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W dniu 6 grudnia 2021 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. W tym dniu w naszym Liceum odbył się kiermasz
mikołajkowy, zorganizowany przez uczennice z I E o profilu
przyrodniczym. Na stoisku królowały pierniki w różnych
kształtach.

Grupa dziewcząt z wymienionej klasy bierze udział w Olimpiadzie
Społecznej „Zwolnieni z teorii”. Projekt, który realizują ma na celu
pokochanie siebie, zaakceptowanie swoich wad,
niedoskonałości. Kiermasz jest jednym z elementów ich działania
w tym zakresie. Dochody z kiermaszu przeznaczone zostaną na
Fundację „Światło dla Życia”, która opiekuje się osobami
chorującymi na anoreksję i bulimię.
Organizatorki kiermaszu: Nikola Cholewińska, Nela Dąbrowska,
Maria Harasimowicz, Martyna Pazdej, Zuzanna Sprysak, Łucja
Staszyńska, Barbara Twardowska.
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W dniach 18-20 listopada 2021 r. 31 uczniów z klas
matematyczno – informatycznych przebywało w
Stroniu Śląskim na obozie naukowo -
treningowym projektu Mistrzostwa w Algorytmice
i Programowaniu.
Pobyt na obozie stworzył warunki do nabycia nowych
umiejętności, a także współpracy i wymiany
doświadczeń z innymi pasjonatami programowania.

W dniu 20 listopada 2021 r. przypada
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF. 
Z tej okazji klasa I D matematyczno - fizyczna wraz
z wychowawcą - Panią Mirosławą Bąkowską - wzięła
udział w akcji zorganizowanej z tej okazji. Uczniowie
poznali główne założenia Konwencji o Prawach
Dziecka, a następnie sprawdzili swoją wiedzę
podczas rozwiązywania quizu.

W dniach 9-10.12.2021 r. w naszej szkole odbywa
się Maraton Pisania Listów.
Maraton Pisania Listów to największa globalna akcja
na rzecz praw człowieka.
W tym roku dało nam się wspólnie napisać aż 417
listów w języku polskim i angielskim.
Szkolni organizatorzy Maratonu z klasy III Bp
humanistycznej z edukacją medialną i prawną: Kalina
Joszkowska, Weronika Rudnicka, Oskar Sobczyk,
Julia Woronowicz. Nad całością czuwała pani Elżbieta
Czornak.

W dniu 27 listopada 2021 r. do walki o główną
nagrodę 13. edycji „Mam Talent” stanęli Maja
Kućko – maturzystka z III Eg i Mariusz -
wychowankowie Fundacji „Ocelot”.
Maja i Mariusz zaprezentowali fenomenalny pokaz
taneczno-akrobatyczny, który docenili jurorzy. O
zwycięstwie decydowali jednak wyłącznie widzowie
wysyłający SMSy.
Wychowankowie „Ocelota” uplasowali się na III
miejscu.
Serdecznie gratulujemy!
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W dniu 4 listopada 2021 r. nasze dziewczęta
awansowały z I miejsca w grupie eliminacyjnej do
finału Mistrzostw Legnicy w koszykówce 3x3.
Warto dodać, że z kompletem zwycięstw.
Zespół wygrał z reprezentacjami ZSB i VII LO
(gospodarzem zawodów).
Skład zespołu: Paulina Lange - 3ep, Elżbieta Lange -
3ep, Weronika Scisłowicz - 3eg, Ewa Czapulak - 3dp,
Nikola Kubik - 1b.
Opiekunem uczennic jest pan Krzysztof Waszkiewicz.

W dniu 26 listopada 2021 r. na basenie „Bąbelek”
odbyły się strefowe indywidualne zawody w
pływaniu w ramach Licealiady Miasta Legnicy.
Naszą szkołę, ze względu na sytuację pandemiczną,
reprezentowało 7 uczniów: Kamila Boryniec, Weronika
Nowak, Marcel Bijak, Maciej Niżyński, Konrad
Bednarczuk, Igor Chmielecki, Piotr Woźny.
Zespól chłopców zdobył puchar za I miejsce, a także
kilka medali indywidualnych. 
Dziewczęta uzyskały II miejsce.
Gratulujemy!

Reprezentacja siatkarzy z naszego Liceum
awansowała z I miejsca w grupie do tzw. Final Four
Mistrzostw Legnicy Szkół Ponadpodstawowych.
Warto zaznaczyć, że Kacper Szaynowski - nasz
rozgrywający - to zawodnik Ikara Legnica, pozostali
zawodnicy aktualnie trenują formę podczas zajęć
SKS, które regularnie odbywają się od poniedziałku
do środy. Skład zespołu:  Filip Mackiewicz - 3ag, Adrian
Matys - 3ag, Marcel Dorosz - 3ag, Mateusz Zieliński -
3ag, Mikołaj Kalitka - 3ag, Konrad Ostapiuk - 3dp, Marcin
Fito - 3bg, Piotr Woźny - 2b, Kacper Szaynowski -
1a, Krzysztof Mistrzak - 2a, Kamil Czyżewski - 2a, Norbert
Niziński - 1b, Piotr Górski - 2a, Jędrzej Paluch -
3ag. Opiekunem uczniów był pan Krzysztof
Waszkiewicz.

W dniu 5 października 2021 r. w ramach Licealiady
Miasta Legnicy odbyły się na basenie "Bąbelek"
zawody indywidualne w pływaniu. Naszą szkołę
reprezentowało 11 zawodników  (4 dziewczęta i 7
chłopców): Kamila Boryniec, Natalia Kloc,
Weronika Nowak, Wiktoria Sembrat, Konrad
Bednarczuk, Bartosz Kulon, Marcel Bijak, Igor
Chmielewski, Piotr Woźny, Konrad Cichoń, Maciej
Niżyński.
Drużynowo - chłopcy zajęli I miejsce, dziewczęta III.
Opiekunem uczniów była pani Anna Kruszczyńska.
Gratulujemy!
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Podczas promocji 42 numeru „Szkiców Legnickich” w
auli szkoły w dniu 19.11.2021 r., nasze Liceum zostało
wyróżnione „Rudolfiną” za 2020 r. Kapituła przyznała
tę nagrodę za pomoc w realizacji działań naukowych i
popularnonaukowych Towarzystwa Przyjaciół Nauk w
Legnicy. „Rudolfiną” za 2021 r. została wyróżniona
dyrektor Halina Tamioła – w kategorii osoba
zrzeszona w TPN. Gratulujemy!

Nasze Liceum otrzymało cenne podziękowanie za
udział w 9. Europejskim Miesiącu
Cyberbezpieczeństwa (ECSM).
Przez cały miesiąc promowane są aktualne zalecenia
w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby umocnić
zaufanie do usług internetowych i pomóc obywatelom
w ochronie ich danych osobowych, finansowych i
zawodowych w internecie.

W dniu 9 listopada 2021 r. rozpoczęliśmy obchody
Święta Niepodległości w naszym Liceum.
Organizatorem Koncertu dla Niepodległej była klasa 
II B – humanistyczna z edukacją medialną i prawną,
która zaprosiła do udziału w uroczystości klasy II i III.
Klasy bardzo zaangażowały się w wykonanie
różnorodnych utworów. Było koncertowo!

Nasze Liceum otrzymało pamiątkowy dyplom za
udział w projekcie „Szkoła do hymnu”.
W tegorocznej inicjatywie wzięło udział blisko 21 tys.
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z kraju
oraz ponad 260 placówek polonijnych z całego
świata. 


