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WITAMY PIERWSZOKLASISTÓW!
W dniu 29 września 2021 r. nasze Liceum zorganizowało w hali OSiR przy ul. Lotniczej w Legnicy
wesołą zabawę dla uczniów klas pierwszych pod nazwą „Integra” i „Adapciak”.
Ponad 160 pierwszoklasistów doskonale bawiło się od godziny 9.00 do 14.00 wraz ze swoimi wychowawcami,
nauczycielami wychowania fizycznego, pedagogiem szkolnym oraz panią dyrektor. 
O godz. 9.00 nastąpiło otwarcie imprezy przez reprezentantów Parlamentu Uczniowskiego – Daniela Gruczoła
i Zofię Augustynowicz. Następnie pani dyrektor Halina Tamioła powitała: „zielonych” - klasę I A z panią
Agnieszką Grzywacz, „niebieskich” - klasę I B z panią Anną Fulczyńską, „fioletowych” - klasę I C z panią
Justyną Kuszek, „żółtych” – klasę I D z panią Mirosławą Bąkowską, „czerwonych” - klasę I E z panią Anną
Kucharczyk. 
O godz. 9.15 rozpoczęły się prezentacje klas. Był taniec, śpiew, prezentacje multimedialne. Duże wrażenie na
uczestnikach zrobił pokaz akrobatyki sportowej w wykonaniu Maksymiliana Maska z III Ag i Natalii Płonki z I
E. Następnie przeprowadzony został konkurs pod nazwą „O szkole – spotkanie z tradycją”. Wiedza młodzieży
wynikała m.in. z pobytu każdej klasy w szkolnej Izbie Tradycji. Wygrała I A w składzie: Alicja Lisik, Szymon
Selwat, Mateusz Wańkowicz. Najwięcej aplauzu wzbudziły jednak „Wyścigi tytanów” – zmagania sportowe
kilkuosobowych grup z klas pierwszych. Bieg z gazetą na piersiach oraz piłką, to tylko niektóre z konkurencji. I
miejsce uzyskali humaniści z I B. Odbył się również mecz w piłkę nożną między reprezentacją uczniów z klas II
i III a klasami I. „Starszacy” wygrali 4:1.
Dużo emocji wywołały rozgrywki w piłkę siatkową według zasady każdy z każdym. I miejsce wśród dziewcząt
przypadło w udziale I C, natomiast I miejsce wśród chłopców - I A.
Na koniec pani dyrektor przekazała każdej klasie paczkę z cukierkami oraz podziękowała za wspaniałą
atmosferę rywalizacji, ale przede wszystkim zabawy, a młodzież ułożyła napis „I LO LEGNICA” i zatańczyła
taniec belgijski.
Warto dodać, że swój wkład w to wielkie przedsięwzięcie mieli także rodzice, którzy upiekli pyszne ciasta.
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W dniach 22-28 sierpnia 2021 r. uczniowie naszej
szkoły przebywali na obozie w Bieszczadach.
Na miejsce noclegowe została wybrana kultowa
Piotrowa Polana. Młodzież zdobyła najwyższy szczyt
Bieszczadów - Tarnicę, podziwiała widoki ze Smreka i
Połoniny Wetlińskiej. Duże wrażenie zrobił na
uczniach Zalew Soliński, ale także dzikość
bieszczadzkiej przyrody. 
Naszą bieszczadzką przygodę powtórzymy za rok.
Opiekunami byli: pan Marcin Twardowski, pan Robert
Wójcicki.

W dniach 12-15 września 2021 r. klasa II C
przebywała na wycieczce w Trójmieście. Młodzież
miała sposobność podziwiać cenne zabytki Gdańska,
a jednocześnie zapoznać się z bogatą historią
miasta. Klasa odwiedziła pomnik poświęcony
poległym stoczniowcom, Stocznię Gdańską i
starówkę, nad którą czuwa król mórz i oceanów
Neptun. Korzystając z pięknej pogody, uczestnicy
odwiedzili Sopot, uwzględniając spacer po
molo. Opiekunami byli: pan Marcin Twardowski, pan
Robert Wójcicki.

                 
                       Nasze podróże małe i duże

W dniach 17-18.09.2021 klasa 2d uczestniczyła w
wycieczce klasowej do Sosnówki i Karpacza.
Pierwszy dzień wycieczki upłynął nam bardzo miło na
integracji w ośrodku. Na drugi dzień wyruszyliśmy
górami i lasami na wycieczkę do Karpacza. Po
powrocie zorganizowaliśmy wspaniałą dyskotekę oraz
pieczenie kiełbasek na ognisku. Spędziliśmy
przepiękne chwile razem. Z niecierpliwością czekamy
na kolejny wyjazd. 
Dziękujemy serdecznie naszym opiekunom i
organizatorom - panu Zbigniewowi Masłowskiemu i
panu Franciszkowi Krawczyszynowi - za wspaniałą
przygodę.

W dniach 22-23 września 2021 r. klasa III Ep udała
się na wycieczkę w Masyw Śnieżnika.
W pierwszym dniu młodzież zwiedziła kopalnię uranu,
muzeum ziemi i Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie, w
drugim - kopalnię złota, średniowieczną wioskę
górniczą oraz sztolnię ochrową w Złotym Stoku.
Uczniowie klasy przyrodniczej poszerzyli swoją
wiedzę na temat minerałów, a wolny czas spędzili
wspólnie przy ognisku.
Opiekunami byli: pani Agnieszka Selwat, o. Michał
Jednoróg.
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W dniach 22-24.09.2021 r. klas II B wyjechała na
długo wyczekiwaną wycieczkę do Szklarskiej
Poręby.
Poznawaliśmy piękno Karkonoszy, zdaliśmy egzamin
z trudnej wędrówki po górach, wchodząc na Śnieżne
Kotły, a wieczorem integrowaliśmy się przy ognisku.
Przeżyliśmy wspaniałą przygodę i mieliśmy okazję
spędzić razem czas i zintegrować się.
Opiekunami byli: pani Małgorzata Roszak, pan
Władysław Szumilas.

W dniach 23-24 września 2021 r. klasa III Dp wraz z
panią Anną Kruszczyńską i panem Robertem
Wójcickim - ruszyła szlakiem z Przesieki do
Schroniska Odrodzenie, które położone jest na
Przełęczy Karkonoskiej (1236 m n.p.m).
Cała trasa to ponad 20 km, więc przy wieczornym
ognisku nikt nie miał siły tańczyć, za to dużo osób
skusiło się na gry planszowe. Drugiego dnia
zwiedziliśmy Zamek Chojnik. Wycieczka miała na celu
zintegrowanie klasy w pięknych okolicznościach
przyrody, a jesień w Karkonoszach jest urokliwa.

1 października 2021 roku klasy I A i I C udały się na
wycieczkę do największego parku rozrywki w Polsce
– Energylandii. 
Dzień zaczął się bardzo wcześnie, bo już o 5.00. Po
przybyciu czekały na nas liczne atrakcje i
zabawy. Energylandia to miejsce zbudowane z dużym
rozmachem, z nowoczesnymi, bardzo ciekawymi
atrakcjami dla osób w każdym wieku – od małych
dzieci, aż po dorosłych. Największą popularnością
cieszyły się wśród uczniów rollercoastery: DRAGON,
ZADRA  FORMUŁA.

W dniach od 29 września do1 października2021
r. klasa II E przyrodnicza przebywała na wycieczce
krajoznawczo-turystycznej w Karkonoskim Parku
Narodowym.
Bazą noclegową było schronisko turystyczne „Na
Hali Szrenickiej”. Zajęcia z biologii i geografii
odbywały się w najciekawszych miejscach
Zachodnich Karkonoszy, m.in.: Śnieżnych Kotłach, u
źródełrzeki Łaby, w Wąwozie Kamieńczyka,
przy wodospadzie Szklarki. Oprócz nauki, był również
czas na zabawę i integrację.
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Nasi uczniowie zaangażowali się podczas wakacji
w wolontariat sportowy w związku z wyścigiem
kolarskim.
Wszyscy otrzymali podziękowania.

Lista uczniów:
Danel Gruczoł z III Cp, Oliwia Jarosz z III Cp –
przewodnicząca szkolnej Rady Wolontariatu, Natalia
Andres z II C, Jędrzej Paluch z III Ag, Marcel Dorosz
z III Ag, Mikołaj Sobieski z II B.
Brawo!

Gratulujemy Donacie Bugaj i Oliwii Jarosz z klasy
III Cp ukończenia z wynikiem bardzo dobrym roku
akademickiego 2020/2021.
Dziewczęta wzięły udział w projekcie edukacyjnym
„Ciekawa biochemia”. Jest to wynik współpracy I LO z
Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Uczestnicy programu podczas
wykładów popularno-naukowych poznawali
zagadnienia z dziedziny współczesnej biochemii,
biofizyki i biotechnologii. 

W dniu 1 września odbyła się inauguracja roku
szkolnego 2020/2021. Tego dnia duża grupa
uczniów otrzymała zaproszenie na uroczystość w
Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej. Młodzież
otrzymała naukowe i sportowe stypendia
Prezydenta Miasta Legnicy za osiągnięcia w
konkursach, olimpiadach i zawodach.
Jednorazowe stypendia na nowy rok szkolny
2021/2022 otrzymało w Legnicy 124 uczniów, w
tym 33 uczniów i absolwentów naszej szkoły.
Gratulujemy!

Weronika Witkowska – II E, Jakub Czechowski – III
Ap, Julia Drągiewicz – III Bp,  Krzysztof Kosiorowski –
III Cp, Jakub Ślemp – III Dp, Natalia Gdula – III
Ep, Kinga Hanysz – III Ep, Elżbieta Lange – III
Ep, Paulina Lange – III Ep, Julia Ślemp – III
Cg, Jonasz Dziopak – III Eg, Aleksandra Łastowiecka
– III Eg, Weronika Scisłowicz – III Eg  
oraz absolwenci: Dawid Król, Aleksandra
Kania, Oliwia Klimek, Mateusz Gregorczyk, Oskar
Jadach, Jakub Kasiński, Monika Kowalczyk, 
Katarzyna Kozak.
Serdecznie gratulujemy!

Lista naszych orłów:

- stypendium wiedzy ogólnej (naukowe):
Maja Rajczakowska – III Cp, Szymon Wojtyczka – III
Ag, Marcin Nogaj - III Ag, Maksymilian Masek – III
Ag, Natalia Moskwa – III Eg oraz
absolwenci: Weronika Krystian, Julia Kajak, Dawid
Tarnowski, Monika Hryniuk;

- stypendium sportowe:
Eliza Laskowska – II A, Julia Pogorzelska – II A,
Martyna Merunowicz – II C, Kacper Łukawski – II E,
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