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Tradycyjnie zagrano
mecz w unihokeja.

W dniu 6.12.2018 r. podczas
5 lekcji doszło do oczekiwanego
od dawna pojedynku
nauczyciele kontra uczniowie. 

                          Mikołaj zawitał do I LO
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3 listopada 2018 r. uczniowie naszej szkoły, pod
czujnym okiem panów Piotra Widziewicza i Krzysztofa
Waszkiewicza, wyjechali na wycieczkę do Anglii. Po
20-godzinnej podróży uczestnicy dotarli do stolicy
Wielkiej Brytanii, gdzie mieli okazję zobaczyć
Buckingham Palace, dom premierów przy 10 Downing
Street, Pałac Westminsterski oraz budynek admiralicji
wraz z konną gwardią królewską. Dalej trasa wędrówki
prowadziła na Trafalgar Square i do National Gallery.
Ostatnim punktem programu był Leicester Square. 

Mikołajkowy wyjazd do Drezna
W dniu 6 grudnia 2018 r. klasy I B i II A uczestniczyły
w wycieczce do Drezna – stolicy Saksonii. Na
początku uczniowie udali się do  Zwingeru.
Niewątpliwie największą atrakcją był obraz Liotarda
„Dziewczyna z filiżanką czekolady”. Następnie
młodzież odwiedziła najstarszy jarmark
bożonarodzeniowy na świecie – Striezelmarkt,
podziwiając po drodze Kościół Marii Panny w Dreźnie.

9 listopada 2018 r. klasa II B trzykrotnie (!), dla
500 widzów!, zagrała długi, trwający 50 minut,
spektakl, który stał się szczególną formą akademii
zorganizowanej dla uczczenia 100-lecia naszej
Niepodległości.
Program był symbolicznym ukazaniem naszej drogi do
prawdziwej wolności. Zaczął się od przypomnienia
Powstania Kościuszkowskiego, by w scenie finałowej
zobrazować za pomocą pomysłowych rozwiązań
inscenizacyjnych, jak w powojennej rzeczywistości
runęły mury...

Wystawa w czytelni

Przez cały okres przedświąteczny w czytelni szkolnej
można obejrzeć wystawę plastyczną związaną
tematycznie ze Świętami Bożego Narodzenia.
Tytuł ekspozycji „Gdy Śliczna Panna Syna kołysała”.
Prace ukazują Matkę Bożą z dzieciątkiem.
Ikony i obrazy pochodzą z prywatnej kolekcji pana
Roberta Wójcickiego.
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W dniu 13.12.2018 r. szkoła otrzymała statuetkę, jako
wyróżnienie w kategorii szkół średnich podczas
Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu
Zespołowym.W Mistrzostwach, które zorganizował
Uniwersytet Wrocławski w dniach 26-27.10.2018 r.,
naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy III A
matematyczno-informatycznej:

1. Anna Karykowska
2. Marcin Szmagara
3. Jan Wańkowicz.

W dniu 4 grudnia 2018 r. odbyła się Gala Finałowa
wręczenia Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
,,Orzeł Dolnośląski”.To szczególne wyróżnienie
przyznawane jest uczniom, którzy mają niezwykłe
pasje, zainteresowania, są zaangażowane w życie
szkoły i społeczności lokalnej, osiągając równocześnie
wysokie wyniki w różnych dziedzinach naukowych,
artystycznych i sportowych. Tegoroczny maturzysta
z klasy III A - Mateusz Materek - uzyskał tytuł finalisty
Konkursu ,,Orzeł Dolnośląski 2018”. 

Krzysztof Łucki – uczeń z klasy I D matematyczno-
fizycznej – uzyskał dyplom laureata podczas
XII Międzynarodowego Konkursu „Instrumenty dęte”,
który odbył się w Jastrzębiu Zdroju w terminie 15-
17.11.2018 r.
Katarzyna Poleszczuk z klasy III D i Mateusz
Nadzieja z II A to uczniowie zakwalifikowany do
zawodów okręgowych Olimpiady Języka Angielskiego.
Opiekunem Katarzyny jest pan Marcin Twardowski,
natomiast Mateusza – pan Piotr Widziewicz.
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Kacper Borawski – XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej
  Kwalifikacje do kolejnych etapów olimpiad
Hubert Mazur – XXXII Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej

W dniu 08.11.2018 r. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza
w Legnicy odbył się konkurs historyczny
„Dla Niepodległej. Polska 1918 - 2018.”
Konkurs składał się z testu wiedzy ogólnej
oraz pokazu prezentacji multimedialnych,
które przygotowali uczestnicy. Naszą szkolę
reprezentował Jakub Szpyrka z klasy III B
humanistycznej. Tegoroczny maturzysta przygotował
najciekawszą prezentację. Jako laureat otrzymał
dyplom i nagrodę książkową. Gratulujemy!

W dniu 10 grudnia 2018 r. w Auli Jana Pawła II
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się
uroczystość uhonorowania najlepszych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska nagrodzonych w
roku szkolnym 2018/2019 stypendium Prezesa Rady
Ministrów.
Nasze Liceum reprezentował Gniewomir Gaudyn z
klasy III A matematyczno-informatycznej, który
uzyskał najwyższą średnią ocen na koniec roku
(główne kryterium uzyskania stypendium).

Komitet Okręgowy XXVI Olimpiady Informatycznej we
Wrocławiu opublikował listę uczniów
zakwalifikowanych do zawodów okręgowych.
Miło nam poinformować, że naszą szkołę podczas II
etapu Olimpiady reprezentować będzie aż pięciu
uczniów z klas matematyczno-informatycznych:

1. Jan Wańkowicz – III A
2. Marcin Szmagara – III A
3. Krzysztof Łukasiewicz – II A
4. Aleksander Uniatowicz – III A
5. Mateusz Materek – III A.
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11 grudnia 2018 r. I LO dołączyło do ogólnopolskiej
akcji Fundacji DKMS „Komórkomania”. Pełnoletni
uczniowie naszej szkoły mogli zostać potencjalnymi
dawcami komórek macierzystych szpiku, rejestrując
się w punkcie informacyjnym na terenie szkoły.
Podczas akcji wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-55
lat mogły bezpłatnie zarejestrować się w bazie
potencjalnych dawców komórek macierzystych.
Zajmowało to tylko chwilę i polegało na
przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego,
wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz
pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej
strony policzka. Rejestracja była całkowicie
dobrowolna.

W pierwszym tygodniu grudnia nasza szkoła ponownie
wsparła ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich klas
byliśmy w stanie pomóc aż dwóm rodzinom.
Uczniowie zgromadzili mnóstwo artykułów dla
potrzebujących, m.in. żywność, ubrania, środki
chemiczne. Udało się też zorganizować zakup tak
dużych rzeczy jak szafa, bojler czy węgiel. Wszystkie
dary (oprócz tych największych, które trafiły do rodzin
prosto ze sklepu) włożono do 50 kartonów, a następnie
opakowano je dekoracyjnym papierem, dzięki czemu
wyglądały jak ogromne świąteczne prezenty. 

Warsztaty anatomiczne
W dniu 4 grudnia 2018 r. klasa 2c o profilu biologiczno-
chemicznym wzięła udział w warsztatach
anatomicznych, które zostały przeprowadzone na
terenie naszej szkoły przez firmę edukacyjną IQuest.
Tematem zajęć była anatomia układu oddechowego.
Uczniowie wykonywali sekcję górnych i dolnych dróg
oddechowych oraz płuc. Zdobywali praktyczną wiedzę
z zakresu anatomii zwierząt pracując na narządach
organizmu modelowego do badań człowieka, jakim jest
świnia. W małych grupach preparowali narządy
i zgłębiali wiedzę na ich temat.

Od października do czerwca roku szkolnego
2018/2019 uczniowie z klasy I C i II C uczestniczą
w warsztatach laboratoryjnych, organizowanych
przez Wydział Biotechnologii Uniwersytetu
Wrocławskiego w ramach kolejnej edycji programu
dla licealistów „Ciekawa biochemia”. Uczniowie biorą
udział w spotkaniach poświęconych zagadnieniom
teoretycznym i praktycznym z zakresu biochemii
(jest ich łącznie 8, raz w miesiącu). Podczas zajęć
pracują w laboratoriach biochemicznych, wykonując
eksperymenty z zakresy biochemii, tak jak studenci
posiadają indeksy oraz zaliczają kolokwia.
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           Wesołych Świąt oraz wszelkiej pomyślności
          w Nowym 2019 Roku życzy Redakcja "Młyna"


