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Dziękujemy
gimnazjalistom i
ósmoklasistom za
udział w Dniu
Otwartych Drzwi
oraz Targach
Edukacyjnych!

W dniu 2 kwietnia 2019 r. promowaliśmy ofertę naszej szkoły
podczas Legnickich Targów Edukacyjnych,
które odbyły się w Legnickim Centrum Kultury pod hasłem
"Legnica usuwa bariery do kariery".
Nasi reprezentanci wzięli też udział w debacie „Młodzież
o zjawisku bullyingu i cyberbullyingu. Dbajmy o bezpieczeństwo
w szkole! – Po drugiej stronie cyfrowego lustra”.
Stanowisko I LO cieszyło się dużą popularnością wśród
przyszłych absolwentów gimnazjum i 8 klas szkoły podstawowej.

W dniu 30 kwietnia 2019 r. w auli szkolnej odbyła się uroczystość
pożegnania uczniów klas trzecich. Tę ważną dla całej
społeczności szkolnej imprezę poprowadziła Przewodnicząca
Parlamentu Uczniowskiego – Pola Rokus. 
Po odśpiewaniu hymnu oraz przekazaniu sztandaru szkoły przez
uczniów klas trzecich uczniom klas pierwszych, głos zabrała pani
dyrektor Halina Tamioła. Przywitała bohaterów dnia –
tegorocznych maturzystów oraz zaproszonych na uroczystość
gości.
Pani dyrektor wręczyła 12 dyplomów rodzicom zaangażowanym
w życie I LO. Trzech rodziców otrzymało tytuł i plakietę
„Przyjaciel Szkoły” za wkład w rozwój Liceum lub za tworzenie
pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku:

1. Renata Jóźwiak
2. Janusz Górecki
3. Joanna i Daniel Purzyńscy.

Wyróżniono maturzystów ze średnią 5,00 i więcej, a także
sześciu uczniów, którzy uzyskali 100% frekwencję. Najwyższą
średnią ocen na świadectwie otrzymał Jakub Szpyrka z III B.
Pani dyrektor wręczyła maturzyście pamiątkowe zdjęcie budynku
szkoły.
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                       Nasze sukcesy w konkursach, 
                 olimpiadach i zawodach sportowych

6 kwietnia 2019 r. zakończył się w Warszawie
trzydniowy finał XLIX Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego. Wspaniały sukces odniósł Mateusz
Materek z 3A, zdobywając tytuł laureata i powtarzając
tym samym osiągnięcie ubiegłoroczne. W
warszawskich zawodach uczestniczył również Jakub
Szpyrka z 3B, który zdobył tytuł finalisty. Mateusz
i Jakub nie muszą już zdawać matury z języka
polskiego, bo sukces olimpijski oznacza wpisanie
100% z egzaminu ustnego i pisemnego (podstawa
i rozszerzenie). Opiekunem obu uczniów był pan
Tomasz Dziurzyński. Serdecznie gratulujemy!

W dniach 9-12 kwietnia 2019 r. w Warszawie
odbyły się zawody centralne Olimpiady
Informatycznej. Jan Wańkowicz – uczeń z klasy III A
matematyczno-informatycznej - został laureatem,
a Krzysztof Łukasiewicz - uczeń z klasy II A
matematyczno-informatycznej - został finalistą
XXVI Olimpiady Informatycznej. Opiekunem
naukowym uczniów jest pani Romualda Laskowska.

W dniach 13-14 kwietnia 2019 r. w Warszawie
odbył się finał 50. jubileuszowej edycji Olimpiady
Języka Rosyjskiego. Zasadniczym celem tej
Olimpiady jest popularyzowanie praktycznej
znajomości języka rosyjskiego, jako jednego
z języków o znaczeniu międzynarodowym.
W etapie centralnym uczestniczył Illya Dorfler – uczeń
z klasy I C o profilu biologiczno-chemicznym
z edukacją medyczną.
Opiekunem ucznia jest pan Paweł Olszewski.

W dniu 6 kwietnia 2019 r. w teatralnej kawiarni Art
Cafe Modjeska w Legnicy odbyły się rejonowe
eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego. 

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się Dawid
Tarnowski z klasy I B, który uzyskał II miejsce
w turnieju recytatorskim.
Gratulujemy!
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W dniu 16 kwietnia 2019 r. w Sali Notowań Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się
uroczystość, w której uczestniczył Hubert Mazur –
uczeń z klasy II A matematyczno-informatycznej.
Nasz drugoklasista otrzymał dyplom i atrakcyjną
nagrodę za zajęcie I miejsca w Polsce w kursie e-
learningowym organizowanym w ramach 17. Edycji
Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej.
Projekt realizowany jest przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie oraz Fundację GPW. 
Huberta zachęcił do udziału w Szkolnej Internetowej
Grze Giełdowej pan Waldemar Małek – nauczyciel
geografii i podstaw przedsiębiorczości.
Serdecznie gratulujemy!

W dniach 5-7 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyły się
zawody centralne LX Olimpiady Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym.
Wielki sukces odniósł Jakub Szpyrka - uczeń klasy
III B humanistycznej z edukacją medialną i prawną –
zdobywając tytuł finalisty olimpiady i srebrny
medal.
Rangę tego wydarzenia podkreśla fakt, że Jakub
równocześnie uczestniczył w zawodach centralnych
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uzyskując
tytuł finalisty.

W dniu 28.03.2019 r. w Brzegu Dolnym odbył się Finał
Dolnośląski Licealiady Młodzieży w tenisie stołowym.
Po kilkugodzinnych zmaganiach nasi zawodnicy
uplasowali się na wspaniałym II miejscu, które
zagwarantowało im awans do Finału Ogólnopolskiego
w Zielonej Górze. Jest to ogromny sukces szkoły
i Legnicy!
Nasze Liceum reprezentowali:

1. Oskar Jadach z 1D
2. Krzysztof Saczyński z 1A.

Opiekunem zespołu jest pan Krzysztof Zasławski.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

W sobotę 30 marca 2019 r. odbył się w naszej szkole
IX Legnicki Konkurs Matematyczny pod honorowym
patronatem Prezydenta Miasta Legnicy. To jedyna
tego typu cykliczna impreza w mieście. Nasze Liceum
od początku jest jej gospodarzem.
W tegorocznej edycji udział wzięło 36 uczniów ze
szkół podstawowych i 18 gimnazjalistów.
Przez 90 minut uczestnicy zmagali się z zadaniami
testowymi i otwartymi. Podczas sprawdzania prac
przez jury, nasi młodsi koledzy uczestniczyli w
zajęciach przygotowanych przez uczniów klas o
profilu matematyczno-fizycznym pod opieką pana
Zbigniewa Masłowskiego.
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                            Podróże małe i duże...

W dniu 27.03.2019 r. klasa II E - przyrodnicza
z edukacją prozdrowotną - wyjechała do Wrocławia.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących
anatomii człowieka, które odbyły się w Muzeum
Człowieka na Uniwersytecie Wrocławskim. Młodzież
obejrzała także zbiory muzealne.
Klasa zwiedzała również zabytki Ostrowa Tumskiego
i wrocławskiego Rynku. Przewodnikiem był pan
Waldemar Małek.
Wyjazd zorganizował wychowawca II E - pan Robert
Wójcicki.

Dnia 3 kwietnia klasa II A o profilu matematyczno-
informatycznym wyjechała na trzydniową wycieczkę
do Krakowa.Uczniowie odwiedzili Fabrykę Schindlera,
Podziemia Rynku oraz Katedrę na Wawelu i zamek
królewski. Obejrzeli również w przedstawieniu
"Szalone nożyczki" w krakowskim teatrze Bagatela.
Klasa odbyła również spacer po plantach oraz po
rynku, mijając po drodze domy takich artystów jak
Jana Matejki czy Wita Stwosza oraz miejsce,
w którym powstawało "Wesele" Stanisława
Wyspiańskiego.

W dniach od 9 do 13 kwietnia 2019 r. klasa I C
uczestniczyła w wycieczce do stolicy Francji pod
opieką nauczycieli: pani Aliny Sasińskiej, pani Renaty
Zając, pani Ewy Wojtyło. Młodzież zobaczyła Wersal,
Luwr, Muzeum Impresjonistów d’Orsay, Panteon,
Pola Elizejskie z Łukiem Triumfalnym oraz wiele
innych zabytków kultury.

W dniach 27-30 maja grupa uczniów z naszej szkoły
wraz z uczniami Społecznego Gimnazjum TWP
wybrała się na wycieczkę do Wiednia, Budapesztu i
Bratysławy. Mieliśmy okazję zobaczyć m. in. słynny
pałac Schönbrunn, najważniejsze zabytki Pesztu:
Wzgórze Gellerta z Cytadelą i Pomnikiem Wolności
oraz wyjątkowym widokiem na całe miasto. Mimo, że
pogoda nie rozpieszczała, to wyjazd był udany.
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