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Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 

04 września 2016  

 

Pierwszy apel w roku szkolnym 2016/2017. 

1 września pożegnaliśmy wakacje i rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Gościem na uroczystym 
apelu był ks. kanonik Kazimierz Łukjaniuk.  
  

http://www.zsonowogard.edu.pl/liceum2/news.php?extend.764.1
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Kochaj i pozwalaj siebie kochać, a poznasz sens życia. 

14 września 2016  

 

…Quo vadis Domine? 

Narodowe Czytanie „Quo vadis” odbyło się 3 września 2016 roku w ponad 2200 
miejscach w całej Polsce. W Ogrodzie Saskim w Warszawie fragmenty powieści Henryka 
Sienkiewicza przeczytała Para Prezydencka i jak powiedział Pan Prezydent:"Piękna, cudowna 
powieść o miłości, o upadającym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary, która potrafi czasem 
góry przenosić." 

W naszej szkole czytanie odbyło się 6 września w sali teatralnej. Uczennice Daria Urbaniak, 
Ola Pietrzykowska, Ada Ratajczak, Dominika Rasińska oraz absolwent Michał Andrysiak 
przeczytali fragmenty powieści. Przybliżyli słuchaczom dzieje starożytnego Rzymu oraz Ligii i 
Marka Winicjusza - głównych bohaterów. Przez krótki czas w sali królował cesarz-artysta, a 
mrożące krew w żyłach sceny budziły strach w oczach zebranych. Na twarzach młodych 
słuchaczy malowała się ciekawość. Być może lektorzy pięknie interpretując wybrane przez siebie 
fragmenty, zachęcili słuchaczy do sięgnięcia po książkę i odkrycia losów bohaterów. Nad 
czytającymi i słuchającymi czuwały panie Izabela Koladyńska i Anna Sikorska. 

Ada Ratajczak  

http://www.zsonowogard.edu.pl/liceum2/news.php?extend.846.1
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Spacerem przez 3,5 tysiąca lat 

15 września 2016  

 

Uczniowie klasy Ic i IIa naszego liceum wzięli udział w niecodziennej wystawie, jaką od kilku 
dni można zwiedzać w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie. 
Jest to historyczna, teologiczna i geograficzna podroż przez 3,5 tysiąca lat istnienia Biblii. 
Ekspozycja ma charakter interaktywny – replik rękopisów z Aleppo, Septuaginty (pierwszego 
tłumaczenia Starego Testamentu z hebrajskiego i aramejskiego na grekę), Wulgaty (przekładu na 
łacinę), a także późniejszych treści Pisma drukowanego - można dotknąć. Największe wrażenie 
zrobiły na nas biblijne zwoje papirusu, tłoczone na zwierzęcej skórze litery oraz przepiękne 
zdobienia stronic Pisma Świętego. Dzięki interesującemu wykładowi pastora Cezarego 
Komisarza, mogliśmy - niczym starożytni skrybowie - doświadczyć wyjątkowości procesu 
kopiowania najstarszej księgi świata i poznać jej burzliwą drogę do czasów współczesnych. 

Emilia Wierzbicka 
  

http://www.zsonowogard.edu.pl/liceum2/news.php?extend.847.1
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Rewizyta uczniów II LO w Heide 

17 września 2016  

 

Od 27 maja do 3 czerwca 2016 roku uczniowie II LO gościli swoich rówieśników 
z Gymnaisum Heide-Ost w Nowogardzie. Teraz przyszedł czas na rewizytę (9-16 września 2016). 
Gospodarze zadbali o to, żeby program pobytu był ciekawy i urozmaicony. Oprócz wycieczek do 
Hamburga, Kilonii oraz na Sylt polska grupa mogła przekonać się, jak wyglądają typowe lekcje 
w niemieckiej szkole oraz zobaczyć fenomen przypływu i odpływu na Morzu Północnym 
w miejscowości Büsum. Nie zabrakło również elementów typowo rekreacyjnych takich 
jak: wspólna gra w kręgle, zabawa w parku wspinaczkowym Hadermarschen, grille, wizyta 
w Aquaparku w Nordhastedt czy wspólna kolacja w restauracji „Tripollini”. Wszyscy polscy 
uczestnicy wymiany szkolnej wrócili zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia 
międzykulturowe. Uczniowie zostali bardzo ciepło przyjęci przez niemieckie rodziny 
i zaprzyjaźnili się ze swoimi niemieckim rówieśnikami. Tygodniowa konwersacja z rówieśnikami 
z Heide po niemiecku lub angielsku z pewnością zaprocentuje na maturze ustnej z języka obcego. 

Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować za wsparcie finansowe Jednostce Centralnej 
PNWM w Szczecinie oraz Urzędowi Miejskiemu w Nowogardzie.  

M. Stelmaszak, M. Dobrowolski 

 

http://www.zsonowogard.edu.pl/liceum2/news.php?extend.850.1
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Mamy tylko jedną Ziemię 

20 września 2016  

 

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego 
działania, zależy od każdego z nas”  

Florian Plit 
 

16 września 2016 r. uczniowie klas licealnych wzięli udział w 23. edycji ogólnopolskiej 
kampanii „Sprzątanie świata” W tym roku hasłem przewodnim kampanii było „Podaj dalej …. 
drugie życie odpadów”. Celem akcji było promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz 
inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Młodzież 
zaopatrzona w kolorowe worki i rękawice wyruszyła w teren, by zebrać znajdujące się tam 
śmieci”. Wypełnione papierami, butelkami, opakowaniami po artykułach spożywczych worki 
złożone zostały w umówionym miejscu. Uczniowie zadowoleni z dobrze wykonanego zadania 
wrócili do domu. 
 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/liceum2/news.php?extend.849.1
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77. rocznica napaści sowieckiej na Polskę… 

21 września 2016  

 

W całym kraju upamiętniono 77. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę… 

Również młodzież naszej szkoły razem z Kombatantami i Sybirakami uczciła w sobotę ofiary 
sowieckiej agresji 17 września 1939 roku. Tego dnia Armia Czerwona zaatakowała Polskę, 
zadając decydujący cios państwu walczącemu przeciw niemieckiej agresji. Ta napaść, nazywana 
IV rozbiorem Polski, przyniosła Polakom represje, kolejne wywózki i mord w Katyniu.  

Pod pomnikiem Sybiraków znajdującym się na Cmentarzu Komunalnym w Nowogardzie 
modliliśmy się za ofiary sowieckiego ludobójstwa, za tych, którzy muszą znosić ciężar tęsknoty za 
utraconą ziemią urodzenia, często cierpiąc niedostatek oraz za tych, którzy zostali na ziemi 
swoich ojców.  

I.Pędziwiatr, A.Kwiatkowska  
 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/liceum2/news.php?extend.848.1
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Licealiści z panem Cogito w Kołobrzegu 

29 września 2016  

 

Dla miłośników twórczości Zbigniewa Herberta wrzesień jest czasem spotkań ze słowem 
i panem Cogito. Już trzynasty raz uczniowie naszego liceum zainaugurowali rok szkolny -
Herbertiadą. XVII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Z. Herberta odbywał się 23 września 2016 
roku w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu. Naszą szkołę reprezentowali: Daria 
Urbaniak i Aleksandra Pietrzykowska z klasy IIa oraz absolwent Michał Andrysiak. To 
właśnie Michał został wyróżniony za interpretację wiersza Matka. 

Konkurs Herbertowski już się zakończył, stając się kolejnym poetyckim wspomnieniem, 
o tym, że… nie giniemy, snujemy domysły na temat Barabasza, wierzymy w siódmego anioła 
i zaproszeniem do nowych poszukiwań oraz nowych spotkań z panem Cogito. 

I.K.  
  

http://www.zsonowogard.edu.pl/liceum2/news.php?extend.853.1
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Ja i mój świat, czyli literacki laur dla Dominiki 

29 września 2016  

 

23 września 2016 roku w Regionalnym Centrum Kultury w Pile odbyła się finałowa impreza 
podsumowująca XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol Ja i mój świat. To 
jeden z najbardziej uznanych konkursów literackich adresowanych do młodych ludzi, którego 
organizatorem jest m.in. Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol, Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Pile oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Piły. Tegoroczna edycja cieszyła się 
bardzo dużym zainteresowaniem, napłynęło 4090 utworów wierszem i prozą pióra 612 autorów. 
Oceniało je jury pod przewodnictwem pisarki, felietonistki Joanny Fabickiej. Gala rozdania 
nagród połączona z koncertem literacko-muzycznym i warsztatami literackimi okazała się 
prawdziwym świętem słowa i wielkim świętem uczennicy kl.IIIB Dominiki Rasińskiej, która za 
zestaw wierszy i prozę, ogromną wrażliwość, umiejętność samoobserwacji, nazywania stanów 
i uczuć oraz za bliski kontakt z własnymi uczuciami, zdobyła I nagrodę! Piękna twórcza pasja 
została nagrodzona wymiernie – nagrody rzeczowe i niewymiernie – wzruszające poczucie 
radości, kiedy sięga się po laur zwycięstwa.  

Z wielką niecierpliwością czekamy na książkę Agnieszka i Pegaz, w której zostaną 
opublikowane nagrodzone utwory, teksty Agnieszki – patronki konkursu i zdjęcia z finałowej gali.  

Gratulacje dla naszej literatki! 

I.K. 

http://www.zsonowogard.edu.pl/liceum2/news.php?extend.854.1
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Dzień chłopaka wg klasy II „A” 

30 września 2016  

 

Nadeszła wszystkim dobrze znana data – 30.września… Dzień, w którym chłopcy od rana 
oczekują należnych prezentów i niespodzianek od swoich koleżanek z klasy. II „a” jednak w tym 
roku postanowiła przerwać rutynę obdarowywania chłopców pizzą i zorganizować coś nieco 
innego. 

W tym roku decyzja padła na podchody z uwieńczającym zabawę ogniskiem. Ten dzień 
poprzedziło wiele przygotowań, ale dzięki nim możliwe było połączenie czegoś przyjemnego 
z pożytecznym. Dzięki współpracy dziewczyn wraz z wychowawczyniom, panią Asią Dzikowską, 
udało się to przedsięwzięcie zaplanować i zrealizować. 

Ten wyjątkowy dzień zaczął się niepozornie „normalnie”: wszyscy zjawiliśmy się na 
pierwszych lekcjach… Ta „normalność” trwała do lekcji geografii, na której chłopcy z okrzykiem: 
„niespodzianka” zostali zawołani na parking przy hali sportowej. 

Na tym etapie gry towarzyszył również pan dyrektor. Tam zostało rzucone pierwsze zadanie: 
odnaleźć skarb, podążając za dość nietypową instrukcją. Uczestnicy gry, musieli rozwiązać kilka 
matematyczno-geograficzno-fizycznych zagadek, aby w końcu znaleźć się pod drzewem, pod 
którym czekały skrzynie z pączkami. Ale to była dopiero rozgrzewka. Na kolejnym etapie, chłopcy, 
musieli się zmierzyć z zadaniami już w mniejszych grupach i podążając za dawanymi 
wskazówkami przejść przez miasto. To nie było takie proste, szczególnie ze względu na fakt, że 
po drodze, znajdowali stacje, na których koleżanki stawiały im nie lada wyzwania. Męska część 
klasy sprawdzała się w umiejętnościach zaplatania warkocza, wiązania krawata, czy sprawdzania 
swoich sił na torze przeszkód. Liczyła się jakość, ale i czas wykonywanych zadań! 

Ambitnie, gdyż po niedługim czasie, cała klasa znalazła się w finałowym miejscu, czyli na 
harcówce. Tam czekało już ognisko z małym „co nie co”. W rewelacyjnym towarzystwie, czas był 
wykorzystany na quiz, kalambury i wiele innych gier i zabaw. Każdy dał coś od siebie i dzięki temu 
to był dobry dzień, po którym chłopcy, jak i dziewczyny mogli wrócić usatysfakcjonowani do 
domów. 
  

http://www.zsonowogard.edu.pl/liceum2/news.php?extend.856.1
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III NOWOGARDZKI BIEG ULICZNY 

07 października 2016  

 

02 października 2016 roku nastąpił START głównego biegu ulicznego oraz biegów 
towarzyszących dla dzieci i młodzieży. Celem imprezy jest popularyzacja i upowszechnianie 
biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej, rozbudzenie zainteresowań sportowych 
społeczeństwa szczególnie wśród dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego trybu życia oraz 
promocja Gminy Nowogard.  

Jak co roku uczniowie naszej szkoły aktywnie wzięli udział i zajęli wysokie miejsca. 
W kategorii gimnazjalnej: 

• I miejsce Maja Kowalska – Gimnazjum nr 2  

• II miejsce Julia Grycner – Gimnazjum nr 1 

• III miejsce Natalia Luberadzka – Gimnazjum nr 2  

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 

• I miejsce Agnieszka Sarzyńska – II LO Nowogard 

• II miejsce Natalia Banasiak – II LO Nowogard 

• III miejsce Natalia Sowińska LO Bienice  

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział, pokonali trasę biegu i postawili na 
własny rozwój i aktywność fizyczną!  

I.Szymańska-Głowicka, J. Dzikowska  
  

http://www.zsonowogard.edu.pl/liceum2/news.php?extend.860.1
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Zajęcia terenowe z geografii 

05 października 2016  

 

Nowy rok szkolny trwa… Ale czy to oznacza, że uczniowie muszą zapomnieć o otaczającej 
rzeczywistości i skupić wyłącznie na nauce? Zdecydowanie nie! Efektywność innej drogi na 
zdobycie wiedzy, niż tylko siedzenie w ławkach nad treścią podręczników, udowodniła klasa II„a” 
na lekcji geografii z panem Leszkiem Becelą. Zadaniem, postawionym nam przez naszego 
nauczyciela, był pomiar przepływu - czyli ilości wody płynącej w rzece Sąpólnej.  

Pierwszym etapem realizacji tego zadania, było właśnie spotkania się twarzą w twarz 
z obiektem naszych badań. W tym celu 15 września 2016r. opuściliśmy teren szkoły 
i wyruszyliśmy w poszukiwania Sąpólnej. Po wcześniejszym przygotowaniu, zabraniu 
niezbędnego sprzętu oraz wysłuchaniu rad naszego przewodnika, byliśmy w stanie 
bezproblemowo dotrzeć w miejsce badań. Po czasie marszu znaleźliśmy się tuż przy jazie, gdzie 
przeszliśmy do dokonywania właściwych pomiarów. Grupa śmiałków mogła nie tylko zobaczyć 
rzekę na własne oczy, ale i poczuć temperaturę jej wody, czy ukształtowanie jej dna. Tak, część 
osób, brodzących w rzece, zmierzyła szerokość koryta, głębokość co 50cm od jednego brzegu, 
oraz poczyniła kilka prób prędkości na 10m odcinka testowego dla przygotowanego pływaka. To 
była dobra, zespołowa praca! 

Zebrane informacje pozwoliły nam na obliczenie szukanej wielkości. Ale dokończenie pracy 
czekało na nas na zajęciach kameralnych. 

Tak wiele korzyści! Oprócz doświadczenia czegoś całkiem nowego, satysfakcji 
z (pierwszych?) osobiście przeprowadzonych badań, mogliśmy również pogłębić znajomość 
kilku innych zagadnień geograficznych (praca z mapą i kompasem, nauka wskazywania drogi 
metodą azymutu…). Co więcej, mieliśmy przywilej stanąć na starej drodze kolejowej, zniszczonej 
po II wojnie światowej, a z tym zasmakować nieco z historii. Ale co najważniejsze, był to dobry 
czas integracji, odpoczynku, śmiechu oraz naładowania energii przez podziwianie widoków 
Równiny Nowogardzkiej w tak piękny i słoneczny dzień… 

Aleksandra Pietrzykowska 
  

http://www.zsonowogard.edu.pl/liceum2/news.php?extend.855.1
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Nowy samorząd II LO 

09 października 2016  

 

5 października w naszym liceum odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. 
Kandydowało 11 uczniów.  

Lista uczniów którzy zostali wybrani do SU II LO w roku szkolnym 2016/2017: 

1. Baca Damian II 

2. Dąbrowski Kuba IIb 

3. Feledyn Sebastian IIc 

4. Gibka Aleksandra IIc 

5. Górniacka Julia Ia 

6. Grzesiak Aleksandra IIc 

7. Leśniewska Ada Ia 

8. Plewiński Patryk IIa 

9. Rogin Przemysław Ic 

W piątek 7 października odbyło się już pierwsze spotkanie organizacyjne nowego SU, na 
którym wybrano opiekunów grupy – zostali nimi pani Izabela Pędziwiatr i pan Marek 
Dobrowolski. 

Wybrano również zarząd SU:  

przewodnicząca – Aleksandra Gibka 

zastępca przewodniczącego – Przemysław Rogin 

sekretarz – Sebastian Feledyn 

skarbnik – Ada Leśniewska 

Nowo wybranym członkom samorządu życzymy samych sukcesów. 
  

http://www.zsonowogard.edu.pl/liceum2/news.php?extend.857.1
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Sukces z Sienkiewiczem w tle 

10 października 2016  

 

Wielkim sukcesem zakończył się udział uczennicy naszej szkoły Julii Drobińskiej z klasy IIb 
w konkursie historycznoliterackim Henryk Sienkiewicz. W 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę 
śmierci. Organizatorem konkursu był Instytut Badań Literackich PAN oraz Komitet Główny 
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Patronat nad zawodami objęli m.in. Instytut Książki 
i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pierwszy etap konkursu, polegający na 
napisaniu pracy naukowo-badawczej na wybrany temat, wyłonił grupę zwycięzców z okręgu 
zachodniopomorskiego. Jednak po weryfikacji prac w Warszawie, do etapu finałowego 
zakwalifikowano tylko Julię Drobińską, tym samym jako jedyna reprezentowała ona Szczecin 
w Warszawie. Finał zmagań konkursowych, mający charakter egzaminu ustnego, odbywał się 
6 października w Pałacu Staszica. Uroczyste zakończenie i podsumowanie Sienkiewiczowskiej 
imprezy odbyło się w Zamku Królewskim. Gala połączona była m.in.: z aktorską interpretacją 
utworów pisarza i wykładem tematycznym. Wielkie gratulacje dla Julii, która znalazła się 
w elitarnym gronie kilkudziesięciu najlepszych w kraju młodych sienkiewiczologów.  

I.K.  
  

http://www.zsonowogard.edu.pl/liceum2/news.php?extend.858.1
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Rewolucja krokusowa 

20 października 2016  

 

14 października 2016r uczniowie II LO w Nowogardzie, wzięli udział w sadzeniu krokusów 
nad Jeziorem Nowogardzkim, realizując przy tym projekt przedmiotowy. O godzinie 10:00 
wszyscy uczniowie, pełni sił, zebrali się przy fontannie aby posadzić 1200 sztuk krokusów. Praca 
przebiegała bardzo płynnie, atmosfera była miła a pogoda dopisała. Działalność była 
nadzorowana przez Burmistrza Nowogardu Pana Roberta Czaplę, który objął akcję swoim 
patronatem. Cel został zrealizowany, wszyscy byli zadowoleni z wykonanej pracy. Uczestników 
czekał słodki poczęstunek po czym udali się do domów. Pozostało więc czekać na wiosnę, która 
pokaże efekt zaangażowania i trudu, włożonego w ten projekt. 

Dziękujemy wszystkim sponsorom, pozyskanym dzięki projektowi uczniów klasy 1C i 2C: 

państwu Magdalenie i Mariuszowi Koniecznym - Ośrodek Wczasowy „Familijni”, 

panu Janowi Kopycińskiemu - Przedszkole „Zielone”, 

panu Jarosławowi Puszcz, 

panu Tomaszowi Rączce – firma BETMIX, 

panu Januszowi Sienkiewiczowi – firma PRO-BUD, 

panu Dariuszowi Szulejko - firma Budmat, 

panu Grzegorzowi Wierzbickiemu - Fischer - Szkółka Drzewiarska Sokolniki. 

 
  

http://www.zsonowogard.edu.pl/liceum2/news.php?extend.859.1
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Turniej Strzelecki! 

20 października 2016 

 

Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami w wyjątkowy sposób obchodzili uroczystość 
Święta Komisji Edukacji Narodowej. Postanowili wziąć udział w turnieju strzeleckim, który odbył 
się na strzelnicy sportowej znajdującej się w podziemiach naszej szkoły.  

Strzelectwo sportowe to dyscyplina sportu polegającą na współzawodnictwie w strzelaniu 
ze sportowej broni palnej albo pneumatycznej do tarczy lub celów ruchomych. Strzelectwo 
znalazło się w programie olimpijskim już podczas pierwszych igrzysk w Atenach 1896. Polacy 
zdobyli dotychczas cztery złote medale olimpijskie.  

Regulacją zasad w strzelectwie zajmuje się m.in. Międzynarodowa Federacja Strzelectwa 
Sportowego. Poszczególne państwa mają krajowe związki strzeleckie. W Polsce jest to np. Polski 
Związek Strzelectwa Sportowego.  

Nasz szkolny konkurs rozpoczął się od krótkiego treningu, a następnie zawodnicy przystąpili 
do rywalizacji klasowej i indywidualnej. Każdy z uczestników oddał 10 strzałów z karabinku 
pneumatycznego. Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: 

• I miejsce klasa I B 
• II miejsce klasa I A  
• III miejsce klasa I C 

Rozpatrując wyniki indywidualnie wśród dziewcząt najlepsza okazała się Agata Wypart 
wśród chłopców Michał Buriak. 
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„Targi Pracy i Edukacji” w Goleniowie 

25 października 2016 

 

 

21 października 2016 r. nasza szkoła brała udział w „Targach Pracy i Edukacji” w Goleniowie. 
Zaprezentowały się tam szkoły średnie i wyższe oraz pracodawcy z powiatu goleniowskiego. 
Targi cieszyły się dużą popularnością wśród zwiedzających. 

Spore zainteresowanie wzbudziło technologiczne usprzętowienie przeniesione z pracowni 
pana Grygowskiego. Na stoisku II LO goście mieli także możliwość obejrzenia prezentacji na temat 
wymiany szkolnej z Heide oraz spróbowania niemieckich ciasteczek upieczonych przez naszych 
uczniów.  

Naszą szkołę reprezentowali: pan Szymon Grygowski, pani Maja Stelmaszak, Damian Górski, 
Grzegorz Szulc, Mateusz Tamborski, Kacper Chrul, Izabela Braszkiewicz oraz Magdalena 
Ciechanek. 
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Krokusowa Rewolucja II 

26 października 2016 

 

22 października nastąpił dalszy ciąg Krokusowej Rewolucji. Akcja powstała z inicjatywy klas 
humanistycznych II LO, w ramach projektu realizowanego przez Ic i IIc. W sobotę nad jeziorem 
uczniowie posadzili około 2000 krokusów. Było to możliwe dzięki uzyskaniu wsparcia przez 
Kurier Szczeciński i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Sadzenie cebulek (przy udziale klasy IIb), odbyło się pod fachowym nadzorem koordynatora 
Krokusowej Rewolucji w Szczecinie, pana Sylwiusza Mołodeckiego. Relację z Krokusowej 
Rewolucji w Nowogardzie możemy przeczytać w Kurierze Szczecińskim. 

 
Data publikacji: 2016-10-25 

Krokusowa rewolucja zawitała do Nowogardu!  

Krokusowa rewolucja zatacza coraz szersze kręgi. Kwiatowa 

akcja wspierana przez „Kurier Szczeciński” zawitała tym 

razem do Nowogardu.  

Na zieleńcu nad Jeziorem Nowogardzkim, w pobliżu miejskiej fontanny, wiosną zakwitnie morze 

krokusów. To właśnie w tym miejscu posadzono ostatnio ponad 3000 kwiatowych cebul. 2150 

krokusów sprezentowali sponsorzy (odbyła się także zbiórka wśród uczniów), a 1000 szt. przekazał 

„Kurier Szczeciński” wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie. 

W akcji sadzenia wzięło udział kilkadziesiąt osób. Była to młodzież z II Liceum 

Ogólnokształcącego w Nowogardzie pod opieką nauczycieli Aldony Kopycińskiej i Marka 

Dobrowolskiego. 

Sadzenie było miłym przerywnikiem w zajęciach i jednocześnie dodatkową praktyczną lekcją 

przyrody. Umówiliśmy się z uczestnikami na spotkanie w przyszłym roku. Zapewnili, że nie jest to 

ostatnie sadzenie krokusów w ich mieście i że będą obserwować wynik swojej pracy wiosną – podkreśla 

Sylwiusz Mołodecki, współtwórca krokusowej rewolucji. – Jestem przekonany, że będzie on miłym 

wiosennym prezentem dla wszystkich mieszkańców Nowogardu. 

http://www.24kurier.pl/akcje-kuriera/krokusowa-rewolucja/krokusowa-rewolucja-zawitala-do-nowogardu/

