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               W dniach 4 - 19 maja w naszej szkole 
                     odbyły się egzaminy maturalne
            Witajcie w szkole, tęskniliśmy za Wami!!!

Harmonogram egzaminów pisemnych:
4 maja 9:00 - język polski (poziom podstawowy)
5 maja 9:00 - matematyka (poziom podstawowy)
6 maja 9:00 - język angielski (poziom podstawowy)
7 maja 9:00 - język angielski (poziom rozszerzony )
10 maja 9:00 - język polski (poziom rozszerzony)
11 maja

9:00 matematyka (poziom rozszerzony)
14:00 - WOS (poziom rozszerzony)

12 maja 9:00 - biologia (poziom rozszerzony)
13 maja

9:00 - geografia (poziom rozszerzony)
14:00 - język francuski, język hiszpański, język niemiecki,
język rosyjski, język włoski (poziom podstawowy)

14 maja
9:00 - chemia (poziom rozszerzony)
14:00 język niemiecki (poziom rozszerzony i poziom
dwujęzyczny)

17 maja
9:00 - historia (poziom rozszerzony)
14:00 - język rosyjski (poziom rozszerzony i poziom
dwujęzyczny)

18 maja 9:00 - fizyka (poziom rozszerzony)
19 maja 9:00 - informatyka (poziom rozszerzony)

      Jak wracaliśmy do szkoły?
- Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII
szkół podstawowych, szkół
ponadpodstawowych przechodzą na
naukę w tzw. systemie hybrydowym.
- Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i
słuchacze uczą się już stacjonarnie w
szkołach i placówkach.

W naszej szkole nauka hybrydowa miała
następujący przebieg:
- klasy II po gimnazjum:
rozpoczynają uczęszczanie do szkoły od
17.05.2021 r. i odbywają zajęcia w formie
stacjonarnej do 25 czerwca 2021
- klasy I:
a) uczęszczają do szkoły w terminie od
17-21.05.2021 r.,
b) przechodzą na system zdalny w
terminie od 24-28.05.2021 r.,
- klasy II po szkole podstawowej:
a) odbywają zajęcia zdalne od 17-
21.05.2021 r.,
b) uczęszczają na zajęcia do szkoły w
terminie od 24-28.05.2021 r.,
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                      W dniu 30 kwietnia pożegnaliśmy
                        Absolwentów z rocznika 2018

Tytuł "Osobowość Roku" wraz z symbolizującą go
statuetką przyznawany jest uczniowi kończącemu
edukację. W latach 2011-2020 otrzymało to piękne
wyróżnienie 43 maturzystów. W tym roku dołączyła do
tej liczby okrągła dziesiątka.
Gratulujemy nagrodzonym!

Statuetki „Osobowość Roku” przyznano: Julii Gizie,
Aleksandrze Kozubal, Janowi Naklickiemu, Beacie
Rutowskiej, Dawidowi Tarnowskiemu,
Aleksandrze Smużniak, Jakubowi Baziów,
Krzysztofowi Łuckiemu, Natalii Antonowicz, Julii
Hasiuk.

Podczas uroczystości pożegnania po raz dwudziesty
czwarty zostały wręczone maturzystom Medale „Cum
laude”. Dotychczas (od 1996 r.) otrzymało to piękne
wyróżnienie 181 uczniów kończących naukę. 
Otrzymują go uczniowie, którzy są laureatami lub
finalistami olimpiady przedmiotowej na szczeblu
centralnym, wybitnymi sportowcami, osiągają sukcesy
artystyczne, mają średnią ocen na świadectwie co
najmniej 4,0 i bardzo dobre zachowanie. Lista
nagrodzonych w tym roku szkolnym: Beata
Rutowska, Weronika Krystian, Dawid Tarnowski,
Illia Dorfler, Monika Kowalczyk, Katarzyna Kozak.

Podczas uroczystości podziękowania otrzymali
rodzice, którzy powierzyli troje swoich dzieci
naszemu Liceum.
Takim zaufaniem obdarzyli nas:

1. Państwo Joanna Smolińska-Kramarz i Jacek
Kramarz

2. Państwo Małgorzata i Józef Potapińscy.
Pamiątkę w postaci obrazu z wizerunkiem naszego
Liceum odebrały w tym roku dzieci wymienionych
rodziców.

Nikola Mosio – maturzystka z klasy III B
humanistycznej z edukacją medialną i prawną –
uzyskała nagrodę w postaci złotego mikrofonu w
kategorii śpiew.
Nagroda dla naszej absolwentki, która uświetniała
śpiewem każdą uroczystość i imprezę szkolną
w okresie trzech lat pobytu w Liceum, zapoczątkowała
tym samym nową tradycję szkolną.
Ogłaszamy zatem, że od 2021 r. ustanowiliśmy
nagrodę dla naszych szkolnych artystów – „Jedyna
z Jedynki”.



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 14 06/2021 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Młyn

Rozstrzygnięty został Ogólnopolski Konkursu
Fizyczny „EUREKA”, który odbył się 3 marca 2021
r., a przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie
Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej
w Warszawie.
Celem Konkursu Fizycznego „EUREKA” jest
utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich
znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników
fizyki poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności.
Młodzież startowała w dwóch kategoriach: „Junior” –
uczniowie klas pierwszych; „Żak” – uczniowie klas
drugich i trzecich. Komitet Organizacyjny Konkursu
poinformował szkołę, że w tegorocznej edycji dyplom
za bardzo dobry wynik uzyskało dwóch uczniów:

1. Mateusz Dyjak z klasy I Ap
2. Maksymilian Masek z klasy II Ag.

Mateusz Dyjak otrzymał dodatkowo nagrodę
książkową za najlepszy wynik w szkole.
Dyplom wyróżnienia w Konkursie przypadł w udziale:

1. Elizie Laskowskiej z klasy I Ap
2. Aleksandrowi Szymczykowi z klasy II Ag.

Pozostałych 11 uczniów otrzymało dyplom uznania. 

Opiekunem Konkursu w szkole jest pani Mirosława
Bąkowska.
Serdecznie gratulujemy sukcesów!

Dawid Tarnowski – tegoroczny maturzysta z klasy
III B – został podwójnym finalistą zawodów
centralnych: XIV Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do
Orszy” oraz V Ogólnopolskiego Konkursu Prawa
Kanonicznego „Ustrój Kościoła Łacińskiego”.
Dawid przygotowywał się do Olimpiady pod
kierunkiem pani Joanny Piskorskiej-
Gomoliszek  – nauczycielki historii i wiedzy
o społeczeństwie, natomiast do Konkursu we
współpracy z panem Pawłem Olszewskim.
Serdecznie gratulujemy!

Martyna Kostrąg – uczennica klasy
I B humanistycznej z edukacją medialną i prawną
- została zakwalifikowana do etapu finałowego III
Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Piosenki
Rozrywkowej FIRAleja.
Finał odbędzie się w Warszawie w dniach 14-16 maja
2021 r. Festiwal ma na celu promocję twórczości
znanych polskich artystów: Zbigniewa Wodeckiego,
Maryli Rodowicz, Ireny Santor, Edyty Geppert.
Martyna wybrała piosenkę z repertuaru Edyty Geppert
„Nie żałuję”. Gratulujemy!
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Organizacja Dni Języków Obcych w szkole to wieloletnia tradycja, jednak obecnie, w związku z
globalną sytuacją pandemiczną, event ten miał charakter zdalny. W dniach 27-29 kwietnia 2021
r.nauczyciele języków obcych przygotowali dla swoich uczniów wiele atrakcji językowych, konkursów,
quizów i projektów.
Uczniowie klas 2dg, 2eg, 2dp i 2ep uczestniczyli w multimedialnym projekcie kulturoznawczym pt. "USA w
pigułce". Celem projektu, obok doskonalenia zdolności komunikacji oraz praktycznego zastosowania języka
angielskiego i umiejętności multimedialnych, było uświadomienie młodzieży korzyści płynącej z uczenia się
języka angielskiego w życiu codziennym oraz w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Poprzez pracę
zespołową, uczniowie wzmocnili swoje relacje koleżeńskie i interpersonalne, a różnorodna tematyka
i samodzielny dobór tematów zdecydowanie wpłynęły na kształtowanie postawy szacunku wobec innej kultury.
Odbyły się następujące przedsięwzięcia: konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych,
konkurs piosenki obcojęzycznej, konkurs na karykatury znanych osób z krajów trzech obszarów językowych,
caption this - konkurs na podpisy do zdjęć.
Uczniowie wyróżnieni w konkursach:

Martyna Kostrąg z 1b - za piosenkę
Emilia Morawska z 1a - za karykaturę
Alina Adamczyk z 1b - za karykaturę.

Gratulujemy!
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