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Numer 3 02/18

Tradycyjne odliczanie do egzaminu
dojrzałości rozpoczęło się w naszej szkole
3 lutego 2018 r. podczas balu maturalnego.
Uczestników przywitali uczniowie kl. III B
Maria Iwanicka i Michał Pietruś oraz kl. III
C Anna Cieśla i Marcin Staszkiewicz.
Wszyscy mieli okazję obejrzeć występ
artystyczny Agaty Jarosz oraz wysłuchać
podziękować maturzystów dyrekcji szkoły,
wychowawcom oraz nauczycielom.
Uczniowie klas III przekazali szkole obraz
„Siła miłości, wierności i pokoju”.
Koordynatorem projektu był pan
Robert Wójcicki, konsultacji plastycznych
udzielała pani Mirosława Lickiewicz. Pracę
tworzyli uczniowie klas: II C, II D i III D oraz
klasy II C Społecznego Gimnazjum TWP.

              
                  Odliczanie do matury rozpoczęte!
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   Srebrna tarcza dla 1 LO
 w rankingu szkół średnich

     Mamy nowe władze :)

W dniu 10.01.2018 r. został ogłoszony przez
„Perspektywy” Ogólnopolski Ranking Szkół
Ponadgimnazjalnych.W „Ogólnopolskim Rankingu
Liceów Ogólnokształcących 2018” - na 500 liceów -
nasza szkoła zajęła 173 miejsce w Polsce, 12 miejsce
na Dolnym Śląsku i 1 miejsce w Legnicy. 
Liceum otrzymało znak jakości „Srebrna Tarcza”.

W dniu 2.02 odbyły się wybory do Prezydium PU.
Wyniki głosowania: Konrad Krystian z II D -
Przewodniczący Parlamentu Uczniowskiego,
Michał Choczaj z II A – zastępca,
Kamila Dzierzkiewicz z II B – Szef Informacji,
Wiktoria Loranty z I D – Rzecznik Praw Ucznia.
Gratulujemy!

      Jesteśmy   skuteczną   
                  szkołą!

Nasza szkoła otrzymała list gratulacyjny od Redaktora
Naczelnego Wydawnictwa „Operon”.
Oto jego fragment:
"Pragniemy wyróżnić Państwa placówkę Dyplomem
Skutecznej Szkoły, aby potwierdzić wysoki poziom
nauczania oraz kompetencji dydaktycznych grona
pedagogicznego.”

Nasza szkoła otrzymała podziękowanie „za
prowadzenie akcji Pomaganie przez Odkręcanie”.
Dzięki aktywnemu udziałowi w zbiórce, Fundacja
ufundowała podopiecznym turnusy rehabilitacyjne,
zabiegi oraz sprzęt medyczny. Koordynatorem działań
jest pani Agnieszka Selwat. Dziękujemy! 

       Pomaganie przez        
dsodkręcanie się opłaca :)
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Sukcesy sportowe naszych uczniów

W dniu 12.01.2018 r. w Zespole Szkół Budowlanych
w Legnicy odbył się międzyszkolny etap Licealiady
w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców.
Z przyjemnością informujemy, iż drużyna dziewcząt
uzyskała I miejsce oraz awans do zawodów
strefowych. Skład zespołu:

1. Roksana Kędzierska – III C
2. Gabriela Wilczopolska – III B
3. Julia Kubicz – I B.

Chłopcy zajęli VI miejsce.
Opiekunem uczniów był pan Krzysztof Zasławski.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W dniach 14-15.02.2018 r. odbyły się zawody
Licealiady Miasta Legnica w piłce ręcznej dziewcząt.
W meczu o pierwsze miejsce spotkały się zespoły
VII LO i naszej szkoły. Podobnie jak rok temu,
po ciężkiej walce, nasze dziewczęta okazały 
się lepsze i obroniły tytuł mistrzyń Legnicy. Drużyna
awansowała do ćwierćfinałów Mistrzostw Dolnego
Śląska. Opiekunem dziewcząt jest pan Krzysztof 
Waszkiewicz. 
Trzymamy za Was kciuki!

W dniu 06.02.2018 r. w Górze odbył się półfinał strefy
legnickiej w piłce siatkowej chłopców.
Reprezentacja naszej szkoły pokonała drugą drużynę
zeszłorocznego finału wojewódzkiego - Zespół Szkół
z Głogowa oraz I LO z Jawora. Zespół wygrał turniej
i wszedł do ścisłego finału wojewódzkiego. Skład
drużyny:Tomasz Dąbek, Michał Kalitka, Kacper
Szymkowiak, Emil Smętek, Michał Kalka, Patryk Król,
Marcel Wojtczak, Michał Choczaj i Krzysztof Gliwiński.
Opiekunem uczniów jest pan Tomasz Bekas.
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W dniu 8 lutego 2018 r. zawodnicy szkolnej drużyny
korfballa podczas treningu otrzymali od Prezesa
Legnickiego Klubu Korfballa UKS UECO'87 Legnica -
Adama Juniszewskiego - nowe stroje znanego
polskiego producenta odzieży sportowej firmy COLO.
Zaprezentują się w nich podczas meczu, który
zostanie rozegrany w najbliższy czwartek
o godz.14.00 w hali sportowej przy ul. Radosnej
w Legnicy. Korfball zawitał do naszej szkoły ponownie.
W latach 90-tych I LO zdobyło tytuł wicemistrzów
Polski juniorów, a połowa kadry narodowej składała się
z naszych uczniów.
Treningi odbywają się w czwartki od 14.30-15.30 w sali
gimnastycznej. W dniach 26-27 lutego w Legnicy
gościć będziemy byłego mistrza świata, a obecnie
trenera kadry Polski w korfballu. 

W dniu 6 lutego 2018 r. w Polkowicach rozegrano
półfinały Mistrzostw Dolnego Śląska w koszykówce
dziewcząt tzw. Finał Strefy Legnickiej.
Nasze koszykarki zdobyły brązowe medale.
Skład zespołu:

1. Katarzyna Poszytek - I D
2. Adrianna Drewniak - I C
3. Pola Rokus - I B
4. Paulina Michałowska - I E
5. Justyna Słomka - II E
6. Klaudia Narewska - II E
7. Klaudia Klimkowicz - II E
8. Oliwia Klimkowicz - II E
9. Katarzyna Łukasik - III C.

Opiekunem zespołu jest pan Krzysztof Waszkiewicz.
Serdecznie gratulujemy!

W dniu 5.02.2018 r. w Lądku Zdroju
rozegrane zostały Mistrzostwa Dolnego Śląska Szkół
Ponadgimnazjalnych w Snowboardzie.
Odmłodzone reprezentacje szkoły zajęły odpowiednio:
dziewczęta - VI miejsce, a chłopcy - VIII miejsce.
Skład obu drużyn: Patrycja Winiarska,
Adrianna Drewniak, Natalia Gałdyn,
Katarzyna Poszytek, Jakub Burski, Marcel Szpak.
Indywidualnie najlepiej trasę slalomu giganta pokonała
(dwukrotnie) Natalia Gałdyn, co dało nam ostatecznie
XIV miejsce w województwie.
Kierownikiem wyjazdu była Agnieszka  Augustynowicz
z II E, opiekunami - pan Krzysztof  Waszkiewicz
i pan Marcin Twardowski.
Gratulujemy wyników!
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W dniu 16 lutego odbyło się podsumowanie I  semestru
i rozstrzygnięcie rywalizacji o Wielką Sowę:
I miejsce - klasa II A pana Piotra Widziewicza
II miejsce – klasa I A pani Anny Zasławskiej
III miejsce – klasa II E pana Waldemara Małka.
Dyplom za współpracę z PU otrzymała klasa II B
pani Joanny Piskorskiej-Gomoliszek. Gratulujemy!

II etap Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 

W dniu 10.01.2018 r. w auli naszej szkoły odbył się
II etap Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość
i granice Rzeczypospolitej”. Wzięli w nim udział
zakwalifikowani uczniowie z kilku legnickich szkół. 

       Spotkanie z p. Piotrem Szubarczykiem

W dniu 09.02.2018 r. w auli szkolnej odbyło się 
spotkanie klasy II B i III B z red. Piotrem 
Szubarczykiem - historykiem i publicystą,
pracownikiem IPN w Gdańsku. Nasz gość przedstawił
prezentację multimedialną i wygłosił wykład
nt. „Konfederacja Barska - pierwsze polskie powstanie
narodowe w obronie Wiary i Ojczyzny (1768-1772).”

Dalekie podróże, nauka języków obcych i wolontariat -
to tematy, którymi zainteresowała uczniów wszystkich
klas pierwszych absolwentka naszej  szkoły -
Michalina Kunecka.
Spotkania odbywały się 14 i 16 lutego 2018 r. podczas
godzin wychowawczych.
Dziękujemy!
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     Projekty artystyczne 
    w bibliotece szkolnej

W dniach 15-21 stycznia 2018 r. - podczas ferii
zimowych - odbyło się zimowisko w Zakopanem.
Młodzież z naszej szkoły odkrywała kulturę i sztukę
góralską pod czujnym okiem nauczycieli:
pana Marcina Twardowskiego, pana Zbigniewa 
Masłowskiego, pana Roberta Wójcickiego.
W trakcie kilkudniowego pobytu odwiedzili galerie
sztuki oraz miejsca, gdzie szczególnie widoczna jest
sztuka zakopiańska. Bardzo interesującym
doświadczeniem było zwiedzenie domu i wysłuchanie
historii życia Jana  Kasprowicza, największego artysty
Młodej Polski, a także odwiedzenie muzeum Hasiora,
jednego z najbardziej interesujących artystów XX i XXI
wieku. Młodzież odwiedziła również szkołę artystyczną
im. Antoniego Kenara, kształcącą przyszłych
rzeźbiarzy, malarzy i lutników. Odnowiona została 
relacja między szkołami, a w powietrzu zawisła
obietnica wspólnych projektów. W trakcie  zwiedzania
nie sposób  pominąć Wielką  Krokiew czy skocznię
narciarską. Ostatniego dnia grupa wjechała koleją
na Gubałówkę. Wyjazd zapewnił wszystkim
niezapomniane wrażenia!

Kinga Czerniakowska kl. II E

„Rysowanie jest moim ulubionym zajęciem
od dzieciństwa. Najbardziej lubię wykonywać portrety,
które tworzę już od 3 lat. Rysowanie, pomimo tego,
że jest bardzo czasochłonne, jest moją ulubioną formą
spędzania wolnego czasu”.
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W dniu 8 lutego 2018 r. klasy I A, I B, I C, I D i I E
obejrzały w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej
spektakl „Makbet”.
Informacja ze strony Teatru:
„Jedno z największych i najbardziej znanych dzieł
Szekspira: historia człowieka, który uległ podszeptom
wybujałej ambicji i przekroczył granicę, uwalniając
mrok skryty w każdej ludzkiej duszy."

Edukacja teatralna
                           "Makbet"

DBI 2018 obchodziliśmy 6 lutego pod hasłem „Dzień
Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę
szacunku w sieci”. Szacunek to pojęcie, które
zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna
wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia,
zaufania i tolerancji. Brak szacunku dla innych osób,
ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje
niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w
internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem,
ksenofobią. Chcemy podkreślić także to, że szacunek
jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych
ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w
ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu
reputacji. Cieszymy się, że udało nam się w szkole
zorganizować obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.
W tym roku zaprosiliśmy pracowników Komendy
Miejskie Policji, którzy przygotowali pogadankę dla
kl.as 1 i 2. Na lekcjach informatyki odbyły się
warsztaty, a uczniowie klasy 3b odwiedzili swoich
kolegów i koleżanki na godzinach wychowawczych z
prezentacją. Dziękujemy wszystkim uczniom i
nauczycielom za tak aktywny udział w DBI 2018.
                                   Anna Borowiec, n-l informatyki

         Sukcesy w konkursach i olimpiadach
- XVIII Olimpiada Teologii Katolickiej - do etapu 
diecezjalnego zakwalifikowała  się  Klaudia 
Korzeniowska z klasy II A. Opiekun: pan  Paweł 
Olszewski
- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym
„Wybieram Wybory”-do etapu wojewódzkiego
zakwalifikował się Andrzej  Szczerbiński z klasy I A.
Opiekun: pani Joanna  Piskorska-Gomoliszek.
- Do zawodów okręgowych LXIX Olimpiady
Matematycznej zakwalifikowali się: Marcin  Szmagara
– II A, Jan Wańkowicz – II A, Sebastian Zięciak –
III A. Opiekun: pani Barbara  Obremska.
- Do zawodów okręgowych XIII Olimpiady
Przedsiębiorczości zakwalifikował się Mateusz
Leśniara z kl. III E. Opiekun: pan  Waldemar  Małek. 
- Do zawodów centralnych XXV Olimpiady
Informatycznej zakwalifikował się Marcin Szmagara –
II A. Opiekun: pani  Romualda  Laskowska.
- Michał Kosmecki z kl. IIIc-kwalifikacja do zawodów
centralnych XLI Olimpiady Języka Francuskiego.
Opiekun: pani  Renata Zając.
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Legnickie Prezentacje
Edukacyjne w PWSZ

Promocję oferty powierzyliśmy uczniom, którzy
wzorowo wywiązali się z tego zadania: Konradowi 
Krystianowi z II D - Przewodniczącemu PU,
Michałowi Choczajowi z II A – zastępcy, Kamili 
Dzierzkiewicz z II B – Szefowi Informacji, Wiktorii 
Loranty z I D – Rzecznikowi Praw Ucznia, Marii 
Iwanickiej z III B, Annie Cieśli z III C, Julii  Bilkiewicz i
Klaudii Matacz z II E, Janowi  Krótkiemu z III A.

Hasło: "Moda na sukces, czyli wszystkie drogi prowadzą do I LO" będzie nam towarzyszyło nie tylko podczas
wizyt naszych uczniów w innych szkołach, ale także będzie motywem przewodnim Dnia Otwartego.Mamy
nadzieję, że wielu gimnazjalistów skorzysta z naszego zaproszenia i zawita w nasze mury. Przygotowaliśmy dla
nich wiele atrakcji. W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy do następujących klas:

I A – matematyczno-informatycznej - wych. Agnieszka Grzywacz
I B – humanistycznej z edukacją medialną i prawną - wych. Justyna Kuszek
I C – biologiczno-chemicznej z edukacją medyczną - wych. Alina Sasińska
I D – matematyczno-fizycznej z edukacją architektoniczną - wych. Mirosława Bąkowska
I E – przyrodniczej z edukacją prozdrowotną - wych. Anna Borowiec

Dzień Otwartych Drzwi w tym roku odbędzie się w piątek 23 marca w godz. 12.00-18.00.


	Sukcesy sportowe naszych uczniów

