
Rok szkolny 2015/2016.



Ludzik  LO



Jeleniogórskie Biegi Przełajowe LZS 

,,Złota Jesień” w Jeżowie Sudeckim -18 .09. 2015 r. 

Marek Dziuba z kl. 3 a zajął I miejsce.

Sandra Suchomska z kl. 3bzajęła II miejsce w swojej kategorii.

Klaudia Kaczmarek z kl. I a zajęła miejsce V ,

a Magdalena Kilijańska z kl. I b zajęła miejsce VI.



Rajd  integracyjny klas pierwszych - 06.10.2015 r.



Rajd  integracyjny klas pierwszych - 06.10.2015 r.



Rajd  integracyjny klas pierwszych - 06.10.2015 r.



Rajd  integracyjny klas pierwszych - 06.10.2015 r.



Ślubowanie klas pierwszych

– przekazanie sztandaru szkoły  - październik 2015 r.



Ślubowanie klas pierwszych

– przekazanie sztandaru szkoły - październik 2015 r.



Ślubowanie klas pierwszych – klasa IA 

- październik 2015 r.

–.



Ślubowanie klas pierwszych – klasa IBC 

- październik 2015 r.



Ślubowanie klas pierwszych – październik 2015 r.



Święto  Województwa  Dolnośląskiego  

- 16.10.2015 r.



Święto  Województwa  Dolnośląskiego  

- 16.10.2015 r.



Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2015.

1. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3. Komitet Wyborczy Partia Razem

4. Komitet Wyborczy KORWiN

5. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

7. Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”

8. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

9. Głosy nieważne



Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2015.



Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2015.



Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2015.



Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2015.



Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2015.



Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2015.



W dniu 20 października 2015r. uczniowie klas I wzięli udział w spotkaniu z oficerem wydziału 

rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu Jerzym Szelingerem. Kapitan 

opowiadał o Narodowych Siłach Rezerwowych.



Przygotowanie plakatów z okazji 

zbliżającego się siedemdziesięciolecia  szkoły.



Przygotowanie plakatów z okazji 

zbliżającego się siedemdziesięciolecia  szkoły.



Klasa III A – październik  2015 r.



Realizacja  programu  „Niosę pomoc”

- wrzesień –październik 2015 r.



Ponad połowa ludności Południowego

Sudanu nie ma dostępu do wody pitnej.

Tylko 6,4% ludności posiada dostęp do

sanitariatów.

Z powodu zbyt małej liczby studni, te które

istnieją są przeciążone i ulegają częstym

awariom.

W wielu rejonach tego kraju na jedną

studnię przypada nawet ponad 2000 osób.

To 4 razy więcej niż dopuszczają standardy

humanitarne.

Realizacja  programu  „Niosę pomoc”

- wrzesień –październik 2015 r.

Fot. Maciej Moskwa / TESTIGO DOCUMENTARY 



Realizacja  programu  „Niosę pomoc”

- wrzesień –październik 2015 r.

Polska Akcja Humanitarna pomaga 

w Sudanie Południowym już od 2006 r. 

Naszą główną specjalizacją są projekty 

wodno-sanitarne (budowa i remont studni, szkolenie ludności 

z zakresu higieny).   

Obecnie prowadzimy dwa projekty skierowane

do osób poszkodowanych w wyniku kryzysu humanitarnego. 

Pomoc dotyczy działań wodno-sanitarnych i dystrybucji 

nieżywnościowych środków pierwszej potrzeby.



Półmetek  2015



Mistrzostwa Powiatu Lwóweckiego w Piłce Siatkowej 

Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych .

Nasi siatkarze zajęli  drugie miejsce - 20.11.2015 r.



Zawody powiatowe - piłka siatkowa dziewcząt. 

Nasz siatkarki zajęły  drugie miejsce - 23.11 .2015 r. 



Dnia 30.11.2015 r. w LOK miał miejsce  spektakl , w którym 

występowała nasza niezwykle utalentowana uczennica 

Alina Budzyńska.



Andrzejki  2015 r.



Andrzejki  2015 r.



Andrzejki  2015 r.



Andrzejki  2015 r.



Piżama party -30.11.2015 r.



27.11.15 odbyło sie spotkanie z naszymi przyjaciółmi z USA .

Bawiliśmy sie świetnie . Szlifowaliśmy swój angielski 

oraz uczyliśmy się łamaczów języka .



Poloneza  czas  zacząć.



Poloneza  czas  zacząć.



Trzecioklasiści  na planie filmowym – 03.12.2016 r.



Trzecioklasiści  na planie filmowym – 03.12.2016 r.



Trzecioklasiści  na planie filmowym – 03.12.2016 r.



Trzecioklasiści  na planie filmowym – 03.12.2016 r.



Trzecioklasiści  na planie filmowym – 03.12.2016 r.



Trzecioklasiści  na planie filmowym – 03.12.2016 r.



Trzecioklasiści  na planie filmowym – 03.12.2016 r.



Trzecioklasiści  na planie filmowym – 03.12.2016 r.



Trzecioklasiści  na planie filmowym – 03.12.2016 r.



Trzecioklasiści  na planie filmowym – 03.12.2016 r.



Trzecioklasiści  na planie filmowym – 03.12.2016 r.



Trzecioklasiści  na planie filmowym – 03.12.2016 r.

Jestem

modelem .

Czy ja jestem 

Chihuahua ?



Trzecioklasiści  na planie filmowym – 03.12.2016 r.



Byli  trzecioklasiści  na planie filmowym – 03.12.2016 r.



Trzecioklasiści  na planie filmowym – 03.12.2016 r.



Trzecioklasiści  na planie filmowym – 03.12.2016 r.



Trzecioklasiści  na planie filmowym – 03.12.2016 r.



Trzecioklasiści  na planie filmowym – 03.12.2016 r.



Trzecioklasiści  na planie filmowym – 03.12.2016 r.



Plakat z okazji 

zbliżającego się siedemdziesięciolecia  szkoły.

lat Liceum Ogólnokształcącego

im. Henryka  Brodatego

w Lwówku Śląskim

1946-2016

70

ZJAZD  ABSOLWENTÓW



Mikołajki  2015.



Mikołajki  2015.



Mikołajki  2015.



Turniej mikołajkowy 2015.



Turniej mikołajkowy 2015.



Mikołajki w klasie III A.



Mikołajki w klasie III A.



Apel z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 

– 11.12.2015 r.



Wigilia  w klasie III A –grudzień 2015 r.



Wigilia  w klasie III A –grudzień 2015 r.

Wszyscy robimy Kinię !!!



Studniówka w  Pałacu Brunów – 09.01.2016 r.



Studniówka w  Pałacu Brunów – 09.01.2016 r.



Studniówka w  Pałacu Brunów – 09.01.2016 r.



Studniówka w  Pałacu Brunów – 09.01.2016 r.



Studniówka w  Pałacu Brunów – 09.01.2016 r.



Studniówka w  Pałacu Brunów – 09.01.2016 r.



Studniówka w  Pałacu Brunów – 09.01.2016 r.



Studniówka w  Pałacu Brunów – 09.01.2016 r.



Studniówka w  Pałacu Brunów – 09.01.2016 r.

Program artystyczny kl. III A.



Studniówka w  Pałacu Brunów – 09.01.2016 r.

Program artystyczny kl. III A.



Studniówka w  Pałacu Brunów – 09.01.2016 r.

Program artystyczny kl. III BC.



Studniówka w  Pałacu Brunów – 09.01.2016 r.



Studniówka w  Pałacu Brunów – 09.01.2016 r.



Poznajemy nasze miasto  - 23.02.2016 r.



Klasa IA – luty 2016 r.



Obchody Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych – 01.03.2016 r.



Klasa I A



Klasa I BC



Klasa  II A i IIBC 



Klasa IIIBC 



Uczennice LO . 



Uczennice LO.



Uczennice LO.



Uczennice LO.



Uczennice LO.



Gasimy pragnienie 

Sudanu Południowego

Budujemy studnię razem 

z Janiną Ochojską

i Polską Akcją Humanitarną 

z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski.



27.02.2016 r.  odbył się Lwówecki Festiwal Talentów. 

Aleksandra Niewęgłowska zdobyła pierwszą nagrodę 

wykonując  piosenkę Celtic Woman "You raise me up". 



14.03.2016 r. zainaugurowano we Wrocławiu  pierwszą

z 16 wojewódzkich debat oświatowych, których celem będzie  wspólne 

wypracowanie zmian w polskiej edukacji – uczestniczyli w niej również 

przedstawiciele naszego grona pedagogicznego.

https://mojepanstwo.pl/dane/twitter/21391714

Zaczynamy od dziś rozmowy o oświacie

w każdym województwie – powiedziała

we Wrocławiu Minister Anna Zalewska podczas

Dolnośląskiej Debaty o Edukacji.

We Wrocławiu podczas dyskusji plenarnej

i rozmów w grupach panelowych dyskutowano

o finansowaniu oświaty oraz wynagradzaniu

nauczycieli. Rozmawiano także o strukturze

wydatków na edukację, źródłach finansowania

zadań oraz ich podziale pomiędzy rządem,

a samorządem terytorialnym. Próbowano

odpowiedzieć na pytanie, która forma

finansowania jest najbardziej odpowiednia

– subwencja oświatowa, dotacja celowa,

czy dochody własne samorządów.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/finansowanie-oswiaty-rozpoczely-sie-debaty-wojewodzkie-o-edukacji.html#prettyPhoto



IV  Powiatowy Konkurs  Matematyczny –

trzecie miejsce zajął  Antoni Sokołowski               

-14.03.2016 r.



Drugie  miejsce naszych chłopców  w  Mistrzostwach 

Powiatu Lwóweckiego SZS w Piłce Ręcznej - 15.03.2016 r.

http://www.powiatlwowecki.pl/pl/article/1451



Pierwsze miejsce naszych dziewcząt w  Mistrzostwach 

Powiatu Lwóweckiego SZS w Piłce Ręcznej – 15.03.2016 r.



Pierwsze miejsce naszych dziewcząt w  Mistrzostwach 

Powiatu Lwóweckiego SZS w Piłce Ręcznej – 15.03.2016 r.



I Szkolny Turniej Rycerski  

z okazji Dnia Patrona – 18.03.2016r.



I Szkolny Turniej Rycerski  

z okazji Dnia Patrona – 18.03.2016r.



I Szkolny Turniej Rycerski  

z okazji Dnia Patrona – 18.03.2016r.



I Szkolny Turniej Rycerski  

z okazji Dnia Patrona – 18.03.2016r.



I Szkolny Turniej Rycerski  

z okazji Dnia Patrona – 18.03.2016r.



I Szkolny Turniej Rycerski  

z okazji Dnia Patrona – 18.03.2016r.



I Szkolny Turniej Rycerski  

z okazji Dnia Patrona – 18.03.2016r.



I Szkolny Turniej Rycerski  

z okazji Dnia Patrona – 18.03.2016r.



PIELGRZYMKA  MATURZYSTÓW 

DIECEZJI  LEGNICKIEJ 

NA JASNĄ GÓRĘ – 21.03.2016 r.

Jak każdego roku maturzyści wspólnie

pielgrzymowali do Częstochowy i prosili o potrzebne

łaski w dniach matur oraz o mądre decyzje na dorosłe

życie. Temat tegorocznej pielgrzymki brzmiał : „Dotknij

Miłosierdzia" i nawiązywał do trwającego

Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

Był to także element duchowego przygotowania do

Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w tym roku

w Krakowie.



PROGRAM PIELGRZYMKI 

21 marca 2016 (Wielki Poniedziałek)    

11.00 Konferencja dla młodzieży (w bazylice) pt. 

Dotknij Miłosierdzia – Ksiądz Krzysztof Dukielski (Krajowe 

Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży 

w Warszawie).

12.00 Eucharystia w Kaplicy Cudownego Obrazu pod 

przewodnictwem Księdza Biskupa Marka Mendyka;

Akt zawierzenia maturzystów Diecezji Legnickiej Matce 

Bożej Częstochowskiej.

06.30 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich 

prowadzona przez młodzież maturalną.

http://wk.diecezja.legnica.pl/aktualno%C5%9Bci/2016/02/diecezjalna-pielgrzymka-maturzyst%C3%B3w-na-jasn%C4%85-g%C3%B3r%C4%99



PIELGRZYMKA  MATURZYSTÓW 

NA JASNĄ GÓRĘ – 21.03.2016 r.



PIELGRZYMKA  MATURZYSTÓW 

NA JASNĄ GÓRĘ – 21.03.2016 r.



PIELGRZYMKA  MATURZYSTÓW 

NA JASNĄ GÓRĘ – 21.03.2016 r.



Nasza szkoła  istnieje  od  70  lat.



Przygotowanie plakatu 

z okazji  siedemdziesięciolecia  szkoły.



Regionalny konkurs kulturoznawczy – 08.04.2016 r.
Dwie trzyosobowe drużyny naszych anglistów i germanistów wzięły udział w regionalnym konkursie

kulturoznawczym zorganizowanym przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze.

Konkurs odbył się 8.04.2016 r. i zakończył się wielkim sukcesem naszych uczennic, które zajęły pierwsze

miejsca w sekcji angielskiej i w sekcji niemieckiej.

Sekcja angielska zmagała się z tematem: „Epoka panowania kolonialnego, polityka apartheidu, życie

i działalność Nelsona Mandeli. Zagadnienia z zakresu kultury, historii i sztuki RPA”, natomiast wyzwaniem

dla sekcji niemieckiej był „Berlin – kultura, historia, administracja”.

W skład drużyny anglistów weszły: Julia Sołowska – klasa IA, Rachel Jedynak – klasa IB, Dominika

Dziok – klasa IIB, a drużyny germanistów: Aleksandra Pelc – klasa IB, Kinga Bartków – klasa IIB

oraz Aleksandra Wdowyn – klasa IIIB. Opiekunem obydwu drużyn była nauczycielka języka niemieckiego

Anna Jungk. Anglistów przygotowywała do udziału w konkursie Karolina Perzyńska.

Rachel Jedynak pokonała wszystkich uczestników sekcji angielskiej i zajęła pierwsze miejsce,

Kinga Bartków była najlepsza w sekcji niemieckiej, gdzie zwycięstwo rozstrzygnęło się w emocjonującej

dogrywce, w której Kinga pokonała reprezentantkę renomowanego „Żeroma”. Obydwie zwyciężczynie

otrzymały w nagrodę tablet, ale satysfakcja uzyskania pierwszego miejsca wśród wielu uczestników

z całego regionu była oczywiście bezcenna! Pozostałe dziewczyny otrzymały również pamiątkowe

upominki.

Oprócz części konkursowej odbyło się spotkanie z doktorem Józefem Zapruckim, stypendystą

Fundacji Kościuszkowskiej, który w ciekawy sposób opowiadał o tym, że warto uczyć się języków obcych.

Uczestnicy konkursu uczestniczyli także w tańcach w kręgu z różnych kultur, zwiedzali campus oraz brali

udział w wycieczce dendrologicznej na terenie campusu.

Cieszymy się bardzo z osiągniętego sukcesu i gratulujemy wszystkim uczennicom, które godnie

reprezentowały naszą szkołę.



Regionalny konkurs kulturoznawczy – 08.04.2016 r.



Regionalny konkurs kulturoznawczy – 08.04.2016 r.



Regionalny konkurs kulturoznawczy – 08.04.2016 r.



Warsztaty z  Instytutem Pamięci Narodowej 

– 12.04.2016 r. – klasa III A.



Warsztaty z  Instytutem Pamięci Narodowej 

– 12.04.2016 r. – klasa III A.



Warsztaty z  Instytutem Pamięci Narodowej 

– 12.04.2016 r. – klasa III A.



Warsztaty z  Instytutem Pamięci Narodowej 

– 12.04.2016 r. – klasa I A.



Warsztaty z  Instytutem Pamięci Narodowej 

– 12.04.2016 r. – klasa I A.



Warsztaty z  Instytutem Pamięci Narodowej 

– 12.04.2016 r. – klasa I A.



Warsztaty z  Instytutem Pamięci Narodowej 

– 12.04.2016 r. – klasa I A.



Warsztaty z  Instytutem Pamięci Narodowej 

– 12.04.2016 r. – klasa I A.



Klasa I B/C – kwiecień 2016 r.



Klasa I B/C – kwiecień 2016 r.



Klasa I B/C – kwiecień 2016 r.



Klasa I B/C – kwiecień 2016 r.



Poznajemy nasze miasto  - IIA - 14.04.2016 r.



Poznajemy nasze miasto  - IIA - 14.04.2016 r.



1050 rocznica chrztu Polski  - 14.04.2016 r.

www.cypriannorwid.pl chrzest chrzest.php



List Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego 

i Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego

Tysiąc pięćdziesiąt lat temu, prawdopodobnie w Wielką Sobotę 966 roku, książę Polan Mieszko, zgodnie z rytuałem chrztu, wyrzekł się grzechu, złożył wyznanie wiary

chrześcijańskiej, zanurzył się w wodzie chrzcielnej, wreszcie przyjął z rąk biskupa białą szatę i płonącą świecę. Zapewne myślał wówczas o wymiarze nadprzyrodzonym swojej

decyzji. Starał się czynić to, co – jak ujął rzymski poeta Tibullus – „podoba się niebiosom”. Prosząc o chrzest, uznał, że tylko Bóg chrześcijan jest – jak głosił prorok Izajasz –

„jedynym Bogiem, [...] jedynym Panem i [...] nie ma innego oprócz Niego”. Dokonała się na ziemiach polskich zasadnicza zmiana historyczna, mająca mocne oparcie

w wartościach wówczas upowszechnianych na kontynencie europejskim. Polska i jej władca stawali się częścią Europy chrześcijańskiej.

Mieszko musiał analizować skutki doczesne swojej decyzji. Myślał o konsekwencjach osobistych, takich jak konieczność codziennego starania się o życie zgodne

z wymaganiami moralnymi Dekalogu i Kazania na Górze, jakże innymi, niż wymagania reguły świata pogańskiego, w którym dotychczas żył. Zapewne myślał także

o konsekwencjach dla całej wspólnoty politycznej, którą władał. Ile z tych skutków przewidział? Czy był w stanie oczekiwać, że decyzja o przyjęciu chrztu, wzmocniona 34 lata

później papieską decyzją o ustanowieniu polskiej metropolii kościelnej z siedzibą w Gnieźnie – a więc własnego, lokalnego, polskiego Kościoła, zależnego tylko od Stolicy

Apostolskiej – stanie się jednym z fundamentów jedności państwa?

Szanowni Zgromadzeni!

Przyjęcie chrztu włączyło Polskę w krąg świata chrześcijańskiego, tworząc nowoczesne podstawy identyfikacji kulturowej i religijnej mieszkańców państwa piastowskiego, a

w konsekwencji również politycznej i narodowej Polaków. Chrzest umocnił podmiotowość w środowisku międzynarodowym oraz wewnętrzną spoistość państwa, wprowadzając

naszą ojczyznę do grona państw cywilizacji zachodniej.

Początek chrystianizacji uznajemy od wieków za symboliczną cezurę państwowości polskiej. Dzięki przyjęciu chrztu książę Mieszko stał się równy w swojej pozycji wobec

innych władców ówczesnych państw chrześcijańskich. Polska zyskała opiekę Stolicy Apostolskiej, a do kraju napłynęli duchowni, którzy odegrali wyjątkowo ważną rolę w

każdej dziedzinie życia. Warto wspomnieć chociażby biskupa Jordana i świętego Wojciecha oraz licznych zakonników, lokujących swoje klasztory na polskich ziemiach.

Nowa religia niosła ze sobą wysoką kulturę prawną i polityczną. Ukształtowanie efektywnie działającej organizacji kościelnej ułatwiło Mieszkowi zarządzanie państwem.

Duchowni stworzyli także zręby kancelarii i dyplomacji państwowej. To oni niejednokrotnie reprezentowali interesy państwa w środowisku międzynarodowym jako posłowie

księcia. Księża, znając język łaciński, prowadzili książęcą korespondencję. Ich zapiski w kronikach stanowią główne źródło poznania początków państwowości polskiej,

zrozumienia sposobu myślenia władcy i jego poddanych. Bez takich przekazów źródłowych współczesna wiedza historyczna byłaby niepełna i niedoskonała.

Akt chrztu diametralnie odmienił życie Polaków, nie tylko dostarczył odmienne od dotychczasowych zasady moralne, ale dał im całkowicie nowe, nieznane wcześniej

możliwości działania. W ceremonii chrztu uczestniczył, co prawda, tylko książę i jego najbliżsi (dwór), jednak akcja ewangelizacyjna objęła pozostałe grupy społeczne oraz

inne plemiona tworzące społeczeństwo feudalne Polski piastowskiej. Dzięki pojawieniu się nowego, opartego na Dekalogu, prawa ukształtowały się zasady moralne i bardziej

egalitarne stosunki społeczne. Tożsamość chrzcielna i wiara stały się spoiwem skutecznie jednoczącym podzielone społeczeństwo, niedawno zjednoczone przez dynastię

Piastów. Surowe pogańskie obyczaje znikały. W ich miejsce pojawił się dialog, zrozumienie i tolerancja, oparte na miłości Boga i bliźniego.

Jak pisał święty Jan Paweł II: „Mówiąc bowiem o chrzcie, nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę

Polski, ale też wydarzenie, które było decydujące dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą

przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie”.

Marszałek Sejmu Marszałek Senatu

Marek Kuchciński Stanisław Karczewski
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Sadzimy las – 15.04.2016 r.



Sadzimy las – 15.04.2016 r.



Sadzimy las – 15.04.2016 r.



Strefowe Mistrzostwa LZS Powiatu Lwóweckiego 

w Wiosennych  Biegach  Przełajowych – 15.04.2016 r.

Pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych zajęli :

Sandra Suchomska ,Marek Dziuba i  Klaudia Kaczmarek .



Akcja społeczno - edukacyjna  „ Żonkile”-19.04.2016 r

W 2016 roku obchodzimy 73. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, które było 

pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie. 

Po wielkiej akcji deportacyjnej latem 1942 r., w czasie której wywieziono

do Treblinki prawie 300 tys. Żydów warszawskich, w getcie pozostało 60 tys. osób.

Kiedy 19 kwietnia 1943 r. oddziały niemieckie przystąpiły do ostatecznej likwidacji

getta, przeciwstawili im się członkowie Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB)

i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW). W nierównej walce słabo uzbrojeni

bojowcy wytrwali trzy tygodnie. W tym czasie Niemcy zrównali getto z ziemią,

metodycznie paląc dom po domu, zabijając i wywożąc do obozów mieszkańców getta.

8 maja w otoczonym przez Niemców bunkrze przy ulicy Miłej przywódca powstania

Mordechaj Anielewicz i grupa kilkudziesięciu ŻOB-owców odebrali sobie życie.

Nielicznym bojowcom udało się wydostać kanałami z płonącego getta. Jednym z nich

był ostatni dowódca ŻOB Marek Edelman, który zmarł w 2009 r.

Za symboliczną datę zakończenia powstania uznaje się 16 maja 1943 r., gdy

Niemcy wysadzili Wielką Synagogę na Tłomackiem. Getto warszawskie przestało

istnieć.



Akcja społeczno - edukacyjna  „ Żonkile”-19.04.2016 r.

Żonkile związane są z postacią Marka

Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej

Organizacji Bojowej. W każdą rocznicę

powstania składał on pod pomnikiem

Bohaterów Getta w Warszawie bukiet żółtych

kwiatów, często były to właśnie żonkile. Tę

tradycję kontynuuje Muzeum POLIN, rozdając

podczas obchodów 73. rocznicy powstania

tysiące papierowych kwiatów.

Pamiętajmy o bohaterach z 1943 r., którzy

stanęli do walki o ludzką godność i którzy są

częścią naszej wspólnej historii.

www. polin. pl /zonkile



Pamiątkowa pieczątka z okazji 

pięćdziesięciolecia szkoły.



Pożegnanie abiturientów



Pożegnanie abiturientów - 29 .04.2016 r.
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A



Matura  2016



Matura  2016



Matura  2016
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Matura  2016



Matura  2016



Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Mistrzostwach 

Lekkoatletycznych Szkół Ponadgimnazjalnych 

- M. Dziuba zajął I miejsce w biegu na 400 m -11.05.2016 r. 



Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Mistrzostwach 

Lekkoatletycznych Szkół Ponadgimnazjalnych 

- 11.05.2016 r. 
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Wycieczka kl. IA 

do Karpacza – 30.05.2016 r.



Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej                   

w Lubomierzu- 14.06.2016 r. 

Uczestnicy konkurowali w dwóch kategoriach - soliści i zespoły. 

II miejsce wśród solistów zdobyła Ola Niewęgłowska , III – Kuba Półćwiartek. 

W kategorii zespoły zwyciężył duet Oli i Kuby , II miejsce zdobyły Sandra 

Tomaszewicz i Martyna Kozdenba. 



Klasa IB na wycieczce w górach  - 14.06.2016 r.



Euro 2016  - IIBC kibicuje  naszej drużynie .



A

Mecz Polska - Niemcy na Euro 2016

zakończony remisem 0:0



Nasi uczniowie w Humanitarium – 17.06.2016 r.



Nasi uczniowie w Humanitarium – 17.06.2016 r.



Nasi uczniowie w Humanitarium – 17.06.2016 r.



Poznański  Czerwiec  '56  - pamiętamy.



Dzień Samorządu – 22.06.2016 r.



Dzień Samorządu – 22.06.2016 r.



Dzień Samorządu – 22.06.2016 r.


