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   Zakwitły kasztany - czas przystąpić do egzaminów!
 W dniach 4 - 20 maja odbywają się egzaminy maturalne   
    ostatniego rocznika szkół ponadgimnazjalnych.
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Pani dyrektor przekazała Natalii Moskwie –
maturzystce z klasy III Eg o profilu przyrodniczym -
nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za
nominację do „Orła Dolnośląskiego 2021”. Nagroda
kierowana jest do twórczych i aktywnych uczniów
szkół ponadpodstawowych województwa
dolnośląskiego, którzy mogą pochwalić się wysokimi
wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, a także
zaangażowaniem w życie społeczne szkoły i
środowiska. Konkurs wyłania w każdym roku
szkolnym uczniów, którzy potrafią łączyć obowiązki
szkolne z realizacją swoich pasji, zainteresowań i
działalnością społeczną. 
Gratulujemy!

Podczas uroczystego pożegnania maturzystów w dniu
29.04.2022 r. zostało wyróżnionych 26
sportowców. Wyróżnione maturzystki: Aleksandra Mróz
– najlepsza sportsmenka, Aleksandra Łastowiecka –
najlepsza sportsmenka, Ewa Sarzyńska, Zuzanna
Strychar, Oliwia Guzal, Emilia Kępa, Marta
Rudnicka, Paulina Wolak, Klaudia Selmaj, Weronika
Scisłowicz, Nicol Bortko, Oliwia Krajewska. Wyróżnieni
maturzyści: Adrian Matys – najlepszy sportowiec – I
miejsce, Marcel Dorosz – najlepszy sportowiec – II
miejsce, Mateusz Zieliński – najlepszy sportowiec – II
miejsce, Maksymilian Masek, Jędrzej Paluch, Marcin
Nogaj, Szymon Wojtyczka, Kamil Pitner, Mikołaj
Kalitka, Filip Mackiewicz, Marcin Fitio, Krystian
Ćwikliński, Jakub Mularski, Michał Dyrka.

Podczas uroczystości pożegnania maturzystów w
dniu 29.04.2022 r. zostały wręczone Medale „Cum
laude”. Dotychczas (od 1996 r.) otrzymało to piękne
wyróżnienie 187 uczniów kończących naukę. 
Odlany z brązu Medal „Cum laude” przyznawany jest
wraz z tytułem „Honorowego Absolwenta I LO”. 
Gratulujemy nagrodzonych w roku szkolnym
2021/2022: Maksymilian Masek III AG, Jonasz
Dziopak III EG, Natalia Moskwa III EG.

Czterech maturzystów otrzymało tytuł „Osobowość
Roku”. Tytuł wraz z symbolizującą go statuetką
przyznawany jest uczniowi kończącemu edukację. 
W latach 2011-2021 otrzymało to piękne wyróżnienie
53 maturzystów. 
Gratulujemy nagrodzonym w 2022 r.! 
Maksymilian Masek III AG,
Jakub Mularski III AG,
Jędrzej Paluch III AG,
Julia Lisik III CG.
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W dniu 22 kwietnia 2022 r. klasy przyrodnicze
zorganizowały szkolny Dzień Ziemi.
W ramach obchodów rozstrzygnięto dwa konkursy: 
- konkurs na powtórne wykorzystanie surowców
wtórnych pod nazwą „Drugie życie butelki
plastikowej”. Zorganizowano również zbiórkę roślin w
celu utworzenia nowego skalniaka w ogrodzie
szkolnym. Młodzież posadziła rośliny ozdobne, które
będą także stanowiły pomoc naukową. W ogrodzie
zostanie również zainstalowany zegar słoneczny,
nasza ostatnia zdobycz. 

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja odbyła się w naszym Liceum w dniu 28.04.2022
r. Klasa matematyczno-informatyczna III Ap
przygotowała program składający się z trzech
części. Wprowadzeniem do uroczystości był referat
okolicznościowy. Część druga to zestawienie muzyki,
obrazów oraz słów wybitnych postaci i ważnych
dokumentów, a trzecią częścią akademii był Wielki
Test Wiedzy o Konstytucji 3 Maja, który został
przeprowadzony wśród uczniów na telefonach
komórkowych w aplikacji Quizizz. 

Od października do czerwca roku szkolnego
2021/2022 uczennice z klasy I C o profilu biologiczno-
chemicznym z edukacją medyczną - Katarzyna
Gawrońska, Wiktoria Mróz, Maja Pawłowska - raz w
miesiącu poszerzają swoje zainteresowania
przedmiotami kierunkowymi poprzez udział w
zajęciach, które realizuje Wydział Biotechnologii
Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach kolejnej edycji
programu dla licealistów „Ciekawa biochemia”. 

W dniach od 10 marca do 7 kwietnia 2022 r.
uczniowie wszystkich klas pierwszych naszego
Liceum uczestniczyli w warsztatach
psychoedukacyjnych „Poradzę sobie", które dotyczyły
kształcenia kompetencji emocjonalno-społecznych.  
Młodzież podczas zajęć była bardzo aktywna, chętnie
wykonywała różnorodne ćwiczenia i zadania.   
Zajęcia prowadził pedagog i psycholog oraz
specjaliści zatrudnieni w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 2 w Legnicy. 
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Być albo nie być w Teatrze Modrzejewskiej?
Oczywiście, być! Tak zadecydowały wszystkie klasy
pierwsze oraz 2b – humanistyczna i w dniach 17 oraz
18 maja 2022 r. obejrzały spektakl „Hamlet, Książę
Danii”. To niezwykłe widowisko o władzy i szaleństwie,
wystawione w niezwykłej przestrzeni sceny na Nowym
Świecie, urzekło widzów już od momentu wejścia.
 Znakomita gra aktorów, kostiumy, ruch sceniczny i
muzyka "Kormoranów" na żywo pozwoliły na nowo
zinterpretować historię duńskiego księcia. Jesteśmy
pod wrażeniem!

Otrzymaliśmy wyniki Międzynarodowego Konkursu
Kangur Matematyczny, który odbył się w naszej
szkole w dniu 17 marca 2022 r. Wzięło w nim udział
16 uczniów, a 5 z nich uzyskało wyróżnienie: Anna
Żurańska i Artsiom Halinouski z kl. 1a, Maja
Kruszewska z kl. 1d, Ignacy Jabłoński z kl. 2d oraz
Mateusz Kłusek z kl. 3ap.
Serdecznie gratulujemy uczniom i ich nauczycielom -
pani Barbarze Obremskiej i panu Zbigniewowi
Masłowskiemu. 
Opiekunem Konkursu była pani Agnieszka Selwat. 

Szkolny Sztab Organizacyjny, który brał udział w
pierwszym etapie akcji „Nasze Green Light dla Ziemi”
zorganizowanej przez Urząd Miasta Legnicy w
partnerstwie z Legnickim Forum Młodzieży, Firmą
Accolade oraz Raben Logistic, przystąpił do drugiego
etapu.  Finał odbył się w dniu 21.05.2022 r. w Parku
Logistycznym Panattoni. Reprezentanci naszego
Liceum zajęli III miejsce. Warto dodać, że młodzież
posadziła drzewo, które będzie rosło przez kolejne
lata, a stanowi symbol wkładu ich pracy. 

Miło nam poinformować, że w roku szkolnym
2021/2022 reprezentacje chłopców i dziewcząt z
naszego Liceum zdobyły tytuły Mistrzów Legnicy w
lekkoatletyce.  
Zawody rozegrane zostały w dniu 19 maja 2022 r. w
Parku Miejskim. Po raz pierwszy Legnicki Szkolny
Związek Sportowy rozszerzył ilość konkurencji
biegowych. Z pewnością biegi na 200 m i 1500 m
uatrakcyjniły przebieg zawodów, a szansę na start
uzyskała większa ilość zawodników. 


