
Reprezentacja dziewcząt 
LO Syców zdobyła Wice-
mistrzostwo Powiatu w 
Piłce Siatkowej w Twardo-
górze. 
 
Dziewczyny wystąpiły w 
następującym składzie: 
Kinga Haziak, Aleksandra 
Kamińska, Marysia Sokół, 
Marta Bieda, Marta Bagiń-
ska, Klaudia Graf, Amelia 
Krogulewska, Hania Woj-
ciechowska, Nela Dolata, 
Natalia Rzemyk, Natalia 
Musiał, Wiktoria Szymko-
wicz.  

MAMY WICEMISTRZYNIE POWIATU W PIŁCE 
SIATKOWEJ! 

 Co mamy jeszcze w tym 

wydaniu  kwartalnika ?  

 

O WSPÓŁPRACY                   

Z  TEATREM POLSKIM   

WE WROCŁAWIU 

Numer 1 /2019-2020 

 

Liceum Ogólnokształcące  

im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie 

U KOŚCIUSZKI 

Dziewczyny jesteście super! Drużynę prowadzi J.Dolata 

LO Syców w Kaiserslautern  

czyli kolejny etap projektu Forest 3.0  w ramach  

                       programu Erasmus+       patrz  str 2 

Interdyscyplinarne 

Warsztaty Naukowe  

pod patronatem  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 TROCHĘ O INTEGRACJI 

RELACJE  Z UROCZYSTOŚCI         

SZKOLNYCH 

INFORMACJE O KONKURSACH 
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Grupa projektowa uczniów z 

L iceum Ogólnokszta łcącego im.               

T. Kościuszki w Sycowie na przełomie 

września i października wyjechała do 

Kaiserslautern, gdzie razem z kolegami 

ze szkół partnerskich z Niemiec i Słowa-

cji realizowali działania  związane z kolej-

nym etapem projektu Forest 3.0. Ucznio-

wie z trzech krajów w trakcie spotkania 

porównywali sposoby przetwórstwa 

drewna w swoich ojczyznach, ucząc się 

od siebie nawzajem. Wyjazd obfitował w 

różnorodne formy pracy i atrakcje przy-

gotowane przez gospodarza, którym tym 

razem było Hohenstaufen- Gymnasium w 

Kaiserslautern.  Uczniowie zwiedzili Mu-

zeum Papiernictwa w Frankeneck. Mieli 

okazję poznać tradycyjne i nowoczesne 

formy otrzymywania papieru, odwiedzili 

tartak, warsztat rzeźby w drewnie, House 

of Sustainability (placówkę ekologiczną, 

w 100% wybudowaną z drewna i surow-

ców odnawialnych), która prowadzi dzia-

łalność edukacyjną oraz zajmuje się 

ochroną rezerwatu biosfery Lasu Palty-

nackiego, wpisanego na listę światowe-

go dziedzictwa UNESCO. 

Piękne okoliczności natury 

umilały pobyt. Leśne ścieżki urokliwego 

Karlstal, spacer w koronach drzew w 

Fischbach, wędrówka po Lesie Paltynac-

kim czy Ogrodzie Japońskim w Ka-

iserslautern to wrażenia, które zostaną 

w pamięci już na zawsze.  

W  Ottenbergu, podobnie jak to 

miało miejsce w Polsce, uczniowie zasa-

dzili drzewa przyjaźni. Symbolizują one 

współpracę między naszymi szkołami i 

wspólne działania na rzecz ochrony lasu. 

Mieli okazję także zwiedzić szkołę swo-

ich niemieckich kolegów z Kaiserslau-

tern.  W czasie zajęć uczniowie wymienili 

się efektami swoich dotychczasowych 

działań i zaplanowali pracę na ostatni 

już etap projektu. Trzecie spotkanie 

odbędzie się wiosną, na Słowacji, gdzie 

młodzież  będzie poznawać kulturowe i 

turystyczne walory lasu. Tam też nastąpi 

podsumowanie działań projektowych 

oraz prezentacja wypracowywanych 

efektów m.in. aplikacji mobilnej, herba-

rium, libdupa i  książki kucharskiej. 

Działania grupy projektowej w LO Syców 

koordynują: p. Małgorzata Herberć,         

p. Joanna Zawada i p. Dorota Byrka . 
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FOREST 3.0  CZYLI  PROJEKTOWO  W  NASZEJ  SZKOLE 

Warsztaty 

Zwiedzanie 

Nauka 

Integracja 



Liceum Ogólnokształcące  

W dniach 26–27 września 2019 r. w 

ramach prac uniwersyteckiego Zespołu 

ds. Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej odby-

ły się Interdyscyplinarne Warsztaty Na-

ukowe, nad którymi opiekę roztoczył 

Uniwersytet Wrocławski. Dzięki inicjaty-

wie Dyrektora Kolegium Międzyobszaro-

wych Studiów Indywidualnych UWr, prof. 

dra hab. Piotra Chruszczewskiego, we 

współpracy z dyrektorem Liceum Ogólno-

kształcącego w Sycowie Robertem Dzier-

gwą, na warsztatach spotkali się ucznio-

wie trzech szkół średnich. Były to: Li-

ceum Ogólnokształcące im. Adama Mic-

kiewicza w Górze, Społeczne Liceum 

Ogólnokształcące w Żarach oraz Liceum 

Ogólnokształcące im. Tadeusza Ko-

ściuszki w Sycowie, które było gospoda-

rzem wydarzenia. 

W ciągu dwóch dni uczniowie mogli 

uczestniczyć w wykładach naukowców z 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Warsztaty 

otworzyli prorektor Uniwersytetu Wro-

cławskiego, prof. dr hab. Rafał Wojcie-

chowski z Wydziału Prawa, Administracji 

i Ekonomii. Następnie wykład pt. 

„Aminokwasy – Lego życia” wygłosił prof. 

dr hab. Robert Wieczorek z Wydziału 

Chemii UWr. Z kolei o. dr Łukasz Mści-

sławski, dominikanin, 

filozof i fizyk, wykładowca 

Kolegium MSI UWr oraz 

Politechniki Wrocławskiej 

w swoim wykładzie połą-

czył zagadnienia powsta-

jące na styku filozofii, 

matematyki i fizyki. Wie-

czorem przy ognisku, 

licealiści mogli wymienić 

się wrażeniami z wykładów. 

Drugiego dnia z uczniami spotkał się 

gość z Doliny Krzemowej – mgr Zbigniew 

Stańczyk, były pracownik Instytutu 

Hoovera, Stanford University, USA, który 

opowiedział uczniom o historii i funkcjo-

nowaniu Uniwersytetu Stanforda, o swo-

jej pracy jako pracownika the Hoover 

Institution on War, Revolution and Pe-

ace, a przede wszystkim utwierdził 

uczniów w przekonaniu, że talent, kre-

atywność, osobowość, poparte ciężką 

pracą otwierają przed nimi świat, w tym 

najlepsze uniwersytety! Warsztaty zakoń-

czył wykład dr Marii Stasiuk z Wydziału 

Biotechnologii UWr na temat procesów 

biochemicznych zachodzących w ludz-

kim mózgu. Uczestnicy prelekcji pani 

doktor dowiedzieli się wielu niezwykłych 

rzeczach o neuroprzekaźnikach i o die-

cie, która pozwala efektywnie się uczyć i 

utrzymywać poziom zadowolenia z życia 

na wysokim poziomie. Po ostatnim wy-

kładzie wszyscy udali się na spotkanie z 

przewodnikiem Czesławem Pawlikow-

skim z Nadleśnictwa Syców, który opro-

wadził uczestników warsztatów po Arbo-

retum Leśnym im. prof. Stefana Białobo-

ka w Stradomi. Warsztaty umożliwiły 

młodzieży na interdyscyplinarne, niesza-

blonowe i holistyczne spojrzenie na na-

ukę, pogłębienie wiedzy oraz wzajemne 

poznanie się. 
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UNIWERSYTET  WROCŁAWSKI  I NASZE  LO 

„Nauka to pokarm dla 

rozumu” 

Lew Tołstoj 

WYCIECZKI INTEGRACYJNE 

Szkolna społeczność we wrześniu 

powitała uczniów klas pierwszych. 

By dobrze zaaklimatyzowali się w 

liceum zadbano o działania integra-

cyjne. Nie od dziś wiadomo, że najle-

piej wychodzi to na wycieczkach, tak 

więc wszystkie klasy pierwsze wraz  

z wychowawczyniami wybrali się na 

swoje pierwsze, integracyjne wojaże 

.Klasy 1 B i 1 C wybrały się na dwu-

dniową wycieczkę do Kudowy Zdrój 

Uczniowie klas Ia, Iag i Ibg nato-

miast zwiedzili Kopalnię Węgla w 

Nowej Rudzie  i twierdzę w Srebrnej 

Górze . 



W ramach współpracy z Teatrem Polskim we Wrocławiu  ,uczniowie 

klas drugich obejrzeli spektakl teatralny ,,Polowanie na e-mole” w reży-

serii Agaty Skowrońskiej prowadzącej warsztaty Akademii 1212 , uka-

zujący zagrożenia czyhające w wirtualnej rzeczywistości oraz skutki 

nieczytania tradycyjnych książek. Spektakl powstał pod honorowym 

patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej .               

          24 października ponownie gościliśmy w naszej szkole aktorkę 

Teatru Polskiego  we Wrocławiu – panią Martynę Witowską, która  po-

prowadziła warsztaty teatralne. Zajęcia zaczęły się od głosowej roz-

grzewki w postaci śpiewu afrykańskich pieśni. Uczestnicy  dostali kilka 

przydatnych porad logopedyczno- emisyjnych, które wypróbowali  w 

kolejnych aktorskich zadaniach. 

Zwieńczeniem warsztatów była 

p r a c a  ż e  s c e n a r i u s z e m 

"Filadelfijskiej opowieści" i " Oże-

nić się nie mogę".     8 listopada 

grupa uczniów uczestniczących w 

warsztatach pojechała do Wrocła-

wia (Scena na Świebodzkim) na 

próbę spektaklu Smutki tropi-

ków w reżyserii Katarzyny Łęckiej. 

Młodzież miała okazję zobaczyć 

początki pracy nad  wirtualną 

opowieścią   o uciekających od 

rzeczywistości trzydziestolatkach, 

gorzki portret pokolenia Y,  tzw. „Millenialsów”, rozpisany na sześcioro 

aktorów i kilka kamer, zagrać   w wybranych scenach, porozmawiać z 

aktorami i reżyserem. 
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Warsztaty aktorskie 

WSPÓLPRACA  Z  TEATREM  POLSKIM  

UNIWERSYTET  SWPS, WYŻSZA SZKOŁA 
BANKOWA, WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA, 

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,  

WYŻSZA SZKOŁA PRAWA, 

 UNIWERSYETT PRZYRODNICZY 

Współpraca z tymi uczelniami to nie tylko spotkania 

informacyjne, to też Salon Maturzystów, wykłady, 

warsztaty czy testy wiedzy. Wszystko w zasięgu ręki 

każdego chętnego licealisty. 

Igrzyska Wiedzy u Kościuszki 
Liceum Ogólnokształcące w Sycowie organizu-

je konkursy przedmiotowe pod wspólną nazwa 

Igrzyska Wiedzy u Kościuszki. Do intelektual-

nej rywalizacji i zabawy zaprosiliśmy uczniów 

szkół podstawowych z gminy Syców oraz gmin 

ościennych. Będą oni  mogli wykazać się wie-

dzą w konkursach biologicznym, geograficz-

nym, matematycznym i konkursach języko-

wych. Po raz drugi odbędzie się konkurs -  

Fantastyczna Literatura. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 13 

szkół. Wielki finał w marcu! Szczegóły na stronie liceum 

www.losycow.pl. 



Liceum Ogólnokształcące  

OGÓLNOPOSKI KONKURS BIOLOGICZNY 

MULTITEST 

W dniu 25-10-2019 r. uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w konkursie biolo-

gicznym MULTITEST organizatorem któ-

rego było  Centrum Edukacji Szkolnej 

(CES). Konkurs miał zakres  ogólnopolski 

i miał  formę testu wielokrotnego wyboru 

składającego się   z 26 pytań. Przezna-

czony był dla uczniów  klas pierwszych 

po szkole podstawowej     i po gimna-

zjum. Materiał zawarty w testach 

uwzględniał wymagania określone          

w programach nauczania zatwierdzo-

nych przez MEN. Na wyniki konkursy 

oczekujemy do 16.12.2019r. Wszystkim 

uczestnikom życzymy powodzenia. 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WSZCZEP 

SOBIE ZDROWIE” 

29.11.2019r. uczniowie naszej szkoły 

wzięli udział w ogólnopolskim konkursie 

pt. "Wszczep sobie zdro-

wie"-  edycja czwarta, 

którego celem było:  

kształtowanie zaintereso-

wań fizjologią i anatomią 

człowieka , poszerzenie 

wiedzy dotyczącej szcze-

pień ochronnych, zwróce-

nie uwagi młodzieży na 

coraz większy problem odmowy szcze-

pień dzieci przez rodziców, rozwijanie i 

pogłębienie wiedzy na temat chorób 

zakaźnych, cywilizacyjnych, społecznych, 

popularyzacja zdrowego stylu życia. Or-

ganizatorami  konkursu są: Prywatne 

Liceum ogólnokształcące im. Melchiora 

Wańkowicza w Katowicach , Oddział 

Katowicki Polskiego Towarzystwa Para-

zytologicznego, Wydział Farmaceutyczny 

ŚUM w Katowicach. Konkurs składa się 

z trzech etapów: etap pierwszy - szkolny,  

etap drugi - półfinał,  etap trzeci - finał 

ogólnopolski. Półfinał odbędzie się 20 

marca 2020r.  

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PINGWIN 

27.11.2019r. uczniowie naszej szkoły 

przystąpili do napisania ogólnopolskiego 

konkursu przedmiotowego z biologii i 

chemii -   „PINGWIN”, organizatorem 

którego były Ogólnopolskie Konkursy 

Przedmiotowe „EDI”. Konkurs przezna-

czony był dla uczniów  klas pierwszych 

po szkole podstawowej i po gimnazjum i 

miał  formę testu zamkniętego składają-

cego się z 30 pytań. Na podstawie uzy-

skanej przez uczestnika liczby punktów, 

przyznawane będą  nagrody ponadto 

każdy uczestnik konkursu otrzyma dy-

plom uznania, potwierdzający jego 

uczestnictwo w konkursie. Wyniki kon-

k u r s u  z o s t a n ą  p r z e s ł a n e  d o 

dnia 16.01.2020 r. 

SZKOLNY KONKURS DOTYCZĄCY PROFI-

LAKTYKI  HIV / AIDS 

02.12.2019r. odbył się etap szkolny 

konkursu dotyczącego profilaktyki HIV / 

AIDS, który miał na celu zwrócenie uwagi 

młodzieży na problem HIV i AIDS oraz 

propagowanie treści profilaktycznych 

dotyczących HIV i AIDS. Trójka zwycięz-

ców tego konkursu 

09.12.2019r. będzie re-

prezentowała naszą szko-

łę w Powiatowym Konkur-

sie dotyczącym profilakty-

ki HIV / AIDS. Organizato-

rem konkursu jest Powia-

towa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Ole-

śnicy (PSSE), a partnerami konkursu  

Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta 

Oleśnicy. 
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BIOLOGICZNIE  U  NAS  

„Co my wiemy, to tylko 

kropelka. Czego nie 

wiemy, to cały ocean.”  

Isaac Newton  

PODWIECZORKI 

DLA BRAJANA 

 Akcja dla chorego Brajana prowadzona 

jest przez Samorząd Uczniowski naszej 

szkoły pod kierunkiem p.Katarzyny Wygody.   

ACH  TE  APELE... 



Oto Wicemistrzowie Powiatu w sza-

chach! Gratulacje dla drużyny w skła-

dzie : Alina Garbiec , Maciej Szczer-

czowski, Mateusz Gąska i Jakub 

Zawierucha. Opiekunem drużyny była 

p. J. Dolata. 

Str. 6 Numer 1 /2019-2020 

SPORT  TO MÓJ  TLEN ,  MOJE  ŻYCIE 

21 listopada  odbył się II Maraton Fitness dla szkół na-

szej gminy. Projekt napisany przez J.Dolata prezesa 

Stowarzyszenia Zdrowie-Ruch-Kondycja dzięki życzliwo-

ści i wsparciu dyrektora p.R.Dziergwy odbył się na sali 

gimnastycznej LO. Współfinansowany był przez Burmi-

strza Miasta i Gminy Syców  p.D.Maniaka oraz życzli-

wych sponsorów: p.A.D. Sobińskich, B.R.Gugała, p.Babło 

i M.Matyszczak. Wszystkim serdecznie dziękujmy! 

Dziękujemy również uczestnikom naszego przedsięwzię-

cia- uczniom Szkól  Podstawowych nr 1 i 2 w Sycowie  

wraz z opiekunami oraz gościom.  

DO ZOBACZENIA ZA ROK!  

29 listopada w Twardogórze odbyły się 

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej 

Chłopców. Reprezentacja LO Syców 

wystąpiła w następującym składzie: 

Krzysztof Kuś, Oskar Lebek, Łukasz 

Kornak, Dawid Gierszon, Jakub Kędzier-

ski, Jakub Przybył, Adam Kowalczyk, 

Dominik Smorawski, Michał Mieszala, 

Jakub Zawierucha. Uczniowie z LO Sy-

ców zajęli V miejsce . Opiekunem druży-

ny jest p.K.Wygoda. 

28 listopada w naszej szkole odbył się  

Maraton Pilates -Zdrowy Kręgosłup, 
 przygotowany przez Stowarzyszenie Zdrowie -Ruch-Kondycja. Projekt 

finansowany przez Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw okazał się 

strzałem w dziesiątkę. Z zajęć prowadzonych przez instruktora pilates 

skorzystało mnóstwo osób. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 

warsztaty połączone z pokazem i degustacją w dwóch blokach- zdrowe 

koktajle oraz zdrowe drugie śniadanie, prowadzone fantastycznie przez 

Good Food Catering.. W konkursach organizowanych w ramach marato-

nu dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych wykaza-

ła się dużą kreatywnością i wiedzą. Nagrody sprawiły im dużo radości!  

Z  OSTATNIEJ CHWILI 
 

#przecinek.pl -  POLSKIE ARCYDZIEŁA 

Od września uczniowie LO SYCÓW brali udział w ogól-

nopolskim konkursie online dotyczącym interpunkcji   

z użyciem smartfonów.  Dbając o język ojczysty, ćwiczy-

li prawidłowe stawianie przecinków w wielkich dziełach 

literatury polskiej. Ostatni tydzień – finał wyłonił najlep-

szych. Oto oni: 

SZKOLNI MISTRZOWIE INTERPUNKCJI 

I m.  – Nina Boryczka kl. 1bg – 77% poprawności 

II m. – Alicja Orszulak kl. 2a – 67% poprawności 

III m. – Anna Kuczyńska kl. 1a – 65% poprawno-

ści 

GRATULACJE!!! 

https://www.facebook.com/maleinicjatywy/?__tn__=K-R&eid=ARDw2Ncn6hJdmFFOBPUm-XMvKr_afiSEdDWqEGY7pRTxXAeKbm6IiTNzbUje5Xqnn_bJU4QDJWuygS_S&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBlYGgb7wYDQ2VN_RctrkdtLeHvZy68jfNtIWsZaJcGIZavD7pxXNzww2ZvjBDDVAyPuzYdDD4O-4paObV4F5i6Li
https://www.facebook.com/goodfoodsycow/?__tn__=K-R&eid=ARB7RkXCTdiuvP06gsb1ZBQiVUb0HCTu5CdYYNv3PQpFXcczaDB3jy6jFAaG5Ncy2I1puz9KqiOPuODg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBlYGgb7wYDQ2VN_RctrkdtLeHvZy68jfNtIWsZaJcGIZavD7pxXNzww2ZvjBDDVAyPuzYdDD4O-4paObV4F5i6Liz

