
Rok szkolny 2021/2022.
.



Liceum Ogólnokształcące 

im. Henryka Brodatego 

w Lwówku Śl.



21 września 2021 r.

Wycieczka klas biologicznych

do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.

.



Tegoroczny rajd pierwszoklasistów odbył się w piątek 1 października. Uczniowie najpierw sięgnęli 

nieba, wchodząc na wieżę Sky Walk w Świeradowie, a następnie zeszli do podziemi, zwiedzając 

Sztolnię św. Leopolda w Geoparku w Krobicy. W międzyczasie nie obyło się bez zabaw 

integracyjnych na placu przed Domem Zdrojowym. 

.



7 października 2021 r. 

Dzisiaj na stadionie we Lwówku Śląskim, po długiej przerwie, odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi 

Przełajowe. W zawodach uczestniczyli uczniowie z trzech szkół naszego powiatu. Dziewczęta pod opieką                     

p. Donaty Hess-Chmury zajęły 2 miejsce, chłopcy pod opieką p. Katarzyny Bialic zajęli 3 miejsce.

.



Dzień Edukacji Narodowej - 15.10.2021 r.

.



Dzień Edukacji Narodowej - 15.10.2021 r.

.
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.
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Półmetek 2021 

.
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Półmetek 2021 

.



Półmetek 2021 

.



.

19 października 2021 r. odbył się Powiatowy Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Szkół

Ponadpodstawowych. Wśród chłopów najlepszy wynik uzyskał Błażej Mrozik, który zajął

drugie miejsce i dzięki temu będzie jednym z reprezentantów powiatu lwóweckiego na zawodach

strefowych w Jeleniej Górze. Wśród reprezentujących nas dziewcząt najlepszy wynik uzyskała

Malwina Maciejczyk, zajmując ostatecznie piąte miejsce.



„ PRZYRODA ŁAGODZI 

ZMIANY 

KLIMATYCZNE”

W dniu 20 października            

w naszej szkole odbyło się 

spotkanie                                        

z przedstawicielką 

Fundacji Ekologicznej

„ Zielona Akcja” z Legnicy. 

W prelekcji wzięli udział 

chętni uczniowie klas 

biologicznych – klasy IIB     

i IIIP. Uczniowie ci biorą 

udział w projekcje 

realizowanym w naszej 

szkole „ Przyroda łagodzi 

zmiany klimatyczne”. 

b



Pracujemy nad miejscem do zajęć przyrodniczych 

w ramach projektu "Przyroda łagodzi zmiany klimatu".

.



Lekcja anatomii. Teraz wiemy, co to znaczy mieć serce na dłoni                                     

– listopad 2022.

.



Lekcja anatomii. Teraz wiemy, co to znaczy mieć serce na dłoni                                     

– listopad 2022.

.



Omikron – nowy wariant SARS-CoV-2 

-atakuje – listopad 2021 r.  
.



Trwa przebudowa 

lwóweckiego rynku

– listopad 2021 r.

.



Koszykówka 3x3- dziewczęta zajęły 2. miejsce w powiecie  – 03.12.2021 r.

.



Mikołaj – 06.12.2021.

.



Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Po wielkich 

emocjach i zaciętej walce dziewczęta zajęły 2. miejsce – 07.12.2021 r.

.



Klasę I B odwiedził Mikołaj i obdarował nas pysznościami i szczęściem. Lecz pamiętamy,

że w życiu szczęście nie bierze się tylko z otrzymywania prezentów, ale również obdarowywania

potrzebujących. Zorganizowaliśmy więc zbiórkę żywności i ciepłych otulaczy dla zwierząt ze

schroniska w Przylasku. Dziękujemy wszystkim klasom za zaangażowanie i pomoc. Klasa pierwsza B

z wychowawczynią E. Jankowską
.



Nasza szkoła była gospodarzem zawodów powiatowych w piłce koszykowej 3x3

chłopców. Po wyrównanej, zaciętej, pełnej emocji, ale sportowej rywalizacji nasza

reprezentacja chłopców zajęła trzecie miejsce.

.



Nasze piłkarki wywalczyły 2 .miejsce w powiecie wśród szkół 

ponadpodstawowych w Halowych Mistrzostwach Powiatu                                              

w Piłce Nożnej -13.01.2022 r.

.



Powiatowy turniej w halową 

piłkę nożną - styczeń 2022 r.

.



Poloneza czas zacząć – grudzień 2021 r..

Poloneza czas zacząć – grudzień 2021 r.
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.



Dzień Liczby Pi w naszej szkole – marzec 2022 r.

.



ESCAPE ROOM W ZSOIZ

Kto nie lubi rozwiązywania zagadek i zadań logicznych? Na pewno nie my, ani uczniowie klas 

ósmych😃, którzy świetnie sobie poradzili z takim wyzwaniem. W nagrodę dostali coś słodkiego                     
i kubki ze swoimi zdjęciami  - 12.03.2022 r.

.



W ubiegły czwartek odwiedzili nas ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3

oraz Master’s Academy. Nasi mili goście mieli okazję zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną dzięki spotkaniom

z nauczycielami. Były one utrzymane w konwencji escape roomu. Całość wydarzenia uświetnił występ naszego

szkolnego zespołu „Kawiarenki”. Dziękujemy Wam za obecność i – miejmy nadzieję – do zobaczenia

we wrześniu - marzec 2022 r.

.



DZIEŃ OTWARTY - marzec 2022 r.

.



Pracownia chemiczna.

.



Dzień bez plecaka– kwiecień 2022 r.

.



.

Dzień bez plecaka                  

i oryginalne pomysły naszej 

młodzieży ! Mamy 

nadzieję, że uczniowie                

nie stracili z oczu idei tego 

dnia. W zamyśle 

pomysłodawców chodziło  

o to by w nieszablonowy, 

czasem humorystyczny 

sposób, zwiększać 

świadomość trudnych 

warunków bytowych               

oraz problemów                                    

z dostępem do edukacji 

milionów dzieci na całym 

świecie. Wiele z nich musi 

chodzić do szkoły pieszo,  

z książkami i zeszytami   

w rękach                                

lub w reklamówkach,                 

bo nie stać ich na plecak

– kwiecień 2022 r.



Serdecznie dziękujemy!                                                              

W ubiegłym tygodniu w naszej szkole zakończył się 

kiermasz ciast na rzecz wsparcia ogarniętej wojna 

Ukrainy.  Za zaangażowanie dziękujemy uczniom,                              

ich rodzicom i nauczycielom. 

.                     



21.04.2022.odbył się w naszej szkole Turniej Szachowy przygotowany we współpracy                                             

z Biblioteką Pedagogiczną  w Lwówku Śląskim. 

Sędzią głównym był pan Stanisław Ugrynowicz, członek Polskiego Związku Szachowego.

Mistrzem Szachowym 2022 został Krystian Złotek z klasy 2 f,

wicemistrzem Antoni Wuzik z klasy 2 b . 

.



20 KWIETNIA,  W ŚRODĘ 

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY 

POSADZILI PONAD 500 DRZEW. 

AKCJA ZOSTAŁA 

ZORGANIZOWANA                                  

WE WSPÓŁPRACY                                      

Z NADLEŚNICTWEM LWÓWEK 

ŚLĄSKI W ZWIĄZKU                                  

Z ZBLIŻAJĄCYM SIĘ DNIEM 

ZIEMI. 

ZA KILKA LAT SPRAWDZIMY , 

JAK „ NASZ” LAS I „NASZE” BUKI 

UROSŁY.

.          



.

„Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku” – ta maksyma 

przyświecała tegorocznej uroczystości zakończenia nauki przez uczniów 

klas maturalnych. Po dwuletniej przerwie odbył się uroczysty apel,                      

na którym padły słowa podsumowania, podziękowania oraz przestrogi 

przed nową ścieżką, na którą wkraczają nasi absolwenci. Wszystkim 

absolwentom życzymy połamania piór w czasie nadchodących egzaminów 

maturalnych. – 30.04.2022 r.



.



.



„

.



.



.



.
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Wycieczka do Wrocławia -29.04.2021 r. 

.
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Wycieczka do Wrocławia -29.04.2021 r. 
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.



Wycieczka do Wrocławia -29.04.2021 r. 

.



Kolorowa matematyka  - maj 2022

.
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.
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.
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.



Kolorowa matematyka  - maj 2022

.



WYCIECZKA KLAS BIOLOGICZNO                   

-CHEMICZNYCH IIB i IIIP

Uczniowie uczestniczyli w całodniowej 

bezpłatnej wycieczce edukacyjnej. 

Przewodnikiem była z przedstawicielka 

Fundacji Ekologicznej „ Zielona Akcja”                       

z Legnicy.

Podziwialiśmy  Krucze Skały                             

w Jerzmanicach, krajobrazy z wieży 

widokowej w Zawadnej i przepiękne 

Organy Wielisławskie. 

Przy pięknej słonecznej pogodzie 

„naładowaliśmy akumulatory”                          

do intensywnej pracy i nauki pod koniec 

roku szkolnego. – maj 2022

. 



Siatkówka plażowa– 27.05.2022r.

.



Szkolnym Mistrzem Sudoku 2022 została Alicja Marchewka                       

z kl.1B – maj 2022

.



Grad medali  uczniów ZSOiZ  w Lwówku Śląskim                                 

w Indywidualnych Powiatowych Mistrzostwach w Lekkiej 

Atletyce !

Złoci medaliści:

Maciejczyk Malwina: rzut oszczepem,                                 

Szczerbaniewicz Julia: 800m, Bagiński Tomasz: 1500m, 

Kaczmarczyk Marcel: 100m, Nestorowicz Igor :200m, 

Kaczmarczyk Marcel, Łastowski Bartosz, Witkowski Bartosz, 

Nestorowicz Igor: sztafeta 4x100 m

Srebrni medaliści:

Łastowski Bartosz:100m, Czerwień Bartosz:800m,                                           

Sawicka Anna: 800m

Brązowi medaliści:

Jurkowski Michał: skok w dal 

nauczyciel :Katarzyna Bialic

Lechman Jakub : skok wzwyż 

nauczyciel: Donata Hess-Chmura

.  



Zapraszamy 

na szkolnego 

TikToka 

prowadzoneg

o przez 

Martę Sieroń.

.



Wycieczka do Krakowa.

.



Wycieczka do Krakowa.

.



Zwieńczeniem 

naszej 

wycieczki była 

wizyta                         

w Zatorze. 

.



Nocne 

czytanie 

Dziadów 

Adama 

Mickiewicza 

w klasie IIb                

– czerwiec 

2022

.



GOjump - największy park trampolin                             

we Wrocławiu 
.



.

Zakończenie roku szkolnego                            

- 24.06.2022 r.



.

Zakończenie roku szkolnego                            

- 24.06.2022 r.



Zakończenie roku szkolnego                            

- 24.06.2022 r.
.



Zakończenie roku szkolnego  - 24.06.2022 r.

.



Zakończenie roku szkolnego - 24.06.2022 r. 

.



Zakończenie roku szkolnego  - 24.06.2022 r.

.



KOLEJNY RAZ NAJLEPSI W POWIECIE 

05.07.2022 r. poznaliśmy wyniki egzaminu maturalnego. Uczniowie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych  w Lwówku Śl. tradycyjnie uzyskali najwyższe 

wyniki egzaminu maturalnego w powiecie, które są również wyższe niż średnie 

województwa dolnośląskiego i kraju.                                                                                          

Zdawalność matury w lwóweckim Liceum Ogólnokształcącym wyniosła 94%,                              

w województwie 82%.                                                                                                          

W lwóweckim Technikum zdawalność to 86%, a w województwie 63%.                                                               

Średnia zdawalność w powiecie lwóweckim wyniosła  61%.                                                  

Najlepsi maturzyści:

Eryk Kopeć z klasy humanistycznej LO i Jakub Gluza z Technikum. 

Jesteśmy dumni z naszych maturzystów, gdyż ich wyniki są wyższe niż zdających                     

w ubiegłym roku, szczególnie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Ponieważ okres nauki był trudny, ze względu na czas pandemii i związane z tym faktem 

częściowe nauczanie zdalne, tym bardziej należą się gratulacje dla uczniów                             

oraz pedagogów za wielki wkład pracy do osiągnięcia celu.

Wszystkim maturzystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

.



Eryk Kopeć z klasy humanistycznej 

LO – lipiec 2022 r.
.



Lipiec 2022

.POCZĄTEK WIELKIEGO 


