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nia 1 IX 2020 r. odbyło się inne niż
zwykle rozpoczęcie roku szkolnego

2020/2021. Inauguracja nie miała zwyczajowej
formy, nie było tradycyjnego wprowadzenia pocztu
sztandarowego, odśpiewania hymnu i przemówienia Pana
dyrektora mgr Leszka Duszyńskiego, który swój przekaz
zamieścił na stronie internetowej szkoły.
Każda klasa rozpoczynała rok szkolny oddzielnie i o różnej
godzinie. Taka forma była podyktowana zagrożeniem
związanym z COVID-19. Wychowawcy na spotkaniach
z klasami przekazali nowe zasadywprowadzone w szkole
związane z epidemią. Dowiedzieliśmy się również, iżw tym
roku nie będzie wycieczki integracyjnej dla klas pierwszych.

Rozpoczęcie roku
szkolnego



poniedziałek, 7 września, odbyło się
Narodowe Czytanie „Balladyny”

Juliusza Słowackiego. Zostało
zorganizowane przez triadę czytelniczek
dramatu p. Wiolettę Maciejewską, p. Agatę
Ścisłowską i p. Magdalenę Fijarczyk.
Zaangażowani uczniowie zgłosili się do
czytania fragmentów „Balladyny” Juliusza
Słowackiego, a równie zaangażowane
organizatorki odgrywaływybrane sceny.
Entuzjastyczne występy ożywiły naszą
szkołę i, mamy nadzieję, spowodowały, że
w następnym roku będzie jeszcze więcej chętnych!

PS. Będzie jeszcze więcej chętnych do organizacji
Narodowego Czytania!

Narodowe Czytanie



iedemnastego września 2020,
w trakcie III Memoriału Adama

Wójcika, dzięki uprzejmości Klubu
Sportowego ŚląskWrocław
Basketball S.A., odbyło się
uroczyste podsumowanie z wręczeniem medali,
dyplomów oraz nagród Wrocławskiej Ligi Koszykówki
dziewcząt i chłopców Basketmanii Szkół Podstawowych
i Szkół Średnich. Łącznie w podsumowaniu uczestniczyło
przeszło 200 osób, byli to przedstawiciele
najlepszych zespołów sezonu 2019/2020
(młodzież, opiekunowie, rodzice). Na parkiet
w przerwie meczuWKS ŚląskWrocław – BK
04 AC LB Spišská Nová Ves zostały
zaproszone trzy pierwsze zespoły
Basketmanii każdej kategorii, gdzie odbyła
się ceremonia wręczenia nagród przy dużym
aplauzie zgromadzonych kibiców. Wręczenia
dokonywali: Pani KrystynaWójcik oraz Michał
Lizak – Prezes ŚląskaWrocław Basketball S.A.,
Bohdan Aniszczyk – PrzewodniczącyWSZS
oraz Janusz Pilch – PrezesWKS ŚląskWrocław.

Zakończenie ligi
koszykówki 2019/2020



zóstego października 2020
w naszej szkole odbył się

Wielki Finał czwartej edycji
międzyszkolnego konkursu na
temat znajomości idiomów
angielskich zatytułowany
„A piece of cake”.

O główną nagrodę, ufundowaną przez Radę
Rodziców Liceum Ogólnokształcącego nr VII,
dzielnie walczyło 9 finalistów z trzech
wrocławskich liceów. Pani DyrektorAnna
Brzezińska uroczyście przywitała naszych
gości. Najlepsze okazały się uczennice
z „Siódemki”: Joanna Ośko z 2b1 wygrała,
natomiast Anna Cembrowicz z 3b1 była

druga! Trzecie miejsce zajęła
Katarzyna Światowska z LO nr IX. Wszyscy
uczestnicywykazali się doskonałą znajomością
angielskich idiomów, a przy tym świetnie się bawili!

Finał IV edycji
konkursu

„A piece of cake”



rugiego października 2020 r.
nastąpiło rozstrzygnięcie XII

Powiatowego Konkursu „Wrocław na
fotografii” zorganizowanego przez
Zespół Szkół Logistycznych i WCDN.

Konkurs jest częścią zmagań o Wielką
NagrodęWrocławia. Z powodu pandemii nagrodywręczono na
początku nowego roku szkolnego, a nie w przewidzianym
wcześniej terminie. W konkursie I miejsce zajęła Zuzanna Sroka,
w ubiegłym roku szkolnym uczennica klasy III H, a wyróżnienia
otrzymałyAleksandra Gadzińska i Natalia Madej, również
absolwentki klasy III H.

Opiekunką uczennic w konkursie była
Izabela Chaszczowska, nauczycielka języka polskiego.

Konkurs
„Wrocław na fotografii”



esień już, bardzo dobry czas na czytanie i... rozmowy o literaturze.
I tak we współpracy z Wrocławskim Domem Literatury, 29 września

gościliśmy Julię Fiedorczuk i Filipa Springera, którzyw ramach cyklu
spotkań „Oblicza katastrofy” opowiadali
o roli literatury w kształtowaniu postaw
proekologicznych, wpływie człowieka na
środowisko i zachęcali do rozważańna
temat możliwych działań w zakresie
ochrony środowiska i klimatu.

Podobnych tematów dotyczył teżwykład
Edwina Bendyka „Klif Seneki. Co kryje się
za horyzontem przyszłości” 9 października.

Tego samego dnia Michał Nogaś dzielił się
swymi doświadczeniami „Jak rozmawiać
z pisarzami”. Dzień wcześniej Michał
Rusinek opowiadał „Do czego potrzebna
nam starożytna retoryka” a Inga Iwasiów
przedstawiła „Życzenie Sabiny Olgi
Tokarczuk. Lalki, marzenia i narracje”.
Spotkania odbyły się jako „Lekcje pod
Klepsydrą”w ramach Bruno Schulz
Festiwal.

Bruno Schulz Festiwal



d 26 października 2020 roku we wszystkich oddziałach szkoły
zadania dydaktyczno-wychowawcze realizowane były w trybie

zdalnym zwykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
tj. Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej i Microsoft Teams, zgodnie z
tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.

Nauczanie zdalne
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okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości pani Marta Drewniowska i pani

Grażyna Przybycień przygotowały z klasą 3H
projekt historyczno-informatyczny pt. „BitwaWarszawska – kartka
z kalendarza”.

Projekt nawiązuje w swojej tematyce do kształtowania się granic
odradzającego się w 1918 roku po latach zaborów państwa
polskiego.

Projekt historyczny



olejna edycja konkursu o tematyce kresowej tj. XXVI Powiatowy
Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

została rozstrzygnięta.

W konkursie wzięło udział sześciu uczniów naszej szkoły, którzy
zajęli:

• I miejsce Karol Szczerbień klasa 3F,
• II miejsceWiktor Borkowski klasa 2Fp,
• III miejsce Anna Barton klasa 3B2 (ubiegłoroczna maturzystka).

Ponadto wyróżnienie zdobyli:
• Karolina Młot klasa 2Dp,
• Maksymilian Potoczny klasa 3B1 (ubiegłoroczny maturzysta),
• Pola Różańska klasa 3F.

XXVI Powiatowy Rajd
Śladami Pamięci Lwowa



dniach 12.11.2020 oraz 13.11.2020 r.
podczas zajęć z wychowawcą odbyły

się warsztaty dla klas pierwszych i drugich prowadzone przez
specjalistę z Fundacji Opieka i Troska.

Zajęcia miały na celu uporządkowanie wiedzy uczniów na temat,
czym jest choroba psychiczna, a czym zaburzenie. Rozmawiano
z uczniami o kryzysach psychicznych w wieku adolescencji oraz
porządkowano wiedzę, gdzie można szukać pomocy i wsparcia.
Uczestnicywarsztatówmieli możliwość w aktywny sposób
angażować się w zajęcia poprzezwymianę poglądów na temat
niepokojących sygnałów i technik radzenia sobie w trudnych
sytuacjach.

Fundacja Opieka i Troska jest organizacją pożytku publicznego
istniejącą weWrocławiu od 2004 roku. Z sukcesem niesie
pomoc osobom z doświadczeniem choroby psychicznej,

zagrożonymwykluczeniem
społecznym. Przeciwdziała
stygmatyzacji osób dotkniętych
chorobą psychiczną i umożliwia
im powrót do zdrowia.

Profilaktyka zdrowia



asło tegorocznej edycji ,,Dobre słowo – podaj dalej" zachęca do
dzielenia się dobrym słowem, posługiwania się pozytywnym

komunikatem i doceniania siły płynącej z ich stosowania.

Dobre słowo, uznanie i pochwała wciąż zbyt rzadko używane są
w codziennym życiu, a przecież już Salomon powiedział, że "miłe
słowa są jak plaster miodu – słodyczą dla duszy i lekarstwem
dla ciała".

Dzień życzliwości



 ubiegłym tygodniu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z Fundacji

Pozytywka w ramach projektu „MożeMY”.

Podczas warsztatów skupiono się na prawidłowym reagowaniu na
trudne sytuacje. Poruszono kwestie presji otoczenia,
rozładowywania napięcia, konfliktów rówieśniczych i rodzinnych,
problemów emocjonalnych itp.

Celemwarsztatów było większe rozumienie siebie, dostrzeganie
zagrożenia negatywnymi skutkami przeżywanych trudności oraz
adekwatne i świadome dokonywanie wyborów dotyczących
sposobów radzenia sobie.

Niektóre klasywzięły również udział w warsztatach poruszających
kwestię agresji i przemocywerbalnej i jej powiązań z agresją
niewerbalną. Uczestnicy lepiej zrozumieli mechanizmy rodzące
agresywne zachowania i prowadzące do przemocy. W przyszłości
uczniowie będą mogli w bardziej konstruktywny sposób
porozumiewać się z otoczeniem, radzić sobie z atakami na swoją
osobę, reagować na przemoc wobec innych i unikać
destruktywnych skutków agresywnego komunikowania się.

Warsztaty w ramach
projektu „MożeMY”



wudziestego pierwszego
listopada 2020 r. chętni

uczniowie naszej szkoły oraz
nauczyciele uczestniczyli w warsztatach dotyczących Design
Thinking – myślenia projektowego.

Design Thinking to metoda twórczego rozwiazywania problemów,
w której wszystko zaczyna się od empatii.

Warsztaty były prowadzone w języku angielskim przez
zagranicznych trenerów.

Zwrócono uwagę na konieczność rozpoznawania potrzeb,
umiejętność korzystania z empatii oraz posługiwanie się metodą
„burzy mózgów", a następnie na testowanie wygenerowanych
rozwiązań.

Warsztaty były zarówno okazją do zdobycia nowych umiejętności,
poszerzenia wiedzy, jak również szansą na pracę w zespole oraz
doskonalenie języka angielskiego.

Warsztaty
Design Thinking



uż po raz drugi nasze liceumwzięło udział w projekcie
edukacyjnym Krokus. Projekt Krokus to niezwykle ważna

i wartościowa inicjatywa, która została rozpoczęta przez Fundację
Holocaust and Education Trust Ireland, a jej celem jest
upamiętnienie dziecięcych ofiar
Holokaustu.

Krokusy, które zakwitną w pierwszych
dniach wiosny, symbolizują pamięć
o dzieciach zamordowanych w czasie
Holokaustu, a także nadzieję
i odrodzenie. Wspólne sadzenie cebulek
krokusówmoże być niestandardową
lekcją historii, w czasie której uczniowie
zapoznają się z tematyką Holokaustu,
a także poruszą kwestie dotyczące
nietolerancji, dyskryminacji
i wykluczenia. Niestety w tym roku
z powodu pandemii i obostrzeń
obowiązujących w Polsce niemożliwe było wspólne sadzenie
krokusów. Cebulki zostały posadzone przez szkolne Koordynatorki
projektu – Karolinę Morton oraz Katarzynę Dudek.

„Mamy nadzieję, że na wiosnę, kiedy nasze
szkolne podwórko zazłoci sie krokusami
będziemy teżmogły przeprowadzić lekcje
wychowawcze przygotowane przez Żydowskie
Muzeum Galicja, które jest od wielu lat polskim koordynatorem
Projektu Krokus” – powiedziały organizatorki akcji.

Projekt KrokusProjekt Krokus



dniach 12-18.12.2020 r. Pomocnicy Mikołaja z naszej
szkoły przygotowali prezenty dla swoich rówieśników

z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.

Pomocnicy
Świętego Mikołaja



 tym roku po raz pierwszyw naszej szkole odbył się konkurs
Poezja w Siódemce. Serdecznie gratulujemywszystkim

uczestnikom. Zapraszamy na drugą edycję konkursu za rok,
a tymczasem prezentujemy tegorocznych zwycięzców. Są to:

I miejsce – Mateusz G. klasa 2Gp z wierszem "Coal" Audre Lorde
II miejsce – Rozalia U. klasa 2c z "PhenomenalWoman" Mai Angelou
III miejsce – Zuzanna C. 2a z „Gdzie żyłem albo jak" FilipaWyszyńskiego

Dodatkowo wyróżnienie specjalne zostało przyznane Julii S. z klasy 2d.
Zwycięski tekst i wyróżnione fragmenty dostępne obok, a pełne teksty
na stronie internetowej szkoły.

Rozalia U. klasa 2c
Maya Angelou "PhenomenalWoman" (fragment)

Ślicznotki próbują odkryć, gdzie leży mój sekret.
Do uroczej mi daleko, a już na pewno nie mam
predyspozycji do bycia modelką
Ale kiedy im tłumaczę,
Uważają, że kłamię.
Więc mówię,
Jest to w zasięgu moich rąk,
W rozpiętości moich bioder,
W krokach, które stawiam,
W grymasie moich ust.
Jestem kobietą
Zjawiskową.
Zjawiskowa kobieta,
To właśnie ja.

Zuzanna C. 2a
Filip Wyszyński, „Gdzie żyłem albo jak"
(fragment)

I grew up in the water and on the bridge.
So when I talk with someone,
I do an interview,
I am trying to find out everything.
Water and stone raised me.
I was at the seaside,
but I haven't seen the sea,
because I still had to look at you.
The whole sea sway like a car.
And everything that has happened,
happened even harder inside me.
So I do not know what should I do:
believe in God or be an adult?

Wyniki konkursu
Poezja w Siódemce



Mateusz G. klasa 2Gp
Audre Lorde "Coal" / „Węgiel"

Jam
Jest kompletną czernią, zrodzoną
Z czeluści Ziemi.
Wiele jest rodzajów wolności.
Tak jak diament wpada w uścisk ognia
Tak jak dźwięk przeradza sięw słowo, barwione
Przez tego, kto czym płaci za mowę.

Niektóre słowa sąwolne
Tak jak diament na szklanych oknach
Dźwięczą z hukiem przemijającego słońca
Są też słowa jak przybite zakłady
W dziurkowanej książeczce—płać, podpisz, porwij—
I przyjdźcie, którekolwiek chcą, wszystkie możliwości
A kikut zostaje
Źle wyrwany ząb z poszarpanym brzegiem.
Niektóre słowa żyjąw mym gardle
Wijąc się niczym żmije. Inne szukają światła
Krążą niby wędrowcy po mym języku
By wybuchnąć z mych ust
Wykluć się jak pisklęta.
Niektóre słowa
Mną poniewierają.

Miłość jest słowem innej wolności—
Tak jak diament wpada w uścisk ognia.
Jestem czernią, bo pochodzę z czeluści Ziemi
Uwierz mi na słowo, klejnotem w twym otwartym świetle.

Julia S. klasa 2d
Maya Angelou "PhenomenalWoman" (fragment)

Piękne kobiety dumają, gdzie mój sekret leży.
Nie jestem urocza, jako modelka nie mierzę
Lecz gdy próbujęwyjaśnić,
Żadna mi nie wierzy.
Mówię,
Że to w zasięgu mych rąk,
Bioder szerokości,
W rytmie mego kroku,
Ust całuśności.
Jestem kobietą
Fenomenalnie.
Fenomenalna kobieta,
To ja.



e względu na światową pandemię wszyscy uczniowie przezwiększą
część pierwszego semestru musieli spędzać czas na zajęciach

online, pozbawieni bliskiego kontaktu z przyjaciółmi i nauczycielami.
Na szczęście nie opuściła ich kreatywność i kontynuowali tradycję
robienia zdjęć klasowych! Jedni z humorem, drudzy tradycyjnie,
a jeszcze inni świątecznie, ale na pewno stworzyli przytulną atmosferę.

Nauczanie zdalne
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głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci trojga
Profesorów naszego Liceum. Zmarli Jerzy Jasiński, Teresa Łoś

i AlicjaWłoczka byli wieloletnimi
nauczycielami i wiadomość o ich
śmierci głęboko nas poruszyła.

Pan Jerzy Jasiński uczył języka
polskiego w LO nr VII w latach
1992-2019, był cenionym
Pedagogiem i lubianym Kolegą.

Pani Profesor Teresa Łoś uczyła historii w VII
Liceum Ogólnokształcącym na przełomie lat
70. i 80.

Pani ProfesorAlicjaWłoczka uczyła historii
i wos-u w latach 2006-2009.

Pożegnanie
Profesorów



rzeciego grudnia minęła kolejna rocznica tragicznej śmierci
prof. Stefana Bryły - twórcy pierwszego na świecie spawanego

mostu drogowego.

Ten pionier spawalnictwa został rozstrzelany przez okupanta
niemieckiego w grudniu 1943 roku za prowadzenie tajnego
nauczania akademickiego. Kontynuując cykl projektów
historyczno – informatycznych, pani Marta Drewniowska i pani
Grażyna Przybycień przygotowaływraz z klasą III h projekt
w postaci prezentacji uczniowskich, zatytułowany: „Polska Myśl
Techniczna”.

Rezultatem tego projektu są poniższe 3 prezentacje
multimedialne, dostępne do pobrania poprzez hiperłącze lub na
stronie internetowej szkoły.

Projekt „Polska Myśl
Techniczna”

http://www.lo7.wroc.pl/images/zalaczniki/zal7/prezentacja3.pptx
http://www.lo7.wroc.pl/images/zalaczniki/zal7/prezentacja2.pptx
http://www.lo7.wroc.pl/images/zalaczniki/zal7/prezentacja1.pptx


przyjemnością informujemy, że
Liceum Ogólnokształcące nr VII po raz kolejny

w rankingu "Perspektyw" zajmuje jedno z czołowych
miejsc.

Jesteśmy na piątym miejscu wśród liceów dolnośląskich, na
pięćdziesiątym dziewiątym miejscu w kraju w rankingu głównym
oraz na 51 miejscu w kraju w rankingu maturalnym. Zachowaliśmy
zaszczytny tytuł "Złotej Szkoły".

Szczegółowe wyniki rankingu dostępne na stronie perspektyw.

atury próbne na poziomie podstawowym, ze względów
pandemicznych, odbyły się online na platformie Teams w dniach

03-05 marca 2021 roku, według planu przygotowanego przez CKE.

Ranking
„Persperktyw” 2021

Próbny egzamin
maturalny

https://licea.perspektywy.pl/2021/rankings


nia 10 marca 2021 r., w tłusty czwartek w naszej szkole odbyła
się akcja charytatywna „Kup pączka dla bączka” na rzecz

chorej na zespół Retta Marysi. Uczniowie może zrezygnowali
z pałaszowania kilku pączków, ale pomogli chorej Marysi i fundacji
„Zdążyć z pomocą”.

Tłusty Czwartek –
akcja charytatywna



wudziestego drugiego stycznia 1921 roku wWarszawie
urodził się Krzysztof Kamil Baczyński - poeta i żołnierz.

Jego wiersze należą do kanonu najwybitniejszych dzieł literatury
polskiej. Kochał życie, kochał ludzi, kochał poezję, kochał Polskę.
Zginął w czwartym dniu PowstaniaWarszawskiego wwieku
dwudziestu trzech lat. Dwudziestego drugiego stycznia 1975
roku, w 64. rocznicę urodzin Poety, dzięki zaangażowaniu pani
dyrektor Marii Osuch, VII LO przyjęło imię Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego.

Jesteśmy dumni, że nasza Szkoła może poszczycić się takim
Patronem! A to zobowiązuje!

Cześć Jego Pamięci!

Setna rocznica urodzin
K. K. Baczyńskiego



KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Trzeba umieć ludzi pokochać. . .

Trzeba umieć ludzi pokochać,
jeśli nie ogień, ustami wyrzucać jasność,
życie jak granat wybucha,
wybuchło, zgasło.
A tu by trzeba z desek prostych
dom, kościół, niebo drgające wznieść.
A tu posadzić żywicą dudniące sosny,
pod włosami ich, pod kwiatami
serdeczną gościć wieść.
A tu by dzbany oliwy słonecznej pełne
w rany otwartych warg podać,
w chałupin ciemnych trumny, w popiół
niech płynie niebios woda.
Tak z dłonią na salwie czerwonej
serce - człowieku - jak gołąb ginąc tłucze,
świat - gdzie spojrzysz jak ściana lodu czterostronny -
zabijać tylko, umierać uczy.
Krew upada jak dzwony z jękiem.
A ty stoisz, ręceś zadumał.
W głębokościach działa oślepłe:
ogień, ciemność, kurzawa, tuman.
Jeszcze by trzeba pokochać mocniej,
dech jak sztandar rozwinąć szerzej, jaśniej,
czas jak płomień pochłania,
pochłonął, gaśnie.
A ty stoisz, cieśla niemrawy,
stygną łuki wiatrów nietkniętych,
tężeją niebios białe ławy.
O boży cieślo! tnij raz jeszcze,
ze struga wiór jak grom się zwije,
już go chwytają, wzięli, unieśli,
upadł, przepalił serca - więc żyjesz.



Nauczanie zdalne
powodu pandemii ferie we wszystkich województwach odbyły
się w tym samym czasie, zaraz po zakończeniu przerwy

świątecznej, trwały do 17 stycznia 2021 roku. Po feriach, ze względu
na wysoką liczbę dobowych zachorowań na COVID, kontynuowana
była nauka zdalna.







• Narodowy Dzień Pamięci ŻołnierzyWyklętych •

• Dni Patrona w naszej szkole •

• La Francophonie •

• Nasza absolwentka •

• Projekt historyczno-informatyczny „Twarze Katyńskie” •

• XLIV Olimpiada Języka Niemieckiego •

• Wyniki szkolnego etapu konkursu „A piece of cake” •

• Spotkanie z p. Dariuszem Popielą •
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• Szkolny konkurs na najlepszą mowę motywacyjną •
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• Światowy Dzień Ziemi •

• Światowy Dzień Książki •
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• Dzień Polaków i Polonii za granicą •

• Rozstrzygnięcie konkursów fotograficznych •
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Marzec /
Kwiecień



tym roku po raz kolejny obchodzimyw kraju Narodowy
Dzień Pamięci „ŻołnierzyWyklętych”.

Z tej okazji nauczycielki historii: Katarzyna Moskwa i Grażyna
Przybycień przygotowały z klasami 2A i 2Ap projekt historyczno-
informatyczny zatytułowany „Wrocławskie Ślady Żołnierzy
Niezłomnych”.

Projekt w postaci prezentacji jest formą upamiętnienia zarówno
uczestników drugiej konspiracji niepodległościowej, czyli
antykomunistycznego podziemia w Polsce w latach 1944 -1956.
pomordowanych przez komunistyczny reżim, jak i miejsc, w
których możemy pielęgnować pamięć o Nich.

Dzień pamięci
Żołnierzy Wyklętych

http://ks.lo7.wroc.pl/images/nowe_grafiki/Prezentacje_historyczne/prez%20na%20his%20cmentarz.pdf
http://ks.lo7.wroc.pl/images/nowe_grafiki/Prezentacje_historyczne/Wiezienie_ul.kleczkowska.pdf


http://ks.lo7.wroc.pl/images/nowe_grafiki/Prezentacje_historyczne/OFIARY%20SYSTEMU%20KOMUNISTYCZNEGO.pdf
http://ks.lo7.wroc.pl/images/nowe_grafiki/Prezentacje_historyczne/Siedziba%20Informacji%20Wojskowej.pdf
http://ks.lo7.wroc.pl/images/nowe_grafiki/Prezentacje_historyczne/Siedziba-WUBP-Wroc%C5%82aw-ofiary-komunizmu.pdf
http://ks.lo7.wroc.pl/images/nowe_grafiki/Prezentacje_historyczne/Pomnik%20Rotmistrza%20Pileckiego.pdf


dniach 26.01.2021 – 2.03.2021 w naszej szkole trwały
Dni Patrona, które w tym roku miały formę konkursów

związanych z życiem i twórczością Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego. Ogłoszono następujące konkursy: plastyczny,
fotograficzny, na logo Dni Patrona, kaligraficzny, wiedzy o życiu
i twórczości K. K. Baczyńskiego. Koordynatorki Dni serdecznie
dziękują wszystkim uczestnikom za chęć wzięcia udziału
w wydarzeniu, wartościowe prace i wysiłek włożonyw ich
wykonanie.

Poniżej zamieszczamywyniki i wybrane prace

KONKURS PLASTYCZNY
I miejsce Carmen Sobutka 2Bp3 78 pkt.
II miejsce HannaWójcik 2Bp3 77 pkt.
III miejsce Julia Kreis 2D 72 pkt.

KONKURS NA LOGO DNI PATRONA
I miejsce MartynaWalczak kl. 3H 14 pkt.
II miejsce Karolina Łaczmańska kl. 1A 12 pkt.
III miejsceWojciech Szynalski kl. 3H 6 pkt.

Dni patrona w LO VII



KONKURS FOTOGRAFICZNY
Wyróżnienie:
Aleksandra Bienias kl. 2Bp3,
Anastasia Morhunowa kl. 1C.

KONKURS KALIGRAFICZNY
I miejsce Julia Kreis kl. 2D 52 pkt.,
II miejsce Kinga Kniter kl. 2D 51 pkt.,
III miejsce Carmen Sobutka kl. 2Bp3 50 pkt.

KONKURS K. K. BACZYŃSKI - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
I miejsce ex aequo Hanna Chmielewska i Milena Pawłowska kl. 1D,
II miejsce Julita Kołodziejska kl. 1B2.

W Dniach Patrona wzięli też udział uczniowie z  klas 3B1, 3C i 3F
pod opieką p. Grażyny Przybycień wykonali "Kartki z kalendarza"
związane z postacią K. K. Baczyńskiego. Oto kilka spośród
przygotowanych prac:



Informacja na stronie
PolitechnikiWrocławskiej

czniowie klas naszego Liceum, w których nauczany jest język
francuski, postanowili przybliżyć społeczności szkolnej Święto

Frankofonii i z tej okazji przygotowali wiele ciekawych projektów na
temat kultury i cywilizacji krajów francuskojęzycznych.

asza absolwentka Julia Lenczewska (matura 2015, klasa 3g)
zajęła II miejsce w prestiżowym ogólnopolskim konkursie

im. Józefa Marcinkiewicza na pracę magisterską zmatematyki.

Cieszymy się z osiągnięć naszych Absolwentów, Julii oczywiście
życzymy błyskotliwej kariery naukowej.

• Quiz o Francji przygotowany przez Szymona Czerskiego z klasy 2D
• Informacja dot. Frankofonii, przygotowana przez dwie uczennice z 2Ep
• Wirtualna wycieczka po zabytkach Paryża, Julii Krawczyk z klasy 2Ep
• Wykonanie utworu "Ne me quitte pas" przez Julię Kreis z klasy 2D
• Wykonanie piosenki "Sous le ciel de Paris" przez Marię Kalinin z 2E
• Perkusja do utworu "Aux Champs - Elysees" - Jacek Kopaczewski z 2D.

La Francophonie

Nasza absolwentka

https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/nasza-studentka-laureatka-konkursu-na-najlepszy-dyplom-z-matematyki-11957.html
http://www.quizfrancja.cba.pl/
http://www.lo7.wroc.pl/plugins/content/pdf_embed/assets/viewer/pdfjs/web/viewer.html?file=%2Fimages%2Fzalaczniki%2Fzal7%2FFrankofonia.pdf
https://lo7wroc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/astefanczyk_lo7_wroc_pl/Eeu8zDw2RSlHhC4K1kXDHp0BrOWJt7vQDP4A7q43I2FPTA
https://lo7wroc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/astefanczyk_lo7_wroc_pl/Ef8MZ9IyP1tJuUd8cMOELgwBOb9TlfZ86EufbziE16BSZg
https://lo7wroc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/astefanczyk_lo7_wroc_pl/EYUhCzPBnJNCqchh3SisGH0By6SHbHlHQVUNuE2ZdlD6Lg
https://lo7wroc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/astefanczyk_lo7_wroc_pl/Eb8kRUJ64fVHri4hhKDiNXABX1U3DSl65yqldjAMJyMZOw


tym roku mija osiemdziesiąta pierwsza rocznica zbrodni
katyńskiej – wymordowania oficerów polskich wziętych do

niewoli przez Armię Czerwoną we wrześniu 1939 roku.

Sprawcą zbrodni było sowieckie NKWD. Pielęgnując pamięć
o tym tragicznym dla narodu polskiego wydarzeniu, panie
Marta Drewniowska i Grażyna Przybycień przygotowaływspólnie
z klasą 3H projekt historyczno-informatyczny zatytułowany
„Twarze Katyńskie”.

Projekt historyczno-
informatyczny

„Twarze Katyńskie”



radością informujemy, że uczniowie naszego liceum:
• Emilia Leineweber z klasy 2B1
• Theresa von Kap-herr z klasy 3c
• Oskar Lipiec z klasy 3a

zostali finalistami 44. Olimpiady Języka Niemieckiego.
Finał Olimpiady odbył się w dniach 27-28 marca 2021 r.
Gratulacje laureatom, finalistom oraz nauczycielom złożył Konsul
Generalny Republiki Federalnej Niemiec weWrocławiu pan Hans
Jörg Neumann, który podkreślił, że pomimo niekorzystnych
okoliczności w związku z pandemią, nauką zdalną, Olimpiada
odbyła się, a finalistki i finaliści, przygotowując się do kolejnych
etapów Olimpiady sprostali wszystkim bardzo wysokim
wymaganiom, co zasługuje na ogromne wyróżnienie. Szczególną
pochwałę oraz podziękowanie za trud i zaangażowanie pan
Konsul skierował do nauczycieli finalistów, którzyw tym obecnie
wyjątkowym dla nauczania czasie tak wspaniale przygotowali
uczniów do olimpiady.

Uczennicę Theresę von Kap-herr do olimpiady przygotowała Pani
Agata Kozal.

Uczennicę Emilię Leineweber oraz ucznia Oskara Lipca do
olimpiady przygotowała pani Sylwia Korus.

Finaliści XLIV
Olimpiady Języka

Niemieckiego



nia 26 marca w naszej szkole odbył się konkurs sprawdzający
wiedzę z angielskich idiomów – „A piece of cake”.

Po ogłoszeniu wyników do kolejnego etapu dostała się uczennica
klasy 2 Cp – Natalia Puciłowska. Dziękujemywszystkim chętnym
za udział!

Wyniki szkolnego
etapu konkursu
„A piece of cake”



poniedziałek 12 kwietnia uczennice i uczniowie klasy 2Bp1
wzięli udziałw spotkaniu z p. Dariuszem Popielą - kajakarzem

górskim, czterokrotnym medalistą mistrzostw świata, dwukrotnym
mistrzem Europyw kajakarstwie slalomowym oraz
współzałożycielem Fundacji Rodziny Popielów „Centrum”
powstałej w 2018 roku.

Głównym celem Fundacji jest realizacja projektu „Ludzie, nie liczby”
– imiennego upamiętnienia ofiar Zagłady oraz propagowaniawiedzy
i przywracania pamięci o mniejszościach narodowych, etnicznych
i religijnych zamieszkujących terenyPolski w ujęciu historycznym
i współczesnym.

Podczas spotkania młodzieżmiała okazję posłuchać nie tylko
o wyzwaniach sportowych ale także o wyzwaniach związanych
z działaniami na rzecz przywracania pamięci o żydowskich
społecznościach.

https://centrumfundacja.pl/kroscienko

Spotkanie z panem
Dariuszem Popielą

https://centrumfundacja.pl/kroscienko


ziewiętnastego kwietnia przypada rocznica wybuchu
powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego

zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego
powstania miejskiego w okupowanej Europie.

Nasza szkoła wzięła udział w akcji edukacyjno-społecznej
Żonkile przygotowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN. Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć",
które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę
dialogu ponad podziałami.

Rocznica powstania
w getcie warszawskim



reatywnie przeciw nienawiści to cykl warsztatów
realizowanych we wrocławskich szkołach

ponadpodstawowych. Uczniowie i uczennice biorą udział
w warsztacie składającym się z dwóch części: warsztacie
antydyskryminacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem
aspektów prawnych mowy nienawiści oraz pełnymwarsztacie
z kreatywnego pisania prowadzonym przez przedstawiciela
grupy Loesje Poland.

W październiku 2020 roku w warsztatach wzięła udział klasa 2Bp1
– ich twórcze hasła zostały właśnie opracowane graficznie
i zamieszczone na stronie organizatora warsztatów.
Projekt "Wrocławska Szkoła Otwarta i Wielokulturowa" jest
współfinansowany z budżetu GminyWrocławw ramach
Programu "Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego
2018-2022".

Poniżej prezentujemy efekty drugiego cyklu warsztatów z 2020r.

Warsztaty
„Kreatywnie przeciw

nienawiści”



ury konkursu „Share, inspire, make a difference”wybrało
najlepsze mowymotywacyjne.Gratulujemy wszystkim

uczestnikom. Wszyscy zasługujecie na duże brawa.
Umiejętność przemawiania, stanięcie oko w oko z kamerą, aby
przekazać winteresujący sposób ważne dla mówiącego treści jest
nie lada wyzwaniem.

Dziękujemy Wam za inspirujące prezentowanie swoich pasji,
fascynacji, przemyśleń i doświadczeń. Zwycięzcami konkursu są:

• 1 miejsce Natalia Askierko 2B2,
• 2 miejsce HannaWaszkiewicz 2H,
• 3 miejsce Karolina Hruszowiec 1B2.

Filmiki z nagraniami mów naszych wspaniałych motywatorów
dostępne są na stronie internetowej szkoły.

Wyniki konkursu na
najlepsząmowę

motywacyjną

http://www.lo7.wroc.pl/index.php/2014-09-12-18-38-46/1795-wyniki-szkolnego-konkursu-na-najlepsza-mowe-motywacyjna


wudziestego drugiego kwietnia na całym świecie
obchodzimy Dzień Ziemi. Święto zostało ustanowione przez

Organizację Narodów Zjednoczonych w 1971 roku.

W tym roku motywem przewodnim tego wydarzenia jest hasło
"Przywróć naszą Ziemię".

Z tej okazji uczniowie klas: IIG, IIDp przygotowali projekt
edukacyjny „Wpływ człowieka na środowisko – przywróćmy
naszą Ziemię”.

Światowy Dzień Ziemi

http://www.lo7.wroc.pl/images/nowe_grafiki/Dzien_Ziemi_2021/Wplyw_czlowieka_na_hydrosfere.1.pptx
http://www.lo7.wroc.pl/images/nowe_grafiki/Dzien_Ziemi_2021/Wplyw_czLowieka_na_hydrosfere2.pptx


http://www.lo7.wroc.pl/images/nowe_grafiki/Dzien_Ziemi_2021/Wplyw_czlowieka_na_atmosfere.1.pdf
http://www.lo7.wroc.pl/images/nowe_grafiki/Dzien_Ziemi_2021/Wplyw_dzialalnosci_rolniczej_na_srodowisko.pdf
http://www.lo7.wroc.pl/images/nowe_grafiki/Dzien_Ziemi_2021/Wplyw_transportu_i_turystki_na_srodowisko.pptx
http://www.lo7.wroc.pl/images/nowe_grafiki/Dzien_Ziemi_2021/Wroclaw_-_wplyw_dzialalnosci_czlowieka_na_hydrosfere.pptx
http://www.lo7.wroc.pl/images/nowe_grafiki/Dzien_Ziemi_2021/Zerowa_emisja_CO2.pptx


zy lekcje w pandemii mogą być ciekawe i urozmaicone?

Oczywiście!

Klasa 2Ap uczciła Dzień Książki i PrawAutorskich lekcją języka
polskiego poprowadzoną w towarzystwie PaniWioletty
Maciejewskiej. Rozmawialiśmy o poziomie czytelnictwa w Polsce,
o zaletach czytania oraz polecaliśmy książki warte uwagi.
Wkrótce kilka recenzji pojawi się na naszej stronie internetowej.
Zachęcamy do czytania i czytamy!

Światowy dzień książki
i praw autorskich



sobotę 24 kwietnia 2021 r. odbyły się Dni Otwarte szkoły.
Te również odbyły się w sposób zdalny. Aktualni uczniowie

naszego liceum czekali na platformie Teams na przyszłych
kandydatów od 10:30.

Drzwi Otwarte



okazji obchodzonego od kilkunastu lat Dnia Polonii i Polaków
za Granicą klasa 3H, pod opieką pań Marty Drewniowskiej

i Grażyny Przybycień, przygotowała projekt historyczno-
informatyczny zatytułowany „Litwo Ojczyzno Moja – ślady
polskości w Wilnie”.

Dzień Polaków i Polonii
za granicą

http://www.lo7.wroc.pl/images/nowe_grafiki/Slady_polskosci/Prezentacja1.pptx
http://www.lo7.wroc.pl/images/nowe_grafiki/Slady_polskosci/Prezentacja3.pptx
http://www.lo7.wroc.pl/images/nowe_grafiki/Slady_polskosci/Prezentacja4.pptx
http://www.lo7.wroc.pl/images/nowe_grafiki/Slady_polskosci/Prezentacja2.pptx
http://www.lo7.wroc.pl/images/nowe_grafiki/Slady_polskosci/Prezentacja5.pptx


ozstrzygnięty został Szkolny Konkurs Fotograficzny z okazji
230. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Celem konkursu było:
• Propagowanie wiedzy na temat dziejów Konstutucji 3 Maja oraz
jej twórców.
• Pogłębianie historii miast.
• Rozwijanie zainteresowania fotografią jako jedną z form sztuki.

Pierwsze miejsce zdobyła Patrycja Pawlak uczennica kl. 1G,
której praca przedstawia ulicę Stanisława Małachowskiego we
Wrocławiu.

Wyróżnione zostały prace :
• Bartosza Kamińskiego ucz. kl. 2E,
• Anny Tompol ucz. kl. 2E.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Zwycięska praca wraz z
opisem dostępne na następnej stronie.

Rozstrzygnięcie konkursu
fotograficznego





race zostały ocenione przez nauczycieli i uczniów na grupie fb LO VII

• I miejsce Środek trójkąta — Piotr Oleszeski 2E,
• II miejsce Funkcja kwadratowa — Ela Rymarczuk 2Dp,
• III miejsce Najlepszej baletnicy nie przeszkadza okrąg u spódnicy

— WiktoriaWincior 3D.

• Wyróżnienie Romb — Patrycja Lewicka 2Ep

Wyniki konkursu
szkolnego „Matematyka

na fotografii”



Moi Drodzy! Maturzystki i Maturzyści!

Kiedy przed rokiem, również pisząc tekst na stronę Szkoły, bo
innej możliwości nie było, żegnałemWasze starsze Koleżanki
i Kolegów, nie przypuszczałem, że za rok w ten sam sposób będę
żegnał również Was. Niestety, tak się stało, co nie zmienia faktu,
że, mimo pandemii i jej konsekwencji, mimo braku możliwości
spojrzeniaWamw oczy i dodania otuchy przed maturą, jestem
z Wami. Jestem z Wami sercem i myślą, towarzyszącWamw tych
trudach, które przedWami. Jetem pewien, że czekająceWas
egzaminy okażą się zupełnie przyjazne i nie zaskocząWas
problemami nie do rozwiązania, a to dlatego, że jesteście do nich
znakomicie przygotowani. Wiem, że, zarównoWasz jak i Waszych
Nauczycieli, wysiłek musi zaprocentować powodzeniem.

Szkoda jedynie, że nie mogliśmy pobyć razem: Wy, Wychowawcy,
Nauczyciele i ja w przestrzeni jak najbardziej realnej, to znaczy
w codziennych szkolnych kontaktach, w czasie różnych
uroczystości, na studniówce! Na to nie ma rady! Ważne to, co
przedWami. Te trudne doświadczenia, które byłyWaszym
udziałem przez ostatni rok, potraktujcie również jako lekcję
odpowiedzialności za swój czas, który jestWam dany, raz i jedyny,
i który trzeba ukształtować w zmaganiu z rzeczywistością często
nieprzewidywalną!

List Pana Dyrektora do
Maturzystów



Wierzę, że wszystko, co przeżyliście w ciągu ostatnich trzech lat
w szkole i poza nią, ukształtujeWas jako mądrych i dobrych ludzi.
Ludzi odpowiedzialnych za siebie i innych, dojrzałych myślą
i sercem, niosących innym naręcza dobrych słów i czynów!

DziękujęWam, że byliście tu i teraz, realnie i on-line, stacjonarnie
i zdalnie, a wraz z Wami dziękujęWaszymWychowawcom
i Nauczycielom za trud dawaniaWamwiedzy, serca, otuchy
i pewności, że żaden wysiłek nie idzie na marne. Bo wszystko
kształtuje człowieka!

ŻyczęWam sukcesówwszelakich, naukowych i prywatnych, na
maturze i na studiach, ale też dobrych ludzi wokółWas i Dobra
w Was samych!

Powodzenia!
Leszek Duszyński



WPIS NA BLOGA:

Marcelina Oleśniewicz

2Bp2

Julia Kaczmarczyk

2Bp

Od wielu miesięcy z powodu pandemii mamy dużo ograniczeń w
codziennym życiu. Wszystkie dni zlewają się w jeden, trudno

znaleźć nam motywację do nauki i działania. Poniżej przedstawiamy
kilka sposobów, jak odmienić życie codzienne w czasach zarazy.

Wiktor Burba

2Bp

Nauczanie zdalne

https://eduwroclaw-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/wojora8523_edu_wroclaw_pl/Eef8NKu95GJNl8kMGA_g-8wBMKgL_6sixSdtlfHmsYut9Q?e=Bm07ke
https://eduwroclaw-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/wojora8523_edu_wroclaw_pl/EcMl7ZUOLAFPuaIArFaIa5gBOEaN0wOZapHtbpn6-kAzNg?e=a6hnEy
https://eduwroclaw-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/wojora8523_edu_wroclaw_pl/ESTKwGCttpFMk65sgr13PvwB0C2bxc6TlqcT3DcaY238Gw?e=qA0Gq8


Maja Hrynczyszyn
2Bp2
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ejm Czteroletni po burzliwej debacie trzeciego maja 1791 r.
przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do

historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą
w Europie ustawą regulującą organizację władz, prawa i obowiązki
obywateli. Jej celem było ratowanie Rzeczypospolitej po I rozbiorze,
przeprowadzonym przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.

27 kwietnia 1792 r. w Petersburgu przeciwnicy reform Sejmu
Czteroletniego pod hasłem obrony zagrożonej wolności zawiązali
konfederację przeciw Konstytucji trzeciego Maja. Przywódcy
konfederacji ogłosili jej akt w Targowicy.

Próba wprowadzenia konstytucji w życie została zniweczona już
w połowie 1972 r. wkroczeniem armii rosyjskiej w granice Polski.
Ostatecznie uchylił ją sejm grodzieński 23 listopada 1793 roku.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez klasę 2E
dosteępnej na stronie internetowej szkoły

Obchody 230. rocznicy
uchwalenia Konstytucji

Trzeciego Maja

https://docs.google.com/presentation/d/1dfccWuFpzBmIc7gr8NoEgZphwrbdG47c0-XSy23EuqQ/present




rzydziestego kwietnia odbyła się I Ogólnopolska Maturnocka –
internetowa transmisja powtórek do matury, którą mieli okazję

obejrzeć maturzyści z całej Polski.

Jednym z prelegentówwydarzenia była nauczycielka języka
polskiego z naszej Szkoły, p. Magdalena Fijarczyk, która w 20 minut
opowiedziała, co zrobić z utworami Jana Kochanowskiego
„na ostatnią chwilę”. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich
wystąpień na kanale organizatora Darka Martynowicza:

https://www.youtube.com/channel/UCVAbB4F0LC5Za3OA3il3Fag/videos

Wielka powtórka
z języka polskiego

https://www.youtube.com/channel/UCVAbB4F0LC5Za3OA3il3Fag/videos


sobotę, 8 maja 2021 r. o godz. 11:00, na CmentarzuWojennym
weWrocławiu miały miejsce uroczystości związane

z 76. rocznicą zakończenia II Wojny Światowej w Europie.

Po odegraniu hymnu państwowego, podniesieniu flagi państwowej,
przemówieniu gen. bryg. Dariusza Krzywdzińskiego, dowódcy
GarnizonuWrocław i Bogusława Szpytmy, wicewojewody
dolnośląskiego, ekumenicznej modlitwie za ofiary wojny, a później
odczytaniu apelu pamięci i oddaniu
salwy honorowej, złożono pod
pomnikiemwiązanki kwiatów.

Przedstawiciel naszej szkoły złożył
kwiaty i zapalił znicz na grobie
kontradmirała Stefana Frankowskiego.

Od 2009 roku nasza społeczność
szkolna opiekuje się mogiłą bohatera II
wojny, dowódcy Obrony Morskiej
PolskiegoWybrzeża we wrześniu 1939
roku. Kontradmirał umarł w niemieckiej niewoli w Bielawie w 1940
roku i tam został pochowany. W latach 70. jego szczątki zostały
złożone na CmentarzuWojennym na Grabiszynku weWrocławiu.

Rocznica zakończenia
II Wojny Światowej

w Europie



przyjemnością informujemy, że Maja Hrycyna i Agnieszka
Wrona, uczennice klasy 1B2 oraz Damian Grzywacz, uczeń

klasy 2B1, przeszli do etapu wojewódzkiego VI Ogólnopolskiego
Konkursu Krasomówczego Public Speaking Contest.

Konkurs organizowany jest w tym roku w formie on-line przez
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL.

Temat przewodni konkursu to: A climate change - a threat or an
opportunity?

Sukcesy naszej szkoły w
Ogólnopolskim Konkursie

Krasomówczym



rużyna Slakter av frosker, reprezentująca nasze liceum podczas
Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności, zdobyła II miejsce oraz

otrzymała Nagrodę im. Leonarda da Vinci za ryzyko podjęte przy
wyborze wyzwania naukowego.

Nasi uczniowie z klasy 2B2 Magdalena Kosmulska, Kalina
Domkowicz, Natalia Askierko, Aleksandra Grzeszkowiak, Izabela
Gajda oraz Maciej Pancewicz stanęli na wysokości zadania!
Uruchomili swoją kreatywność, spędzili wiele godzin na planowaniu
i wykonaniu wyzwania oraz pokonali wszystkie trudności, które
stanęły na ich dorodze. Trenerem grupy była pani Agata Ścisłowska.

II miejsce
w Ogólnopolskiej

Olimpiadzie Kreatywności



zesnatego czerwca 2021 r. 32 uczniów naszej szkoły wzięło udział
w II etapie konkursu Bóbr – Bóbr-MAP. Jednym z celów tego etapu

konkursu Bóbr jest szansa na wzięcie udziału w obozie treningowym
projektu MAP (Mistrzowie w Algorytmice i Programowaniu),
organizowanym latem 2021. Udział w obozie będzie formą nagrody
w konkursie. Do udziału w obozie zaproszonych zostanie od 50 do 100
uczniówwyróżnionych w konkursie.

Zarówno sam konkurs, jak i organizowany obóz letni, stanowią świetną
okazję do uzupełnienia i rozwoju wiedzy oraz umiejętności
informatycznych z perspektywy zdawania matury z informatyki
i wyboru dalszego kształcenia na studiach o specjalnościach
informatycznych.

Koordynatorem konkursu w LO nr VII była pani Marta Drewniowska.

I Edycja konkursu
Bóbr–MAP



czwartek, 17 czerwca 2021 r., zakończył się trwający od
listopada projekt “Spotkania ze sztuką i historią”.

W ramach projektu trzy razyw miesiącu w czwartkowe popołudnia na
Teamsie, prezentowałyśmywybrane stolice europejskie (głównie), ich
historię, zabytki i związanych z nimi artystów. W naszych wirtualnych
podróżach towarzyszyło nam niespodziewanie wiele osób – uczniów
naszej szkoły i liceum nr IV a także absolwentów, przyjaciół i członków
rodziny. Choć przygotowywanie kolejnych prelekcji zabierało sporo
czasu i energii toWasza obecność i zainteresowanie dodawało nam
skrzydeł. Wiemy, że niektórzy z Was zasiadali przed monitorem ze
swoimi rodzicami – to dla nas wielki komplement. DlaWas warto było
zarwać niejeden wieczór by przygotować wystąpienie. Dziękujemy
Wam za pozytywną energię bo w tym trudnym czasie pandemii była
ona dla nas niezwykle cenna. Mamy nadzieję, że nasze opowieści
skłoniąWas do podróży zarówno dalekich jak i tych bliższych
a podczas swoich peregrynacji odnajdziecie okruchy dawnych
wydarzeń, cienie ludzi, którzy niegdyś żyli i pokrytego patyną czasu
piękna, o którychWamwspominałyśmy. Dla nas wielką nagrodą są
Wasze komentarze, które umieszczaliście w majowej ankiecie. Na
pewno od następnego roku szkolnego wrócimy do naszych spotkań,
o ich tematyce i terminach odpowiednio wcześnie wszystkich
chętnych powiadamiając. A na razie do zobaczenia i Bon Voyage!

Agata Rusnak-Kozłowska i Katarzyna Moskwa

Projekt edukacyjny
„Spotkania ze sztuką

i historią”



d 15 maja 2021 roku uczniowie wrócili do nauczania hybrydowego,
a od 29 maja wszystkie klasy rozpoczęły naukę stacjonarnie, stało

się to po 31 tygodniach pracy zdalnej, trwającej od 26 października
2020 roku. Przez niemal 130 dni uczniowie „Siódemki", zamiast do
podążać do szkoły, zasiadali przy biurkach w swych domach. Oznaczało
to rozłąkę z rówieśnikami i nauczycielami. Z czasem jednak zauważyć
można było pozytywne aspekty sytuacji, między innymi brak
uciążliwych dojazdów i ciepłą herbatę w przerwach. Był to jednak czas
przede wszystkim zmian, bo choć materiał do nauki był ten sam, to
wszystko - od testów do sprawdzania obecności - uległo zmianie. Gdy
już zdążyliśmy się do tego wszystkiego przyzwyczaić, musieliśmy
wrócić do szkoły. Być może właśnie z tego powodu obawialiśmy się
nadmiernego testowania naszej wiedzy.

Powrót do nauczania
stacjonarnego
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https://www.youtube.com/watch?v=xvFZjo5PgG0



