, jak co roku, uczniowie 
wyruszyli nad jezioro nowogardzkie, by tam pozbierać zalegające śmieci. Pogoda dopisała 
a dobry humor nie opuścił sprzątających. „Dla mnie ekologia ma bardzo osobisty, ludzki wymiar. 
Jest to sprawa powietrza, którym oddycham ja i moja rodzina (...); parku, do którego chodzimy 
na spacer; wody, którą pijemy. To sprawa życia każdego z nas” - tak o sprzątaniu świata mówi 
Mira Stanisławska-Meysztowicz, inicjatorka akcji w Polsce i założycielki Fundacji Nasza Ziemia. 
Ważne jest, aby pamiętać o tym każdego dnia, a nie tylko przy okazji takich akcji.  
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U Patrona Sybiraków i Kresowiaków… 
01 października 2013  

 

W sobotę 21 września 2013 r. młodzież naszego Liceum Ogólnokształcącego w parafii 
pw. św. Rafała Kalinowskiego wystawiła Misterium pt. „Litania Wołyńska” z racji upamiętnienia 
Polaków, którzy cierpieli w wyniku napaści sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r., a w jej 
następstwie stali się m.in.. ofiarami wywózek na Sybir. Była to też modlitwa za ofiary Rzezi 
Wołyńskiej w 70 rocznicę tej tragedii, która rozległa się na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej.  

Młodzież zabrała zgromadzonych w duchową podróż po kresowych sanktuariach, 
zniszczonych w czasie działań wojennych a następnie przez reżim komunistyczny. Intencją 
przedstawienia było przesłanie, że choć świątynie na Wołyniu zniknęły z powierzchni ziemi to 
ich promieniowanie duchowe nadal trwa. 

Ks. Marcin Gudełajski 
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Chłopska Szkoła Biznesu 
08 października 2013  

 

W dniach 22-25 września 2013 roku odbyła się wycieczka dla laureatów Turnieju Chłopskiej 
Szkoły Biznesu. Uczestnikami wyjazdu byli: Daria Józefiak z IIIb, Kalina Pupacz z IIIb, absolwenci 
Bartosz Graczyk i Konrad Świderski wraz z opiekunem Jolanta Grygowska. 

Wycieczka miała bardzo bogaty program, na liście zwiedzanych miejsc znajdowało się: 

1. Muzeum Powstania Warszawskiego. W niepowtarzalny sposób zaprojektowana ekspozycja 
muzealna oddziałuje obrazem, światłem i dźwiękiem. Aranżacja wnętrza i wykorzystanie efektów 
multimedialnych przybliżają powstańczą rzeczywistość. Głównymi elementami wystawy są zdjęcia w 
wielkich formatach, monitory i komputery. Wytyczona trasa przedstawia chronologię wydarzeń 
i prowadzi przez poszczególne sale tematyczne. Zwiedzający poruszają się w scenerii sprzed 
sześćdziesięciu lat, chodzą po granitowym bruku wśród gruzów niszczonej Stolicy. Sercem Muzeum 
jest stalowy monument, przechodzący przez wszystkie kondygnacje budynku. Na jego ścianach wyryte 
jest kalendarium Powstania, a dobiegające z niego brzmienie bijącego serca symbolizuje życie 
Warszawy w roku czterdziestym czwartym. W specjalnie przygotowanej sali kinowej zwiedzający 
Muzeum Powstania Warszawskiego można oglądać trójwymiarowy film „Miasto ruin”. Powstały film 
to ponad pięć minut symulacji lotu „Liberatora” nad zniszczoną i wyludnioną Warszawą z 1945 roku. 
Obraz w sugestywny sposób oddaje grozę i skalę zniszczeń stolicy po II wojnie światowej.  

Nie da się opisać jednym zdaniem wrażeń jakie zrobiło na mnie muzeum. Zwiedzaliśmy je przez 2h 
i było to za mało czasu aby wszystko chociażby ogarnąć wzrokiem. Polecamy gorąco. 

2. Sejm, czyli władza ustawodawcza od kuchni, 

3. Centrum Nauki Kopernik i Planetarium - miejsce , w którym można zaspokoić ciekawość badacza 
zjawisk matematyczno przyrodniczych, to świat samodzielnego eksperymentowania. 

W planetarium na ogromnym sferycznym ekranie można obejrzeć wyjątkowe filmy 2D i 3D, podczas 
pokazów na żywo przyjrzeć się gwiazdom, które świecą na niebie, a także wysłuchać koncertów. 

4. Stadion Narodowy - tu mogli kibice piłki nożnej i nie tylko zobaczyć trasę piłkarza. Droga piłkarza 
bez tajemnic! Na własnej skórze przekonaliśmy się, którędy piłkarze przybywają na stadion, 
zobaczyliśmy jak wygląda Strefa Zawodnicza, poznaliśmy zakamarki piłkarskiej szatni, weszliśmy na 
płytę boiska, a na koniec wczuliśmy się w rolę piłkarza w pomeczowej Sali Konferencyjnej. 

5. Giełda Papierów Wartościowych , 

6. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL - jest ogólnopolską organizacją pozarządową 
(działającą od 2000 roku), tworzącą i realizującą programy edukacyjne wspierające aktywizację 
i rozwój społeczności lokalnych. Stowarzyszeniu zależy na animowaniu rozwoju - tchnięciu ducha w 
ludzi, instytucje, grupy, środowiska, społeczności lokalne. 

Do domu wróciliśmy z bagażem pełnym wrażeń:))) 
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Na spotkanie z przyrodą. 
21 października 2013 

 

W czwartkowy poranek, 17 października 2013 r., uczniowie klas: IB i IIB z wychowawcami 
(E. Baran i M.Dobrowolskim) wybrali się na wycieczkę do Ogrodu Dendrologicznego w 
Przelewicach. Jest to czwarty co do wielkości ogród w Polsce. Na miejscu przywitał nas lekki 
deszczyk, szeleszczące liście i mieniące sie kolorami jesieni drzewa. Po Ogrodzie oprowadziła 
nas pani przewodnik. Uczniowie podziwiali piękno klonów palmowych, dawidię chińską 
potocznie nazywaną „drzewem chusteczkowym” czy pochodzące z Japonii „drzewa 
ciasteczkowe” o słodko pachnących liściach. Wycieczkowicze mogli poznać rosnące na terenie 
Ogrodu gatunki rzadkie i ginące, gatunki zapisane w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, jak 
również chronione gatunki obce zapisane w księdze światowej. W czasie gdy jedna grupa 
podziwiała Ogród, druga uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych, podczas których 
zaprezentowane zostały proste doświadczenia chemiczne. Wizytę w Ogrodzie Dendrologicznym 
zakończyliśmy zwiedzaniem oranżerii z roślinnością śródziemnomorską. Mimo niesprzyjającej 
pogody, śmiało możemy powiedzieć, że wycieczka należała do udanych. Zadowoleni z dobrze 
spędzonego czasu wróciliśmy do szkoły.  
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"A w Krakowie na Brackiej..." 
22 października 2013 

 

 

... świeciło słońce, duch pani Wisławy Szymborskiej unosił się nad nami, jesień złociła 
kolorami i emocjami kolejne chwile... 

Wycieczka do Krakowa szlakiem literackim okazała się czasem niezapomnianych przeżyć i 
niepowtarzalnych wrażeń. Właściwie trudno ułożyć z nich uporządkowaną opowieść, to raczej 
wspomnienie magicznego czasu znaczonego literaturą, sztuką, historią, teatrem, muzyką.... 
Wędrówki młodopolskim szlakiem i wspomnienie Wyspiańskiego, bronowicka chata, przed 
którą kwitnące róże okryje niedługo chochoł i izby jeszcze pamiętające słynne wesele 
inteligenta z chłopką, na którym Wyspiański ujrzał swoją sztukę. 

Niezliczone ślady młodopolskiej bohemy.... 

Katedra na Wawelu i kościół na Skałce - miejsca święte, ważne, podniosłe, pamięć 
Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Miłosza, Asnyka. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Collegium Maius z rozbrzmiewającym na dziedzińcu Gaudeamus....., 

Refleksyjne spacery po Kazimierzu i zwiedzanie dzielnicy żydowskiej, wizyta w synagodze i 
w pubie, a tam jakby czas się zatrzymał dziesiątki lat temu....  

Wspaniały widok na Kraków ze Wzgórza Kraka i sentymentalno - nostalgiczny spacer 
alejkami Cmentarza Rakowickiego, przystanek przy grobach W.Szymborskiej, M.Grechuty, cisza 
i wiatr, słowa i muzyka... 
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Wieczorne eskapady po Rynku i nieustanne rozmowy z Mickiewiczem, słynna Szuflada 
W.Szymborskiej w Muzeum Młodej Polski i głos poetki przez telefon: Niektórzy lubią poezję.... 

Pasja i wielkie oddanie przewodnika, który wykorzystywał każdą minutę, by zarazić 
miłością do tego miasta, do kultury i sztuki. 

Wnętrza kościołów, młodopolskie witraże, okno papieża....  

Lekcja języka polskiego w Rydlówce, lekcja teatralna w Teatrze Juliusza Słowackiego 
połączona ze zwiedzaniem teatru, opowieść o legendarnym kabarecie Piotra Skrzyneckiego 
w piwnicznym wnętrzu.... 

A na zakończenie każdego dnia kulturalna uczta. Recital Tamary Kalinowskiej w Piwnicy 
pod Baranami, piękna muzyczna opowieść o życiu kobiety i pytanie: Czy jestem wariatką tej 
wioski? Czy królewną? Czy...? 

W Narodowym Teatrze Starym kontrowersyjny spektakl Jana Klaty Do Damaszku ze 
scenografią składającą się z 7 tysięcy czaszek i wspaniałymi kreacjami m.in. Krzysztofa Globisza 
i Doroty Segdy. Sztuka o zmaganiu artysty z formą, z sobą, o buncie, o poszukiwaniu, wycieczka 
w mroczne głębiny duszy Idola,..... 

Cosi, gdziesi, kajsi, ktosi - z Wesela Stanisława Wyspiańskiego - to mocny efekt na 
pożegnanie z Krakowem. Monodram z muzyką rockową na żywo, zaproszenie na wesele, 
niekonwencjonalne, ale z podobnym przesłaniem jak dramat Wyspiańskiego. Wesele, na które 
goście przybyli już z walizkami... 

Jeszcze zapach czekolady w manufakturze czekolady, kawa w Arlekinie, Michalikowa 
cukiernia, największe obiady pod Wawelem, zaczarowany dorożkarz, 

taniec na Rynku, długie, nocne Polaków rozmowy w hostelu.... 
Kraków hejnał gra tak wita mnie  
patrzy na mnie jakby wiedział, że  
wracam po to by  
choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć,  
że....  
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Mickiewicz się uśmiecha, Szymborska pozdrawia, Grechuta śpiewa:  

Gdy pytasz mnie czym Ojczyzna jest odpowiem: 
czyś chociaż raz chodził po Rynku w Krakowie, 
czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, 
miejsca gdzie przeszłość dodaje Ci sił.... 

 

 
 
Wycieczka edukacyjna do Krakowa odbyła się w dniach 7 - 11 października 2013r., uczestnikami byli uczniowie klasy IIIc.  
Organizacja i program - Izabela Koladyńska, opieka - I. Koladyńska, A. Sienkiewicz. 
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Literacki sukces 
25 października 2013 

 
 

18 października 2013r. w Bielsku Białej odbył się finał XVII Ogólnopolskiego i XXXI 
Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2013 pod 
patronatem Prezydenta Miasta Bielska Białej. Na konkurs napłynęły 1234 prace 456 uczniów ze 
wszystkich typów szkół z całej Polski. Jak co roku laureatami przeglądu jest stu autorów 
najlepszych prac, wybranych przez stałe jury w składzie: przewodniczącego Tomasza Jastruna 
– poetę, eseistę i felietonistę; Jana Pichetę –polonistę, poetę, dziennikarza; Juliusza Wątrobę – 
poetę i satyryka. Nagrodą główną jest antologia nagrodzonych tekstów. Wszystkie nagrody są 
równorzędne, gdyż jak podkreślali organizatorzy, chodzi o to, by z literatury nie robić zawodów 
opartych na rywalizacji. Konkurs ma trzydziestoletnią tradycję, a wśród jego laureatów jest 
wielu ludzi kultury i sztuki. W tym roku do grona wyróżnionych za piękno słowa i literacką 
wrażliwość dołączył Maciej Przybylski - uczeń klasy IIIc, autor pracy pod tajemniczym tytułem 
Kan. 983 § 1, czyli lepiej nie zadzierać z Bogiem.  

Uroczysta gala, połączona z warsztatami z jurorami, występem aktorów teatru Banialuka 
i czytaniem nagrodzonych tekstów, odbyła się w Spółdzielczym Centrum Kultury Best. 

Piszcie nadal, malujcie słowami, bo wasze życie jest i tego warte. Wciąż zaskakujcie nowymi 
barwami i nieście nowe dni światłem otwarte….. – napisał we wstępie do antologii Juliusz 
Wątroba. 

Do takiego życia i pisania warto zachęcać. 
 

IK  
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Absolwenci - szkole 
28 października2013 

 

 

Absolwenci II LO chętnie odwiedzają mury naszej szkoły. Tradycją stały się spotkania, 
podczas których nasi byli uczniowie dzielą się wiedzą z młodszymi kolegami. 

We wrześniu i październiku 2013 roku absolwenci prowadzili zajęcia z uczniami m.in. na 
temat trudów studenckiego życia, wyboru kierunków studiów, matury. 

Zajęcia prowadzili: 

 Justyna Binięda – studentka informatyki  ZUT 

 Filip Zieliński – student budownictwa  ZUT 

 Marek Niemirski – student budownictwa  ZUT 

 Joanna Antczak- studentka prawa  US 

 Kasia Pastusiak- studentka  UAM 

 Agata Tychoniec – absolwentka lingwistyki  UAM 

 Emil Skrok – student historii  US 

We wrześniu odbył się również cykl spotkań, mający na celu upowszechnienie wiedzy 
prawniczej wśród młodzieży. Zajęcia z uczniami klas humanistycznych, na temat praw 
konsumenta, prowadził Andrzej Cyboroń, absolwent prawa na US i oczywiście II LO 
w Nowogardzie. 

Wszystkim absolwentom bardzo dziękujemy za nieustającą chęć współpracy i pomocy. 
  


