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W dniu 11.12.2020 r. w godz. od 8.00-15.00 odbył się w naszej
szkole (w formie zdalnej) Maraton Pisania Listów Amnesty
International. Pisaliśmy na wybranych lekcjach.
Koordynatorkami ze strony młodzieży były uczennice z klasy III B
- Gabriela Spes i Natalia Zelek.
Napisaliśmy 691 listów w obronie osób z 10 państw!
Uczniom pomagali nauczyciele, a szczególnie pani Joanna
Piskorska-Gomoliszek, pani Anna Borowiec, pani Elżbieta
Czornak i pani Wioletta Grosicka. Warto wiedzieć, że Maraton
Pisania Listów odbywa się co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy
przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

W dniu 1 grudnia 2020 r. klasa II Ap - matematyczno-
informatyczna - wzięła udział w lekcji z pracownikiem
Microsoftu w ramach programu Microsoft Global Learning
Connection 2020. Pan Rafał Czupryński opowiedział o tym jak
wygląda praca w dużej korporacji oraz jak na co dzień
wykorzystuje swoje umiejętności tworzenia oprogramowania dla
klientów na całym świecie. Dowiedzieliśmy się również w jaki
sposób przebiega rekrutacja nowych pracowników oraz jakich
umiejętności (nie tylko informatycznych) wymaga się od
kandydatów. Działanie zainicjowała pani Anna Borowiec –
nauczyciel informatyki.

AKCJA KRWIODAWSTA :) 
Do oddania krwi zarejestrowały się 23 osoby - uczniowie I LO, II
LO i V LO w Legnicy oraz ich rodzice. 
W sumie oddano 7,65 litrów krwi! Akcja trwała dwa dni - 23 i 24
listopada. Odbywała się w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Legnicy. Uczestnicy przychodzili
na umówione godziny i dzielnie spisali się na każdym etapie - od
rejestracji aż po samo oddanie krwi. Akcję przygotowała
i zorganizowała Julia Giza - honorowa krwiodawczyni oraz
przewodnicząca Parlamentu Uczniowskiego naszego Liceum.

   I semestr upłynął w cieniu zdalnego nauczania, 
                ale udało nam się wziąć udział 
                  w wielu przedsięwzięciach :)

W weekend 11-13 grudnia 2020 r. odbył się finał kolejnej edycji
Szlachetnej Paczki. Mimo tego, że wszystkie klasy odbywają
lekcje zdalne z domu i nie spotykają się w szkole, uczniom udało
się tak zorganizować współpracę, że nie tylko odpowiednio
wcześnie wspólnie wybrali rodzinę, której mogliśmy pomóc, ale
też zgromadzili wszystkie potrzebne tej rodzinie produkty.
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  Sukcesy naszych uczniów w konkursach i olimpiadach

Komitet Okręgowy XLVII Olimpiady Geograficznej
opublikował listę osób zakwalifikowanych do
zawodów II stopnia.
Informujemy, że uczennica Natalia Moskwa z klasy
II Eg zakwalifikowała się do II etapu Olimpiady.
Jednocześnie przypominamy, że w zawodach wezmą
udział uczennice Katarzyna Kozak i Martyna
Meter z III E, które uzyskały uprawnienia do startu
w poprzedniej edycji Olimpiady.
Opiekunem uczennic jest pan Waldemar Małek.
Gratulujemy!

Miło nam poinformować, że Marcin Nogaj – uczeń
z klasy II Ag matematyczno-informatycznej -
zakwalifikował się do II etapu Olimpiady
Informatycznej, który odbędzie się w formie zdalnej.
Opiekunami Marcina były: w ubiegłym roku szkolnym
– pani Romualda Laskowska, w roku szkolnym
2020/2021 – pani Anna Borowiec.
Gratulujemy!

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego przekazał informację
o zakwalifikowaniu do drugiego etapu trójki
naszych uczniów. Są to tegoroczni maturzyści
z klasy III B o profilu humanistycznym z edukacją
medialną i prawną:

1. Jagoda Guściora
2. Gabriela Nowacka
3. Dawid Tarnowski.

Część pisemna zawodów okręgowych odbędzie się
13 lutego 2021 r. we Wrocławiu. Opiekunem uczniów
jest pan Tomasz Dziurzyński.
Gratulujemy!

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej
poinformował szkołę o zakwalifikowaniu do II etapu
dwóch uczniów z klas humanistycznych z edukacją
medialną i prawną: Agaty Zderskiej – II Bp i Dawida
Tarnowskiego – III B.
Opiekunem uczniów jest pani Joanna-Piskorska-
Gomoliszek. 
Gratulujemy!
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Dawid Tarnowski otrzymał nominację do nagrody
Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2020”. Zgodnie
z Regulaminem przyznawania Nagrody „Orzeł
Dolnośląski” Dolnośląski Kurator Oświaty organizuje
Galę Finałową, podczas której uczniowie nominowani
prezentują się w dowolnej formie w czasie do 7 minut.
Tegoroczna VIII edycja konkursu „Orzeł Dolnośląski”
planowana jest, ze względu na sytuację epidemiczną
w kraju, na pierwszą dekadę  marca 2021 r.
Gratulujemy! Będziemy trzymali kciuki!

W dniu 20.11.2020 r. Szkolny Związek Sportowy
„Dolny Śląsk” we Wrocławiu przedstawił wyniki
współzawodnictwa sportowego szkół
województwa dolnośląskiego w roku szkolnym
2019/2020.
Nasze Liceum uplasowało się na IV miejscu wśród
szkół w województwie. Opiekunami zespołów byli
nauczyciele I LO: panie - Bogusława Haratym i
Anna Kruszczyńska oraz panowie - Krzysztof
Waszkiewicz, Krzysztof Zasławski, Tomasz Bekas.

W listopadzie 2020 r. odbył się w naszej szkole
etap szkolny Olimpiady Języka Niemieckiego. 
Miło nam poinformować, że do etapu okręgowego -
z wynikiem 82 punktów - zakwalifikowała się Julia
Kajak - uczennica z klasy III B. Opiekunem
tegorocznej maturzystki jest pani Justyna Kuszek.
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów
w dalszych etapach Olimpiady!

Mamy przyjemność poinformować, że 13 -
osobowa grupa uczniów naszego Liceum przeszła
do kolejnego etapu olimpiady projektów
społecznych Zwolnieni z Teorii.
Olimpiada Zwolnieni z Teorii jest pierwszą praktyczną
olimpiadą w Polsce. Dzięki niej uczniowie mają
szansę rozwijać kompetencje przydatne na rynku
pracy, takie jak zarządzanie, kreatywność czy
rozwiązywanie problemów, a także zdobywają
międzynarodowe certyfikaty pomocne przy szukaniu
pracy czy rekrutacji na studia.
Opiekunem projektu jest pani Ewelina Hoszman.
Serdecznie gratulujemy!
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W finale V Ogólnopolskiego Konkursu Prawa
Kanonicznego „Hierarchiczny Ustrój Kościoła” wezmą
udział: Maja Rajczakowska – II Cp i Dawid
Tarnowski – III B.
Organizatorem finału będzie Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Opiekunem
uczniów jest pan Paweł Olszewski.
Gratulujemy!

Maja Rajczakowska i Amelia Balińska z II Cp oraz
Natalia Moskwa z II Eg zakwalifikowały się do
etapu okręgowego Olimpiady Znajomości Afryki,
który odbędzie się 1 marca 2021 r.
Opiekunem uczennic jest pan Paweł Olszewski.
Serdecznie gratulujemy!

W dniach 16-18.10.2020 r. w Ciechanowie odbyły się
Mistrzostwa Polski Juniorów Taekowndo ITF. Monika
Kowalczyk – tegoroczna maturzystka z klasy III E -
zdobyła dwa złote i dwa brązowe medale oraz tytuł
najlepszej zawodniczki Mistrzostw. Warto wyjaśnić, że
Monika po raz piąty zdobyła tytuł Mistrzyni Polski i
drugi raz pod rząd wygrała ogólną klasyfikację
juniorek. Serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować, że trzech uczniów
naszego Liceum zakwalifikowało się do etapu
okręgowego XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej,
który odbędzie się 3 marca 2021 r.

Serdecznie gratulujemy:
Natalii Moskwie z II Eg
Michałowi Owadowi z II Ap
Julii Słysz z II Cp.

Opiekunem uczniów jest pan Paweł Olszewski.

W dniach 16-18.10.2020 r. Puławy były gospodarzem
XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach
halowych - najważniejszej imprezie dla kategorii
wiekowej kadet 12-14 lat.
„Sforę” Chojnów reprezentowała m.in. Martyna
Merunowicz, kat. +59 kg. Nasza uczennica z klasy 
I C odnotowała rewelacyjny start, zajmując III miejsce
w dwuboju sprawnościowym i III miejsce w walkach!
W kopnięciu dosiężnym zajęła I miejsce w tabeli (24
konkurencji). W klasyfikacji łącznej Martyna uzyskała
III miejsce. 
Serdecznie gratulujemy!
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