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 Będzie indywidualna opieka nad uczniami… 

Pan Zbigniew Stańczyk zobowiązał się zaprosić na indywidualną rozmowę ucznia klasy III B, wraz z rodzicami, by wspólnie 

zastanowić się nad możliwością dalszego  rozwoju umiejętności i zainteresowań wyróżniającego się z zakresu fizyki ucznia. 

Ponadto narodził się pomysł by talentów szukać także wśród uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Mia-

sta i Gminy Syców. W związku z tym dyrektor liceum Robert Dziergwa spotkał się z dyrektorami w/w szkół w celu przed-

stawienia propozycji współpracy liceum i UWr ze szkołami podstawowymi. Trwają rozmowy dotyczące rekrutacji najmłod-

szych naukowców. 

Program dla młodzieży wybitnie uzdolnionej 

„Szukamy noblistów”  

U Kościuszki 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie 

Od czasu podpisania umowy z UWr minęły niecałe cztery 

miesiące ,a już są widoczne pierwsze efekty współpracy! 

Blok zajęć z szeroko rozumianej humanistyki prowadzi w 

naszej szkole prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski, języko-

znawca ,Pełnomocnik Rektora ds. Młodzieży Wybitnie 

Uzdolnionej oraz Dyrektor Kolegium Międzyobszarowych 

Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Nasze mury odwiedził również Pan Zbigniew Stańczyk -w latach 1990–2009 kustosz Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanfor-

da w Stanach Zjednoczonych. Pan Stańczyk opowiedział uczniom o historii i funkcjonowaniu Uniwersytetu Stanforda, o pracy 

kustosza Instytutu Hoovera, a przede wszystkim o tym, co zrobić aby móc studiować na tym uniwersytecie. Stańczyk utwierdzał 

uczniów w przekonaniu, że talent, kreatywność, osobowość, poparte ciężką pracą otwierają przed nimi świat, w tym najlepsze 

uniwersytety! Według niego nic nie stoi na przeszkodzie by absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 

w Sycowie również byli studentami tej prestiżowej uczelni.  

W ramach współpracy z Instytutem Socjologii UWr zainteresowana socjologią grupa uczniów liceum uczestniczyła w semina-

rium. Uczniowie wysłuchali  referatu dr hab. Huberta Kaszyńskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „W kierunku klinicz-

nej pracy socjalnej”. Ponadto odbyły się warsztaty z pracownikami naukowymi IS w ramach których zostały poruszone m.in. 

zagadnienia funkcjonowania gospodarki . 

  

PRZEDMIOTY REALIZOWANE  

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:  

język polski • wiedza  

o społeczeństwie • historia 

KLASA  

HUMANISTYCZNA 

Drukarki 3D potrafią zmaterializować dowolny kształt zapro-

jektowany w komputerze. Aktualnie druk 3D jest wykorzysty-

wany do produkcji bardzo szerokiego zakresu rzeczy: począw-

szy od prototypów części do urządzeń  i maszyn w branżach 

przemysłowych, lotniczych czy motoryzacyjnych, poprzez druk 

implantów w medycynie i chirurgii, a skończywszy na całym 

szeregu przedmiotów codziennego użytku, gadżetów i zabawek.  

Nasza szkoła już ją ma! To jest przyszłość!  

 

OD NOWEGO ROKU  

SZKOLNEGO BĘDZIE 
  DRUKOWANIE PRZESTRZENNE 

Kwartalnik Nr 2 



 

 

 
XXVI FINAŁ  

WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
 

14 stycznia 2018 roku  już po raz 24 utworzył się sztab WOŚP.  W 

tym roku  na ulicach miasta od samego rana kwestowało 17 uczniów. 

Orkiestra grała  dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. 

Zebrano  6170,35 złotych, w tym  najwięcej jedna  z dziewcząt – 

705,67. Dziękujemy wolontariuszom i wszystkim darczyńcom. 

Str. 2 

U Kościuszki 

Nie próżnujemy …. 
Mitologia grecka i rzymska według Mitologii Jana Parandowskiego to 

zakres materiału, z którego jedenastu uczniów szkoły przygotowało 

się, aby wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie z Mitologii, spraw-

dzić swoją wiedzę i umiejętności. Warto było!  

Julia Szydełko z klasy I a zajęła III miejsce,  a  Laura Lempert  z 

3b – IX.  Pozostali uczestnicy znaleźli się w pierwszej 30 na 330 

uczestników. 

     Spotkania z królową nauk 

Matematyka, jako przedmiot, który obowiązkowo trzeba zdawana na matu-

rze, towarzyszy uczniom przez cały okres szkoły średniej. Można się z nią 

wadzić przez trzy lata, unikać jak ognia, kryć przed nią pod warstwą innych 

obowiązków lub… zaakceptować, zaprzyjaźnić, a nawet pokochać.  

Ociepleniu uczuć mogą służyć spotkania odbywające się na Politechnice 

Wrocławskiej, przeznaczone dla uczniów realizujących matematykę w za-

kresie rozszerzonym (czyt. odkrywających jej piękno i możliwości , jakie 

im oferuje). Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie wzięli udział w cyklu wykładów i ćwiczeń prowadzonych 

przez pracowników Politechniki Wrocławskiej. Mogli uczestniczyć w zajęciach dotyczących analizy matematycznej i za-

stosowania rachunku prawdopodobieństwa w kontroli jakości. Dzięki temu poszerzyli swoją wiedzę, poznali matematykę 

z nieco innej strony i przez chwilę mogli poczuć się jak studenci. Oswojenie się z uczelnią i sposobem prowadzenia ćwi-

czeń bardzo ułatwia późniejsze wdrożenie się w studiowanie. Następne spotkania odbędą się w marcu i maju.  

Armenia i Gruzja w obiektywie  

czyli spotkanie z podróżnikiem  
 

Kolejny raz uczniowie mieli okazję spotkać się z podróżnikiem  

p. Grabowskim, który przybliżył nam ciekawą kulturę, przyrodę  

i historię tych kaukaskich krajów. Eksponaty przywiezione z po-

dróży zostały zaprezentowane przez uczennice z klas II. Nie każdy 

ma możliwość podróżować po świecie. Ogranicza nas czas, pienią-

dze , obawy przed nieznanym, lecz takie spotkania pozwalają nam 

choć na chwilę przenieść się w nieznany świat. Być może w nie-

jednej głowie zakiełkowała myśl i marzenie o podróży w nieznane.  

Armenia i Gruzja stają się krajami turystycznymi i wiele stracą ze 

swej tradycji.  



Autorski projekt edukacyjny FIT4LIFE 

Str. 3 

U Kościuszki 

W listopadzie 2017 roku rozpoczęliśmy projekt FIT 4 LIFE. Projekt odbywa się w 

kilku etapach i trwa do marca 2018 roku. Tematem przewodnim projektu jest zdro-

wy tryb życia, w powiązaniu z potrzebą znajomości języka angielskiego. Gościliśmy 

do tej pory w naszych murach już kilkukrotnie uczniów ze SP nr 1, 2 i 3 oraz SP ze 

Stradomi i Międzyborza.  

 

Warsztaty zdrowego odżywiania, warsztaty fitness , targi zdrowego odżywiania , 

konkurs wiedzy, spotkanie z dietetykiem prowadzone przez panią dr Dorotę Różań-

ską wykładowcę Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu , debata –to formy , któ-

re pojawiły się do tej pory w naszym projekcie. Każdorazowo  gościliśmy  

Superkucharza -prężnie rozwijającą się akademię kulinarną w naszym mieście.  

Twórcy projektu :  

J.Dolata, J.Zawada i K.Walaszczyk 



Trójstronne partnerstwo  
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Przed Świętami Bożego Narodzenia siedmioro uczniów 

liceum oraz siedmioro uczniów ze Słowacji ze swoimi 

nauczycielkami j. niemieckiego p. Małgorzatą Herbeć i 

p. Kathariną Tajbośovą gościło w szkole w Kaiserslau-

tern. Ze strony niemieckiej za wymianę odpowiedzialny 

był dr Norbert Herhammer- nauczyciel fizyki, matematy-

ki i informatyki. Nauczyciele poznali się podczas letnie-

go seminarium w Porto w Portugalii, gdzie odbywali 

szkolenie w ramach Erasmus+. Wszyscy nastawieni byli 

na pozyskanie partnerskich szkół dla swoich placówek. 

Żadna ze szkół nie miała wcześniej doświadczenia w wy-

mianach w ramach programu Erasmus+, więc kurs prze-

łożył się na efekty. „Mimo, iż wiele szkół posiada partnerstwa ze szkołami niemieckimi to partner-

stwo ze szkołami słowackimi są mało popularne- a mamy tak wiele wspólnego”- stwierdzają p. Her-

beć i Tajbośova. 

Nauczyciele z radością obserwowali, jak szybko młodzież nawiązała kontakt i znalazła wspólny ję-

zyk. Komunikacja przebiegała głownie w języku niemieckim i angielskim, ale nasi uczniowie szyb-

ko spostrzegli jak łatwo porozumieć jest się z południowymi sąsiadami w ojczystym języku. Rów-

nież niemieccy koledzy chętnie powtarzali nowe polskie i słowackie słówka. 

 

Sycowskie liceum pozyskało dwie zagraniczne szkoły partnerskie - niemieckie Hohenstaufen-

Gymnasium w Kaiserslautern oraz Sukromne Gymnasium w Breźnie na Słowacji.  Partnerskie szkoły 

planują w tym roku rozpocząć też dwuletni projekt wymian w ramach programu  ERASMUS +.  

W czasie pobytu uczniowie brali udział w zajęciach ma-

tematyki, fizyki, chemii, j. angielskiego i sztuki. Brali 

czynny udział w zajęciach. Między sobą porównywali 

systemy szkolnictwa, ich wady i zalety. Przede wszyst-

kim jednak wyjazd posłużył wzajemnemu poznaniu się. 

Uczniowie zakwaterowani byli w rodzinach niemiec-

kich uczniów, gdzie obserwowali codzienne życie i 

przygotowania do świąt. Teraz z niecierpliwością cze-

kają na rewizytę. 
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ZDOLNI I WSZECHSTRONNI 

W naszej szkole  zajęcia wychowania fizycznego kształtują charakter, 

kondycję fizyczną i psychikę młodych ludzi. Przekonanie, że można 

poświęcić czas na naukę lub na sport – w naszej szkole odeszło do lamu-

sa. Sprawność fizyczna  i intelektualna idą ze sobą w parze . 

Michał Ilski utalentowany 

badmintonista oraz laureat 

nagrody Rady Ministra za 

wybitne sukcesy w nauce. 

ABSOLWENT 2016/17 

 Bartosz Balcer utytułowany 

siatkarz, obecnie student 1 roku 

Wyższej Szkoły Medycznej we 

Wrocławiu . 

Hanna Grzesiak, Agata i 

Karolina Arczyńskie  
utalentowane siatkarki 

osiągające dobre wyniki 

w nauce . 

Oliwier Kaszyca, Aleksandra 

Kaszyca, Kordian Niedbała, 

Tomasz Jadanowski wybitni 

szachiści z dobrymi wynikami 

w nauce.  

Kacper Sobczak dwukrotny 

rekordzista szkoły w spor-

tach lekkoatletycznych . 

Gdy sprawność ciała nas zawodzi, można popaść w przy-

gnębienie i pesymizm. Dlatego w sycowskim  Liceum jest 

aktywnie i optymistycznie. Dziewczyny tańczą zumbę i 

ćwiczą na dużych i małych piłkach , tubingach, bo-

su ,stepach …. Panowie natomiast  grają w siatkę i nogę 

oraz w marę potrzeby robią masę na siłowni  :-) 

 OSTATNIE SUKCESY SPORTOWE  

V MIEJSCE W  

MISTRZOSTWACH  

POWIATU W PIŁCE  

SIATKOWEJ DZIEWCZĄT 

WICEMISTRZOSTWO  

POWIATU W PIŁCE  

SIATKOWEJ CHŁOPCÓW. 

Przyjdź i sam to 

sprawdź. 

Zapraszają nauczyciele  

wf  Jolanta Dolata  

i  Katarzyna Wygoda ! 

MISTRZ POWIATU  

W TENISIE STOŁOWYM  

CHŁOPCÓW. 

LICEALNIE  I  SPORTOWO 



Liceum  Ogólnokształcące im.T.Kościuszki 

ul.Kościelna 12 

56-500 Syców 

tel.62 785 22 41 
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13 lutego 2018 roku otrzymaliśmy certyfikaty wraz z wynikami 

ogólnoeuropejskiego konkursu BEST IN ENGLISH otwartego 

dla wszystkich szkół średnich w Unii Europejskiej i poza nią. 

Konkurs został zorganizowany przez Institute for Competencies 

Development w Czechach w dniu 30 listopada 2017 i wzięło w 

nim udział 17612 uczniów z 750 szkół w  29 krajach. Do rywali-

zacji stanęło również 12 uczniów naszego liceum: Aleksander 

Bugaryn, Oliwier Kaszyca, Aleksandra Morawska, Patrycja Do-

miniczak, Julia Harbacewicz, Julia Poziemba, Karolina Krain-

bring, Weronika Rosiek, Emilia Olbińska, Jakub Wojteczek, 

Wojciech Herbeć i Jakub Przybył. Uczestnictwo w międzynaro-

dowym konkursie online wymagało wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnej oraz było dla uczniów okazją do 

sprawdzenia swoich kompetencji językowych i porównania ich z 

rówieśnikami z kilkudziesięciu krajów. 

Najlepszy wynik uzyskał Jakub Wojteczek(1B). Szkolnym ko-

ordynatorem konkursu była nauczycielka j. angielskiego - mgr 

Joanna Zawada. Gratulujemy sukcesu!  

BEST  IN  ENGLISH  

SUKCES  

INFORMATYKÓW 

Drużyna w składzie: Jacek Gnatowski, Kor-

dian Niedbała i Łukasz Gierus zdobyli drugie 

miejsce w II Powiatowym Konkursie Informa-

tycznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

„Potyczki nastoletnich informatyków”, organizo-

wanym przez Powiatowe Centrum Edukacji i 

Kultury w Oleśnicy. Jacek Gnatowski zajął 

trzecie miejsce w etapie indywidualnym.  

Opiekunem drużyny był p.Paweł Adamczyk. 

           

2 lutego 2018 roku uczeń klasy 3B Jacek Gnatowski 

uczestniczył w finale ogólnopolskiego konkursu 

„ELEKTRON” zorganizowanego wydział Elektroniki 

Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. 

Na 1100 uczestników z całego kraju 62 uczniów szkół 

średnich zakwalifikowało się do finału. Jacek zajął 34 

miejsce – najwyższe spośród uczniów szkół nietech-

nicznych – gratulujemy. 

KONKURS „ELEKTRON” 


