
Rok szkolny 2017/2018.



Obchody rocznicy nadania praw miejskich Lwówkowi Śl. -09.09.2017 r.



Dnia 15.09.2017r. uczniowie klas biologicznych naszego liceum uczestniczyli            

w zajęciach w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra"          

w Myśliborzu. 
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w zajęciach w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra"          

w Myśliborzu. 



Dnia 15.09.2017r. uczniowie klas biologicznych naszego liceum uczestniczyli            

w zajęciach w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra"          

w Myśliborzu. 



Dnia 15.09.2017r. uczniowie klas biologicznych naszego liceum uczestniczyli            

w zajęciach w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra"          

w Myśliborzu. 



XV Gala Laureatów – 19.09.0217 r.

Aleksandra Lenartowicz  - finalistka  
eliminacji okręgowych XLIII Olimpiady Historycznej             

we Wrocławiu 



Politechnika Wrocławska -
Salon Maturzystów 

– 22.09.2017 r.

Uczniowie zwiedzili  również wystawę kostiumów 

filmowych pt. "Moda i film" w Pawilonie Czterech Kopuł ,

a wieczorem obejrzeli w Teatrze Polskim sztukę „Chory 

z urojenia".



Klasa IA – wrzesień 2017 r.



Klasa IA – wrzesień 2017 r.



Biegi przełajowe – październik 2017.



Biegi przełajowe – październik 2017.



Trwa remont sali gimnastycznej– październik 2017 r.



Przed ślubowaniem klas pierwszych – październik 2017 r.



Ślubowanie klas pierwszych – październik 2017 r.



Ślubowanie klas pierwszych – październik 2017 r.



Ślubowanie klas pierwszych – październik 2017 r.



Ślubowanie klas pierwszych – październik 2017 r.



Przekazanie sztandaru szkoły – październik 2017 r.

klasa 

III 

b/c

klasa 

II 

b/c         



Przekazanie sztandaru szkoły – październik 2017 r.



Klasa 

IA



Klasa  IB



Jesień 2017.



Jesień 2017.



Zdjęcia klasowe



Zdjęcia klasowe



Zdjęcia klasowe



Zdjęcia klasowe



Zdjęcia klasowe



Zdjęcia klasowe



Zdjęcia klasowe



Zdjęcia klasowe



Zdjęcia klasowe



Zdjęcia klasowe



Zdjęcia klasowe



Zdjęcia klasowe



Zbiórka akcesoriów dla potrzebujących zwierząt.



Warsztaty dziennikarskie – 20.10.2017 r.



Warsztaty dziennikarskie  - październik 2017 r.



Warsztaty dziennikarskie  - październik 2017 r.



Orkan Grzegorz  - bardzo silny wiatr , wiejący w porywach  do ok. 100 km/h, 

złamał stare drzewo  i uszkodził  szkolne ogrodzenie – 29.10.2017 r.



Półmetek - 10.11.2017 r.



Półmetek - 10.11.2017 r.



Półmetek - 10.11.2017 r.



Półmetek - 10.11.2017 r.



Półmetek - 10.11.2017 r.



Półmetek - 10.11.2017 r.



Półmetek - 10.11.2017 r.



Półmetek - 10.11.2017 r.



Półmetek - 10.11.2017 r.



Półmetek - 10.11.2017 r.



Półmetek - 10.11.2017 r.



Półmetek - 10.11.2017 r.

KRÓLOWA 

I KRÓL 

BALU



Półmetek - 10.11.2017 r.



Warsztaty ekologiczne – listopad 2017 r.



Listopad  2017 r.



Listopad  2017 r.



Listopad  2017 r.



Listopad  2017 r.



Listopad  2017 r.



Listopad  

2017 r.



Listopad  2017 r.



Listopad  2017 r.



Wystawa

„ Model  idealnego  miasta  dolnośląskiego  XVIII w.” 

– listopad 2017 r.



Mistrzostwa Powiatu Lwóweckiego SZS w Szachy 

Drużynowo - nasi uczniowie zajęli I miejsce  - 16.11.2017 r.

http://lwowecki.info/pl/5799/57/c/najlepsze-druzyny-szachowe-w-powiecie-lwoweckim.html



Warsztaty z prawnikiem – 20.11.2017 r.



24.11.2017 r. nasi  uczniowie brali udział                      

w konferencji historycznej                              

"Materialne świadectwa życia i rozwoju miasta 

oraz mieszkańców Lwówka Śląskiego"

https://www.facebook.com/444179902281414/photos/a.444186742280730.109039.444179902281414/1738082319557826/?type=3&theater



Listopad  2017 r.



W dniach  21-24. 11.2017 r. w naszej szkole odbywały się próbne matury.

https://www.google.pl/search?q=moneta+ate%C5%84ska&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_2q63otrXAhVCIJoKHXALALcQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=m6tWEtJAwBne4M:



Listopadowy wschód słońca w Lwówku Śl.



W dniu 29.11. 2017 r. miało miejsce spotkanie  

z panią sędzią Reginą  Lenartowicz  

Przewodniczącą III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 

Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim. 

Tematem zajęć była m.in. struktura organizacyjna 

i sposób funkcjonowania sądów w Polsce.



ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS – 01.12.2017  R.



Mistrzostwa Powiatu Lwóweckiego SZS w Piłce Siatkowej Chłopców 

Szkół  Ponadgimnazjalnych. - 04.12.2017 r.

http://lwowecki.info/pl/5890/57/c/siatkarskie-zmagania-w-licealiadzie.html



Mistrzostwa Powiatu Lwóweckiego SZS w Piłce Siatkowej 

Dziewcząt Szkół  Ponadgimnazjalnych. - 05.12.2017 r.



Mikołajki  2017



Mikołajki  2017

http://www.gify.net/img-swiety-mikolaj-z-miry-ruchomy-obrazek-0070-110331.htm

http://www.gify.net/img-swiety-mikolaj-ruchomy-obrazek-0046-85510.htm



Mikołajki  2017



Mikołajki  2017



Mikołajki  2017



Mikołajki  2017 – klasa IIB/C.



Przygotowujemy film promocyjny – grudzień 2017 r.



Przygotowujemy film promocyjny – grudzień 2017 r.



Przygotowujemy film promocyjny – grudzień 2017 r.



Przygotowujemy film promocyjny – grudzień 2017 r.



Przygotowujemy film promocyjny – grudzień 2017 r.



Przygotowujemy film promocyjny – grudzień 2017 r.



Próba poloneza – grudzień 2017 r.



Próba poloneza – grudzień 2017 r.



Wszyscy  idziemy  w  stronę  światła .



CDN



14.12.2017 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Pragi



14.12.2017 r.



14.12.2017 r.



14.12.2017 r.



14.12.2017 r.



14.12.2017 r.



14.12.2017 r.



14.12.2017 r.



14.12.2017 r.



14.12.2017 r.



14.12.2017 r.



14.12.2017 r.



14.12.2017 r.



14.12.2017 r.



14.12.2017 r.



14.12.2017 r.



14.12.2017 r.



Velké Hamry



Parada  Mikołajów  - 15.12.2017 r.

http://www.lwowekslaski.pl/11-aktualnosci/702-lwoweckie-jaselka-uliczne-3



Gabinet historyczny -21.12.2017 r.

STARE MEBLE

„NOWE” MEBLE



Jasełka szkolne 2017r.



Wigilia 2017 r.



Wigilia 2017 r.



Wigilia 2017 r.



Wigilia 2017 r.



Wigilia 2017 r.



Wigilia 2017 r.



Wigilia 2017 r.



Wigilia 2017 r.



Wigilia 2017 r.



Wigilia 2017 r.



Zima w mieście – styczeń 2018 r.

Trwają prace w parku miejskim.

Zaczyna się remont murów miejskich.



Koncert w kościele  - 05.01.2018 r.



Klasa III BC przygotowuje program artystyczny na studniówkę – styczeń 2018 r.



Klasa III BC przygotowuje program artystyczny na studniówkę – styczeń 2018 r.



Klasa III BC przygotowuje program artystyczny na studniówkę – styczeń 2018 r.



Klasa III BC przygotowuje program artystyczny na studniówkę – styczeń 2018 r.



Klasa III BC przygotowuje program artystyczny na studniówkę – styczeń 2018 r.



Mamy odnowioną salę gimnastyczną.



Nasz zegar słoneczny.



Studniówka 2018 – klasa III B/C



Studniówka 2018 – klasa III A



Studniówka 2018 – klasa III B/C



Studniówka 2018 – klasa III B/C



Studniówka 2018 – klasa III B/C



Studniówka 2018 – klasa III A



5 lutego 2018 r. nasze dziewczyny wywalczyły II miejsce w powiecie 

w koszykówce.



TŁUSTY CZWARTEK– 08.02.2018 r.



WYRWANI Z NIEWOLI – koncert 09.02.2018 r.



WYRWANI Z NIEWOLI – koncert 09.02.2018 r.



Zajęcia w gabinecie chemicznym – luty 2018 r.



CDN



CDN



Walentynki  – luty 2018 r.



Muzeum ,,Pana Tadeusza”  we Wrocławiu  - 05.03.2018 r.



Koncert ,,Cztery pory roku”  Vivaldiego w Narodowym Forum Muzyki.



II miejsce  w turnieju powiatowym w piłkę ręczną dziewcząt – 05.03.2018 r.



Dzień Kobiet 2018 r. 



Oferta edukacyjna .



GIF – marzec 2018 r.



N
ow

e rollupy.



Oferta edukacyjna .



CDN



Nasi uczniowie przeprowadzili pierwsze z 4 zaplanowanych zajęć 

senso - plastycznych z dziećmi ze szkoły nr 2 w Lwówku Śląskim -20.03.2018 r.



Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego

➡ "Nauczyłam się przede wszystkim tego, że ograniczenia są tylko

w naszych głowach - że mury budujemy sami." - mówi @Julka Łankowska,

która do MSWD dołączyła w 2016 r.

👏 "Pokonałam barierę strachu - tego, że świat dorosłych jest taki wielki

i przerażający i nie mamy do niego dostępu. Młodzież ma realny wpływ

na to, co się dzieje na arenie międzynarodowej czy politycznej. Zrozumiałam

mechanizmy, jakie tam zachodzą i że mogę brać w nich czynny udział."

📔 Jakie rady ma Julia dla radnych MRM-ów? "Nie jesteś sam w radzie

młodzieżowej. Masz wielu ludzi, którzy mogą Ci pomóc. Taką organizacją jest

MSWD."

🤔 Czy wiecie, że... Julia działa w Komisji ds. Współpracy Zagranicznej

MSWD i uczestniczyła min. w niedawnym czwartkowym spotkaniu

z Minister ds. Integracji i Równouprawnienia z Saksonii?

https://www.facebook.com/mlodziezowysejmik/videos/vb.470912069671749/1591344240961854/?type=2&theater

https://www.facebook.com/mlodziezowysejmik/?hc_ref=ARQGg6c16bylPyr8_1_HJcLPrSmURT-AEDmjMTuF7LhJtFt3Mc7HwefA_W8cpwkjgWI&fref=nf


Pielgrzymka maturzystów na Jasną  Górę – 21.03.2018 r.



SUKCES  NASZYCH  UCZENNIC  W  REGIONALNYM 

KONKURSIE  JĘZYKA  NIEMIECKIEGO– 22.03.2018 r.

Laura Schombierski z klasy IIA zajęła

pierwsze, a Justyna Matejewicz z klasy

IIC - trzecie miejsce w Regionalnym

Konkursie Języka Niemieckiego.

Konkurs sprawdzał rozumienie tekstu

czytanego, wiedzę leksykalno-

gramatyczną oraz umiejętność pisania

wypracowania na wybrany temat.



SUKCES  NASZYCH  UCZENNIC  W  REGIONALNYM 

KONKURSIE  JĘZYKA  NIEMIECKIEGO– 22.03.2018 r.

Justyna Matejewicz



SUKCES  NASZYCH  UCZENNIC  W  REGIONALNYM 

KONKURSIE  JĘZYKA  NIEMIECKIEGO– 22.03.2018 r.

Laura Schombierski



KANGUR  MATEMATYCZNY  - 23.03.2018 R.



W tegoroczny Światowy Dzień Wody  chcemy uświadomić uczniów, jak wielkim 

problemem w krajach afrykańskich jest ograniczony dostęp  do czystej wody. 

Dołącz do akcji i Daj Znak Wodny!

https://www.pah.org.pl



W tegoroczny Światowy Dzień Wody  chcemy uświadomić uczniów, jak wielkim 

problemem w krajach afrykańskich jest ograniczony dostęp  do czystej wody. 

Dołącz do akcji i Daj Znak Wodny!

https://www.pah.org.pl



Targi  edukacyjne  - 26.03.2018 r.



Targi  edukacyjne  - 26.03.2018 r.



Targi  edukacyjne  - 26.03.2018 r.



Liczba ludności Lwówka Śl. – 9051 osób . http://www.polskawliczbach.pl/Lwowek_Slaski

9466 wyświetleń

A  NAWET 



Klasy trzecie przygotowują swoje tabla -28.03.2017 r.



Akcja  STUDNIA DLA POŁUDNIA – marzec 2018 r.



Henryk Brodaty – patron naszej szkoły .



W regionalnym konkursie kulturoznawczym ,,Die Schweiz in Übersicht,” 

zorganizowanym przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze, 

Damian Gliwa  z klasy humanistycznej zajął trzecie miejsce – 11.04.2018 r. 



TV Łużyce przygotowuje film o naszej szkole – 12.04.2018 r.



TV Łużyce przygotowuje film o naszej szkole – 12.04.2018 r.



TV Łużyce przygotowuje film o naszej szkole – 12.04.2018 r.



TV Łużyce przygotowuje film o naszej szkole – 12.04.2018 r.



TV Łużyce przygotowuje film o naszej szkole – 12.04.2018 r.



TV Łużyce przygotowuje film o naszej szkole – 12.04.2018 r.



TV Łużyce przygotowuje film o naszej szkole – 12.04.2018 r.



TV Łużyce przygotowuje film o naszej szkole – 12.04.2018 r.



TV Łużyce przygotowuje film o naszej szkole – 12.04.2018 r.



Spotkanie uczniów klas pierwszych z  policjantami z KPP w Lwówku Śl.                      

– 13.04.2018 r.



Spotkanie uczniów klas pierwszych z  policjantami z KPP w Lwówku Śl.                      

– 13.04.2018 r.



SPRZĄTANIE ŚWIATA  -20.04.2018  r.



SPRZĄTANIE ŚWIATA  -20.04.2018  r.



SPRZĄTANIE ŚWIATA  -20.04.2018  r.



SPRZĄTANIE ŚWIATA  -20.04.2018  r.



DZIEŃ O TWARTY  W NASZEJ  SZKOLE -23.04.2018 R.



DZIEŃ O TWARTY  W NASZEJ  SZKOLE -23.04.2018 R.



DZIEŃ O TWARTY  W NASZEJ SZKOLE -23.04.2018 R.



DZIEŃ O TWARTY  W NASZEJ  SZKOLE -23.04.2018 R.



DZIEŃ O TWARTY  W NASZEJ  SZKOLE -23.04.2018 R.

Uczniowie i nauczyciele zachęcali gimnazjalistów do podjęcia nauki w lwóweckiej szkole średniej.

Nie było to trudne, zważywszy na to, że nasza szkoła od lat cieszy się bardzo dobrą opinią wśród 

młodzieży i ich rodziców.

Bez wątpienia wpływają na to:

- najlepsze wyniki egzaminów zewnętrznych w powiecie,

- sukcesy w konkursach przedmiotowych i artystycznych,

- miła atmosfera, którą tworzą życzliwi nauczyciele, uczniowie i współpracujący 

ze szkołą absolwenci,

- bogata oferta edukacyjna,

- nowoczesna baza dydaktyczna,

- bardzo dobra lokalizacja.

Nasza szkoła od lat z powodzeniem łączy tradycję i nowoczesność, dostosowując swoją ofertę 

edukacyjną do zmieniających się potrzeb i zainteresowań uczniów.

Ideą szkoły jest to, aby każdy znalazł w niej swoje miejsce, mógł wyrazić siebie niezależnie 

od tego, jakie ma poglądy i osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości.



Klasa I A – 24.04.2018 r.



Warsztaty  dziennikarskie  - klasa IIA – 25.04.2018 r.



Warsztaty  dziennikarskie  - klasa IA – 25.04.2018 r.



CDN



ŻEGNAJCIE ABSOLWENCI …



ŻEGNAJCIE ABSOLWENCI …



ŻEGNAJCIE ABSOLWENCI …



ŻEGNAJCIE ABSOLWENCI …



ŻEGNAJCIE ABSOLWENCI …



ŻEGNAJCIE ABSOLWENCI …



ŻEGNAJCIE ABSOLWENCI …



ŻEGNAJCIE ABSOLWENCI …



ŻEGNAJCIE ABSOLWENCI …



ŻEGNAJCIE ABSOLWENCI …



.



Matura 2018 .



Matura 2018 .



16 maja 2018 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce.

Medale zdobyli:

Kacper Mielniczyn (pchnięcie kulą) I miejsce,

Dorota Rosochacka (bieg na 1500m) I miejsce,

Joanna Pałasiuk (bieg na 100m) II miejsce,

Konrad Delinowski (skok w dal) III miejsce,

Krystian Wasilewski (bieg na 800m) V miejsce, Patryk Witczuk (bieg na 800m) IV miejsce, 

Kamil Ławrynowicz (skok w dal) V miejsce, M. Piekarz (rzut oszczepem) V miejsce, 

Justyna Matejewicz (bieg na 800m) V miejsce.



Warsztaty dziennikarskie 

klasy IA – 23.05.2018 r.



Zajęcia w studenckim studiu radiowym 

w Wyższej Szkole Karkonoskiej – 23.05.2018 r.



Zajęcia w studenckim studiu radiowym 

w Wyższej Szkole Karkonoskiej – 23.05.2018 r.



Spotkanie z Robertem Maciągiem –podróżnikiem ,

fotografem , autorem książek – 04.06.2018 r.



Spotkanie z Robertem Maciągiem –podróżnikiem ,

fotografem , autorem książek – 04.06.2018 r.



Spotkanie z Robertem Maciągiem –podróżnikiem ,

fotografem , autorem książek – 04.06.2018 r.



Na Mistrzostwach Powiatu w siatkówce plażowej w Mirsku 

Klaudia Wiśniewska i Sandra Ostrowska  z kl. IB 

zajęły I miejsce i awansowały do 1/2 finału województwa .



W finałach Strefy Jeleniogórskiej w Bolesławcu 

Klaudia Wiśniewska i Sandra Ostrowska wywalczyły podium.



Zakończenie roku skolnego – 22.06.2018 r.


