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Reprezentacja naszej szkoły zdobyła I
miejsce w V edycji konkursu dla młodzieży
szkół ponadpodstawowych na film
krótkometrażowy, profilaktyczny o
tematyce zapobiegania problemom
alkoholowym i przeciwdziałaniu
narkomanii – „Zakończ nim zaczniesz”.
W dniu 04.12.2019 r. gościliśmy w szkole
Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy -
wraz z pracownikami - który przekazał
uczniom dyplom i puchar oraz nagrodę
w postaci bieżni do biegania. Zespół
reprezentowali:

1. Martyna Biegun – II C
2. Urszula Taranek – II C
3. Maciej Isbrandt – II E
4. Aleksander Łopusiewicz – III A.

Opiekunem uczniów była pani
Wioletta Grosicka – pedagog szkolny.
Serdecznie gratulujemy! Uczniowie
dziękują za wystąpienie w filmie panu
Piotrowi Widziewiczowi – nauczycielowi
języka angielskiego.

WOLONTARIAT I PROFILAKTYKA W I LO

W dniach 2-3.12.2019 r. w Hotelu Qubus w Legnicy odbyło się I
Regionalne Forum Wolontariatu.
Było to pierwsze w Zagłębiu Miedziowym spotkanie
wolontariuszy, organizacji pozarządowych oraz instytucji
publicznych zaangażowanych w rozwój wolontariatu
długoterminowego. Forum było motywacyjnym wydarzeniem
z udziałem prelegentów z całej Polski.

Z naszej szkoły w tym wydarzeniu brały udział: Julia Giza – II A,
Aleksandra Smużniak – II C, Urszula Taranek – II C.
Obecna była także pani dyrektor Halina Tamioła, pedagog
Wioletta Grosicka oraz przedstawiciele Uczniowskiego Klubu
Sportowego z panem Krzysztofem Waszkiewiczem.
Wymienione uczennice złożyły wniosek na młodzieżową
inicjatywę społeczną/charytatywną w związku z ogłoszonym
konkursem „Maraton Dobroci”, organizowanego w ramach
kampanii skierowanej do legnickich szkół i organizacji
pozarządowych na terenie Legnicy „Uzależnieni od pomagania”.

W dniu 10.12.2019 r. w godz. od 8.00-15.00 odbył się w auli
naszej szkoły Maraton Pisania Listów Amnesty International.
Wzięło w nim udział ponad 250 uczestników, którzy napisali 313
listów.
Koordynatorkami ze strony młodzieży były uczennice z klasy II B:
Gabriela Spes, Weronika Krystian i Natalia Zelek.
Uczniom pomagali nauczyciele: pani Joanna Piskorska-
Gomoliszek, pani Wioletta Grosicka, pani Elżbieta Czornak.
Organizatorzy dziękują wszystkim za zaangażowanie się w akcję!
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Komitet Okręgowy XLVI Olimpiady Historycznej
poinformował szkołę o zakwalifikowaniu do II etapu
trzech uczniów z klas humanistycznych z edukacją
medialną i prawną.
W dniu 11.01.2020 r. do Wrocławia pojadą:

1. Kacper Borawski – II B
2. Tymoteusz Biernat – II B
3. Łukasz Kuczak – III B

Dodatkowo Łukasz zakwalifikował się także do etapu
rejonowego Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego”.

Opiekunem uczniów jest pani Joanna-Piskorska-
Gomoliszek. Gratulujemy!

Z radością informujemy, że do diecezjalnego
(okręgowego) etapu XIV Olimpiady
o św. Maksymilianie zakwalifikowały się trzy
uczennice z klas pierwszych:

1. Natalia Moskwa – I Eg
2. Sara Brożyna – I Eg
3. Katarzyna Łakomska – I Ag.

Opiekunem uczniów jest o. Piotr Kantorski.
Gratulujemy!

Komitet Okręgowy XLVI Olimpiady Geograficznej
we Wrocławiu opublikował listę uczniów
zakwalifikowanych do etapu okręgowego.
Na zawody, które odbędą się w lutym, wyjadą
następujące uczennice z klasy II E przyrodniczej
z edukacją prozdrowotną:

1. Julia Hasiuk
2. Katarzyna Kozak
3. Martyna Meter.

Opiekunem dziewcząt jest pan Waldemar Małek.
Gratulacje!

Komitet Okręgowy XXXIII
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
zakwalifikował 
Dawida Laskowskiego z klasy III A
na zawody okręgowe. Opiekunem
ucznia jest pan Waldemar Małek. 

Natalia Chmurska z klasy II C
uzyskała wyróżnienie w II edycji
konkursu literackiego za artykuł
„Czy ktokolwiek z was…”, który
powstał na podstawie wywiadu.
Gratulujemy!
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W dniu 16 grudnia 2019 r. klasa I D(g) i I E(g)
wyjechała na wycieczkę do Wrocławia. Główne cele
wyjazdu to integracja zespołu klasowego oraz
poszukiwanie inspiracji artystycznych i edukacyjnych
podczas odwiedzin jednego z najpiękniejszych w tej
części Europy jarmarków bożonarodzeniowych.
Spacer wśród staroświeckich straganów,
przepełnionych pracami mało znanych artystów
i rękodzielników, wszechobecny zapach igliwia
i siana, okraszony unoszącym się aromatem
pieczonych kasztanów i grilowanych kiełbasek,
dostarczyły wielu twórczych wrażeń.
Mogliśmy poczuć klimat zbliżających się Świąt.

W dniu 6 grudnia 2019 r. klasy I E(p) i III C pojechały
na wycieczkę do Drezna.
Zwiedzanie rozpoczęli od muzeum Zwinger, gdzie
zobaczyli Wystawę Polcelany, Galerię Dawnych
Mistrzów Malarstwa i Gabinet Matematyczno-
Fizyczny. Następnie udali się na spacer po Starówce,
gdzie widzieli m.in. Operę Sempera i kościół
nadworny. Zwiedzanie zakończyli na Jarmarku
Bożonarodzeniowym. Opiekunkami były panie:
Agnieszka Selwat, Bogusława Haratym, Beata
Stempek, Anna Zasławska.

W dniu 10 grudnia 2019 r. klasy 1b(g) i 2e również
udały się na wycieczkę do Drezna. Zwiedzanie
rozpoczęliśmy od kompleksu pałacowego Zwinger.
Obejrzeliśmy tam Galerię Starych Mistrzów, Salon
matematyczno-fizyczny oraz Muzeum Porcelany.
Następnie udaliśmy się na spacer po Starówce.
Ostatnim punktem  programu była wizyta na
świątecznym jarmarku. Opiekę nad uczniami
sprawowali: pani Ewa Wojtyło, pani Alina Juchniewicz-
Nowak, pani Anna Borowiec, pan Władysław
Szumilas.

NASZE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

W dniu 18 grudnia 2019 r. klasa 1 A(g) wraz z
wychowawcą panią Eweliną Hoszman i nauczycielem
matematyki panią Barbarą Obremską pojechała do
Wrocławia na wykład, który odbył się w Instytucie
Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
W drodze do Instytutu uczniowie zwiedzili Jarmark
Świąteczny w Rynku oraz Ostrów Tumski.
Wykład zatytułowany „Paradoksy matematyczne i
logiczne” wygłosiła mgr Małgorzata Mikołajczyk.
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W dniu 6 grudnia 2019 r. w naszej szkole poczuliśmy
magiczny klimat zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia.
Z samego rana wszystkich uczniów przywitał Święty
Mikołaj w towarzystwie swoich pomocników, który
nie zapomniał o koszach wypełnionych cukierkami,
ale także pięknej, białej ławce. Nie zabrakło także
świątecznych melodii oraz zimowych dekoracji.
Spójrzcie sami!

MIKOŁAJKOWO I ŚWIĄTECZNIE

W dniu 20 grudnia 2019 r. w auli szkolnej odbył się
przegląd kolęd w wykonaniu uczniów klas pierwszych.
Miło było posłuchać kolęd śpiewanych w różnych
językach: francuskim, hiszpańskim, portugalskim,
włoskim, niemieckim, angielskim, ukraińskim,
rosyjskim, czeskim, chorwackim. Nasi
pierwszoklasiści zadbali także o stosowne stroje.
Corocznie przed Świętami liczymy w szkole anioły. 
Są wówczas niemal wszędzie, nie tylko w naszej
barokowej auli. Najlepiej poradzili sobie z określeniem
ich liczby Krzysztof Kosiorowski z klasy I C(p), Patryk
Lombardo z klasy I C(p) i Bartłomiej Styczyński z
klasy I A(g).

W dniu 18 grudnia 2019 r. delegacja z klasy II E
przyrodniczej z edukacją prozdrowotną
wraz z wychowawczynią udała się do Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt.
Przekazaliśmy zakupione przez całą klasę artykuły
dla zwierząt - karmę, obroże i koce.  
Szkolną delegację powitali pracownicy Schroniska,
którzy opowiedzieli o funkcjonowaniu instytucji i psich
zwyczajach. Ważne wiadomości: zwierzęta
to nie zabawki, z których można zrezygnować, kiedy
się nam znudzą!

W dniu 18 grudnia 2019 r. młodzież
naszej szkoły odwiedziła Szpital
Wojewódzki w Legnicy.Podczas
zajęć plastyki uczniowie wykonali
kartki świąteczne i przekazali
je chorym pacjentom i personelowi.
Uczniowie rozmawiali
z pacjentami, życzyli im zdrowia.
Koordynatorem akcji był nauczyciel
biologii i plastyki – pan Robert
Wójcicki.


