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Świąteczny Maraton Sportowy” to jednodniowy festyn, który
odbył się 20 grudnia 2022 r. w godzinach od 8.00-17.00 w sali
gimnastycznej. 
Zwykle o tej porze miał miejsce mecz unihokeja nauczyciele
kontra uczniowie, ale w tym roku rozbudowaliśmy znacznie
program tej imprezy, ponieważ nasze Liceum uzyskało tytuł
„Aktywna Szkoła 2022”. Program naszego przedsięwzięcia: 

wyścigi zaprzęgów Świętego Mikołaja, które zostały
połączone z pokazami karate w wykonaniu naszych uczniów
- drużynowych mistrzów Dolnego Śląska SZS z klubu
„Arashi” w Legnicy;
tradycyjny mecz nauczyciele-uczniowie w unihokeju wygrała
młodzież; mecz uświetniony został pokazami tańca
towarzyskiego w wykonaniu tancerzy z klubów „Takt” w
Legnicy oraz „Szkoły Tańca Beata i Piotr Krzyżanowscy”, a
także show akrobatycznym w wykonaniu naszych uczennic z
klubu „Aurum”;
pierwsze mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym dziewcząt i
chłopców; 
pokazowy mecz „goalballa”, tj. piłki dźwiękowej dla osób
niewidomych i słabowidzących;
„święta wojna” - koszykarze kontra szczypiorniści, mecz
zakończył się nieznacznym zwycięstwem koszykarzy - 30 do
27; 
mecze siatkówki w kategorii dziewcząt i chłopców, podczas
których sędziami byli nasi Młodzieżowi Sędziowie Sportowi; W dniu 22 grudnia 2022 r., tuż przed

Wigilią Bożego Narodzenia, w auli
naszego Liceum odbyło się wspólne
kolędowanie. Uczestnikami wydarzenia
byli uczniowie wszystkich klas pierwszych,
którzy  przygotowali wybraną kolędę w
języku obcym: I A w języku francuskim, I B
w języku fińskim, I C1 śpiewała po włosku,
IC 2 - po hiszpańsku, w języku ukraińskim
kolędę prezentowała klasa I D, w
niemieckim – I E, a w holenderskim – I F. 
Kolędowanie to już tradycja szkoły. Klasy
integrują się podczas wspólnego
śpiewania, a wybrani uczniowie grają na
instrumentach muzycznych. Ważny jest
także strój i choreografia. Koncert kończy
zawsze kolęda w języku polskim, którą
prezentują nasi nauczyciele. 
Po koncercie we wszystkich klasach
naszego Liceum rozpoczęły się Wigilie.
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Sukcesy w konkursach i olimpiadach - od zainteresowań
humanistycznych do matematyczno - informatycznych

Miło nam poinformować, że dwóch maturzystów z
naszego Liceum zostało zakwalifikowanych do etapu
okręgowego Olimpiady Języka Angielskiego.
Gratulujemy:
1) Kornelii Leśniak z klasy IV Bp,
2) Kamilowi Zdancewiczowi  z klasy IV Ap.
Będziemy trzymali kciuki za dalsze sukcesy.

Dwójka uczniów z klas matematyczno –
informatycznych - Eliza Laskowska z klasy III A i
Kacper Jodłowski z klasy IV Ap - zakwalifikowała się
do etapu okręgowego jubileuszowej XXX Olimpiady
Informatycznej.  Zawody odbędą się w dniach 14 -
16.02.2023 r. w Instytucie Informatyki Uniwersytetu
Wrocławskiego.  Serdecznie gratulujemy i trzymamy
kciuki za kolejne sukcesy! 

Uczeń naszej szkoły - Kamil Janusz z klasy I A
matematyczno-informatycznej -  został półfinalistą 21.
Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki
Matematycznej.  
W pierwszym etapie Olimpiady wzięło udział 3870
uczestników. Kamil znalazł się na 51 miejscu listy w
gronie 539 najlepszych. Wkrótce będzie
reprezentował Liceum Kościuszki w zmaganiach o
wejście do finału. 
Prosimy o doping i trzymanie kciuków. 
Powodzenia Kamil!

W dniu 5 grudnia 2022 r. w Liceum
Ogólnokształcącym nr V im. Generała Jakuba
Jasińskiego we Wrocławiu odbyła się IX Finałowa
Gala Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
„Orzeł Dolnośląski”. W bieżącym roku Kapituła
nominowała do nagrody 6 uczniów. Nasza tegoroczna
maturzystka z klasy IV Cp – Oliwia Jarosz -
zaprezentowała się doskonale. Uczennica uzyskała
tytuł finalistki Konkursu ,,Orzel Dolnośląski 2022”. 
Serdecznie gratulujemy! 
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Serdecznie gratulujemy maturzystom z klasy IV Bp,
którzy zakwalifikowali się do etapów okręgowych
dwóch olimpiad przedmiotowych – Olimpiady Wiedzy
o Polsce i Świecie Współczesnym, a także Olimpiady
Wiedzy o Społeczeństwie. 
Są to uczniowie z klasy humanistycznej z edukacją
medialną i prawną: Bartosz Zawicki i Błażej Żuk.

Do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Historycznej
zakwalifikowało się trzech uczniów z klasy IV Bp o
profilu humanistycznym z edukacją medialną i
prawną: Daria Sieradzka, Oskar Sobczyk i Błażej Żuk.
Opiekunem uczniów jest pani Joanna Piskorska-
Gomoliszek – nauczyciel historii. 
Gratulujemy! 

Serdecznie gratulujemy maturzystom z klasy IV Bp,
którzy zakwalifikowali się do etapów okręgowych
dwóch olimpiad przedmiotowych – Olimpiady Wiedzy
o Polsce i Świecie Współczesnym, a także Olimpiady
Wiedzy o Społeczeństwie. 
Są to uczniowie z klasy humanistycznej z edukacją
medialną i prawną: Bartosz Zawicki i Błażej Żuk.
 
Panowie zakwalifikowali się również do zawodów
międzyszkolnych Ogólnopolskiej Olimpiady
Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego…” , które odbyły się
w auli naszej szkoły w dniu 01.12.2022 roku. W
Olimpiadzie uczestniczyła młodzież z liceów w
Lubinie, Głogowie i Bolesławcu. Trzymamy kciuki za
wyniki naszych kolegów!

Szymon Selwat z klasy II A matematyczno-
informatycznej uzyskał najwyższą średnią ocen w
Liceum na koniec roku szkolnego 2021/2022.  
Uczeń otrzymał Stypendium Prezesa Rady
Ministrów. Serdecznie gratulujemy! 
W dniu 16.12.2022 r. w SP 16 w Legnicy odbyło  się
18. Legnickie Dyktando. Miło nam poinformować, że
w grupie młodzieży i dorosłych tytuł Mistrza Ortografii
Miasta Legnicy zdobył Oliwier Korzun z klasy III B
humanistycznej z edukacją medialną i prawną. Warto
zaznaczyć, że Oliwier powtórzył tytuł, który uzyskał
podczas 17. Legnickiego Dyktanda. 
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Nasze Liceum otrzymało podziękowanie za aktywny
udział w Europejskim Miesiącu
Cyberbezpieczeństwa.  
Jest to coroczna, ogólnoeuropejska kampania
organizowana w październiku przez Europejską
Agencję ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) z
inicjatywy Komisji Europejskiej. Tegoroczna kampania
była zwieńczeniem dekady działań podejmowanych
wspólnie przez kraje członkowskie UE i odbywała się
pod hasłem „Pomyśl, zanim klikniesz”.  

W zajęciach „Fake news, teorie spiskowe,
manipulacje w sieci" wzięły udział następujące klasy: I
A - matematyczno-informatyczna, I D -
architektoniczna z grafiką komputerową, I F -
językowa z edukacją psychologiczną, II D -
matematyczno-fizyczna. 
Przez cały październik w bibliotece szkolnej można
było zapoznać się z zasadami weryfikacji danych w
sieci i na portalach społecznościowych. 
Koordynatorem przedsięwzięcia była pani Anna
Borowiec – nauczyciel informatyki. 

Klasa I F – językowa z edukacją psychologiczną -
zaprosiła klasy pierwsze do udziału w konkursie na
plakat z okazji amerykańskiego Dnia Dziękczynienia. 

Temat - „Za co jesteśmy wdzięczni naszej szkole?” 

Wszystkie klasy pierwsze uczestniczyły w zabawie.
Wyniki zostaną ogłoszone w styczniu 2023 r. 
Inicjatorem tego działania była pani Małgorzata Derek-
Nowodyła – nauczyciel języka angielskiego,
wychowawca I F. 

Kolejny raz nasze Liceum włączyło się do
ogólnopolskiej akcji charytatywnej znanej pod nazwą
„Szlachetna Paczka”. Zaangażowane były wszystkie
klasy, a także nauczyciele i pracownicy obsługi.
Zebraliśmy tyle funduszy, że byliśmy w stanie
zaspokoić wszystkie potrzeby wybranej rodziny. W
dniu 10 grudnia 2022 r. w Weekend Cudów wszystkie
podarunki zawieźliśmy na wyznaczone przez
organizatorów miejsce zbiórki, a stamtąd
wolontariusze „Szlachetnej Paczki” dostarczyli
prezenty konkretnym rodzinom. 

W dniach 8-9 grudnia 2022 r. w bibliotece szkolnej
odbył się Maraton Pisania Listów Amnesty
International. To największa na świecie inicjatywa na
rzecz praw człowieka. W tym roku motywem
przewodnim Maratonu jest prawo do pokojowych
zgromadzeń. Demonstracje to niezwykle istotne
narzędzie zmiany społecznej, tymczasem na całym
świecie władze brutalnie tłumią i bezprawnie zakazują
zgromadzeń. W tegorocznej edycji Maratonu udział
wzięło 114 uczniów naszej szkoły. Udało się napisać
aż 121 listów. 


