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Bartosz Zawicki – uczeń z klasy III Bp
humanistycznej z edukacją medialną i prawną -
uzyskał tytuł finalisty zawodów centralnych XV
Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr.
Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do
Wiednia”.  
Opiekunem olimpiady jest pani Joanna Piskorska-
Gomoliszek. 
Serdecznie gratulujemy! 

Miło nam poinformować, że Piotr Woźny z klasy II B
humanistycznej z edukacją medialną i prawną zajął II
miejsce w etapie diecezjalnym XVI Ogólnopolskiej
Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św.
Maksymilianie. 
Uczeń będzie reprezentował Diecezję Legnicką
podczas zawodów finałowych. 
Opiekunem Piotra jest ojciec Michał Jednoróg. 
Serdecznie gratulujemy! 

Miło nam poinformować, że do zawodów centralnych
XVII Olimpiady Przedsiębiorczości zakwalifikował się
Maciej Niżyński - uczeń z klasy III Ap matematyczno-
informatycznej.  
Etap centralny odbędzie się 7.04.2022 r. w
 Warszawie. 
Gratulujemy i trzymamy kciuki! 
Opiekunem ucznia jest pani Grażyna Juchnik –
nauczyciel podstaw przedsiębiorczości. 

W dniu 31 marca 2022 r. odbyły się w naszym Liceum
szkolne eliminacje 67. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego.
Spośród uczestników jury wytypowało 5 uczniów,
którzy będą reprezentowali naszą szkołę podczas
etapu miejskiego Konkursu. 
Recytacja: Mateusz Sokołowski z kl. IA, Nikola
Jakimczyk z kl. IB i Zofia Lech z kl. IIC. 
Poezja śpiewana: Maja Majchrzak z kl. IIC i Daniel
Gruczoł z kl. IIICp.  Gratulujemy! 
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W dniu 25 marca 2022 r. klasa I B o profilu
humanistycznym z edukacją medialną i prawną udała
się do Teatru im. Heleny Modrzejewskiej.

Uczniowie obejrzeli najnowszy spektakl pt. Świat na
głowie, którego fabuła była inspirowana wątkami
zaczerpniętymi z dramatów Williama Szekspira. 

Opiekę nad grupą sprawowała wychowawczyni - pani
Anna Fulczyńska. 

W dniu 24 marca 2022 r. klasa I E o profilu
przyrodniczym udała się pod opieką pani Anny
Kucharczyk oraz pani Anny Kruszczyńskiej na
wycieczkę integracyjną do Jakuszyc i Szklarskiej
Poręby. Pod fachowym okiem uczniowie nabyli
umiejętność poruszania się w rakietach śnieżnych,
podziwiając przy tym walory krajobrazowe i
geoturystyczne Karkonoskiego Parku Narodowego.
Pobyt w Jakuszycach zakończyła wyczerpująca bitwa
na śnieżki, po której uczestnicy wyjazdu udali się do
Szklarskiej Poręby.

W dniu 21 marca 2022 r. odbyła się Diecezjalna
Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę, w której
uczestniczyli uczniowie naszego Liceum.
Był to doskonały moment na podziękowanie za lata
nauki i pobytu w szkole, a także modlitwę o Boże
błogosławieństwo na czas egzaminów.
Maturzyści wysłuchali konferencji, odbyli Drogę
Krzyżową na Wałach Jasnogórskich, zwiedzili Salę
Rycerską, Skarbiec Jasnogórski. Podczas mszy
odprawionej przez bp. Antoniego Długosza zostali
zawierzeni opiece Maryi - Królowej Polski.
Uczniom towarzyszyli katecheci: o. Michał Jednoróg,
pan Paweł Olszewski.

Reprezentacja naszej szkoły była o krok od
sprawienia niespodzianki i wygrania  meczu z V LO o
brązowy medal Mistrzostw Legnicy w piłce
ręcznej.  Reprezentacja I LO w piłce ręcznej:
Krzysztof Kosiorowski, Kacper Łoboś, Filip Grala.
Piotr Górski, Kacper Łukawski, Bartosz Hryńków,
Kacper Wieczorek. 
Warto wymienić zawodników, którzy grali w meczach
eliminacyjnych, ale nie zagrali w finałach: Jakub
Czechowski, Maksymilian Masek, Michał Słowik,
Mateusz Toczyski. Opiekunem drużyny był pan
Krzysztof Waszkiewicz. Serdecznie gratulujemy! 
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21 marca 2022 r. obchodziliśmy radośnie nadejście
wiosny. Na trzeciej godzinie lekcyjnej klasy drugie
uczestniczyły w „Wyścigach tytanów” w sali
gimnastycznej. Podczas rywalizacji w "W kółko i
krzyżyk" rezultaty były następujące:
- I miejsce - II A i II B
- II miejsce - II D
- III miejsce - II C i II E.
Dziękujemy za zaangażowanie i uśmiech!

17 marca obchodziliśmy w naszym Liceum Dzień
Świętego Patryka. Cała szkoła ozdobiona była
kwiatami i balonami, a społeczność szkolna ubrała się
w zielone stroje. 
Najciekawsze przebrania zostały nagrodzone przez
jury. Młodzież wzięła także udział w kursie tańca
irlandzkiego i szukaniu złotych monet wypełnionych
czekoladą. 
Na szczególne wyróżnienie za największe
zaangażowanie w całe przedsięwzięcie zasłużyły
klasy: II A, II D, II E, I B. 
Tak więc, Dzień Świętego Patryka obfitował w wiele
wydarzeń, a uczniowie zostali zwolnieni z wszelkich
form oceniania. 

Najnowsza zabawa w szkołach, to dzień bez plecaka. 
Pomysłodawcą akcji był Parlament Uczniowski. 

W dniach 22 – 26 marca 2022 r. grupa 36 uczniów z
klas matematyczno – informatycznych przebywała na
obozie naukowo – treningowym projektu Mistrzostwa
w Algorytmice i Programowaniu.
W czasie obozu uczestnicy brali udział w zajęciach z
programowania w języku C++, wykładach z
matematyki, a także sprawdzali swoje umiejętności w
turniejach indywidualnych i drużynowych. Chętni
mogli spróbować swoich sił w Obozowej Lidze
Zadaniowej z matematyki. Zajęcia były prowadzone w
trzech grupach: zielonych, żółtych i mistrzów.
Czas wolny staraliśmy się spędzać aktywnie grając w
siatkówkę, spacerując, a także biorąc udział w
wieczorach planszówek.
Prowadzącymi zajęcia byli studenci informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego – Absolwenci naszego
Liceum – Daniela Tataruda, Andrzej Tkaczyk, Michał
Górniak i Bartosz Jaśkiewicz.
Nad całością przedsięwzięcia czuwały panie: Barbara
Obremska i Anna Borowiec.


