U Kościuszki
Kwartalnik Nr 1

24.11.2017r.

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie

U Kościuszki
Szukamy noblistów...
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie zostało objęte Patronatem Naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego. Umowa
w sprawie Patronatu została podpisana przez dyrektora Roberta Dziergwę
z rektorem Uniwersytetu prof. dr hab. Adamem Jezierskim 24 października
2017r.i zawarta jest na czas nieokreślony. W tym historycznym wydarzeniu
uczestniczyli także: szef Zespołu do spraw Młodzieży Wybitnie
Uzdolnionej prof. dr hab. Piotr Chruszczewski (UW), starosta oleśnicki
Wojciech Kociński, sekretarz MiG Syców Michał Pawlaczyk oraz przedstawiciel grona pedagogicznego Liceum – Leszek Wojteczek. W ramach Patronatu Uniwersytet zobowiązał się do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w siedzibie Liceum, a także zajęć laboratoryjnych i wykładów w salach Uniwersytetu. Ponadto wraz z Liceum będzie współorganizował konferencje, konkursy, wykłady, obozy naukowe i imprezy o charakterze popularnonaukowym. Istotną formą współpracy będzie objęcie przez
pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu indywidualną opieką
naukową uczniów, którzy odnieśli sukces w olimpiadach przedmiotowych
(tutoring naukowy). Warto podkreślić, że nasza szkoła jest jedną z czterech w Polsce objętych tego typu Patronatem. Czy doczekamy się noblisty z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie? –
Będę cierpliwie czekał, ale jestem przekonany, że prędzej czy później tak
się stanie – stwierdził dyrektor Robert Dziergwa.
W tym numerze:
Szukamy Noblistów– współpraca
z Uniwersytetem Wrocławskim
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Po angielsku ,czyli międzynarodowo
Początek nowego roku szkolnego 2017/2018 w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie miał wymiar międzynarodowy.
Dzięki wieloletniej współpracy naszej szkoły ze światową organizacją studencką AIESEC 25 września 2017 przystąpiliśmy do realizacji kolejnej
edycji projektu pod hasłem przewodnim ‘International Education’(Edukacja
międzynarodowa’). W ramach tego projektu gościliśmy w szkole dwie studentki: Fabiole Nicole Berri z Brazylii oraz Mine Ozdogan z Turcji. Wolontariuszki przez tydzień prowadziły interaktywne warsztaty w języku angielskim prezentując swoje kraje, promując naukę języków obcych
oraz tolerancję wobec odmiennych kultur i narodowości. Głównym celem
projektu było rozwijanie u młodzieży umiejętności kluczowych, niezbędnych na europejskim rynku pracy, tj. umiejętności bycia komunikatywnym,
rozwiązywania problemów, umiejętność logicznego myślenia i pracy
w grupie. Posiadanie tych kompetencji sprawia, że młodzież staje się bardziej świadoma swoich celów personalnych i rozsądniej inwestuje swój
czas w edukację, rozumiejąc jej wartość i cel.
Wizyta studentek pozwoliła młodzieży sprawdzić ich umiejętności posługiwania się językiem angielskim i uświadomiła, jak ważną rolę język ten odgrywa w nawiązywaniu nowych międzynarodowych znajomości.

When you want
something,
all the universe
conspires
in helping you
to achieve it.

Kaiserslautern czeka
W dni ach 14 -15 paź dz i erni ka
w Krzyżowej odbyło się robocze spotkanie nauczycieli liceum z nowymi partnerami z Niemiec
i ze Słowacji. Było ono bardzo owocne. Na grudzień zaplanowano wyjazd studyjny naszych uczniów do Kaiserlautern, gdzie
przez 4 dni będą mogli uczestniczyć w zajęciach w szkole niemieckiej, zmierzyć się z rówieśnikami w zadaniach z fizyki
i matematyki oraz poznać nowych ludzi.
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Chemia z Politechniką Wrocławską
Staraniem dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im.Tadeusza Kościuszki w Sycowie Roberta
Dziergwy została podpisana umowa o współpracy
z Politechniką Wrocławską.
W ramach projektu uczniowie naszej szkoły będą
mieli możliwość uczestniczenia w nieodpłatnych
zajęciach z chemii, matematyki i fizyki.
O pierwszych efektach współpracy mogliśmy się
przekonać w miniony czwartek. Uczniowie z klasy biologiczno-chemicznej uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii. Tematem tego
spotkania było rozdzielanie mieszanin i oczyszczanie osadów.
Każdy z uczniów miał do dyspozycji zestaw odczynników i sprzętu laboratoryjnego niezbędnych
do przeprowadzenia doświadczeń. Nauczycielem
prowadzącym zajęcia była pani dr Katarzyna
Grudzniewska (adiunkt na Wydziale Chemicznym PWr). Zajęcia odbywać się będą cyklicznie
( raz w miesiącu).
Opiekunami grupy byli pani Karolina Walaszczyk
-biolog i nauczyciel chemii, pan Paweł Adamczyk.

Apele, apele…
To tradycja, nauka,
odpowiedzialność, sumienność
i integracja społeczności szkolnej.
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Niczego w życiu
nie należy się
bać, należy to
tylko
zrozumieć .
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Sportowo ,zdrowo….i wesoło !
Co do tej pory?
Jesteśmy wicemistrzem powiatu w drużynowych rozgr ywkach w sz ach y.
Oto nasi zwyci ęzcy:
Tomasz Jadanowski, Oliwier Kaszyca, Kordian Niedbała i Aleksandra Kaszyca.
Nasza reprezentacja sztafetowych Biegów Przełajowych Chłopców zajęła 4
miejsce. Z naszej szkoły

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z ,,MITOLOGII”
Dnia 13 listopada 2017 roku jedenastu uczniów naszej szkoły wzięło
udział w Ogólnopolskim Konkursie z ,,Mitologii” zorganizowanym
przez OLIMP SCHOOL z Łodzi, a koordynowanym przez nauczycieli
języka polskiego – Krystynę Kochan i Elżbietę Kopę.
Konkurs składał się z jednego etapu. Formularz zawierał 15 pytań: pytania nr 1 –5 były jednokrotnego
wyboru (zamknięte), a pytania nr 6 -15 otwarte.
Uczestnik konkursu może otrzymać maksymalnie 25
punktów. Szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 1a i 3b.
Wyniki poznamy
5 stycznia 2018 roku.
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wystartowało 10 zawodników: Sobczak Kacper , Pawlak Szymon , Orliński Michał, Bak Patryk, Misiak Jakub, Matyszkiewicz Maciej,
Maras Jędrzej, Machala Denis, Janik Franciszek,
Kaśkos Filip. Ale nie tylko
wyniki się liczą. Ważne są
chęci i zaangażowanie
w sport. Już niebawem rozpoczną się ligowe rozgrywki
piłki siatkowej.
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Pod nowymi rządami
Robert Dziergwa - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im.
Tadeusza Kościuszki w Sycowie w rozmowie z nami zdradza, co się stało, że szkoła liczy obecnie zaledwie siedem oddziałów i jakie zadania przed sobą stawia, żeby liceum odzyskało dawny blask i renomę.
Red.: Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w
Sycowie liczy już ponad siedemdziesiąt lat. Jak Pan ocenia
pozycję szkoły wczoraj i dziś?
R.D.: Po raz pierwszy próg liceum przekroczyłem w 1992
roku zostając uczniem tej szkoły. Wiedza i wartości tu nabyte
pozwoliły mi być dobrym, aktywnym studentem nie mającym
kompleksów mieszkańca małego miasta. Kiedy już jako nauczyciel rozpoczynałem pracę w liceum, a było to 1 września
2002 r., wiedziałem, z kim przyjdzie mi współpracować
i tworzyć historię szkoły, której jestem absolwentem. Dziś
jako dyrektor mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć,
że nasze liceum to miejsce, w którym kolejne pokolenia zdobywały solidną wiedzę i umiejętności, miejsce ,w którym rozpoznawały i rozwijały swoje uzdolnienia. Można wręcz mówić o fenomenie naszej ponad 70-letniej szkoły, z której wywodzą się absolwenci zajmujący znaczące stanowiska nie tylko w Polsce ,ale i na świecie. Trzeba jednak szczerze powiedzieć, że od pewnego czasu pozycja liceum w oczach społeczności lokalnej znacznie zmalała i z roku na rok w naszej
szkole uczy się coraz mniej uczniów. Do głównych przyczyn
należy bez wątpienia zaliczyć niż demograficzny, łatwość
przemieszczania się do większych miejscowości, ubogą -jak
na współczesne możliwości ,ofertę edukacyjną ,a także przyjmowanie do liceum uczniów, którzy mieli problemy w nauce
zarówno w gimnazjum jak i szkole zawodowej. Dlatego te ,
które można ,trzeba jak najszybciej wyeliminować, by szkoła
znowu odzyskała swój blask i renomę.
Red.: W jaki sposób zamierza pan to zrobić?
R.D.: Po pierwsze ,dać wyraźny sygnał społeczności lokalnej,
że liceum jest szkołą przygotowująca do zdania matury i kontynuowania nauki na studiach wyższych. Interesuje nas jakość kształcenia ,a nie „jakoś… to będzie”. Po drugie ,dostosować ofertę edukacyjną do zainteresowań
uczniów. Od kilku lat nie ma klasy o nachyleniu humanistycznym. Dlatego w obecnym roku szkolnym przeprowadzimy rzetelne badania wśród gimnazjalistów by wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Dołożymy wszelkich starań ,żeby te
oczekiwania zaspokoić. Po trzecie, w miarę możliwości rozszerzyć ofertę edukacyjną . Po czwarte, wykorzystać współpracę z uczelniami wyższymi. Po piąte ,uruchomić wymianę
międzynarodową uczniów i nauczycieli. Po szóste ,podnieść
jakość nauczania poprzez wykorzystaStr. 5

nie najnowszych pomocy dydaktycznych oraz
metod nauczania. Po
siódme
,wprowadzić
ciekawe zajęcia pozalekcyjne .Po ósme, zamierzamy
angażować
się we wszystkie akcje
i przedsięwzięcia organizowane na terenie naszego powiatu i gminy, wiele przedsięwzięć zaproponujemy i zorganizujemy
sami. Po dziewiąte, zamierzam dbać o
nieustany rozwój i doskonalenie zarówno
swoje jak i nauczycieli. Po dziesiąte, informować społeczność lokalną o naszych
działaniach i osiągnięciach. Dlatego zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej oraz profilu na facebooku.
Red.: Jak pan ocenia kadrę pedagogiczną?
R.D.: Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w
liceum mają pełne kwalifikacje wymagane do nauczania danego przedmiotu. Wielu z nich to egzaminatorzy maturalni. To
ludzie z pasją, którym zależy na rozwoju
ucznia.
Red.: Co udało się panu zrobić od 1
września 2017 r. w tym zakresie?
R.D.: Z dumą muszę podkreślić, że od
tego roku szkolnego jesteśmy jedną
z czterech szkół w Polsce, która w ramach
programu „Szukamy noblisty” podpisała
umowę z Uniwersytetem Wrocławskim.
Tym samym można powiedzieć, że świat
nauki wkroczył do Sycowa… Ponadto
podpisaliśmy umowę o współpracy z Politechniką Wrocławską, w ramach której
nasi uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach z chemii, fizyki i matematyki. Jednocześnie pragnę podkreślić, że od wielu
lat współpracujemy z Uniwersytetem
Przyrodniczym we Wrocławiu. Dzięki
pomocy rodziców, nawiązaliśmy współpracę z Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu. W ramach wymiany
międzynarodowej nawiązaliśmy współpracę ze szkołą na Słowacji i w Niemczech. Myślę, że wszyscy absolwenci się
ze mną zgodzą, że „Kościuszko ,jak chce,
może wszystko…”
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VI Sycowskie Dni Trzeźwości
Dzień Chłopaka

Akcja Charytatywna
„Oleśnickie bidy”
Tydzień Przedsiębiorczości
Projekt Otwarta Firma.

Finaliści etapu ogólnopolskiego
konkursu matematycznego
Mat@ndo organizowanego przez
Politechnikę Śląską

Wycieczka integracyjna
klas pierwszych.

Certyfikowany Kurs
Pomocy Przedmedycznej

Liceum Ogólnokształcące im.T.Kościuszki
ul.Kościelna 12
56-500 Syców
tel.62 785 22 41
www.losycow.pl

