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Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie 

„Tysiącmilowa  

podróż zacza się od  

pierwszego kroku”    

KLASA  

MEDYCZNA 
 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE  

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:  
   

biologia  

• chemia • matematyka 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE  

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:  

język polski • wiedza  

o społeczeństwie • historia 

KLASA  

HUMANISTYCZNA 

OD NOWEGO ROKU  

SZKOLNEGO BĘDZIE 

Kwartalnik Nr 3 

 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE  

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:  

 

matematyka • fizyka• informa-

KLASA  

POLITECHNICZNA 

GIMNAZJALISTO! 

Nie zapomnij o ważnych  dla Ciebie terminach! 

Już od 1 czerwca możesz zalogować się na stronie 

 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php  

 

Masz czas do 20 czerwca. 

 

Zapraszamy do naszej szkoły! 

Maj … Czas próby. Próby wiedzy i emocji. 



AISEC UnderStand  

    Kolejna edycja projektu w naszej szkole. 

 

Większość z nas sądzi, że matematyka jest trudna. Na tablicy 

widnieją niezrozumiałe znaczki, niczego nie da się nauczyć na 

pamięć, trzeba rozwiązywać problemy Kowalskiego i Nowaka, 

choć najchętniej zajęłoby się masą swoich zmartwień. Nic więc 

dziwnego, że tylko nieliczni darzą ją ogromną sympatią. 

Można zastanowić się, skąd właściwie te ciepłe uczucia 

wypływają? Gdzie jest ich źródło? 
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UNIWERSALNY  JĘZYK 

Matematyka ma wiele zalet, które nie sposób wymienić. Warto wspomnieć o jednej, bardzo istotnej: 

matematyka jest językiem uniwersalnym. Przekonali się o tym uczniowie naszego liceum. 

W połowie maja, jak co roku do sycowskiego liceum przybyli wolontariusze z organizacji AISEC. 

Uczniowie przez tydzień gościli studentów z Kanady, Singapuru, Chin oraz Indii. Wolontariusze 

prowadzili zajęcia, zapoznawali uczniów z inną kulturą, tradycją, szkolili z nimi umiejętności językowe. 

Goście  zawitali także na lekcję matematyki… 

Uczniowie mogli na własne oczy przekonać się, że matematyka rzeczywiście jest językiem uniwersalnym. 

Mimo odmiennej kultury, języka, koloru skóry i wielu innych różnic, porozumienie na płaszczyźnie 

królowej nauk okazało się bezproblemowe. Wolontariusze wraz z uczniami rozwiązywali zadania na 

tablicy, brali aktywny udział w lekcji i świetnie się przy tym bawili. Znajomość języków poszerza 

horyzonty. Język polski pozwala lepiej poznać samego siebie, język obcy świat, a matematyka całą resztę. 

Dzięki wieloletniej współpracy naszej szkoły z międzynarodową or-

ganizacją studencką AIESEC w maju 2018 gościliśmy przez tydzień 

czwórkę wolontariuszy : Yolandę Yang z Kanady, Xin Shenzi z 

Singapuru, Ma Shang z Chin oraz Ankita z Indii.    

Studenci prowadzili interaktywne warsztaty w języku angielskim w 

ramach projektu UnderStand. Celem projektu jest promowanie spo-

łecznej, ekonomicznej, politycznej równości niezależnie od wieku 

płci, rasy, pochodzenia, wyznania czy statusu ekonomicznego. 

Wszystko po to aby zwiększyć poziom tolerancji wśród Polaków po-

przez angażowanie ich w warsztaty prowadzone przez wolontariuszy 

z całego świata, oparte na rozmowach dotyczących aktualnych pro-

blemów globalnych, a także różnic kulturowych. 

Uczestnicząc w warsztatach nasi licealiści uczą się rozumieć świat i 

współdziałać z ludźmi z różnych krajów i kultur. Ponadto mają możli-

wość sprawdzenia i doskonalenia swoich umiejętności językowych. 

https://www.facebook.com/yolanda.yang.3914
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EDUKACJA MIĘDZYNARODOWA 

 

 

 

 



KONKURSY * WIEDZA * SATYSFAKCJA 
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W kwietniu br nasi uczniowie zaintere-

sowani tematyką psychologii przystąpili 

do V Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Psychologicznej, który odbył się w Po-

wiatowym Centrum Edukacji i Kultury 

w Oleśnicy. Konkurs podzielony był na 

dwa etapy, gdzie uczestnicy najpierw 

odpowiedzieli w   parach na pytania  

zawarte w teście jednokrotnego wyboru, 

a następnie  przedstawili przygotowaną 

prezentację multimedialną na wybrany 

temat.  Naszą szkołę reprezentowały 

dwa zespoły dwuosobowe, spośród   

których Marta Matyszczak i Julia       

Maciaszczyk głosem Komisji Konkur-

sowej otrzymały III MIEJSCE ! BRA-

 Ogólnopolskie konkursy 

humanistyczne 

Uczennice z klasy 1b zajęły wysokie 

miejsca: 

 Natalia Musiał – II miejsce w konkur-

sie z ,, Mitologii” poziom drugi i Emilia 

Olbińska – IX miejsce w konkur-

sie ,,Życie i twórczość Jana Kochanow-

skiego” poziom drugi.  

Warsztaty  

 Teatralne 
….dlaczego nie!  

Improwizacje aktorskie, spotkania 

z aktorami z Teatru Polskiego we 

Wrocławiu… Wzbogacamy profil  

humanistyczny w szkole dla  Was! 

P.S. Mamy jeszcze wiele cieka-

wych pomysłów!  
:-) 
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               EDU CAMP  

Dlaczego LO w Sycowie ? 

Świat ciągle przyspiesza — jeśli nie chcesz zostać z tyłu, musisz 

zadbać o swój rozwój.  

Gdzie to osiągniesz? 

Wszyscy mamy dostęp do ogromnej ilości informacji, które mo-

gą pomóc nam poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejęt-

ności. Jeśli nie będziemy z nich regularnie korzystać, niemal na 

pewno zostaniemy wyprzedzeni przez tych, którzy to robią. Ko-

rzystaj z lekcji, zajęć dodatkowych, wyjazdów dydaktycznych i 

warsztatów. 
Po co? 
Żyjemy w czasach rosnącego zapotrze-

bowania na osoby, które posiadają spe-

cyficzne kombinacje umiejętności. Inte-

ligencja jest dziś w cenie — ma ona 

ogromny wpływ na naszą zdolność do-

stosowywania się do szybko zmieniają-

cego świata. 



Liceum  Ogólnokształcące im.T.Kościuszki 

ul.Kościelna 12 

56-500 Syców 

tel.62 785 22 41 

www.losycow.pl 
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Uczniowie z pasją 

PODZIĘKOWANIA           

 

Kacper Sobczak  
lekkoatleta, rekordzista w pobijaniu rekordów szkoły, skromny, am-

bitny, zdeterminowany.             

Co mówi o sobie? 
Od kiedy pamiętam wolny czas lubiłem spędzać aktywnie. Kiedy chodziłem do pod-

stawówki chciałem robić to, co moi starsi bracia i to dzięki nim poczułem zamiłowa-

nie do lekkoatletyki. Rozwijając swoje umiejętności oraz przechodząc do starszych 

kategorii wiekowych treningi stawały się coraz cięższe, a ich liczba rosła. Na obecnym 

poziomie, przed sezonem startowym wykonuję 6 treningów tygodniowo. Do szkoły 

wyjeżdżam o 7 rano, a od razu po szkole jadę na trening. Do domu wracam przed go-

dziną 17 lub 19. Szkoła i treningi nie są najlepszym połączeniem. Wiąże się to często z 

wielkim zmęczeniem oraz wieloma wyrzeczeniami, np. często brak czasu na spotkania 

ze znajomymi. Jednak oparcie zawsze mogę znaleźć w rodzinie. Wsparcie od rodzi-

ców nie pozwala mi odpuszczać, a motywacja braci i ich wskazówki są dla mnie bez-

cenne, gdyż większość treningów muszę wykonywać samodzielnie. Cechami, które 

cenię u ludzi są: szczerość, uczciwość i pracowitość.  

Filip Kaśkos i Tomasz Jadanowski  
Mistrzowie Powiatu w Tenisie Stołowym, 

uczestnicy półfinałów rozgrywek wojewódzkich  

 
Pasjonaci, pełni zaangażowania i sportowej walki w duchu 

współpracy zespołowej. 

Ciągle jeszcze istnieją anioły. Nie mają 

wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce 

jest bezpiecznym portem dla wszystkich, 

którzy są w potrzebie.  

Wyciągają ręce i proponują swoją pomoc. 

 

Serdeczne podziękowania  

dla Państwa Szewczyków  

za sfinansowanie strojów sportowych. 


