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Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 
04 września 2015  

 

Pierwszy apel w roku szkolnym 2015/2016. 

1 września pożegnaliśmy wakacje i rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Gościem na uroczystym 
apelu był ks. kanonik Kazimierz Łukjaniuk.  
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II MARATON MTB DOOKOŁA JEZIORA NOWOGARDZKIEGO! 
06 września 2015  

 

22 sierpnia odbył się II Maraton MTB Dookoła Jeziora Nowogardzkiego, który jest 
poświęcony pamięci nieżyjącym nowogardzkim kolarzom: Arturowi Komisarkowi i Pawłowi 
Zugajowi. 

Na linii startu pojawiło się w tym roku ponad 400 zawodników, a gościem specjalnym 
maratonu już po raz drugi był jeden z najbardziej utytułowanych polskich kolarzy Pan Dariusz 
Baranowski. 

Uczennice naszego liceum Dominika Szynal, Kinga Dumańska, Natalia Pabisiak i Monika Sęk 
miały okazję z bliska zobaczyć organizację tak sporej imprezy sportowej! W ramach wolontariatu 
wsparły swoją pomocą organizatorów maratonu. 
 
Opiekun Aleksandra Lubczyńska 
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Grand Prix Herbertiady! 
23 września 2015  

 

…dziękuję Ci Panie, że stworzyłeś świat piękny i różny, a jeśli jest to Twoje uwodzenie, jestem 
uwiedziony na zawsze i bez wybaczenia.(Z.Herbert) 

Nowy rok szkolny to także początek nowego sezonu recytatorskiego. A ten najpiękniej 
inaugurować w Kołobrzegu, gdzie schyłek lata przynosi prawdziwe święto słowa. 

XVI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta Herbertiada, odbywający 
się w dniach 18 – 19 września 2015 roku, po raz kolejny zgromadził w sali widowiskowej 
Regionalnego Centrum Kultury zaprzyjaźnionych z Panem Cogito miłośników poezji. Nasze 
liceum reprezentowali: Dominika Rasińska (kl.IIb) i Michał Andrysiak (kl.IIIa). Mistrzowskie 
wykonanie przez Michała utworu Książka zachwyciło jurorów oraz widzów i to właśnie on 
zdobył Grand Prix konkursu oraz wystąpił na gali Herbertiady.  

Radość, emocje, świetna atmosfera, wzruszenie, dużo dobrych słów pod adresem obojga 
naszych recytatorów…. – jedno jest pewne – spotkania z Panem Cogito, ta już wieloletnia tradycja 
naszej szkoły, potwierdzają, że miłość do słowa to trudna, ale piękna sztuka uwodzenia.  

Gratulacje dla Michała!  

I.K. 
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Integracja Familijnie  
28 września 2015  

 

Szum morza, plusk basenu, zapach pieczonych kiełbasek, nocne „podchody” stały się hasłami 
wyjazdu integracyjnego uczniów klas pierwszych naszego liceum. W promieniach wrześniowego 
słońca spędziliśmy dwa dni (i długą noc) w Dziwnówku na zabawie, sportowej rywalizacji, 
rozmowach z wychowawcami, dyskotece oraz poznawaniu się nawzajem.  

„Jutro będzie znów matematyka” – tak swój los licealisty wyśpiewała I a…  

Pierwszy szpitalny obchód mają za sobą świeżo upieczeni adepci profilu medycznego z 1b 
Humaniści stanęli na straży poprawności językowej i …pokazali nowy wymiar starych jak kultura 
zdarzeń.  

Wszyscy odkryli talenty wokalne, aktorskie, satyryczne oraz skłonności do DOBREJ 
ZABAWY! Ostatecznie przysięgą złożoną przed przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego raz 
na zawsze pozbyliśmy się kocich wąsów i gimnazjalnych przyzwyczajeń. 
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Bezpośrednia łączność między stacją kosmiczną ISS a ZSO 
28 września 2015  

 

29 września 2015r. uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie jako 
pierwsi w naszym województwie połączą się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS i skierują 
14 pytań do amerykańskiego astronauty Kjella Lindgrena przebywającego aktualnie na orbicie 
okołoziemskiej, będą one dotyczyły życia na stacji kosmicznej. 

Łączność ze stacją kosmiczną realizowana będzie za pomocą tzw. telemostu, wykorzystując 
naziemne łącza telefoniczne i sprzęt krótkofalarski.  

W czasie konferencji na trzech ekranach projekcyjnych będą się pojawiać następujące 
informacje: aktualne położenie stacji kosmiczne ISS, przekaz na żywo z kamer zainstalowanych 
na stacji ISS, oraz zdjęcia rozmówcy. 

Początek łączności z astronautą przewidywany jest na godz. 14:56 czasu lokalnego. 
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Udana łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS 
29 września 2015  

 

29 września o godzinie 14:56 czasu lokalnego 14 uczniów naszej szkoły nawiązało 
bezpośrednią łączność radiową z astronautą Kjellem Lindgrenem KO5MOS znajdującym się na 
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Była to pierwsza łączność tego typu w naszym 
województwie.  

O 13:40 dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście zostali przywitani w języku 
angielskim i polskim przez Lucynę Kaczmarek oraz Michała Andrysiaka uczniów II Liceum 
Ogólnokształcącego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły p. Leszek Becela. Następnie szkolny 
koordynator projektu ARISS p. Szymon Grygowski SQ1SGR wyjaśnił w jaki sposób będzie 
realizowana łączność ze stacją kosmiczną oraz zaprezentował osiągnięcia szkoły związane 
z projektem ARISS.  

O godz. 14:15, Gaston Bertels ON4WF europejski koordynator ARISS za pomocą telemostu 
oficjalnie przywitał gości oraz przedstawił radiooperatora Adriana Sinclaira LU1CGB osobę 
odpowiedzialną za zestawienie połączenia radiowego ze stacją ISS. Operatorem po stronie 
polskiej był p. Janusz Tylkowski SP1TMN - prezes Polskiego Związku Krótkofalowców 
Zachodniopomorskiego Okręgu Terenowego z siedzibą w Szczecinie. Informacje na bieżąco 
tłumaczyła p. Beata Becela nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących. O godz. 14:53 operator Adrian Sinclair LU1CGB rozpoczął wywoływanie 
astronauty. O godz. 14:56 stacja ISS odpowiedziała na zawołanie operatora i rozpoczęła się 
łączność. 

Pytania zadawali uczniowie w następującej kolejności: 

Weronika Gargulińska (Gim2), Matusz Tamborski (IILO), Konrad Laskowski (Gim2), 
Radosław Gawroński (IILO), Damian Ubych (Gim3), Jakub Znyk (Gim2), Kornelia Cieślak (Gim2), 
Norbert Saja (Gim2), Szymon Karapuda (Gim2), Norbert Nowak (IILO), Kacper Chrul (IILO), 
Hubert Fasuła (IILO), Oktawiusz Łatka (Gim2), Izabela Braszkiewicz (IILO) 

Uczniowie pytali między innymi jakie są procedury w czasie pożaru na stacji kosmicznej, 
jakie negatywne skutki niesie ze sobą zbyt długie przebywanie w stanie nieważkości oraz czy 
astronauci ostrzegani są przed szkodliwym promieniowaniem kosmicznym. Na koniec łączności 
uczeń II Liceum Ogólnokształcącego Marcel Bobiński podziękował astronaucie za łączność. 

Na wydarzeniu obecne były media: Telewizja Polska Szczecin, Radio Szczecin, prasa: Kurier 
Szczeciński, Gazeta Goleniowska, Dziennik Nowogardzki, przedstawiciele portali www: 
www.nowogard.pl, www.wnowogardzie.pl www.nowogardinfo.pl.  
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Koordynator projektu p. Szymon Grygowski zapowiedział publicznie, iż szkoła w przyszłości 
przystąpi ponownie do projektu ARISS, łącząc się tym razem ze stacją kosmiczną ISS 
bezpośrednia, bazując na własnym sprzęcie radioamatorskim. Do następnej łączności... 

 

 

 

 

 

Szkolny Koordynator Projektu ARISS Szymon Grygowski  
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Mistrzostwa Powiatu Goleniowskiego w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych Licealiada Chłopców i Dziewcząt! 

04 października 2015  

 

2 października 2015 roku w Goleniowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Goleniowskiego 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców i Dziewcząt w ramach Licealiady. Drużyna 
chłopców w składzie: Bobrowski Konrad, Plewiński Filip, Łokaj Daniel, Gała Mikołaj, Mańka 
Adam, Marchewka Marcel, Jadwiżyc Konrad, Konieczny Dominik, Gurgul Piotr, Biernacki Romek, 
Nowak Norbert, wygrali swój bieg w pięknym stylu.  

Każdy z zawodników pokonał dystans 1000 m. Chłopcy już na pierwszej zmianie wyszli na 
prowadzenie i utrzymali je aż do samego końca. (opiekun Aleksandra Lubczyńska) 

Drużyna dziewcząt zajęła II miejsce. Szkołę reprezentowały: Banasiak Natalia, Chatłas 
Oliwia, Berezowska Maja, Jurczyk Natalia, Pabiś Natalia, Pietrzykowska Aleksandra, Pasik 
Klaudia, Stańczyk Malwina, Nowak Paulina, Piasecka Wiktoria, Szynal Dominika, Kowalska Maja. 

Każda z dziewcząt pokonała dystans o długości 800m. (opiekun Joanna Dzikowska) 

Uczniowie z rąk organizatorów otrzymali medale, puchar, oraz pamiątkowy dyplom. 

Aleksandra Lubczyńska i Joanna Dzikowska  
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II Nowogardzki Bieg Uliczny 
20 października 2015  

 

4 października 2015 roku odbył się II Nowogardzki Bieg Uliczny. W głównym biegu na 
dystansie 10km. brały udział osoby, których pasją jest bieganie.  

O godz. 10 swoje bieganie rozpoczęli również uczniowie szkół podstawowych, a następnie 
młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Uczniowie naszej szkoły z ochotą i zaangażowaniem 
wstawili się w ten niedzielny poranek i pokonali dystans 1500m. Wszyscy, którzy ukończyli bieg 
na linii mety otrzymali pamiątkowe medale, zaś najlepsi zostali obdarowani pucharami.  

A o to najlepsi zawodnicy reprezentujący naszą szkołę: 

Chłopcy - gimnazjum: 

 Synowiec Adam – I miejsce  
 

Dziewczęta - gimnazjum:  

 Kowalska Maja – II miejsce  

 Kowalczyk Julia – III miejsce  
 

Chłopcy - szkoły ponadgimnazjalne: 

 Dawid Paradziński- I miejsce 
 

Dziewczęta - szkoły ponadgimnazjalne: 

 Banasiak Natalia – I miejsce  

 Chatłas Oliwia – II miejsce 

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!!! 
 
I.Szymańska – Głowicka J. Dzikowska  
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Prawybory Parlamentarne w II LO 
28 października 2015  

 
 

19 października 2015r w II LO odbyły się prawybory parlamentarne w ramach akcji „Młodzi 
Głosują”. Uczniowie mieli możliwość oddania głosu na wybraną przez siebie partię. Głosowanie 
było zapowiedzią zbliżających się wyborów parlamentarnych. Dzięki temu wydarzeniu 
zachęciliśmy młodzież do czynnego udziału w głosowaniu oraz zestawiliśmy poglądy polityczne 
młodego pokolenia. Do wyborów przystąpiło 140 uczniów z 248 uprawnionych. 

„Młodzi głosują” to program edukacji wyborczej, który zachęca do rozmowy z młodzieżą na 
tematy publiczne, aby ułatwić jej świadomy wybór przy urnie. W ramach tej akcji uczniowie 
przeprowadzili lekcje na temat wyborów. P.Gitecki, K.Borowiecki, R.Kujawa oraz B.Bielski (klasa 
IIc) korzystając z aplikacji Latarnika Wyborczego tłumaczyli hasła wyborcze poszczególnych 
partii, natomiast W.Kiryk (klasa IIb) uświadomiła rówieśnikom „Ile waży jeden głos?” 
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Stypendium Premiera RP 
30 października 2015  

 

Lucyna Kaczmarek uczennica klasy IIIA stypendystką Premiera RP. 

29 października 2015r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady 
Ministrów. 

Spotkanie uświetnili panowie Marek Tałasiewicz Wojewoda Zachodniopomorski i Krzysztof 
Rembowski Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty. 

Serdecznie gratulujemy Lucynie. 
  


