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Projekt Erasmus+ Forest 3.0 - our natural heritage 

Projekt Las 3.0 to projekt o charakterze ekologicznym, rozwijający  umiejętności 

językowe, informatyczne, artystyczne i interpersonalne. Językiem projektu jest 

angielski. Projekt otrzymał akceptację i dofinansowanie Komisji Europejskiej, 

dzięki czemu uczniowie naszej szkoły będą mogli całkowicie bezpłatnie podró-

żować , uczestniczyć w zajęciach i wycieczkach edukacyjnych. Projekt  będzie 

realizowany w latach 2018 – 2020. 

 

GALA  PROJEKTU  EDUKACYJNEGO 

NIEPODLEGŁA  CZY  WALCZĄCA 
 

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, NBP 

ogłosił konkurs grantowy na realizację wydarzenia 

szkolnego pod hasłem: „My Polacy – niepodlegli, 

przedsiębiorczy.” Autorski projekt p.J.Dolaty prze-

szedł weryfikację i był realizowany w naszej szkole 

pt. „Niepodległa czy walcząca”. 13 listopada w Cen-

trum Kultury odbyła się uroczysta Gala podsumowują-

ca konkursy w ramach tego projektu . 
            

WSZYSTKICH   

AMATORÓW LITERATURY F A N T A -

STYCZNEJ ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

„FANTASTYCZNA LITERATURA” ORGANIZOWANEGO 

PRZEZ  LO SYCÓW. SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE,   

DOSTĘPNYM NA STRONIE SZKOŁY. 

WSPÓLPRACA Z UCZELNIAMI  

WYŻSZYMI 

 

Politechnika Wrocławska, Szkoła Wyższa Psy-

chologii Społecznej, Uniwersytet Przyrodniczy, 

Uniwersytet Wrocławski czy Uniwersytet     

Medyczny...miejsca znane przez naszą młodzież 

z wykładów, warsztatów, imprez edukacyjnych. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 4 

UWAGA  

KONKURS! 

 

    I CO DALEJ?  ZOBACZ NA STRONIE 2    

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 3 



Str. 2 

U Kościuszki 

WYMIANY MIĘDZYNARODOWE  

W trakcie trwania projektu uczniowie będą odwiedzać 

szkoły partnerskie i wspólnie realizować zadania pro-

jektowe.  Zaplanowane są trzy tygodniowe spotkania: 

- kwiecień 2019 r. – Campus Domasłowice  Polska 

- wrzesień 2019 r. -   Kaiserslautern  Niemcy 

- kwiecień 20120 r. - Podbrezová  Słowacja 

W każdym z krajów poznają inne aspekty lasu:   

biologiczne, ekologiczne, gospodarcze, turystyczne, kulturowe. 

PLATFORMA  E-Twinning 

Pomiędzy spotkaniami uczniowie będą się kontaktować                     

i  wymieniać pomysłami za pomocą platformy  e –Twinning.  Efektem ich pracy ma być między innymi 

aplikacja mobilna, herbarium, libdup i  książka kucharska. 

WIZYTA  NAUCZYCIELI ZE SZKÓŁ PARTNERSKICH 

We wrześniu do naszej szkoły przyjechali nauczyciele ze szkół partnerskich w Niemczech i Słowacji. 

Wspólnie z nauczycielami z LO w Sycowie dopracowywali szczegóły projektu Erasmus+ Forest 3.0 – 

our natural heritage.  Spotkanie nauczycieli było bardzo owocne. Udało się ustalić terminy spotkań mło-

dzieży, cele i zadania, nad którymi wspólnie będziemy pracować. 

MIĘDZYNARODOWE ZAJĘCIA  

W LO SYCÓW 

Październik rozpoczął się w liceum dniem tran-

snarodowego nauczania promującego dialog mię-

dzykulturowy. Goszczący u nas nauczyciele ze 

szkół partnerskich z Niemiec i ze Słowacji wraz 

z nauczycielami liceum prowadzili niecodzienne 

lekcje geografii, biologii, fizyki, matematyki        

i j. angielskiego. Uczniowie mieli okazję skorzy-

stać z wiedzy i doświadczeń naszych partnerów 

oraz ćwiczyć język obcy. Udział w projekcie daje 

naszym uczniom więcej okazji do tego typu kon-

frontacji. Jesteśmy przekonani, że przełoży się to 

na ich umiejętności i przyniesie wiele korzyści.  

Pierwsza grupa projektowa. 
Uczniowie zostali wyłonieni w trakcie 

postępowania kwalifikacyjnego na            

podstawie listów motywacyjnych.  

Erasmus+ Forest 3.0 – our natural heritage 
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NIEPODLEGŁA CZY WALCZĄCA 

 

W konkursie na pracę plastyczna pt 

"Ojcowie niepodległości" klasyfikacja 

w y g l ą d a ł a  n a s t ę p u j ą c o : 

1 miejsce Eliza Król SP nr 1 oraz 

Martyna Kaszyca  SP nr  3 , 

2 miejsce Monika Orłowska LO, 

3 miejsce Maria Borzembska LO. 
W  k o n k u r s i e  w i e d z y  : 

1miejsce Grzegorz Kaczmarek, 

2 miejsce Maja Gugała, 

3 miejsce Alicja Orszulak. 

W czasie gali nie zabrakło melodii Roty, 

hymnu państwowego czy żołnierskich 

piosenek. Była to również okazja do za-

prezentowania dotychczasowych działań 

jakie miały miejsce w szkole- prelekcji 

historycznych prowadzonych przez 

p.Przemysława Strzelca i warsztatów, 

konkursów itp. Mamy nadzieję, że  ten 

czas zaowocuje w przyszłości wśród 

młodych Polaków patriotyzmem. 
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POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 

11 września uczniowie klas trzecich odwiedzili Politech-

nikę Wrocławską uczestnicząc w Salonie Maturzystów. 

Licealiści skorzystali z wykładów na temat przygotowań 

do egzaminu dojrzałości z różnych przedmiotów. Mieli 

również okazję zapoznać się z ofertą wyższych uczelni  

z całej Polski. Opiekunami młodzieży były p. J. Dolata       

i p. D. Kotlińska.  

UNIWERSYTET MEDYCZNY 
 

W listopadzie klasa 2a z uczestniczyła w 

warsztatach na Uniwersytecie Medycznym 

we Wrocławiu. Tematy warsztatów to:   

Profilaktyka i samobadanie piersi, Eutana-

zja, Człowiek a zwierzę-czym się różnimy?

Uczniowie mieli  również okazję poznać 

Katedrę Medycyny  Sądowej w Zakładzie 

Technik Molekularnych.  

26 listopada , 32 osobowa grupa młodzieży             

z naszej szkoły uczestniczyła  w warsztatach            

"Twórcze techniki uczenia się " na SWPS we 

Wrocławiu. Było twórczo, ciekawie i z pełnym 

zaangażowaniem uczniów. Kształcimy                

i doświadczamy. 

Dobra szkoła nie            

produkuje geniuszy  

tylko zdrowe  

społeczeństwo.  
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NARODOWE CZYTANIE 2018 
   Do zainaugurowanej  przez Parę Prezydencką tegorocznej    

akcji Narodowego Czytania odbywającej się w roku 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości przyłączyli się ucznio-

wie i nauczyciele naszego liceum. Dnia 07 września w Bibliote-

ce Publicznej (współorganizator spotkania) czytano           

Przedwiośnie Stefana Żeromskiego , a także utwory z Antologii 

Niepodległości – Moja piosnka II C. K. Norwida, Mazowsze    

K. K. Baczyńskiego. W spotkaniu uczestniczyli także ucznio-

wie, Szkoły Podstawowej nr 1, reprezentanci Uniwersytetu      

III Wieku, dyrektor Centrum Kultury oraz redaktor Panoramy 

Oleśnickiej. Czytano fragment dotyczący wojny polsko-

bolszewickiej roku 1920, w której bierze udział główny bohater, 

Cezary Baryka. Spotkanie ubogaciła prezentacja sylwetki pisa-

rza oraz fragmenty filmu powstałego na podstawie powieści. 

Organizatorkami przedsięwzięcia ze strony naszej szkoły były 

panie:  Małgorzata Findlik – Pawelska i Krystyna Kochan 

   Matematyka 
Większości z nas jesień kojarzy się z przeziębieniem, deszczową pogodą            

i ogólnym przygnębieniem. Słońca coraz mniej, dni coraz krótsze. Każdy 

uczeń zastanawia się, jak zagospodarować ciągnące się w nieskończoność 

wieczory? Można poświęcić je na lekturę długo odkładanej książki, nadrobie-

nie kilku sezonów serialu, romantyczne spacery z ukochaną osobą lub...       

rozwiązywanie zadań z matematyki. Dlaczego jest to jedno z najlepszych  

rozwiązań? Sprawdźcie sami. 

Drodzy maturzyści, maj już puka do drzwi. Czy jesteście w stanie otworzyć mu ze spokojnym sercem, 

uśmiechem na ustach i przekonaniem o swoim sukcesie? Jeśli tak, gratulacje. Jeśli nie, wykorzystajcie 

czas, który przed sobą macie. Spożytkujcie go na naukę i zbudujcie z niego solidny fundament, podwaliny 

dla waszej przyszłości. Czas chce być waszym przyjacielem, ale to wy musicie wyciągnąć do niego rękę. 

Nie później, nie miesiąc przed maturą. Teraz. Uwierzcie, czasu jest znacznie mniej, niż wam się wydaje. 

  

Drodzy uczniowie, miejcie oczy szeroko otwarte. Dlaczego? Żeby nikt nie przesłonił wam celu. Marzycie 

o wielkiej karierze? Matematyka. Logicznym i racjonalnym podchodzeniu do otaczającego was świata? 

Matematyka. Podejmowaniu korzystnych dla was decyzji? Matematyka. Zaufajcie matematyce, ta abstrak-

cyjna nauka rysuje jasną ścieżkę na drodze nauki i rozwoju. Dlaczego należy 

mieć otwarte oczy? Żeby nie przegapić beztroskiego czasu, jaki teraz jest 

wam dany. Możliwość darmowej nauki, brak obowiązków związanych z pra-

cą, ogrom wolnego czasu, który można przeznaczyć na realizację marzeń, 

spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Cieszcie się tym. Po co mieć otwarte 

oczy? Żeby móc widzieć kolorowe liście drzew, póki jeszcze wszystkie nie 

spadły. 

Wolontariat - my zawsze! 
Uczniowie naszej szkoły uczęszczają na wolontariat do przedszkoli.  

Ponadto dołączyliśmy się do akcji „Zakrętki dla Marcelka”.  

Uspołecznianie młodzieży jest bardzo istotnym elementem wychowania. 
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Międzyszkolny konkurs literacki 

„Rok 2118.  Moja wizja ojczyzny w dwusetną rocznicę odzyskania niepodległości” 
Im dalej wstecz spoglądamy, tym bardziej widzimy przyszłość. Te słowa W. Churchilla były mottem kon-

kursu literackiego organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Sycowie z okazji 

stulecia odzyskania niepodległości. 

Do  literackiej zabawy w projektowanie przyszłości zostali zaproszeni uczniowie najstarszych klas okolicz-

nych szkół podstawowych. Pisali oni pracę na temat swojej wizji ojczyzny w dwusetną rocznicę odzyska-

nia niepodległości, bo przecież to, jak Polska będzie wyglądała za 100 lat zależy tylko od nich - kreatyw-

nych wizjonerów. 

Powołane jury wyłoniło laureatów, którym 13.11.2013r., podczas uroczystej gali z okazji  

100 – lecia odzyskania niepodległości, dyrektor LO w Sycowie p. Robert Dziergwa wręczył  dyplomy         

i atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Radę Rodziców działającą przy LO Syców.  

A oto nagrodzeni: 

 

I miejsce – Anna Kuczyńska kl. VIII b Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Sycowie– nauczyciel prowadzący p. Grażyna Ślak, 

II miejsce – Kinga Mielcarek kl. III a gimnazjalna Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Sycowie - nauczyciel prowadzący       

p. Agata Grzesiak, 

III miejsce – Julia Raczyńska kl. VIII Zespół Szkół            

w Perzowie - nauczyciel prowadzący p. Małgorzata Poślod 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 

Literackie zmagania licealistów. 
W ramach obchodów Stulecia Niepodległości 

w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy  

o literaturze patriotycznej „W służbie Rzeczy-

pospolitej", przygotowany w oparciu o teksty  

Antologii Niepodległości, opublikowane 

przez Kancelarię Prezydenta RP z myślą         

o roku jubileuszowym. W literackich zmaga-

niach wzięło udział 12 dwuosobowych dru-

żyn. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 

na uroczystym apelu z okazji rocznicy 100 – 

lecia odzyskania niepodległości. Zwycięskie 

drużyny to: Marta Matyszczak i Karolina   

Arczyńska z kl. III B; Paulina Łytka i Julia 

Podyma z kl. III A oraz Natalia Musiał            

i   Natalia Rzemyk z kl. II A. 

Informacje sportowe. 
Hali La Vista we Wrocławiu - to tam odbył się półfinał 

rozgrywek wojewódzkich w badmintona dziewcząt i 

chłopców. Nasze drużyny w składzie : Agata Morawska, 

Agata Bogucka i Monika Orłowska oraz Michał Mieszała, 

Marcin Garbiec i Dominik Smorawski zajęli 7 miejsce.  

 

Szkolna Liga Lekkoatletyczna we Wrocławiu dla na-

szych uczniów okazała się owocnym wydarzeniem. Pano-

wie w sztafecie 4 x 100 m zajęli 2 miejsce w swoim biegu 

w składzie: Kacper Sobczak, Marcin Garbiec, Kacper Po-

dyma oraz Wojciech Świderski. Magdalena Pomykała w 

biegu na 100 m zajęła 2 miejsce! W biegu na 400 m      

Kacper Sobczak zajął 3 miejsce!  

Redaktor kwartalnika  

Jolanta Dolata 


