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W dniu 1 IX odbyła się inauguracja roku szkolnego 2020/21.
Pani dyrektor Halina Tamioła powitała przez radiowęzeł

kolejne tury uczniów i nauczycieli. 

Po długiej i trudnej przerwie czas powrócić w mury I Liceum!
Spotkania uczniów z wychowawcami w salach w dniu 1 września 2020 r. zaplanowane zostały w klasach
zgodnie z harmonogramem:
- klasy III - godz. 8.00     - klasy II po podstawówce - godz. 9.00   - klasy II po gimnazjum - godz. 10.00
Punktualnie o godz. 11.00 szczególnie serdecznie w „szkole wielu możliwości” przywitani zostali uczniowie
pięciu klas pierwszych:
I A – matematyczno-informatycznej - wych. Anna Zasławska
I B – humanistycznej z edukacją medialną i prawną - wych. Małgorzata Roszak
I C – biologiczno-chemicznej z edukacją medyczną - wych. Marcin Twardowski
I D – matematyczno-fizycznej - wych. Zbigniew Masłowski
I E – przyrodniczej - wych. Waldemar Małek

                   Podstawowe zasady bezpieczeństwa:
Częste mycie rąk
Niepodawanie dłoni i unikanie uścisków
Płatności bezgotówkowe w czasie COVID-19
Unikanie dotykania ust, nosa i oczu
Mycie i dezynfekowanie powierzchni dotykowych
Ostrożne korzystanie z telefonu i jego dezynfekowanie
Utrzymywanie dystansu od rozmówcy
Higiena podczas kaszlu i kichania
Odpowiednie odżywianie i nawadnianie organizmu
Korzystanie z zaufanych źródeł informacji

Jedna z podstawowych zasad na czas epidemii to częste i
dokładne mycie rąk. To właśnie rękami dotykamy wielu
powierzchni, które mogą być zanieczyszczone koronawirusem
SARS-CoV-2. W ten sposób patogen może przenieść się na nas
lub na osoby, z którymi mamy bliski kontakt. To ryzyko maleje,
gdy często myjemy ręce.
Jednym z ważniejszych zaleceń, które ma za zadanie ograniczyć
rozprzestrzenianie wirusa przez osoby zakażone (a często tego
nieświadome), a także łapanie infekcji przez osoby zdrowe, jest
niedotykanie twarzy – szczególnie okolic ust, nosa i oczu. Jeżeli
nasze dłonie miały styczność z powierzchnią zanieczyszczoną
koronawirusem, dotknięcie wspomnianych okolic twarzy ułatwi
patogenowi wniknięcie do organizmu. 
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Weronika Krystian z klasy II B – humanistycznej
z edukacją medialną i prawną – uzyskała
najwyższa średnią ocen na koniec roku szkolnego
2019/2020 wśród uczniów 3-letnego liceum.
Została więc wytypowana do Stypendium Prezesa
Rady Ministrów. 

Gratulujemy!

Oskar Sobczyk z klasy I B – humanistycznej
z edukacją medialną i prawną – uzyskał najwyższą
średnią ocen na koniec roku szkolnego 2019/2020
wśród uczniów 4-letnego liceum. Został więc
wytypowany do Stypendium Prezesa Rady
Ministrów. 

Gratulujemy!

                                 Nasi najzdolniejsi! 
     Stypendia Prezydenta Legnicy dla naszych uczniów

Podczas uroczystości w Akademii Rycerskiej nasi koledzy i koleżanki otrzymali stypendium Prezydenta
Legnicy. Lista naszych orłów:
- stypendium wiedzy ogólnej (naukowe):
Krzysztof Łukasiewicz, Andrzej Szczerbiński, Aleksander Pogoda, Dawid Tarnowski, Julia Hasiuk, Natalia
Moskwa
- stypendium artystyczne:
Aleksandra Kozubal
- stypendium sportowe:
Beata Rutowska, Dawid Król, Oliwia Klimek, Oskar Jadach, Jakub Kasiński, Monika Kowalczyk, Katarzyna
Kozak, Martyna Meter, Jakub Czechowski, Krzysztof Kosiorowski, Ewa Czapulak, Natalia Gdula, Paulina
Lange, Maciej Grynienko, Julia Ślemp, Jakub Ślemp, Jonasz Dziopak, Weronika Scisłowicz.
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Szymon Wojtyczka z klasy I Ag matematyczno-
informatycznej uzyskał bardzo dobry wynik w
Międzynarodowym Konkursie KANGUR
MATEMATYCZNY. Wyróżnienia: Mateusz Klusek z
I Ap, Oliwia Jarosz z I Cp, Marcin Nogaj z I Ag,
Szymon Januszewski z I Ag, Oskar Matysik z II A.
Gratulujemy uczniom i nauczycielom - pani
Barbarze Obremskiej, panu Zbigniewowi
Masłowskiemu. 

Opiekunem Konkursu jest pani Agnieszka Selwat.

Natalia Moskwa – uczennica klasy I Eg
przyrodniczej – uzyskała dwa tytuły finalisty:

1. XXX Olimpiady Teologii Katolickiej „Dumni z
Ewangelii i z Polski”

2. XIV Ogólnopolskiej Franciszkańskiej
Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie.

Serdecznie gratulujemy!

Opiekunami uczennicy byli: pan Paweł Olszewski,
o. Piotr Kantorski. 

Nasze Liceum uzyskało certyfikat, który związany
jest z przeprowadzeniem wcześniej badań
naukowych dotyczących grania w gry cyfrowe
przez uczniów. 
Koordynatorem przedsięwzięcia ze strony szkoły
była pani Anna Borowiec.

Nasze Liceum zostało wyróżnione w Rankingu Szkół
Zwolnieni z Teorii. Działanie w ramach Olimpiady
realizowali w roku szkolnym 2019/2020: Jakub Baziów
– II D, Julia Hasiuk – II E i Natalia Antonowicz – II E.
Koordynatorem przedsięwzięcia była pani Ewelina
Hoszman– nauczycielka języka angielskiego. 

Gratulujemy!

  Sukcesy naszych uczniów w konkursach i olimpiadach 
                         w roku szkolnym 2019/2020



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 10 10/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plMłyn

W dniu 25.09.2020 r. w auli szkolnej odbył się piękny
koncert i część oficjalna uroczystości 75-lecia
naszego Liceum. W uroczystości wzięły udział
samorządy klasowe, poczet sztandarowy, Parlament
Uczniowski i nasi artyści: Martyna Kostrąg - I B -
śpiew, klarnet, Kaja Rymarczyk - I E - śpiew, Emilia
Czerwińska - I E - śpiew, Daniel Gruczoł - II Cp -
śpiew, fortepian, Nikola Mosio - III B - śpiew, Kelly
Harrison - III B - skrzypce, Rozalia Woźny - II Ag -
wiolonczela, Magdalena Pieczkiewicz - I B -
wiolonczela, Urszula Chalik - I C - fortepian, flet,
Samuel Zań – fortepian. Młodzież spisała się na
medal! 

Do szkoły dostarczone zostały z Zakopanego dwie
ławy w stylu góralskim. Wykonane są z drewna
świerkowego. Posiadają bogate motywy dekoracyjne,
nawiązujące do stylu podhalańskiego. Stanowią
pamiątkę pobytu młodzieży z zimowej stolicy Polski.
Dodatkiem do ławek jest tron w stylu baroku
rosyjskiego, który został wykonany w Zespole Szkół
Plastycznych im. Antoniego Kenara (praca
dyplomowa ucznia) z drewna jesionowego. W oparcie
tronu wmontowano szkło artystyczne pochodzące
z pracowni krakowskiej.

Karolina Kuszyk - absolwentka naszej szkoły,
została Laureatką Legnickiej Książki Roku 2019 za
książkę „Poniemieckie”. Uroczysta Gala wręczenia
nagród odbyła się w Akademii Rycerskiej w dniu
23.09.2020 r. Pani Kuszyk jest autorką, dziennikarką
i tłumaczką literatury. Od 2004 r. mieszka w Berlinie.
S k o ń c z y ł a polonistykę i germanistykę na
Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na
Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Debiutowała wyborem wierszy w 2007 r. w kwartalniku
„Tygiel Kultury”, w 2009 r. zajęła drugie miejsce na
Poetry Slam języków słowiańskich w Berlinie. Pisze
teksty liryczne i krótką prozę w obu językach. 

W dniu 22.09.2020 r.  w Oleśnicy SZS Dolny Śląsk
zorganizował  rundę jesienną Dolnośląskiej Ligi
Lekkoatletycznej Szkół Ponadpodstawowych. Był to
pierwszy start naszej szkoły w zawodach od marca.
Indywidualnie zdobyliśmy kilka cennych medali i
miejsc: dziewczęta: Natalia Gdula - 2ep, Aleksandra
Poszytek - 2eg, Aleksandra Kania - 3c, Martyna
Merunowicz - 1c - III miejsce w skoku wzwyż; chłopcy:
Mateusz Gregorczyk - 3d, Dawid Król 3 b, Adrian
Matys - 2ag, Mateusz Zieliński - 2ag, Marcel Dorosz -
2ag, Jakub Krych-Radkiewicz - 2ap.


