
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

I Liceum Ogólnokształcące
Plac Klasztorny 7
59-220, Legnica

Numer 20 11/22

W dniu 1 września na wewnętrznym dziedzińcu odbyła się inauguracja roku szkolnego 2022/2023. Pani
dyrektor Halina Tamioła powitała uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników Liceum.  
Szczególnie serdecznie w „szkole wielu możliwości” przywitani zostali uczniowie siedmiu klas pierwszych: 
·  I A – matematyczno-informatycznej 
·  I B – humanistycznej z edukacją medialną i prawną 
·  I C1 – biologiczno-chemicznej z edukacją medyczną 
·  I C2 – biologiczno-chemicznej z edukacją medyczną 
·  I D – architektonicznej z grafiką komputerową 
·  I E – przyrodniczej z edukacją prozdrowotną 
·  I F – językowej z edukacją psychologiczną. 
Wymienione zostały nazwiska 39 uczniów, którzy otrzymali zaproszenie na inaugurację miejską nowego roku
szkolnego w Akademii Rycerskiej. Podczas tej uroczystości nasi koledzy otrzymali stypendium Prezydenta
Legnicy. 
Lista orłów: 
- stypendium wiedzy ogólnej (naukowe): Szymon Selwat – II A, Eliza Laskowska – III A, Emilia Morawska –
III A, Bartosz Zawicki – IV Bp, Donata   Bugaj – IV Cp, Oliwia Jarosz – IV Cp, Magdalena Włodarczyk – 
IV Dp, Marcin Nogaj  - absolwent z III Ag, Natalia Moskwa – absolwentka z III Eg 
- stypendium artystyczne: Monika Wilhelmi – IV Cp 
- stypendium sportowe: Igor Chmielecki – II A, Hanna Pogorzelska – II A, Michał Gibasiewicz -  II A, Agata
Wilhelmi – II B, Konrad   Bednarczuk – II C, Karolina Hotiuk – II C, Hanna Bohun – II D, Paulina Kaździoł – II
D, Kamil Niewadzi – II D, Krzysztof Mistrzak – III A, Julia Pogorzelska – III A, Piotr Górski – III A, Piotr Woźny –
III B, Martyna   Merunowicz – III C, Aleksandra Kalisz – III C, Kacper Łukawski – III E, Weronika Witkowska –
III E,   Szymon Krasowski – IV Ap, Krzysztof Kosiorowski – IV Cp, Marcel Bijak – IV Dp, Kacper Cieśla – IV Dp, 
 Natalia Gdula – IV Ep, Kinga Hanysz – IV Ep, Elżbieta Lange – IV Ep, Maksymilian Masek – absolwent z III
Ag, Adrian Matys – absolwent z III Ag, Jonasz Dziopak – absolwent z III Eg, Aleksandra Łastowiecka – 
 absolwentka z III Eg, Weronika Scisłowicz – absolwentka z III Eg. 
Serdecznie gratulujemy! 

Warunki otrzymania stypendium naukowego:
co najmniej bardzo dobra ocena zachowania; średnia ocen otrzymanych w danym roku szkolnym – 5,0;
spełnienie następujących kryteriów:
uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego, olimpiady co najmniej na etapie wojewódzkim;
zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, np. wolontariat, samorząd
uczniowski, harcerstwo.
Stypendium w kategorii sportowej może być przyznane dzieciom i młodzieży, którzy łącznie spełniają
następujące kryteria: zajęli miejsca od I – V w rozgrywkach prowadzonych przez polskie związki sportowe, na
szczeblu co najmniej wojewódzkim lub są co najmniej członkami kadry wojewódzkiej w danej dyscyplinie
sportu; uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania; osiągnęli minimum średnią ocen 4,1
otrzymanych w danym roku szkolnym.
Stypendium w kategorii artystycznej może być przyznane dzieciom i młodzieży szkół ogólnodostępnych
 i specjalnych, którzy: uzyskali średnią 5,0; uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania; spełniają co
najmniej dwa z następujących kryteriów:uzyskali I – V miejsce w przeglądach i festiwalach o zasięgu
regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim; uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady, konkursu
artystycznego – recytatorskiego, plastycznego, muzycznego lub z innych dziedzin sztuki – co najmniej na
szczeblu wojewódzkim; są autorami wydarzeń artystycznych.
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W dniu 30 września 2022 r. nasze Liceum
zorganizowało w hali OSiR przy ul. Lotniczej w
Legnicy wesołą zabawę dla uczniów klas pierwszych
pod nazwą „Integra” i „Adapciak”.
Nasza impreza odbyła się w ramach obchodów
Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego. Uczestniczyło
w niej najwięcej uczniów w historii szkoły – 246
pierwszoklasistów, ogromna grupa 50 wolontariuszy z
klas II-IV oraz wychowawcy siedmiu klas pierwszych,
nauczyciele wychowania fizycznego, pedagog i
psycholog szkolny, pielęgniarka, dyrektor Liceum.
Zabawa była udana, a emocje sportowe sięgały
zenitu, zwłaszcza podczas "Wyścigów Tytanów" i
rywalizacji klas w siatkówkę dziewcząt i chłopców.

13 października 2022 r. – w Dniu Edukacji
Narodowej, który łączymy z Dniem Patrona Liceum,
odbyła się bardzo ważna uroczystość. Było to
pasowanie uczniów klas pierwszych na
pełnoprawnych członków społeczności szkolnej I LO.
W tym samym dniu odbyła się również akademia z
okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą prowadzili:
Daniel Gruczoł - przewodniczący PU, Oliwia Jarosz –
Rzecznik Praw Ucznia w PU. Swoją obecnością
zaszczycili nas rodzice, w których imieniu przemówiła
Pani Izabela Wańkowicz – Przewodnicząca Rady
Rodziców. Uroczystość uświetniona została
pięknym koncertem muzycznym, który przygotowała
uzdolniona młodzież z kilku klas.

W dniu 28 października 2022 r. Parlament
Uczniowski naszego Liceum zorganizował
COSTUME DAY, dzięki któremu mury naszej szkoły
odwiedziły rozmaite postaci - dinozaur, księżniczki,
rabusie, klauny i wiele innych. Podczas przerwy po 3
lekcji, która została wydłużona do 30 minut,
uczniowie zatańczyli "Belgijkę" oraz pozowali do
sesji zdjęciowej. Cieszymy się, że m.in. dzięki takim
akcjom możemy rozwijać kreatywność młodych
ludzi, a także tworzyć dobrą atmosferę współpracy
uczniów i nauczycieli naszego Liceum.

W dniu 21 października 2022 r. w Sali Bankietowej
przy ul. Kawaleryjskiej odbyła się zabawa
półmetkowa uczniów klas trzecich. Imprezę
rozpoczęli przedstawiciele młodzieży – Dominika
Jędrasiak i Szymon Jaśkiewicz z klasy III A, którzy
powitali uczestników zabawy.
Zabawa rozpoczęła się widowiskowym tańcem –
“Belgijką”, po którym już nikt nie schodził z parkietu.
Młodzież – w liczbie 220 uczniów wraz z osobami
towarzyszącymi - bawiła się do północy.
To był wspaniały bal!
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W dniu 23 września 2022 r. klasa I C1
biologicznochemiczna z edukacją medyczną
uczestniczyła w wycieczce integracyjnej w rejon Gór
Złotych. Uczniowie zwiedzili Pałac Marianny
Oriańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.
Jednak największa atrakcja czekała ich w kopalni w
Złotym Stoku. W trakcie gry terenowej wspólnie
rozwiązywali zagadki i poszukiwali złota. Udany dzień
zakończył się ogniskiem.
Opiekunami byli: pan Tomasz Piasecki –
wychowawca, pani Anna Kruszczyńska.

W dniu 7 października 2022 r. klasa I A
matematyczno - informatyczna udała się na
wycieczkę integracyjną.
Naszą przygodę rozpoczęliśmy od zwiedzenia
gotyckiego zamku Piastów Świdnicko-Jaworskich w
Bolkowie, który po rozbudowach i przebudowach
przybrał dzisiejszy wygląd. Następnie udaliśmy się do
Janowic Wielkich, gdzie naszym kolejnym celem był
zamek Bolczów.
Pogoda i humory dopisywały nam przez cały dzień.
Był to bardzo udany wyjazd.
Opiekę nad uczniami sprawowali: pani Anna
Borowiec - wychowawczyni, o. Michał Jednoróg.

W dniu 16 września klasa I E - przyrodnicza z
edukacją prozdrowotną - uczestniczyła w wycieczce
integracyjnej do Jawora i Wąwozu Myśliborskiego.
Uczniowie zwiedzili salę rajców w jaworskim ratuszu,
a następnie udali się na spacer do Wąwozu.
To była pierwsza wycieczka w roku szkolnym
2022/2023 i pierwsza klasy przyrodniczej. Młodzież
wróciła zadowolona, a to jest najważniejsze.
Opiekunami byli: pan Robert Wójcicki – wychowawca,
pan Marcin Twardowski.

W dniu 18 października 2022 r. klasa I B wraz z
wychowawczynią – panią Eweliną Hoszman i
nauczycielką historii – panią Joanną Piskorską-
Gomoliszek wyjechała na wycieczkę do Osówki.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od podziemnego miasta.
Pan przewodnik opowiadał nam wiele ciekawych
historii związanych z tym miejscem. Dowiedzieliśmy
się o tajemnicach, które wciąż czekają na odkrycie.
Po zwiedzaniu spędziliśmy miło czas przy ognisku,
dzieląc się wrażeniami. Kolejnym punktem naszej
wycieczki był spacer ścieżką historyczną po
zewnętrznej części kompleksu Osówka.



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 20 11/2022 | Strona 4  
www.juniormedia.plMłyn

W dniach 28-30 września 2022 r. klasa II A
matematyczno-informatyczna przebywała na szkolnej
wycieczce w Karpaczu.
Nasza przygoda rozpoczęła się od spotkania z panią
przewodnik przy Ośrodku Stropnica w Karpaczu
Górnym. Z tego miejsca ruszyliśmy na zwiedzanie
Karkonoszy. Pogoda zmieniała się dynamicznie, ale
nawet deszcz i śnieg nas nie zniechęciły.
Opiekunami naszej górskiej przygody byli: pani
Agnieszka Grzywacz – wychowawczyni, pani Beata
Stempek, pan Bogusław Bondzior.

W dniu 6 października 2022 r. klasa II B –
humanistyczna, pod opieką nauczyciela języka
polskiego - pana Tomasza Dziurzyńskiego i
wychowawczyni - pani Anny Fulczyńskiej odbyła
naukową wyprawę do Krzeszowa oraz Jawora
celem poznania najdoskonalszych dokonań sztuki
baroku na Śląsku i tłumaczących jej charakter
kontekstów kulturowych i historycznych.
Program zajęć był tak pomyślany, aby sugestywnie
unaocznić to, o czym na lekcjach języka polskiego
mówi się na ogół jedynie przy pomocy podręcznika.

W dniu 18 października 2022 r. klasy I C2
(biologiczno-chemiczna) oraz I D (architektonicznej)
uczestniczyły w wycieczce integracyjnej do jednej z
najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska – Twierdzy
Srebrna Góra.
Klasa 1c2 rozpoczęła od poznawania twierdzy, klasa
1d w tym czasie brała udział w grze fortecznej, potem
nastąpiła zmiana.
Opiekę nad młodzieżą sprawowały wychowawczynie
klas - pani Bożena Madej-Stefanowska, pani
Katarzyna Wójcik oraz panie Małgorzata Ślabska i
Aneta Pąchalska.

Po raz kolejny w naszej szkole udało się
zorganizować wycieczkę - od 01-08.10.2022 r.,
podczas której dotarliśmy aż na północ Wysp
Brytyjskich! Nasza przygoda zaczęła się w
Amsterdamie. Z Amsterdamu nocną przeprawą
promową dotarliśmy do Newcastle w północnej
Anglii. W Szkocji zwiedziliśmy Edynburg i udaliśmy
się daleko na północ, nad Ocean Atlantycki. W
drodze na południe do Londynu zatrzymaliśmy się w
Yorku, by na koniec odwiedzić stolicę Królestwa.
Opiekunami uczniów byli nauczyciele języka
angielskiego: pani Anna Zasławska, pan Piotr
Widziewicz, pan Marcin Twardowski.


