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Rozpoczęcie roku szkolnego 

2021/2022 

 Dnia 1 września 2020r. 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  
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 
zasady wprowadzone w szkole związane 
z epidemią. 



Wielki finał piątej edycji 

konkursu „Piece of Cake” 

 27 września w naszej szkole odbył się  

Wielki Finał piątej  edycji  międzyszkolnego  

konkursu  na  temat znajomości przysłów angielskich  

pt. "A Piece of Cake". O główną nagrodę, ufundowaną 

przez Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego  

nr VII, dzielnie walczyło 10 finalistów z pięciu 

wrocławskich liceów. Najlepsza okazała się uczennica 

z "Siódemki": Natalia Puciłowska, Natalia Krauze  

z Zespołu Szkół nr VIII była druga,  

a trzecie miejsce zajęła Kaja Leśniewska  

z LO nr V. Wszyscy uczestnicy wykazali się 

doskonałą znajomością angielskich przysłów, a przy tym 

świetnie się bawili! 



Prelekcja na temat 

odpowiedzialności 

nieletnich 

 W dniu 16 września.2021r. , o godzinie 08.25,  

w auli Liceum Ogólnokształcącego nr VII we Wrocławiu 

odbyła się prelekcja na temat: 

„Małoletni – nieletni – młodociani, czyli kilka słów 

o odpowiedzialności karno-prawnej młodzieży”, 

którą wygłosił pan Aleksander Samek, kurator sądowy 

i kierownik I Zespołu Kuratorów Sądowych Sądu 

Rodzinnego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu. 

W spotkaniu wzięli udział uczniowie pierwszych 

i drugich klas naszego liceum. Zostali oni zapoznani 

z problematyką odpowiedzialności karnej nieletnich 

i  małoletnich  za  czyny  zabronione  prawem  oraz 

przestępstwa. Jednym z ciekawszych wątków prelekcji, 

budzących największe zaskoczenie wśród młodzieży, było 

uświadomienie faktu, że poza realizacją obowiązku nauki 

w szkole na osobie nieletniej ciąży chroniony przepisami 

prawa obowiązek uczestnictwa w pracach domowych 

i dbania o dobrostan rodziny. Jest to powinnością nie tylko 

rodziców  i  osób  dorosłych,  ale  wszystkich  członków 

rodziny, także dzieci i młodzieży! 





Debata Oxfordzka 

w ramach DFN z udziałem 

naszych uczniów 

 W poniedziałek 20 września 2021r., w ramach XXIV 

edycji Dolnośląskiego  Festiwalu  Nauki,  uczniowie  klasy  3Ep   

Marta Żuchowska, Maciej Limanowski 

i Wojciech Słotwiński wzięli udział w debacie oksfordzkiej, której 

tematem było pytanie: „Dokąd zmierza sztuczna inteligencja?” 

Przeciwnikami naszej drużyny były uczennice 

z II LO im. Ks. Hugona Kołłątaja z Wałbrzycha. Debata odbyła się 

w audytorium Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej  

i transmitowana była online na kanale YT Festiwalu. 

Nasi uczniowie w czasie debaty bronili tezy: „Sztuczna inteligencja 

poprawi życie  ludzi”, natomiast ich adwersarze bronili opinii: 

„Sztuczna inteligencja negatywnie wpłynie na życie ludzi”. Debatę 

prowadził prof. Piotr Lewiński, 

z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wysiłki 

obu  drużyn  oceniała  Rada  Mędrców,  złożona  z  rektorów 

wrocławskich uczelni wyższych oraz naukowców zajmujących się 

zagadnieniem sztucznej inteligencji. 



Debata oksfordzka jest debatą akademicką i polega 
na   obronie   przez    dwie   drużyny   jasno 
sformułowanych,  przeciwstawnych  tez  i  przebiega 
według wedle ustalonych reguł. Podczas niej kolejno 
przedstawiciele  obu  drużyn  wygłaszali  tezy  lub 
zadawali  pytania  do  tez  adwersarzy.  Cała  debata 
trwała  70   minut.  Nasza  drużyna   ostatecznie 
nieznacznie   uległa   uczniom   z   Wałbrzych 
stosunkiem punktów 294 do 312. 

W konkluzji, po werdykcie Rady, jej członek Rektor 
Uniwersytetu Wrocławskiego JM Prof. Przemysław 
Wiszewski pogratulował uczestnikom argumentacji 

i kultury słowa w czasie debaty, żywiąc pragnienie, 
by uczestnicy wszelkich debat publicznej wzorowali 
się na ich retoryce i używanej argumentacji.  
Życzył także  uczestnikom  większej  odwagi  
w  życiu publicznym i szkolnym. Dla uczestniczących  
w debacie reprezentantów naszego Liceum była to  
bez wątpienia niezwykła przygoda intelektualna, 
przedsmak studiów i toczącego się podczas ich 
trwania życia naukowego. 



Projekt Erasmus+ 

„Save our Sphere” 

W dniach 26 września-2 października 2021r. odbył się wyjazd do 

stolicy Niemiec, Berlina, w ramach projektu Erasmus+ „Save our Sphere”. 

Pięć uczennic z naszej szkoły odwiedziło Melanchthon-Gymnasium 
w Berlinie, które zorganizowało spotkanie projektowe dla uczniów 

z Włoch, Polski, Litwy i Turcji. Przed południem uczennice brały udział 

w zajęciach i warsztatach, a resztę dnia mogły spędzić wraz ze swoim 
niemieckimi  partnerami.  W trakcie tego  tygodnia uczniowie  mieli  nie 
tylko szansę poznać młodzież ze szkoły niemieckiej, lecz również z innych 
szkół partnerskich. Pierwszego dnia przywitano nas występem szkolnej 
orkiestry. Później  uczennice  miały okazję  poznać  innych uczestników 
wymiany  dzięki  przygotowanym  przez  nich  prezentacjom  oraz 
uczestniczyć  w  lekcjach  wraz  ze  swoim  gospodarzami  z  Niemiec. 
Następnego dnia zostaliśmy podzieleni na grupy, aby w mniejszym gronie 
zaprojektować logo projektu. W piątek odbyła się prezentacja wszystkich 
projektów i wybór najlepszego. 

W  środę,  zamiast  zajęć,  odbyła  się  wycieczka  po  centrum  stolicy – 
pomimo  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych,  udało  nam  się 
zobaczyć  najsłynniejsze  miejsca  w Berlinie: wieżę telewizyjną, ratusz, 
Bramę Brandenburską oraz Futurium – nowoczesne muzeum poświęcone 
wyzwaniom przyszłości – klimatowi, mieszkalnictwu, żywności 

i technologii. Następnego dnia odbyły się warsztaty na temat segregacji 
śmieci  oraz  zmiany  klimatu.  Pracując  w  międzynarodowych  grupach, 
uczniowie dowiedzieli się, jak prawidłowo segregować śmieci, co możemy 
zrobić, aby to  ulepszyć oraz jak możemy się przyczynić  do ochrony 
środowiska. W trakcie wycieczki uczniowie odwiedzili również Gärten der 
Welt („Ogrody Świata”) – ogród botaniczny o powierzchni 43 hektarów, 
gdzie można podziwiać ogrody stworzone według różnorodnych koncepcji 
z wielu regionów świata. W piątek wystąpił przed nami szkolny chór, 
prezentując kilka utworów. Odbyło  się  również rozdanie certyfikatów 
i  oficjalne  podziękowanie.  Wykonano  również  pamiątkowe  zdjęcia. 
Następnego dnia około godziny 15 wróciłyśmy do Wrocławia. Wyjazd  
w ramach projektu Erasmus+ stanowił dla uczestników idealną okazję 
do poznania wielu fantastycznych osób, odwiedzenia interesujących 
miejsc, szlifowania języka angielskiego, a także poznania zwyczajów 
panujących w niemieckich rodzinach. 





Dulszczyzna na scenie, 

czyli szkolne 

Narodowe Czytanie 

 Lekturą tegorocznego  Narodowego 

Czytania była  tragifarsa  Gabrieli  Zapolskiej   
pt.  "Moralność pani Dulskiej". 

Uczniowie  klasy  3Ap  wraz  z  wychowawczynią 
Agatą Ścisłowską przygotowali teatralną wersję tego 
dzieła.   Scena   w   auli   stała   się   iście 
mieszczańskim  salonikiem,  w  którym  uczniowie 
wraz z nauczycielami odegrali  wybrane fragmenty 
"Moralności  pani  Dulskiej".  Fantastyczne  stroje, 
dbałość o  rekwizyty oraz doskonale przygotowana 
scenografia  sprawiły,  że  uczestnicy  wydarzenia 
przenieśli  się na chwilę do Lwowa na przełomie 
XIX i XX wieku. Zdecydowanie prym wiodła pani 
Wioletta Maciejewska w roli tytułowej Dulskiej oraz 
papuga pani Magdaleny Fijarczyk – Zenek. 

Uroczystość  uświetnił   słowem   wstępnym   pan 
dyrektor  Leszek  Duszyński.  Dziękujemy  Panu 
Dyrektorowi  za  wspaniały  wykład,  który  wyjaśnił 
okoliczności powstania utworu  oraz wprowadził  
w tematykę  społeczną  ówczesnych  czasów.  
Żywimy nadzieję, że za rok również będziemy 
mogli cieszyć się Pana wypowiedzią. 

A co wymyślimy za rok? Któż to wie? Zapraszamy 
już dziś! 





Lekcja poetycka 

z Urszulą Zajączkowską 
Jedna   z   najwybitniejszych   polskich 

współczesnych poetek zawitała do naszej szkoły 
w ramach 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu 
Poezji Silesius. 

Klasa 3Ap oraz 3Bp2 wzięły udział 

w  fascynującej  lekcji  poetyckiej  prowadzonej 
przez profesora Piotra Śliwińskiego. Uczniowie 
interpretowali utwory Urszuli Zajączkowskiej 

i mieli okazję dowiedzieć się, jak natura inspiruje 
poetkę.  Podróż  od  gałązki  po  drzewo  była 
fascynująca! 

Co kryje  w  sobie liść? Czy potrafi czuć? Jak 
przebiega    proces    twórczy?    Wspólne 
poszukiwanie odpowiedzi było inspirujące. 

Urszula Zajączkowska jest poetką, botaniczką 

i artystką wizualną. Studiuje wzrost, anatomię, 
ruchy roślin i ich śmierć. Wydała w 2014r. tom 
"Atomy", w 2017r. ukazał się tom "Minimum", 
a w 2020r. - "Piach". 

• 





"Siódemka" upamiętnia 

Tadeusza Różewicza! 

W setną rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza 

nasza szkoła włączyła się w wydarzenia poświęcone Poecie 

i upamiętniające Jego postać. W piątek 8 października 

2021r. - już po raz piąty - odbyło się wspólne czytanie 

wierszy Poety. Spotkanie otworzył Pan Dyrektor Leszek  

Duszyński, kierując słowo wstępne do zgromadzonych 

uczniów i czytając wiersz Tadeusza Różewicza. Następnie 

wybrane przez siebie wiersze  "Maga słowa" 

zaprezentowali uczniowie  klas I E, II D, III D, III Bp2. 

Organizacją   uroczystości  zajęła  się  klasa  I  E   wraz 

z nauczycielką języka polskiego p. Izabelą Chaszczowską. 



Ślubowanie uczniów 

klas pierwszych 

 Dnia 12pażdziernika  2021r.  odbyło  się ślubowanie.   

Z uwagi na wciąż występujące zagrożenie zakażeniem  wirusem 

SARS-CoV-2 to ważne wydarzenie  miało w tym roku kameralny 

charakter. 

Z każdej z pierwszych klas brało w nim udział trzech przedstawicieli, 

dyrektor którzy w imieniu reszty zespołu ślubowali na sztandar. Pan 

Leszek Duszyński w swoim wystąpieniu podkreślił rolę tradycji 

i znaczenie słów ślubowania. Oto jego tekst: 

"My, uczniowie i uczennice klas pierwszych VII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego uroczyście 

ślubujemy: 

- strzec honoru Szkoły, aby stać się godnymi jej szczytnych tradycji; 

-systematycznie pracować nad rozwijaniem własnej osobowości, 

talentów, pogłębianiem wiedzy i zainteresowań; 

- rozwijać w sobie postawę obywatelską szanując pracę innych ludzi 

i wnosząc swój wkład w życie Szkoły, środowiska i kraju; 

- być wiernym ideałom humanizmu i demokracji; 

- sumiennie przestrzegać postanowień Statutu i Regulaminu." 



Nagrody z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej 

 Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej Nauczyciele  naszego 
Liceum zostali uhonorowani 
nagrodami. 

Nagrodę Ministra Edukacji 

i Nauki otrzymał pan Leszek 
Duszyński - Dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego nr VII. 

Nagrodę Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty otrzymały: 

- pani Luiza Bakalarczyk, 

- pani Agata Kozal. 

Nagrodę Prezydenta Wrocławia 
otrzymały: 

- pani Marta Drewniowska, 

- pani Magdalena Prykowska. 



II Edycja Ogólnopolskiego 

Konkursu Informatycznego 

"Bóbr - MAP" 

30 września 2021r. odbyła się II edycja Ogólnopolskiego 

Konkursu  Informatycznego  Bóbr-MAP   (Mistrzowie  w  Algorytmice 
i Programowaniu). Głównym celem tego konkursu jest rozwój  
i  kształtowanie myślenia algorytmicznego, a współpraca  
z  projektem MAP ma prowadzić do osiągnięcia mistrzostwa  
w informatyce. Nagrodą w tym konkursie jest udział w projekcie 
Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu - MAP -  ważnej 
części Programu Rozwoju  Talentów   Informatycznych  na lata   
2019-2029. Udział ten będzie  realizowany poprzez zaproszenie do 
kółek projektu lub na  obóz naukowo-treningowy projektu MAP, który 
odbędzie  się nie później niż w marcu 2022 r.  
Uczniowie naszej szkoły, po raz kolejny, odnieśli  znaczące sukcesy  
i tym samym zakwalifikowali się do udziału w obozie.Wojciech Orański 
i Bartłomiej Stefański z klasy 3Hp  zostali laureatami III miejsca  
w Polsce, a Dominik Muc,  także  z klasy 3Hp zdobył wyróżnienie 
w tym konkursie. 

Zarówno sam konkurs, jak i organizowany obóz,  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. 



Odsłonięcie pomnika 

poświęconego Nauczycielom 

i Pionierom Oświaty Dolnego 

Śląska 

 23 października 2021r., przy Liceum Ogólnokształcącym 

nr VII we Wrocławiu, odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika 

poświęconego Nauczycielom Tajnej Organizacji Nauczycielskiej  

i Pionierom Oświaty Dolnego Śląska. Uroczystość odbyła się  

z inicjatywy Wrocławskich Oddziałów Związku Nauczycielstwa 

Polskiego z udziałem zaproszonych gości, m.in. wieloletniego 

przewodniczącego Klubu TON Ireneusza Bartosika, Prezesa ZNP 

Sławomira Broniarza i Prezes Okręgu Dolnośląskiego ZNP 

Mirosławy Chodubskiej. 

 





Projekt Erasmus + 

„Eat well, move more, 

live better” 

 W dniach 24-30 października 2021r. 

odbyła się tygodniowa wymiana uczniowska  

w ramach projektu Erasmus+  

„Eat well, move more, live better”. 

W projekcie wzięło udział pięć uczennic  

z naszej szkoły! 
 



Akcja "Pamiętamy 

o zapomnianych" 

 We wtorek, 26 października 2021r., 

już po raz kolejny przez Dniem Wszystkich 

Świętych i Dniem Zadusznym  uczniowie 

zorganizowali akcję porządkowania 

zapomnianych mogił. Wolontariusze   naszej   

szkoły   pod   opieką pedagoga szkolnego 

porządkowali zaniedbane, opuszczone groby  

na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. 

Wszyscy pracowali z wielkim zaangażowaniem, 

na  koniec  zostały  zapalone  znicze,  na  znak 

naszej pamięci. Dzięki  tej  inicjatywie  

uczniowie  podtrzymują szacunek  dla  tradycji  

i  poszanowania  miejsc pamięci o zmarłych. 



Listopad/Grudzień 
• Międzyszkolne zawody strzeleckie 

–Puchar Dyrektora Technikum nr 15 

• Akcja „Siódemka z Hospicjum” 

• Obchody Dnia Niepodległości w naszej szkole 
• Finał strefy wrocławskiej Licealiady 

młodzieży w badmintonie 

• Laureaci "Maga Słowa" 

• „Czytanie. Różewicz” – fotoreportaż 

z wydarzenia 

• Projekt „Śladami Krzysztofa  
Kamila Baczyńskiego po Warszawie” 

• Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny 

• Międzyszkolne Zawody Strzeleckie Szkół 
Ponadpodstawowych Dolnego Śląska 

• Szkolnym projekt historyczno – informatyczny 
„Skalpel Medei” 

• Zagraniczni Goście 

• "SERCE" na nakrętki 
• Finał Dolnośląski Licealiady w badmintonie 

chłopców 

• Sukcesy w pływaniu 

• Świąteczny koncert "Siódemki" 

• Wigilia dla zwierząt 

• Zawody Strzeleckie o Wielką Bombkę Wigilijną 

• " Opowieść wigilijna" 



Międzyszkolne zawody 

strzeleckie – Puchar 

Dyrektora Technikum nr 15 

 Dnia 3 listopada 2021r. odbyły się Międzyszkolne Zawody 

Strzeleckie Szkół Ponadpodstawowych Dolnego Śląska z karabinu 

pneumatycznego o Puchar Dyrektora Technikum Nr 15 z okazji Święta 

Szkoły.  Zawody były I rundą Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej 
Szkół Ponadpodstawowych Dolnego Śląska z przyrządów otwartych 
(muszka szczerbinka). 

Szkołę naszą reprezentowała drużyna w składzie: 

• Anastazja WIDLICKA kl. 1F 

• Zofia SUWAŁA kl. 1I 

• Mateusz JAKUBÓW kl. 1F 

• Michał PĘDZISZ kl. 3Hp 

• Jan  RULIŃSKI kl. 3A  

Pierwsza runda zawodów strzeleckich z przyrządów otwartych  

w roku szkolnym 2021/2022 była szczególna, ponieważ odbywały się  

po prawie dwuletniej przerwie. Zawody odbyły się na dobrym poziomie 

strzeleckim i sportowym. Rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana. 

Reprezentacja naszej szkoły osiągnęła spory sukces, uzyskując wysokie 

wyniki. Pani Dyrektor Technikum Nr 15 podsumowała zawody, pogratulowała 

uczestnikom wysokich wyników, życzyła dalszych sukcesów, natomiast 

najlepszych zawodników i drużyny wyróżniła medalami, pucharami oraz 

dyplomami. W klasyfikacji indywidualnej chłopców uczeń Michał Pędzisz 

zajął IV miejsce i został wyróżniony dyplomem.W klasyfikacji drużynowej 

reprezentacja naszej szkoły po zaciętej, sportowej rywalizacji zajęła  

IV miejsce i również została wyróżniona dyplomem.Po pierwszej rundzie 

drużyna nasza zachowała szanse na końcowy sukces i uplasowanie się  

w pierwszej trójce najlepszych drużyn na koniec Ligi Strzeleckiej 2021/2022. 





Akcja 

„Siódemka z hospicjum” 

 Od spotkań kilku klas z przedstawicielką 

Hospicjum Bonifratrów im. św. Jana Bożego  

we Wrocławiu panią Agatą Wołk 3 listopada 2021r. nasza 

szkoła rozpoczęła akcję "Siódemka z hospicjum". 

Przyświecała nam myśl, że uda nam się realnie pomóc 

pacjentom tego ośrodka, jednocześnie zachęcając 

młodzież do wolontariatu i szeroko rozumianej pomocy 

bliźnim 



Obchody Dnia Niepodległości 

w naszej szkole 

 W przeddzień Narodowego Święta Odzyskania 

Niepodległości panie: Marzena Bieżuńska i Grażyna 

Przybycień przygotowały wraz z uczniami klas: 2B1, 2E, 

2H, 3Hp i 3Fp montaż słowno – muzyczny zatytułowany 

„Twarze Niepodległej”. Dopełnieniem obchodów 

rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

w naszej szkole była wystawa poświęcona wybitnym 

Polakom dwudziestolecia międzywojennego, czasem 

mało znanym lub zapomnianym i ich osiągnięciom 

zawodowym przygotowana przez uczniów klas: 2A, 

3A, 3Bp3, 3D, 3Fp, 3Gp i 3Hp oraz wystawa 

przygotowana przez IPN pt. "O Niepodległą.  

Rok 1914". Ekspozycja była  poświęcona Legionom 

Polskim. Prezentowane na wystawie fotografie 

i dokumenty pochodziły ze zbiorów Zakładu Narodowego 

im. Ossolińskich, Instytutu Józefa Piłsudskiego 

w Londynie oraz kolekcji prywatnych. 



Finał strefy wrocławskiej 

Licealiady młodzieży 

w badmintonie 

W poniedziałek 8 listopada 2021r. miał 

miejsce FINAŁ STREFY WROCŁAWSKIEJ 

LICEALIADY MŁODZIEŻY W BADMINTONIE. 

Naszą szkołę reprezentowali: Inga  Chowaniec (3Bp1), 

Zuzanna Ziaja (3B2),  Aleksandra Szram (1G), Kacper 

Krawczyk   (2B2),  Bruno  Okuniewski  (1F),  Ryszard 

Starzyk (2B1). 

Drużyna dziewcząt, w zaciętej walce, wywalczyła 

3 miejsce w turnieju. Drużyna chłopców wywalczyła 

2  miejsce,  ustępując tylko   jednej  drużynie podczas 

rozgrywek. Tym samym obie drużyny awansowały   

do dalszej części rozgrywek tj. do Finału Dolnośląskiego. 



Laureaci "Maga Słowa" 

 W XII edycji Konkursu 

Różewiczowskiego "Mag Słowa", 

zorganizowanego przez Liceum 

Akademickie Politechniki 

Wrocławskiej, laureatkami zostały: 

w sekcji recytatorskiej II miejsce 

zajęła Pola Polańska z kl. III D, 

w  sekcji   plastycznej  również  II 

miejsce  przypadło  w  udziale  Emilii 

Patli z kl. I H. Wyniki ogłoszono 

i   nagrody   wręczono   na   Gali 

Laureatów w dniu 9 listopada 2021 r. 



„Czytanie. Różewicz” – 

fotoreportaż 

z wydarzenia 







Projekt „Śladami Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego po 

Warszawie” 

 W dniach 18 – 19 listopada 2021r. klasa IIIEp 

pod opieką wychowawczyni i nauczycielki  

języka polskiego Izabeli Chaszczowskiej oraz 

nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie Piotra 

Szukiela zrealizowała projekt „Śladami Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego po Warszawie” w formie 

dwudniowej wycieczki do stolicy. Ideą projektu było 

poszerzenie wiedzy o życiu Patrona poprzez osobistą 

obecność w miejscach upamiętnień. Pierwszym punktem 

na trasie były Powązki Wojskowe – groby żołnierzy 

Szarych Szeregów, uczestników powstania oraz grób 

Baczyńskiego. Następnie uczestnicy projektu udali się na 

ulicę Bagatela, pod dom, w którym urodził się Krzysztof 

Kamil Baczyński, stamtąd przez plac Saski i Grób 

Nieznanego Żołnierza przeszli pod Pałac Blanka - 

którego nasz Patron bronił, walcząc w Powstaniu 

Warszawskim i gdzie zginął w pierwszych dniach 

Powstania, trafiony strzałem oddanym z okien północnej 

pierzei Teatru Wielkiego. pałacu uczniowie przeszli 

pierwsze miejsce powstańczego na nieodległe pochówku 

Spod podwórko, Krzysztofa Kamila (dziś nienoszące 

żadnych śladów wojennych wydarzeń, nowocześnie 

zabudowane).  



Kulminacją projektu była wizyta w Muzeum Powstania 

Warszawskiego i poszukiwanie w nim śladów Poety –  

jest ich tam kilka – Jego biogram ze zdjęciem, zdjęcie 

Baczyńskiego wśród innych  poetów – walczących z bronią  

w ręku w Powstaniu, dwa spośród dzieł plastycznych  

Patrona (jelonek i martwa natura z kwiatami) –  

Krzysztof Kamil był wybitnie utalentowany nie tylko literacko, 

także plastycznie. Żywa lekcja historii z pewnością zapadła  

w pamięci uczestnikom projektu. 



Ogólnopolski Konkurs 

Fotograficzny 

"BLEU BLANC ROUGE" 

 Maksymilian Lutnicki z klasy 3Ep oraz  

Jan Ginał z klasy 3Dp wzięli udział w Konkursie 

Frankofońskim "BLEU BLANC ROUGE", 

który łączy pasję do języka francuskiego  

i kultury ich zdjęć Francji z pasją  

do fotografowania. Zapraszamy do obejrzenia 

konkursowych!  



Międzyszkolne Zawody 

Strzeleckie Szkół 

Ponadpodstawowych 

Dolnego Śląska 

 Dnia  24  listopada  2021r.  odbyły  się  Międzyszkolne  

Zawody Strzeleckie Szkół Ponadpodstawowych  Dolnego Śląska  

z karabinu pneumatycznego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół  

Ekonomicznych i Administracyjnych z okazji 103. Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę. Zawody  były  II  rundą   

Międzyszkolnej  Ligi  Strzeleckiej  Szkół Ponadpodstawowych   

Dolnego  Śląska  z  przyrządów  otwartych (muszka-szczerbinka). 

Szkołę naszą reprezentowała drużyna w składzie: Jan Ruliński kl. 3A, 

Michał Pędzisz kl. 3Hp, Anastazja Widlicka kl. 1F,  

Mateusz Jakubów kl. 1F, Bianka Gruszecka kl. 1I, Zofia Suwała kl. 1I. 

Druga runda zawodów strzeleckich z przyrządów otwartych w roku 

szkolnym 2021/2022 przebiegła dla naszej drużyny wyjątkowo 

pomyślnie. Zawody odbyły się na wysokim poziomie strzeleckim 

i sportowym. Rywalizacja była bardzo zacięta. Miejsca poszczególnych 

drużyn decydowały się do ostatniego strzału w zawodach. 

Reprezentacja naszej szkoły osiągnęła wielki sukces, uzyskując najwyższe 

wyniki z wszystkich drużyn strzelających. Nauczyciel - trener z ZSEiA 

podsumował zawody, pogratulował uczestnikom wysokich 

wyników, życzył dalszych sukcesów, natomiast najlepszych zawodników  

i drużyny wyróżnił medalami, pucharami oraz dyplomami. 



W klasyfikacji indywidualnej chłopców 

Mateusz Jakubów zajął IV miejsce, a 

Pędzisz zajął V miejsce. Uczniowie 

Michał 

zostali 

wyróżnieni dyplomami. 

W klasyfikacji drużynowej reprezentacja naszej 

szkoły po zaciętej sportowej  rywalizacji zajęła 

I  miejsce  i  została  wyróżniona  wielkim 

pucharem  oraz  dyplomem,  a    uczniowie 

zostali wyróżnieni złotymi medalami. 

Po dwóch rundach rozgrywek drużyna nasza 

jest   w   czołówce,   co   pozwala   marzyć 

o końcowym  sukcesie w całej lidze strzeleckiej 

w roku szkolnym 2021/2022. 



Szkolnym projekt 
historyczno – informatyczny 

„Skalpel Medei” 

 Uczniowie klasy 1B1 pod opieką 

Pań: Marty Drewniowskiej i Grażyny 

Przybycień wzięli udział w szkolnym 

projekcie historyczno – informatycznym 

zatytułowanym „Skalpel Medei,  

czyli rzecz o starożytnej medycynie”. 

Tematyka tego przedsięwzięcia 

dotyczyła wiedzy medycznej  

w starożytnej Grecji, Rzymie  

i wybranych krajach starożytnego 

Wschodu. 

Uczniowie wykonali prace na lekcjach 

informatyki z wykorzystaniem 

wybranego oprogramowania. 



Zagraniczni Goście 

 W dniach od 21 do 27 listopada 2021r. miała 

miejsce tygodniowa wymiana ERASMUS+. 

Przywitaliśmy w naszej szkole gości z 4 różnych krajów. 

Głównym tematem wymiany były parki narodowe. 

Uczniowie mieli okazję zobaczyć wrocławski 

Rynek, Ossolineum czy chociażby Park Narodowy Gór 

Stołowych. 



"SERCE na nakrętki" 

 Nawet serce z metalu może być pojemne  
i czynić dobro! Tak właśnie dzieje się w przypadku 
specjalnych charakterystycznych czerwonych serc - 
pojemników na nakrętki, które zbierane są w celach 
charytatywnych, by   wesprzeć   czyjeś   leczenie   
lub   zakupić specjalistyczny  sprzęt.  Społeczność  
LO  nr  VII  we Wrocławiu to tacy ludzie z sercem 
na dłoni - zawsze chętni do pomocy! Na   początku   
września   2021r.   pani   Agata Kozal zwróciła się 
z pomysłem montażu pojemnika na nakrętki     
do  Dyrektora  szkoły  oraz  do  Rady Rodziców.   
Pan  Dyrektor  wyraził  zgodę,  rodzice  
z  Rady  Rodziców  nawiązali  kontakt z hospicjum 
oraz złożyli wniosek o zainstalowanie fundowanego 
przez Miasto serduszka w  okolicy  naszego  liceum   
i  10  grudnia  2021r.  na dziedzińcu zostało 
zamontowane SERCE. Nasza  szkoła  przystąpiła   
w tym roku  szkolnym do udziału   w  12.  edycji   
akcji   NAKRĘTKI  dla HOSPCJUM 2021/22, 
organizowanej przez Fundację Wrocławskie 
Hospicjum dla Dzieci. 





Finał Dolnośląski 

Licealiady Młodzieży 

w badmintonie chłopców 

 30 listopada 2021r. odbył się FINAŁ 

DOLNOŚLĄSKI LICEALIADY MŁODZIEŻY  

W BADMINTONIE CHŁOPCÓW.  

Naszą szkołę reprezentowali:  

Kacper Krawczyk, Ryszard Starzyk oraz Konrad 

Sielużycki. W zawodach brały udział trzy najlepsze 

drużyny z czterech stref Dolnego Śląska: legnickiej, 

jeleniogórskiej, wałbrzyskiej i wrocławskiej. 

Reprezentacja naszej szkoły wywalczyła 4 miejsce  

w zawodach, plasując się tym samym jako 4. najlepsza 

drużyna w województwie dolnośląskim. 



Sukcesy w pływaniu 

      2 grudnia 2021r. odbył się FINAŁ STREFY 

WROCŁAWSKIEJ LICEALIADY MŁODZIEŻY  
W INDYWIDUALNYCH ZAWODACH PŁYWACKICH. 

Udział wzięli w nim: Zuzanna Skoczyńska, 
Aleksandra Widawska, Marta Zakrzewska, 
Maciej Barcikowski, Wiktor Klekowski, Kacper Krawczyk, 
Aleksander Olejniczak, Bartosz Ożóg, Adam Pakulski, Jakub 
Tracz . 

 
Marta Zakrzewska w konkurencji 100m stylem grzbietowym 
stanęła na 3. miejscu podium w zawodach strefy wrocławskiej. 
Czwarte miejsca zajęli: Aleksandra Widawska w konkurencji 100m 
stylem grzbietowym oraz Wiktor Klekowski w konkurencji 50m 
stylem klasycznym. 

Owym osobom przyniosło to awans do szczebla wojewódzkiego. 

 
9 grudnia 2021r. odbył się zaś FINAŁ DOLNOŚLĄSKI 
LICEALIADY MŁODZIEŻY W PŁYWANIU 
INDYWIDUALNYM. 

 
Jeden z naszych uczniów – Wiktor Klepkowski osiągnął 
ogromny sukces, zajmując pierwsze miejsce w konkurencji 
przepłynięcia 50m stylem klasycznym, stał się tym samym 
mistrzem Dolnego Śląska. 

 
Marta Zakrzewska i Aleksandra Widawska zajęły 
odpowiednio 4. i 5. miejsce w stylu grzbietowym. 





Świąteczny koncert 

"Siódemki" 

 15 grudnia 2021r. miał miejsce świąteczny 

koncert "Siódemki". Nasza uzdolniona muzycznie 

społeczność prezentowała piosenki w klimacie 

świątecznym. Celem koncertu było zebranie funduszy 

na Dom Dziecka "Wiosna" w Krzydlinie Małej.  

Chętne klasy mogły przyjść i wpłacić symboliczna 

złotówkę. W rezultacie udało uzbierać się 607,11zł! 

Akcję wsparły nauczycielki matematyki Marta Kubiak 

i Jolanta Tarnowska oraz uczniowie: Jan Ginał (3Dp), 

Maria Maciejewska (3Bp2), Maja Cepuch-Orzechowska 

(2A), Marta Ładniak (3Bp3), Maja Juszczak (3Bp3), 

Faustyna Porzezińska (3A), Lena Byndas (1B2),  

Zuzanna Charęza (3A), Dominika Wierzbicka (3Ap), 

Olga Piwkowska (2D), Paweł Maciejewski (3Ap),  

Adam Brzózka (3Ep), Piotr Żmijewski (3Fp),  

Maciej Pancewicz (3B2), Karolina Kamińska (3Ap). 

Rodzice i uczniowie upiekli ciasta. 





Wigilia dla zwierząt 

 14 grudnia 2021r. odbyła się 

trzynasta coroczna wigilia dla zwierząt, 

przygotowana pod czujnym okiem pani 

Agaty Kozal. Niestety pandemia 

koronawirusa nie pozwoliła na pojawienie 

się ciast jak co roku,  

tym razem jednak zakupić można było 

książki. Dzięki kiermaszowi udało się 

uzbierać 1180,63zł. Całość pieniędzy została 

przekazana w styczniu do schroniska 

w Oławie. 



Zawody Strzeleckie 

o Wielką Bombkę Wigilijną 

 W dniu 16 grudnia 2021r. odbyły się Zawody 

Strzeleckie o Wielką Bombkę Wigilijną - Puchar Dyrektora 

LO nr IV z Okazji Święta Szkoły. Strzeleckiej przyrządów 

Zawody były trzecią rundą Międzyszkolnej Ligi Szkół 

Ponadpodstawowych Dolnego Śląska z zamkniętych 

(przeziernik). Szkołę naszą reprezentowała drużyna  

w składzie: Jan Ruliński kl. 3A, Zuzanna Charęza kl. 3A, 

Michał Pędzisz kl. 3Hp, Bianka Gruszecka kl. 1I, Zofia 

Suwała kl. 1I, Mateusz Jakubów kl. 1F, Anastazja Widlicka 

kl. 1F. Zawody toczyły się w zaciętej, ale sportowej 

rywalizacji. Poziom zawodów był bardzo wyrównany  

i wyjątkowo wysoki. Drużyna nasza dzielnie walczyła  

i odniosła spore sukcesy. W klasyfikacji indywidualnej 

dziewcząt Bianka Gruszecka zajęła III miejsce i została 

wyróżniona brązowym medalem, dyplomem oraz nagrodą 

rzeczową. W klasyfikacji indywidualnej chłopców  

Jan Ruliński zajął V miejsce i został wyróżniony dyplomem. 

W klasyfikacji drużynowej reprezentacja nasza zajęła 

zasłużone III miejsce i została wyróżniona pucharem, 

brązowymi medalami oraz dyplomem. 





"Opowieść wigilijna" 

 18 grudnia 2021r. miał miejsce debiut inscenizacji 

„Opowieści wigilijnej” przygotowanej przez klasę 1E.  

Całe przedstawienie jest efektem pracy klasy na zajęciach 

teatralnych. Tworzenie owej sztuki nadzorowała pani Izabela 

Chaszczowska 



Styczeń/Luty 

• Akcja " RODACY- 

BOHATEROM" 

• XVI edycja Międzynarodowego 

Konkursu "BÓBR" 

• Zawody strzeleckie o Puchar 

Dyrektora LO VII 

• Podsumowanie projektów 

wrocławskiego budżetu 

samorządów uczniowskich 

• 80 rocznica powstania 

Armii Krajowej 



Akcja 

" RODACY- 

BOHATEROM" 

 Nasza szkoła w tym roku 
wzięła udział  w  akcji  organizowanej  
przez Fundację Odra - Niemen 
„Rodacy  - Bohaterom”. 

Zebrane dary (artykuły żywnościowe 

i słodycze, artykuły chemiczne 

i  higieniczne)  zostały  dostarczone 
przed Świętami Bożego Narodzenia do 
siedziby Fundacji. Stamtąd 
wolontariusze  dostarczą  je  naszym 
Rodakom mieszkającym na Ukrainie, 
Litwie, Łotwie, Mołdawii oraz 

w  miarę  możliwości  także  Polakom 
żyjącym na Białorusi. 

Wszystkim  ofiarodawcom  serdecznie 
dziękujemy! 



XVI edycja 

Międzynarodowego 

Konkursu "BÓBR" 
 5 listopada 2021r. odbyła się XVI edycja 

Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr.  

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia 

algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja 

posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną 

wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach 

edukacyjnych. Posługiwanie się technologią niesie w sobie 

wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych  

i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy 

międzykulturowe i europejskie. Charakter zadań konkursowych 

ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. 

Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane  

z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy 

rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów. Niektóre zadania 

dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania 

użytkowego. Zadania często są związane również  

z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom 

wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia. 

Uczniowie naszej szkoły Wojciech Orański i Wojciech Kącki  

z klasy 3Hp zdobyli wyróżnienia w tym konkursie. 

Koordynatorem konkursu w LO nr VII i nauczycielką 

informatyki wyżej wymienionych uczniów jest pani  

Marta Drewniowska. 





Zawody Strzeleckie 

o Puchar Dyrektora 

LO VII 

   25 stycznia 2022r. odbyły się Zawody Strzeleckie 

o Puchar Dyrektora LO VII z Okazji Święta Patrona Szkoły. 

Zawody były czwartą rundą Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej 
Szkół Ponadpodstawowych Dolnego Śląska z przyrządów 
zamkniętych (przeziernik). 

Szkołę naszą reprezentowała drużyna w składzie: 

Jan Ruliński kl. 3A, 

Zuzanna Charęza kl. 3A, 

Michał Pędzisz kl. 3Hp, 

Bianka Gruszecka kl. 1I, 

Zofia Suwała kl. 1I, 

Mateusz Jakubów kl. 1F. 

W klasyfikacji indywidualnej dziewcząt Zofia Suwała  

zajęła V miejsce i została wyróżniona dyplomem. 
Bianka Gruszecka zajęła VI miejsce i została wyróżniona 
dyplomem. W  klasyfikacji   drużynowej  reprezentacja  nasza  
zajęła dobre IV miejsce i została wyróżniona dyplomem. 

Rozegrane zostały także Zawody Jednego Strzału. Szkołę 
naszą w tej konkurencji reprezentowała Zofia Suwała.  
Po wspaniałej  walce  uczennica  naszej  szkoły  
osiągnęła sukces, zajmując III miejsce i została wyróżniona 
brązowym medalem. 



Podsumowanie projektów 

wrocławskiego budżetu 

samorządów uczniowskich 

 27 stycznia 2022r. odbyło się 

podsumowanie projektów wrocławskiego budżetu 

samorządów uczniowskich. Udział wzięli w nim 

przewodniczący RSU – Piotr Maciaszek oraz 

członek RSU – Piotr Żmijewski. W ramach owego 

projektu powstało miejsce do odpoczynku  

tzw. „strefa chillu”, którą znaleźć można  

tuż przy sali 311 w budynku A. Uroczystość 

odbyła się w Ratuszu we Wrocławiu. Podczas sesji 

Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia 

reprezentantom wręczony został certyfikat udziału, 

a także omówiony został cały przebieg projektu  

i to co udało się dzięki niemu osiągnąć. 





80 rocznica powstania 

Armii Krajowej 

 W tym roku mija 80. rocznica powstania 

Armii Krajowej   –   siły   zbrojnej   Polskiego   

Państwa Podziemnego,  a  jednocześnie  

najliczniejszej  armii w okupowanej przez Niemców 

Europie. Z tej okazji uczniowie klasy 2D pod opieką 

pań Marty Drewniowskiej   i   Grażyny  Przybycień   

wzięli udział w  szkolnym  projekcie  historyczno – 

informatycznym zatytułowanym   „Kobiety   Armii 

Krajowej”.  Uczniowie  wykonali  prace  na  lekcjach 

informatyki    z    wykorzystaniem    wybranego 

oprogramowania. 



Marzec 

• Wrocławskie odchody Dnia 
Żołnierzy Wyklętych 

• Warsztaty programowania 
• Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych 

• Zawody Strzeleckie o Puchar 
Dyrektora LO XV 

• Informatory dla uczniów z Ukrainy 

• Gala XII Konkursu Świątecznego 

Niemieckojęzycznych Kolęd 

• Frankonia-Dzień Języka 
Francuskiego 

• Mobilna gra miejska 
Szpik up! 

• Gala laureatów zorganizowanych  
w czasie " Dni Patrona Szkoły" 

 
 



Wrocławskie obchody 

Narodowego Dnia 

Żołnierzy Wyklętych 

Ponieważ żyli prawem wilka 

Historia o nich głucho milczy 

Pozostał po nich w kopnym śniegu 

Ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy. 

Zbigniew Herbert 

Żołnierze 
konspiracji, o 

Wyklęci,  Niezłomni, żołnierze drugiej 

których społeczeństwo polskie  miało 

zapomnieć, a jednak pamięta. 

Ci, którzy przelewali krew w obronie naszej Ojczyzny, 

patriotyczną, przywiązaniem 

którzy charakteryzowali się niezłomną 

do 

postawą 

tradycji 

niepodległościowych. To rotmistrz Witold Pilecki, Danuta 

Siedzikówna „Inka”, major Adam Lazarowicz „Klamra” 

i wielu, wielu innych. 

Warto  też  pamiętać  o  ich  bliskich  -  dzieciach, 

współmałżonkach, rodzicach, rodzeństwie, którzy często 

także ponosili ofiary. 

1 marca 2022r. o godz. 11.00 na Cmentarzu Osobowickim 

we  Wrocławiu  rozpoczęły  się  uroczyste  obchody 

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 



Nasz poczet sztandarowy w składzie 

Lidia Drobiazko, Paulina Jakubowska, 

Karolina Marek, Lena Śnieżek 
i Maciej Pancewicz wziął udział 

w uroczystościach pod pomnikiem Ofiar 
Terroru Komunistycznego. 

Podczas uroczystości odśpiewano hymn, 
przemawiali przedstawiciele 
władz centralnych, 
samorządowych, kombatanci oraz 
wnuk majora Lazarowicza. Wspominano 

nie tylko żołnierzy Niezłomnych, ale 
również walczącą z Rosją Ukrainę. Modlono 

się za wszystkie ofiary terroru oraz o pokój 
w Europie i na świecie, a następnie 
odczytano Apel Pamięci oraz oddano salwę 
honorową. Obchody zakończyła ceremonia 
złożenia wieńców pod pomnikiem  
Ofiar terroru Komunistycznego (kwatera 
81A i 120). 





Warsztaty programowania 

 2 marca 2022r. miały miejsce w naszej szkole 

warsztaty z programowania. Prowadził je pan Radosław 

Błasiak założyciel Ligi Niezwykłych Umysłów,  

zaś uczestniczyła w nich klasa informatyczna – 3Hp. 

Uczniowie pod czujnym okiem prowadzącego rozwiązywali 

specjalnie przygotowane zadania oraz korzystali ze strony 

LNU. 



Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych 

 Ku pamięci tych, którzy stawiali opór przeciwko 

siłom sowieckim, 4 marca 2022r. odbył się apel 

przygotowany przez panią Marzenę Bieżuńską i panią 

Grażynę Przybycień oraz uczniów 1B1, 3Gp i 3Hp. Montaż 

słowno-muzyczny poświęcony był ppłk. Łukaszowi 

Cieplińskiemu. 



Zawody Strzeleckie 

o Puchar Dyrektora 

LO XV 

 W dniu 4 marca 2022r. odbyły się Zawody Strzeleckie 

o Puchar Dyrektora LO XV z Okazji Święta Patrona Szkoły. 

Opiekunem drużyny była pani Alicja Gabrek - nauczycielka WF. 

Szkołę naszą reprezentowała drużyna w składzie: 

Jan Ruliński kl. 3A, 

Anastazja Widlicka kl. 1F, 

Michał Pędzisz kl. 3Hp, 

Bianka Gruszecka kl. 1I, 

Zofia Suwała kl. 1I, 

Mateusz Jakubów kl. 1F. 

W klasyfikacji indywidualnej dziewcząt: 

Anastazja Widlicka zajęła VI miejsce i została wyróżniona 

dyplomem. 

W klasyfikacji indywidualnej chłopców Mateusz Jakubów zajął  

I miejsce i został wyróżniony złotym medalem oraz dyplomem. 

W klasyfikacji drużynowej reprezentacja nasza zajęła 

miejsce na podium, zdobywając III lokatę i została 

wyróżniona brązowymi medalami, pucharem oraz 

dyplomem. 





Informatory dla uczniów 

z Ukrainy 

 Uczniowie klasy 3Dp Magda Pluta 

i Jan Ginał   przygotowali   informatory   

dla uczniów z Ukrainy w języku 

ukraińskim, rosyjskim, angielskim  

i polskim. Magda  zebrała  informacje,  Jan  

zajął  się szatą graficzną, a w korekcie 

tłumaczenia ukraińskiego  i rosyjskiego  

pomógł Sasza Buryanenko, włączając się 

w ten sposób w  pomoc  nowo  przyjętym  

uczniom  - uchodźcom z Ukrainy. 



Gala XII Konkursu 

Świątecznego 

Niemieckojęzycznych Kolęd 

 W dniu 10 marca 2022r. odbyła się uroczysta  

gala wręczenia nagród laureatom międzyszkolnego  

XII Konkursu Świątecznego Niemieckojęzycznych Kolęd  

i Piosenek Świątecznych w Bibliotece Austriackiej  

we Wrocławiu. Organizatorami konkursu było Polskie 

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego i Szkoła 

Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie. 

Konkurs w formule online adresowany był do uczniów szkół 

podstawowych (klasy 4-8) i szkół ponadpodstawowych (liceum, 

technikum). Szkołę naszą reprezentowały Maja Juszczak  

i Natalia Potrzeba, uczennice klasy 3Bp3. Maja zaśpiewała  

w języku niemieckim kolędę pt. ,,Cicha noc”,  

Natalia natomiast wykonała piosenkę pt. ,,Mario, czy już 

wiesz?” Uczennice zaprezentowały bardzo wysoki poziom 

artystyczny i językowy, który został doceniony przez jurorów 

konkursu. Maja Juszczak zdobyła I miejsce, a Natalia Potrzeba  

II miejsce. Laureatki otrzymały dyplomy i atrakcyjne nagrody 

rzeczowe. Pani Renata Meller otrzymała podziękowanie 

i nagrodę książkową za przygotowanie uczennic do konkursu. 





Frankonia - Dzień 

Języka Francuskiego 





Mobilna gra miejska 

Szpik up! 
 Uczniowie naszego  liceum - Natalia Askierko  

i Maciej Pancewicz z klasy 3B2 stworzyli mobilną grę miejską 

Szpik up! Na ratunek! 26-27 marca 2022r. na wrocławskim 

Rynku będzie miała miejsce premiera mobilnej gry miejskiej 

Szpik up! Na ratunek!. Podczas rozgrywki uczestnicy zagłębią 

się w temat szpiku kostnego, poznają jego działanie, 

dowiedzą się nieco o nowotworach krwi oraz  dlaczego  dawcy  

szpiku  są  tak  ważni,  kto  może  nimi zostać  i jak wygląda 

przeszczep. Gra zawiera wiele zadań, dzięki którym dzieci  

i dorośli będą mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedzę,  

ale również wykazać się kreatywnością i aktywnie spędzić 

popołudnie. Dodatkowo, na miejscu będą czekali 

wolontariusze  fundacji DKMS, dzięki którym będzie można 

zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku.  

Dla graczy przygotowane będą też dodatkowe atrakcje  

i niespodzianki. Aby wziąć udział w grze, wystarczy mieć 

telefon lub tablet z zainstalowaną aplikacją ActionTrack,  

z dostępem do internetu i włączoną lokalizacją. Następnie 

zeskanować kod QR dostępny w punkcie startowym przy  

ul. Świdnickiej 8 we Wrocławiu, który pozwoli na 

uruchomienie gry. Mobilna gra miejska Szpik up! Na ratunek! 

Powstała w ramach olimpiady  Zwolnieni  z  teorii   

we  współpracy  z  Mediateką i fundacją DKMS. 



Gala laureatów konkursu 

zorganizowanego w czasie 

"Dni Patrona Szkoły" 

 23 marca  2022r. uczniowie  naszej  szkoły  
mieli możliwość   uczestniczyć   w   Szkolnym   
Konkursie Recytatorskim poezji Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego i poetów z Jego pokolenia. Był to jeden 
z konkursów uświetniających Dni Patrona 2022r. 

Laureatkami Konkursu recytatorskiego zostały: 

Aleksandrina Milewska z kl. IH – I miejsce, 

Joanna Gielniewska z kl. IH – II miejsce, 

Milena Pawłowska z kl. IID – III miejsce. 

O przyznaniu nagród zadecydowało jury w składzie:  
pani wicedyrektor Elżbieta Kurowska oraz panie 
Aleksandra Milewicz i Grażyna Przybycień. Wszystkie 
panie oraz organizatorka  Gali  pani  Izabela  
Chaszczowska  są współorganizatorkami Dni Patrona  
w naszej szkole. Laureatki  konkursu  wzięły  udział,  
wraz  z  innymi nagrodzonymi, w Gali Laureatów 
wszystkich konkursów zorganizowanych  w  czasie  
Dni  Patrona.  Gościem honorowym  Gali  Laureatów  
był  Dyrektor  LO  nr  VII Leszek   Duszyński.   
Wystąpienie   Pana   Dyrektora rozpoczęło  
uroczystość  wręczenia  nagród,  których fundatorem  
była  Rada  Rodziców  LO  nr  VII,  Patron Wydarzenia. 



Lista laureatów wszystkich konkursów w ramach 

"Dni Patrona Szkoły": 

Konkurs „Życie i twórczość K. K. Baczyńskiego” 

I m. Szymon Jarosz kl. 1E 

II m. Kinga Pocheć kl. 1B3 ex aequo Franciszek Pawlak 

kl. 1I 

III m. Karolina Stanik kl. 1E ex aequo Bartosz Kelar kl. 1I 

Konkurs fotograficzny 

I m. Patrycja Pawlak kl. 2G 

II m. Roksolana Ulicha kl. 2G 

III m. Julia Graczyk kl. 2C 

W Konkursie kaligraficznym nagrodzono prace 

Dominiki Chwalibóg z kl. 2D i Hanny 

Chmielewskiej    z kl. 2D. 

W  Konkursie  plastycznym  -  na  ilustrację  plastyczną 

wybranego wiersza K. K. Baczyńskiego nagrodzono pracę 

Aleksandry Graczyk z kl. 2I 

W konkursie na „Kartkę z kalendarza” I m. zajął Karol 

Jelonek z kl. 3A, II m. zajęli Kacper Brysiewicz i Igor 

Kociszewski z kl. 3G 

Galę prowadziły uczennice klasy IE Natalia Paterewicz 

i Nicoll Sawic. 
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• I miejsce uczennicy w konkursie fotograficznym 

•  Międzynarodowy Projekt 
"Rotary Hand Across Water" 

• Sukces ucznia w Międzynarodowym Konkursie 
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• Wykład historyczny "Kresowa Atlantyda" 
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• Zbiórka Darów dla Rodaków na Ukrainie 
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• Spotkanie z gośćmi z Wilna 

• Projekt "Patronki wrocławskich ulic" 

• Projekt "Matematyka w Lalce" 

• Konkurs "Austria – kraj i mieszkańcy" 

• I znów mamy sukces! 

• Dzień Ziemi i Dzień Wody 

• Konkurs Piosenki Angielskiej 



Zbiórka klocków Lego dla 

SP 116 dla uczniów z dziecięcym 

porażeniem mózgowym 

 Wolontariusze  z  LO  VII  przeprowadzili  

zbiórkę klocków LEGO dla uczniów z dziecięcym 

porażeniem mózgowym SP nr 116 we Wrocławiu. 

W szkole doszło do kradzieży oraz aktu wandalizmu, 

a  skradzione  zostały  między  innymi  klocki,  którymi 

bawiły się dzieci i które służyły do terapii. Przez miesiąc 

uczniowie naszej szkoły przynosili, w  ramach  zbiórki,  

zestawy  własnych  klocków,  wśród których  nie 

zabrakło dużej liczby nowych  kompletów. Jesteśmy 

dumni z tego, że akcja spotkała się tak dużym 

odzewem,  który  świadczy o  wielkiej  empatii  naszych 

uczniów i zrozumieniu głównego celu zbiórki. Warto 

zaznaczyć, że w tym miłym geście solidarności wzięło 

udział aż 43 uczniów wraz z rodzicami. 





Solidarni z Ukrainą 

W lutym 2022r. wybuchł konflikt ukraińsko -  

rosyjski, spowodowany barbarzyństwem 

rosyjskiej.  Liczna społeczność naszej 

władzy 

szkoły 

postanowiła wesprzeć naszych przyjaciół z zagranicy, 

wraz z panem dyrektorem Leszkiem Duszyńskim. 

Nasza szkoła ogłosiła liczne akcje charytatywne 

w celu wsparcia poszkodowanych wojną. 



I miejsce uczennicy LO VII 

w konkursie 

fotograficznym 

Oliwia Florek, uczennica klasy 3Ep, zajęła 

I miejsce w konkursie fotograficznym  

„Świat śniegu i lodu – edycja 2022”. 

Konkurs zorganizowany był przez Centrum 

Badań Polarnych przy Wydziale Nauk o Ziemi 

i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu. 

Jury miało bardzo trudne zadanie,  

gdyż na konkurs wpłynęło aż 760 (!!!) prac. 



Międzynarodowy Projekt 

"Rotary Hand Across Water" 

 Grupa uczniów z klas 3Bp1 i 3Bp3 wzięła 

udział w  międzynarodowym  programie  „Rotary  Hand  

Across Water”. Celem   programu   było   podniesienie   

świadomości i wyrobienie nawyków racjonalnego 

gospodarowania wodą. Jedna  z  uczennic  

zrelacjonowała  przebieg  projektu: 

„W  związku  z  faktem,  że  uprawa  roślin  w  wodzie  – 

hydroponika  –  zużywa  ponad  90%  mniej  wody   

niż tradycyjna hodowla w glebie, uznaliśmy, że jest  

to idealny przykład eliminacji strat wody. Podczas trwania 

programu mieliśmy   możliwość   uczestniczenia    

w   warsztatach prowadzonych przez Centrum Odra. 

Każdy z uczestników stworzył własną instalacje 

hydroponiczną. Zanim jednak rozpoczęliśmy  uprawę,  

dokładnie  zaznajomiliśmy  się  z procesem  uprawy  

roślin   w  owym  alternatywnym środowisku.” 

Uczniów podczas trwania projektu wspierali biolodzy pani 

Klaudia Karmińska oraz pan Tomasz Ostrowski. 



Sukces ucznia 

w Międzyszkolnym Konkursie 

Wiedzy o Frankonii 

 Z radością i dumą informujemy,  

że Antoni Lubieniecki z klasy 3Ep zajął  

III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie  

o Frankofonii zorganizowanym przez  

LO nr VIII we Wrocławiu. 

 

Félicitations!!! 



Wyjazd do Grecji w ramach 

Erasmusa+ 

 W dniach  26  marca  -   

3  kwietnia 2022r. grupa uczniów 
wyjechała na projekt Erasmus+ do Grecji. 
Temat tegorocznego projektu  brzmiał:  
"Discover  and  Care about your natural 
surroundings". Uczniowie mieli okazję 
zobaczyć takie atrakcje jak klasztory 
Meteora, Saloniki, kurort Metsero, Kanion 
Vikos, zamek w Ioanninie, 
miasteczko Parga, Akropol w Atenach. 
Nasi reprezentanci mogli poznać kulturę 
tego kraju, a nawet spróbować lokalnego 
jedzenia. Uczestnicy wrócili pełni wrażeń  
i chętni do dalszego rozwoju oraz udziału 
w różnych inicjatywach. 





Wyniki IX Międzyszkolnego Konkursu 

na Prezentację Multimedialną 

"Sachsen-Anhalt– 

die Sehenswürdigkeiten" 

     W dniu 4 kwietnia 2022r. jury w składzie  

Agata Kozal, Agata Rusnak-Kozłowska,  

Marta Drewniowska oceniło i wyłoniło laureatów w dwóch 

kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. 

W kategorii szkoły podstawowe: I miejsce: Aleksandra 

Wałcerz ze Szkoły Podstawowej PARNAS we Wrocławiu,  

II miejsce: Bartosz Koprzak ze Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim, III miejsce: 

Małgorzata Pacula ze Szkoły Podstawowej nr 118  

im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu.  

W kategorii szkoły ponadpodstawowe: I miejsce: Katarzyna 

Piecyk z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Ignacego 

Domeyki w Bolesławcu, II miejsce: Kamil Rakus  

z 10 Technikum w Elektronicznych Zakładach Naukowych 

we Wrocławiu, III miejsce: Julia Łozińska z Liceum 

Ogólnokształcącego nr IV im. Stefana Żeromskiego  

we Wrocławiu 



Wykład historyczny- 

"Kresowa Atlantyda" 

 5 kwietnia 2022r. młodzież naszej szkoły 

miała okazję wysłuchać wykładu pani  

Grażyny Przybycień pt. ”Jaremcze i Worochta – 

perły Karpat. Kresowa Atlantyda”. Jednocześnie, 

w związku z brutalnym atakiem Rosji na 

Ukrainę i organizowaną nieprzerwanie pomocą 

dla ofiar tejże wojny, nie zapominamy o naszych 

rodakach mieszkających za wschodnią granicą. 





Szkolna Kampania 

"Razem lepiej" 

 8 kwietnia 2022r. klasa 2I w ramach szkolnej 

kampanii „Razem lepiej” wzięła udział w akcji sadzenia 

bratków na terenie naszego liceum. 

Bratki są symbolem troski, braterstwa  

i sąsiedztwa - a więc idealnie wpisują się  

we wrocławskie obchody Roku Dobrych Relacji. 

„Wrocław miastem wolnym od samotności” – pod takim 

hasłem przez cały 2022 rok będą odbywać się wydarzenia 

dedykowane szerzeniu wiedzy o coraz powszechniejszym 

zjawisku, jakim jest samotność. Także nasze liceum dołącza 

się do akcji - sadzenie bratków to dopiero pierwsza akcja 

zainicjowana w naszej szkole. 



Zbiórka Darów dla 

Rodaków na Ukrainie 
 Jak  co  roku  przed  Świętami Wielkanocnymi  

zbieraliśmy w  szkole  dary  dla  naszych  Rodaków,  którzy  

mieszkają za wschodnią granicą. Dary   te   przeznaczone   

są   zarówno   dla   starszych (np. Kombatantów AK  

i innych polskich formacji), dla odrobinę młodszych (np. chorzy 

z Hospicjów dla Dorosłych), a także dla najmłodszych  

(np. młodzież i dzieci z Domów Dziecka i Hospicjum dla 

Dzieci). Przeznaczone są one dla Polaków zarówno 

samotnych, jak i dla rodzin. Jeśli w Polskim Domu Dziecka, 

Hospicjum, szkole czy w danej miejscowości znajdują się 

potrzebujący innych narodowości – także i oni są objęci 

pomocą. W  szkole  zebrano  bardzo  dużo  środków  

żywnościowych trwałych  (kasze,  mąki,  cukier,  olej,  ryż,  

konserwy,  kawa, herbata), słodyczy, środków higienicznych 

(mydło, proszek). Dary zostały dostarczone w poniedziałek,  

11 kwietnia 2022r., do siedziby Studia Wschód Telewizji 

Wrocław. Stamtąd trafią na Ukrainę. Tegoroczna zbiórka była 

wyjątkowa – skierowana została na potrzeby mieszkańców 

Ukrainy. Nasi sąsiedzi walczą w obronie swojej ojczyzny.  

W trakcie wojny wielu mieszkańców Ukrainy zostało z różnych 

przyczyn w swoich domach. Dotyczy to także naszych 

Rodaków, Polaków żyjących na Wschodzie. Tych, o których 

powinniśmy szczególnie pamiętać. 



"Being ...Agatha Christie" 

wygrany przez nasze 

uczennice 

   Z ogromną przyjemnością 

informujemy o sukcesie naszych 
dwóch uczennic w konkursie 
literackim na opowiadanie 
detektywistyczne w języku 
angielskim "Being ... Agatha 
Christie" organizowanym przez LO 
nr III we Wrocławiu. 

Karolina Młot z kl. 3Dp zdobyła 

I miejsce oraz Magdalena Bojak 

z kl. 3Cp - II miejsce w tym 

ciekawym i twórczym konkursie 
międzyszkolnym. 





Spotkanie z Gośćmi 

z Wilna 

7 kwietnia 2022r. odwiedzili nas nauczyciele 

i uczniowie  z zaprzyjaźnionego z nami Vilniaus Pilaites 

Gimnazija ze stolicy Litwy. Ze szkołą tą współpracujemy 

od 6 lat. W tym czasie nasi uczniowie  wraz   

|z opiekunami  wielokrotnie odwiedzali wileńską szkołę, 

a Litwini równie często gościli u nas. Tym razem 

litewscy goście "wpadli" do Wrocławia na krótko, jadąc 

do Pragi. Wrocławiem, jak zwykle, wszyscy byli 

zachwyceni i nie szczędzili nam pochwał za krótkie, lecz 

bardzo serdeczne przyjęcie. Warto  dodać,   

że  w  październiku  minionego  roku dyrektorzy obu 

szkół podpisali obustronna umowę o  współpracy 

naukowo  -  kulturalnej oraz o  wymianie młodzieży. 



Projekt historyczno- 

informatyczny 

"Patronki wrocławskich ulic" 

Kobiety udowadniają, że są osobami wielu 

talentów, choć przez wieki musiały walczyć 

o swoją pozycję. 

Doceniając ich rolę w społeczeństwie  

na przestrzenni 

Drewniowska 

naszej historii, panie Marta 

i  Grażyna  Przybycień 

przygotowały wraz z uczniami klasy 1B1 projekt 

historyczno  –  informatyczny  pt.  „Patronki 

wrocławskich  ulic”.  Zwiastunem  projektu  jest 

wystawa usytuowana na III piętrze w budynku A 

naszej  szkoły.  Uczniowie  wykonali  prace   

na lekcjach   informatyki   z wykorzystaniem 

określonego oprogramowania. 



Projekt "Matematyka 

w Lalce" 

Klasa 

uczestniczyła 

2H przez ostatnie tygodnie 

w projekcie "Matematyka 

w  Lalce"  zorganizowanym przez  nauczycielki 

Jolantę Tarnowską i Magdalenę Fijarczyk. 

Projekt  był  zorganizowany  metodą  eduscrum, 

łączył treści matematyki i języka polskiego.  

Jego efektem  były  gry  (planszowe,  

komputerowe, terenowe) oraz filmy. Uczniowie 

zaprezentowali wyniki  swojej  pracy w  finale 

projektu,  który odbył się 13 kwietnia w auli. 



Konkurs realioznawczy 

"Austria - kraj 

i mieszkańcy" 

 Uczniowie z kl.3Fp odnieśli sukces 

w XXIV Ogólnopolskim Konkursie, 

zorganizowanym w ramach 22. Wiosny 

Austriackiej. Konkurs odbył się  

21 kwietnia 2022r. w Wojewódzkiej 

Bibliotece Publicznej w Opolu. 

Norbert Szymański został półfinalistą,  

a Antoni Motyczyński finalistą tego 

konkursu. Uczniowie musieli wykazać się 

wiadomościami z wielu obszarów wiedzy: 

historii, geografii, nauki, kultury, życia 

społecznego i politycznego Austrii. 





I znów mamy sukces! 

 Uczennice z kl.3Bp1 zdobyły  

1. miejsce w etapie regionalnym 

Ogólnopolskiego konkursu z języka 

niemieckiego „TURBOLANDESKUNDE 

- Wędrówka po krajach niemieckiego 

obszaru językowego”. Konkurs 

zorganizowało Polskie Stowarzyszenie 

Nauczycieli Języka Niemieckiego. 

Dziewczęta w składzie: Zofia Biel,  

Martyna Kapłon i Klaudia Wawryk 

zdobyły tytuł finalistek i przeszły do rundy 

finałowej. 



Dzień Ziemi oraz Dzień 

Wody 

 Ustanowiony pięćdziesiąt lat temu Dzień 
Ziemi, przypomina o tym, że mamy tylko jedną planetę 

i każdy z nas musi troszczyć się o nią codziennie. 

Tego dnia uczniowie klasy 3Gp oraz przedstawiciele 
pozostałych klas, wraz z paniami Jolantą Burligą oraz 
Katarzyną Milewską, wzięli udział 
w  obchodach  Dnia  Ziemi  pt.  „Zainwestuj  w  Naszą 
Planetę” organizowanych przez Wydział Nauk o Ziemi 
i   Kształtowania   Środowiska   na   Uniwersytecie 
Wrocławskim.  Uczniowie  wzięli  udział  w  cyklu 
prelekcji „Geografia we współczesnym świecie, czyli 
o tym czym się zajmujemy”. Dzień Ziemi  
to symboliczna data i międzynarodowe święto,  
które przypomina nam o tym, że walka o dobro naszej  
planety  wciąż  trwa  i  każdy  z  nas  może 
przyłączyć się do pokojowej batalii. I dlatego Dzień 
Ziemi powinien trwać przez cały rok, bo w trakcie  
365 dni mamy szansę zrobić coś dobrego dla siebie 
i Ziemi. 



Konkurs Piosenki 

Angielskiej 

 17 edycja Konkursu Piosenki 
Angielskiej odbyła się w naszej szkole  
8 kwietnia 2022r. 

Poziom w tym roku był bardzo wyrównany, 

a  jury  w  składzie:  pani  wicedyrektor   
Anna Brzezińska,  pani  Wioletta  Maciejewska  
oraz przedstawicielka   samorządu 
uczniowskiego Aleksandra Bienias 
zdecydowało o przyznaniu następujących 
nagród ufundowanych przez Radę Rodziców: 

1  miejsce:  Natalia  Potrzeba  z  klasy  3Bp3  - 
"It's a man's world" Cher, 

2 miejsce: Aleksandrina Milewska z klasy 1H - 
"Baby One More Time" Britney Spears, 

3 miejsce : Zuzanna Charęza z klasy 3A - 

"I want to break free" Queen 

oraz  dwa  wyróżnienia    dla  następujących 
uczniów: Jan Ginał z klasy 3Dp ("Army of Me", 
Bjork)  oraz  Maja  Juszczak   z  klasy  3Bp3 
("Nothing Compares 2U", Sinead O'Connor). 



Maj 

• Laureaci konkursu "CYBERTRON 2022" 

• Ślady niemieckie we Wrocławiu 

• Wycieczka uczniów z Ukrainy na Ślężę 

• Od Dyrektora dla maturzystów 

• Finał WOŚP w LO VII 

• Konkurs "Matematyka na Fotografii" 

 

• Wyniki konkursu na plakat z okazji Dnia 

Ziemi i Dnia Wody 

• Projekt historyczno-informatyczny 

• Zaprogramuj Wrocław 

• Wolontariusze LO VII w Hospicjum 

• Laureat konkursu Informatycznego "Koala" 

• Gala I Szkolnego konkursu fotograficznego 

"Ślady Niemieckie we Wrocławiu" 



LAUREACI KONKURSU 

„CYBERTRON 2022” 
          Drużyna z naszej Szkoły (Antoni Goles i Michał Pędzisz z kl. 

       3Hp) została laureatem konkursu „Dolny Śląsk Cybertron 2022”. 

Tytuł laureata uzyskało zaledwie 5 drużyn (do konkursu przystąpiło 

ponad 600 osób). 

Nagrodą był wyjazd do Czech w dniach 27-28 kwietnia 2022r. 

Uczniowie pod opieką pani Marty Drewniowskiej uczestniczyli  

w warsztatach przygotowanych specjalnie dla nich w miejscowości 

Dvur Kralove nad Labem w Czechach. Po uroczystym otwarciu  

z udziałem Martina Cerwicka - Hetmana Kraju Hradeckiego, 

Arnosta Stepanka - zastępcy Hetmana Kraju Hradeckiego oraz 

przedstawicieli Województwa Dolnośląskiego i innych gości rozpoczęły 

się trwające dwa dni ćwiczenia informatyczne. 

Tematem unikatowego ćwiczenia praktycznego był atak na systemy 

sterowania i zarządzania modelu elektrowni. Uczniowie mieli skutecznie 

zaatakować i przejąć kontrolę nad systemem bezpieczeństwa elektrowni. 

Do końca nie było wiadomo, czy atakujący będą w stanie zakłócić 

produkcję energii i zagrozić bezpieczeństwu otoczenia elektrowni. 

Uczniowie (z Polski i z Czech) zostali podzieleni na dwa zespoły. 

Jeden był odpowiedzialny za obronę części produkcyjnej elektrowni, 

czyli systemów zarządzania i sterowania. Drugi zespół skupił się  

na kompleksowej ochronie cybernetycznej całej elektrowni,  

w tym reżimie wejścia i bezpieczeństwie radiologicznym. 

Oba zespoły współpracowały, aby chronić infrastrukturę elektrowni  

i system sterowania przed możliwymi cyberatakami. Ich głównym 

celem było wczesne wykrycie cyberataku i późniejsza prawidłowa 

reakcja na niego - wyeliminowanie skutków ataku - oraz analiza 

kryminalistyczna całego procesu. 



Do przeprowadzenia ćwiczenia został wykorzystany w pełni 

funkcjonalny model procesu produkcyjnego sterowany i nadzorowany 

przez system SCADA. 

Konfiguracja systemów sterowania: SIEMENS LOGO 8, SIEMENS 

S7-300 uzupełniona o moduły I/O i HMI wraz ze SCADA 

PROMOTIC, SIEMENS TIA WINCC i tym podobne. 

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wyjazdu, oprócz ogromnej 

wiedzy informatycznej i doświadczenia, które nabyli mieli także czas 

na relaks. Nawiązaliśmy liczne kontakty, zarówno ze szkołami 

z Polski, jak i z Czech. 

Konkurs wiedzy o cyberbezpieczeństwie to kolejna inicjatywa 

podejmowana w ramach współpracy Dolnego Śląska 

i Kraju Kralovohradeckiego. Podobne warsztaty zostaną 

zorganizowane jeszcze raz – tym razem na Dolnym Śląsku. 



,,ŚLADY NIEMIECKIE 

WE WROCŁAWIU” 

        Po raz pierwszy w naszej szkole został 

przeprowadzony konkurs fotograficzny ,,Ślady niemieckie  

we Wrocławiu”, który był adresowany do wszystkich 

chętnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr VII 

zainteresowanych fotografią i historią Wrocławia do 1945 

roku. Celem konkursu było przedstawienie architektury, 

rzeźby dawnego Wrocławia (budowle lub pomniki sprzed 

roku 1945) oraz miejsc, które w inny sposób przedstawiają 

pozostałości niemieckiej historii miasta.  

Do konkursu zgłoszono 16 fotografii. Wymogi, określone  

w Regulaminie Konkursu, spełniło 14 uczestników. 



W dniu 11 maja 2022r. Jury w składzie: Marlena 
Glapiak, Marzena Bieżuńska i Renata Meller 
Dokonało przeliczenia  głosów  oraz zadecydowało  
przyznaniu nagród  ufundowanych przez Radę 
Rodziców LO nr VII. 

Lista laureatów przedstawia się następująco: 
I. miejsce Maja Hrynczyszyn, klasa3Bp2,  
zdjęcie ,,Hala Stulecia okiem żyrafy”, 

II. miejsce Daria Janczak,  
klasa 3Bp2, zdjęcie ,,Die Schönheit der Oper”, 
III. miejsce Aleksandra Bienias, klasa 3Bp3,  
zdjęcie ,,Mietshäuser”, 
wyróżnienie Wojciech Wrzeszcz, klasa 2G,  
zdjęcie ,,Kamienica nr 22”. 
 
Komisja  konkursowa  wyłoniła  również  zwycięską 
klasę  -  3Bp2,  która    w    ramach    nagrody 
wzięła udział w grze terenowej we Wrocławiu. 



WYCIECZKA UCZNIÓW 

Z UKRAINY NA ŚLĘŻĘ 

  7  maja  nasze  Liceum  zorganizowało  dla  uczniów  

przybyłych z Ukrainy 

wycieczkę na Ślężę. Zapraszamy do zapoznania się z relacją jednej 

z uczestniczek wycieczki: 

Чудовим суботнім ранком ми вирушили в цікаву подорож до гори 

Слензи. 

Веселощі почалися в автобусі де всі роздивлялись краєвидний 

Вроцлав та його околиці. Тільки-но вставивши з автобусу 

настрій наш дуже піднявся і все це тому що нас пригостили 

смачнюсінькимм  польськими  булочками.  Тепла,  солодка 

випічка одразу повсміхала всіх і ми рушили далі. 

Дорогою нас запросили до краєзнавчого музею де ми побачили 

багато різних та цікавих експонатів які заворожували своїм 

історичним минулим. 

І вже після музею ми вирушили назустріч пригодам! Звитими 

стежками  нас  зустрічала  гора  Сленза.  Шлях  виявився 

нелегким але був дуже гарним. Дерева закривали нас від 

яскравого сонечка, пташки співали свої пісні, а квіти які 

зустрічались на ходу ніби махали нам своїми пелюсточками. 

Уся пройдена дорога дійсно коштувала того щоб побачити 

мальовничий вид Слензи. 

З гори відкривався неймовірний пейзаж на красуню-Польщу. Ліси 

та поля підморгували своїми зеленими оченятами, а блакитне 

небо приймало в свої величезні обійми горизонт. 



Але, чесно кажучи, вид то не єдине заради чо 

го ми всі так довго йшли. Усі погодяться, що ї 

жа на природі це найсмачніше що ви коли- 

небудь їли! Багаття, піджарені ковбаски, хрус 

ткий хліб та зефір на паличці, цього ми теж т 

ак довго чекали. Погоджуюсь, що звучить це 

дуже смішно, але в глибині душі кожен зі мно 

ю погодиться. 

Дорога назад була легшою і дойдучи до автоб 

усу всі були дуже зморені але дуже щасливі. 

Ми неймовірно вдячні Слензі за такий краєви 

д і дуже- 

дуже дякуємо працівникам нашого ліцею за з 

могу побачити велику красу Польщі. Цю под 

орож, гадаю, ми ніколи не забудемо бо вона д 

ала нам змогу відчути рідне тепло в іншій кр 

аїні. 

Tiia Hambarashvili, kl. 1C 



           W cudowny sobotni poranek (7 maja) 

uczniowie wybrali się na ciekawą wycieczkę na Ślężę. 

Zabawa zaczęła się już w autobusie - z zachwytem 
uczestnicy patrzyli na piękny 
Wrocław i jego malownicze okolice. Od razu po wyjściu 
z autokaru Uczniowie zostali poczęstowani pysznymi 
polskimi bułeczkami. Ciepłe, słodkie wypieki natychmiast 
wywołały uśmiech na wszystkich twarzach i ruszyliśmy 
dalej. Po drodze wycieczkowicze zostali zaproszeni  
do Muzeum Ślężańskiego w Sobótce. Tam zapoznaliśmy 
się z wieloma ciekawymi eksponatami, 
które urzekały swoją historyczną przeszłością. 

Po wizycie w muzeum uczniowie ruszyli na spotkanie 
z prawdziwą przygodą! 

Góra Ślęża powitała nas krętymi leśnymi ścieżkami.  
Szlak okazał się niełatwy, ale piękny. Drzewa chroniły nas 
przed jasnym słońcem, ptaki śpiewały swoje pieśni,  
a kwiaty, które spotykali po drodze, zdawały się 
machać do nas płatkami. Cała okolica była naprawdę 
warta zobaczenia. 



Na samej górze ukazał nam się niesamowity krajobraz pięknej Polski. 

Lasy i pola mrugały zielonymi oczami, a błękitne niebo 

obejmowało horyzont. 

Ale szczerze mówiąc, widok nie jest jedynym powodem, dla 

którego 

wszyscy tak długo się trudzili marszem. Wszyscy zgodzą się, 

że posiłek na łonie natury to najsmaczniejsza 

rzecz pod słońcem. Ognisko, opiekane kiełbaski, 

chrupiące pieczywo i pianki na patyku… 

na to czekaliśmy tak długo. 

Droga powrotna była łatwiejsza. A po dostaniu się do 

autobusu wszyscy byli bardzo zmęczeni, ale niesamowicie 

szczęśliwi. 

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Ślęży za taki krajobraz  

i bardzo, bardzo wdzięczni pracownikom naszego Liceum  

za możliwość zobaczenia wspaniałego piękna Polski.  

Myślę, że nigdy uczestniy nie zapomną tej podróży, 

ponieważ dała nam możliwość odczucia naszego rodzimego 

ciepła w innym kraju. 

       Tiia Hambarashvili, kl. 1C 

        w imieniu uczennic i uczniów  

z Ukrainy, uczestników wycieczki na 

Ślężę 



Od Dyrektora 

dla maturzystów 



Finał WOŚP w LO VII 



KONKURS 

MATEMATYKA NA 

FOTOGRAFII 

 W kwietniu odbyła się w naszej szkole III 

edycja   konkursu MATEMATYKA NA FOTOGRAFII 

organizowana 

przez nauczycielkę matematyki i informatyki panią Martę Kubiak. 

W tym roku w konkursie wzięło udział 45 prac. Spośród nich, 

w wyniku głosowania, wybrano 4 prace, które najbardziej się 

spodobały: 

I miejsce - praca "Spirala Fibonacciego w perspektywie" autorstwa 

Aleksandra Bylińskiego, 

II miejsce - praca "Opera" autorstwa Aleksandry Kes, 

III miejsce - praca "Symetryczne zagrożenie" autorstwa Darii 

Janczak, wyróżnienie - praca "Matematyczna sztuka cieni" 

autorstwa Selin Kokten. 



WYNIKI KONKURSU TRANSLATORSKIEGO 

„POEZJA W SIÓDEMCE” 

   W piątek 22 kwietnia 2022r. odbyła się  

w naszej szkole gala wręczenia nagród w II edycji konkursu 

translatorskiego „Poezja w Siódemce”. Już na samym wstępie 

zgromadzeni w auli uczniowie i nauczyciele wysłuchali 

fragmentu eseju Stanisława Barańczaka 

pt. „Rice pudding i kaszka manna, czyli o tłumaczeniu 

poezji dla dzieci”. Okazało się, że tłumaczenie poezji  

dla dzieci nie jest tak łatwe, jak się powszechnie uważa. 

Poezja dziecięca wymaga bowiem od translatora 

przetłumaczenia nie tylko poszczególnych słów,  

ale również warstwy znaczeniowej utworu. Było to jedno  

z większych utrudnień, z jakim musieli się zmierzyć 

uczestnicy konkursu. Wyróżnione utwory zostały 

zaprezentowane w auli przez uczennice z klasy 3Bp1. 

Następnie ogłoszono wyniki konkursu. 



Pierwsze miejsce zdobyły dwie osoby. 

Aleksandra Widawska z klasy 1B1 za przekład wiersza 

Mr. Grumpledump's Song Shela Silversteina 

Everything's wrong, Days are too long, Sunshine's too hot, 

Wind is too strong. Clouds are too fluffy, 

Grass is too green, Ground is too dusty, Sheets are too clean. 

Stars are too twinkly, 

Moon is too high, Water's too drippy, Sand is too dry. Rocks are too  

heavy, Feathers too light, Kids are too noisy, Shoes are too tight. 

Folks are too happy, Singin' their songs. Why can't they see it? Everyt 

hing's wrong! 

Przekład Aleksandry: 

Pieśń pana Grumpledumpa 

Wszystko jest źle, 

Dzień zbyt dłuży się, 

Słońce za gorące, 

Wiatr zbyt silnie dmie. 

Chmury zbyt puszyste, 

Trawa za zielona, 

Ziemia zbyt zakurzona, 

Kartka zbyt wyczyszczona. 

Gwiazdy zbyt migoczą, 

Księżyc za wysoko, 

Woda zbytnio kapie, 

Piasek nazbyt drapie. 

Skały są za ciężkie, 

Pióra nazbyt lekkie, 

Dzieci zbyt krzyczące, 

Buty za mocno ściskające. 

Ludzie zbyt szczęśliwi, 

Śpiewają swoje piosenki. 

Dlaczego tego nie widzą? 

Wszystko jest źle! 



Pierwsze miejsce zajęła także Marta Ładniak z 3Bp3 za 

przekład wiersza Harlem Langstona Hughesa: 

What happens to a dream deferred? 

Does it dry up 

like a raisin in the sun? 

Or fester like a sore— 

And then run? 

Does it stink like rotten meat? 

Or crust and sugar over— 

like a syrupy sweet? 

Maybe it just sags 

like a heavy load. 

Or does it explode? 

Tłumaczenie Marty: 

Co robi odroczony sen? 

Czy wysycha 

Tak jak ziarna słonecznika? 

I gdy cicho krwawi – 

To znika? 

Jest zgniłych ciał odorem? 

Czy pod kruchą skorupką – 

płynie słodkim miodem? 

Może ciężarem 

swym uciska rdzeń. 

I wznieca ogień? 



WYNIKI KONKURSU NA 

PLAKAT Z OKAZJI DNIA 

ZIEMI I DNIA WODY 

 Z okazji Dnia Ziemi oraz Dnia Wody, które przypadają 

odpowiednio 22 kwietnia oraz 22 marca, w naszej szkole zorganizowano 

konkurs na plakat. Nauczycielki geografii przeprowadziły dodatkowo zajęcia 

dotyczące hydrosfery, jej poszanowania, ignorancji środowiskowej człowieka. 

Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach na Uniwersytecie 

Wrocławskim. 

Dzięki wsparciu Rady Rodziców oraz jej przewodniczącemu panu 

Igorowi Madejowi mogliśmy nagrodzić następujących uczniów: 

Anna Hanulak, klasa I C - I miejsce, 

Aleksandrina Milewska, klasa I H - II miejsce, 

Roksolana Ulichna, klasa II G - III miejsce, 

Magdalena Masternak, klasa II B2 - wyróżnienie, 

Zuzanna Mucha, klasa I B3 - wyróżnienie. 



od średniowiecza do 
informatyczny pt. ”Ziołolecznictwo 

współczesności”. 
Zwiastunem   projektu   była   wystawa 
usytuowana  na  III  piętrze  budynku  A 
naszej szkoły. Uczniowie wykonali prace 
na lekcjach informatyki z wykorzystaniem 
określonego oprogramowania. 

Projekt historyczno- 

informatyczny "Ziołolecznictwo 

od średniowiecza do 

współczesności" 

Natura przynosi nam olbrzymie 

bogactwo, z którego możemy czerpać 

w kontekście naszego zdrowia oraz dbania 

o nasze ciało. 

Doceniając różnorodność otaczającej nas 
flory panie Marta Drewniowska 

i Grażyna Przybycień przygotowały wraz 

z uczniami klasy 1A projekt historyczno – 





ZAPROGRAMUJ 

WROCŁAW! 
      Uczniowie klasy informatycznej 3Hp:  

Antoni Goles, Bartłomiej Stefański, Wojciech Orański oraz 

Krzysztof Stanisławski przez całe półrocze brali udział  

w prestiżowym projekcie „Zaprogramuj Wrocław”, 

organizowanym przez Ligę Niezwykłych Umysłów oraz 

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu,  

pod patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia.  

W projekcie tym wzięły udział tylko 4 szkoły z Wrocławia! 

Celem projektu jest stworzenie przez uczniów misji –  

gry programistycznej związanej tematycznie z Wrocławiem,  

z którą zmierzą się internauci z całego świata.  

Najciekawszy program, stworzony przy wykorzystaniu 

języka programowania Python i C++ oraz obsługi baz 

danych w języku SQL, zostanie opublikowany  

na stronie www.wroclaw.pl. 7 kwietnia 2022r. uczniowie 

uczestniczyli w specjalnych warsztatach z zarządzania 

projektami, podczas których poznali podstawy 

współczesnych metodologii zarządzania projektami takich 

jak Agile, Scrum, Lean, Six Sigma  

oraz wzięli udział w praktycznych ćwiczeniach 

zespołowych opartych na stosowaniu wybranych metod. 



W trakcie szkoleń z tworzenia misji programistycznych 
uczestnicy  poznali  zasady  budowania  konstrukcji 
fabularnych    w    grach,    elementy    misji 
programistycznych 

(m.in. treść, grafika, animacje, quizy, dane, zadania 
programistyczne  -  bazodanowe)  oraz  możliwości 
techniczne systemu LNU, na którym implementowane 
będą finalne projekty. 

Przez cały czas tworzenia projektu uczniowie mają 
wsparcie techniczne i merytorycznuch wyznaczonych 
konsultantów LNU. 

Gotowy projekt będzie zawierał:  warstwę fabularną - 
scenariusz,  która  będzie  spajała  sekwencję  zadań 
składających się na misję;  warstwę graficzną, w tym 
ilustracje, zdjęcia, animacje, prezentacje, dokumenty 
opracowane przez zespół, niezbędne do poprowadzenia 
fabuły i rozwiązania zadań;  warstwę techniczną,  
w tym  pliki  przygotowane  zgodnie  z  wytycznymi 
przekazanymi   zespołom   w   trakcie   szkoleń 
(pliki  tekstowe,  pliki  graficzne,  pliki  z  kodem 
źródłowym, pliki z danymi). Wszystkie opracowane 
projekty  zostaną  zaimplementowane  w  grywalnej 
wersji  na  platformie  LNU.  Będzie  możliwość 
umieszczenia  ich m.in. na stronach szkół w wersji 
niewymagającej  logowania  na  platformę.  Najlepsze 
projekty zostaną także przetłumaczone na języki obce, 
umieszczone  na  pełnej  wersji  platformy  LNU  
i udostępnione wszystkim jej użytkownikom na całym 
świecie. 



WOLONTARIUSZE 

LOVII W HOSPICJUM 

               Wolontariusze naszej szkoły, wraz  

z panią Moniką Altman, sprzątali teren 

Hospicjum Ojców Bonifratrówim Św. Jana 

Bożego przy ulicy Poświęckiej  

we Wrocławiu. Kolejny raz, pełni zapału  

i wigoru, zapełnili dwa ogromne pojemniki na 

odpady BIO. Młodzi ludzie zapewnili, że wrócą 

na kolejną akcję porządkowania. Zadeklarowali 

również, że chcą bliżej poznać pensjonariuszy 

ośrodka - poczytać im i porozmawiać. 





LAUREAT KONKURSU 

INFORMATYCZNEGO 

KOALA 

  Wojciech Orański z klasy informatycznej 3Hp 

został Laureatem    dolnośląskiej    edycji    

Konkursu Informatycznego     KoALa     

(Kombinatoryka- Algorytmika- Logika). 

Konkurs odbył się w naszej szkole 17 maja 2022r., 

wzięły w nim udział 32 osoby. 

Na  uwagę  zasługują  również  wyniki   

Adama Dejewskiego, Michała Leśkiewicza 

i Igora Pawlickiego (wszyscy z klasy 3Hp). 

Konkurs wywodzi się z Australii. Pierwsza polska 

edycja została zorganizowana 

roku szkolnym 2013/14 w Poznaniu jako zawody 

powiatowe dla gimnazjalistów. 

W roku 2014/15 konkurs rozszerzył zasięg na całą 

Wielkopolskę. Od tego roku jest też rozgrywany na 

Dolnym  Śląsku  i  Opolszczyźnie,  na  zasadach 

zbliżonych do australijskiego oryginału. 

Zadania dotyczą zagadnień z pogranicza matematyki  

i informatyki. 



Konkurs miał na celu popularyzację 

związków tych dyscyplin i ukazanie 

informatyki jako nauki, do której 

uprawiania potrzeba matematycznej 

umiejętności logicznego, dedukcyjnego 

myślenia. 

Przy rozwiązywaniu zadań nie używa 

się komputera i nie potrzeba do nich 

umiejętności programowania, prezentują 

one natomiast elementy matematyki 

związane z informatyką i mogą 

stanowić swoisty test zdolności 

informatycznych dla osób, 

które nie miały nic wspólnego  

zprogramowaniem ani algorytmiką. 

Z grona zwycięzców została wyłoniona 

reprezentacja regionu i zaproszona do 

zmierzenia się w meczu kombinatoryczno-

algorytmicznologicznym KoALi  

z reprezentacją Wielkopolski. 





GALA I SZKOLNEGO KONKURSU 

FOTOGRAFICZNEGO 

,,ŚLADY NIEMIECKIE WE 

WROCŁAWIU” 

    30 maja 2022r. w naszej szkole odbyła się uroczysta gala  

I Szkolnego Konkursu Fotograficznego ,,Ślady niemieckie  

we Wrocławiu” pod patronatem Rady Rodziców Liceum 

Ogólnokształcącego nr VII. 

Na gali obecny był pan Dyrektor Leszek Duszyński, 

pani Renata Meller, pani Marlena Glapiak i pani Marzena 

Bieżuńska - organizatorki konkursu, a także laureaci i uczestnicy 

konkursu oraz zaproszeni uczniowie. 
Podczas uroczystości obejrzeliśmy prezentację multimedialną 
o historii Wrocławia (od czasów piastowskich do dziś) 

W wykonaniu Emilii Krawczyk z klasy 3Bp3, a następnie prace 

konkursowe również w formie prezentacji multimedialnej 

przygotowanej przez Aleksandrę Bienias z klasy 3Bp3. 

Wysłuchaliśmy ponadto przemówienia naszego gościa,  

pana Dyrektora Leszka Duszyńskiego, po którym nastąpiło 

uroczyste wręczenie dyplomów i nagród, których fundatorem była 

Rada Rodziców LO nr VII. 

Lista laureatów przedstawia się następująco:  

I miejsce: Maja Hrynczyszyn kl. 3Bp2, 

II miejsce: Daria Janczak kl. 3Bp2, 

III miejsce: Aleksandra Bienias kl. 3Bp3, 

Wyróżnienie: Wojciech Wrzeszcz kl. 2G 





CZERWIEC 

• Konkurs "Public Speaking Contest 2022" 

• I miejsce w finale VII edycji ogólnopolskiego konkursu 

"Turbolandesekune" 

• Wycieczka szkolna "3 stolice, 3 jaskinie" 

• Podsumowanie międzyszkolnej ligi strzeleckiej w roku 

szkolnym 2021/2022 

• Wizyta w domu Edyty Stein 

• PWR Challenge 

• Śniadanie Francuskie 

• Projekt "Zaprogramuj Wrocław" 

• Konkurs na modele szybowców 

• Dzień Sportu 

• "Siódemkowy" spływ kajakowy 

    • Śniadanie francuskie 

• Podsumowanie wyników Konkursu o tematyce kresowej 

• Podziękowanie dla LO VII za pomoc Ukrainie 

• Pan Dyrektor odznaczony medalem 
 

 



KONKURS PUBLIC SPEAKING 

CONTEST 2022 

Public Speaking Contest 2022 

 W piątek, 3 czerwca 2022r., w naszym liceum 

odbyły się wojewódzkie elimanacje konkursu Public 

Speaking Contest organizowanego każdego roku przez 

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL  

w Polsce. Imprezę po mistrzowsku poprowadziła pani Joanna 

Leszkiewicz- koordynatorka całego przedsięwzięcia, starsza 

wykładowczyni Studium Języków Obcych przy Politechnice 

Wrocławskiej. 

 
Uczestnicy rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach: 

 

kategoria 1 - uczniowie klas VIII i VIII szkół podstawowych, 

zwyciężczyni: Maria Grodzka, SP nr 38 im Generała Leopolda 

Okulickiego we Wrocławiu, 

nauczycielka: Katarzyna Wieczorek; 

kategoria 2 - uczniowie szkół ponadpodstawowych uczących się 

języka angielskiego jako języka obcego, 

zwyciężczyni: Wiktoria Lasowa, Akademickie LO Politechniki 

Wrocławskiej. 

nauczyciel: Marcin Rusnak; 



kategoria 3 - uczniowie szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych dla których język angielski nie jest 

językiem obcym, zwyciężczyni: 

Aleksandra Bober, V LO im Jakuba Jasińskego we Wrocławiu, 

nauczycielka: Agnieszka Jarosz. 

 
Naszą szkołę reprezentowali Paweł Maciejewski oraz Adam 

Brzózka 

Paweł uplasował się na zaszczytnym V miejscu. 

Konkurs krasomówczy to okazja do doskonalenia umiejętności 

publicznego przemawiania. Nasi prelegenci w swoich 

kilkuminutowych wystąpieniach przedstawili swoje przemyślenia 

na temat korzyści płynących z pozytywnego nastawienia do 

świata i ludzi. Każdy uczestnik, po mistrzowsku władający 

językiem angielskim, przekonywał odbiorców, że nasza postawa, 

którą charakteryzuje optymizm, entuzjazm, a nade wszystko 

pozytywne postrzeganie rzeczywistości, nie tylko pomaga osiągać 

sukcesy, ale wydłuża życie i daje poczucie szczęścia. 

Wszyscy przeżywamy w życiu trudne momenty. Ból, cierpienie, 

choroba, śmierć stale towarzyszą naszej egzystencji. Ale to nasze 

nastawienie, otwartość umysłu, widzenie dobra nawet w tych 

trudnych chwilach sprawia, że potrafimy z odwagą, siłą i wiarą 

zmagać się z wyzwaniami, które niesie życie. 



Pan dyrektor LO nr VII, Leszek Duszyński, serdecznie 

pogratulował wszystkim mówcom ich lingwistyczno- 

oratorskich umiejętności. Jego słowa: „Nie sztuka znać język 

obcy, trzeba jeszcze mieć w nim coś do powiedzenia” 

stanowiły ważne przesłanie piątkowego wydarzenia. 



I MIEJSCE W FINALE VII EDYCJI 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

„TURBOLANDESKUNDE” 

 5 czerwca 2022r. zespół w składzie Zofia Biel, 

Martyna Kapłon i Klaudia Wawryk z kl.3Bp1 zajął I miejsce  

w wielkim Finale VII edycji ogólnopolskiego konkursu z języka 

Niemieckiego „TURBOLANDESKUNDE – Wędrówka po 

krajach niemieckiego obszaru językowego”, zorganizowanego 

przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego 

pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli 

Języka Niemieckiego oraz przy wsparciu Goethe Institut 
w Warszawie i Krakowie. Etap finałowy, który odbył się  

w Goethe Institut w Krakowie, obejmował zadania wymagające 

od uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej o krajach 

niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętności 

współpracy. 

 



WYCIECZKA SZKOLNA 
„3 STOLICE, 3 JASKINIE” 

 

 W dniach 30 maja-3 czerwca 2022r. grupa 

45 uczniów z naszej szkoły uczestniczyła  

w wycieczce turystyczno-krajoznawczej   

pt. „3 stolice, 3 jaskinie”. 

Celem podróży była Jaskinia Punkevni w Czechach, 

Jaskinie Postojna i Szkocjańska w Słowenii oraz 

Wiedeń, Lublana i Bratysława. 

Podczas 5 dni podróży uczniowie zapoznali 

się z dziejami geologicznymi odwiedzonych 

krajów, ich historią, kulturą oraz kuchnią. 

Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego 

stosowania języka obcego, podnoszenia świadomości 

bycia Europejczykiem, poznania dziedzictwa 

historycznego, kulturowego i walorów turystycznych 

odwiedzonych krajów, uczenia się tolerancji 

i otwartości na inne kultury i narody.  

Program dydaktyczny wycieczki został zrealizowany 

zgodnie z założeniami. Udział w wycieczce 

dostarczył wszystkim wielu miłych wrażeń i przeżyć 

oraz bardzo zintegrował uczestników. 





PODSUMOWANIE 

MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI 

STRZELECKIEJ W ROKU 

SZKOLNYM 2021/2022 

 Dnia 6 czerwca 2022r. na strzelnicy LOK i Bractwa Kurkowego 

przy ul. Skwierzyńskiej we Wrocławiu miało miejsce uroczyste 

zakończenie kolejnej edycji 

Międzyszkolnej  Ligi  Strzeleckiej  Szkół  Ponadgimnazjalnych 

i  Ponadpodstawowych  Dolnego  Śląska  w  roku  szkolnym 

2021/2022. 

Wszystkie zawody stały na bardzo wysokim poziomie, a drużyny 

były świetnie przygotowane. W ramach ligi strzelano w dwóch 

konkurencjach: 

karabinek pneumatyczny w klasie „muszka-szczerbinka”, 

karabinek pneumatyczny w klasie „przeziernik”. 

Obie konkurencje podsumowano wspólnie. Szkoła nasza odniosła 

ogromny sukces. 

W klasyfikacji indywidualnej chłopców, uczeń naszej szkoły Michał 

Pędzisz z kl. 3Hp zajął IV miejsce i został wyróżniony medalem. 

W klasyfikacji drużynowej nasza szkoła stanęła na podium, 

zdobywając III miejsce, za co została wyróżniona pucharem. 



W tym dniu odbyły się również Zawody Strzeleckie 
z broni palnej (kbk AK). 

 
Naszą szkołę w tych zawodach reprezentowali 
uczniowie: Zuzanna Charęza kl. 3A 

Jan Ruliński kl. 3A 

Maciej Uchmanowicz kl. 1A 

Michał Urbański kl. 1A 

Mateusz Warzocha kl. 1A 

Piotr Schabowicz kl. 1B2 

Polina Sots kl. 1D 

Hubert Drobczyński kl. 1G 

Bianka Gruszecka kl. 1I 

Zofia Suwała kl. 1I 
W klasyfikacji indywidualnej uczeń Jan Ruliński zajął  

IV miejsce i został wyróżniony dyplomem,  

uczeń Piotr Schabowicz zajął VI miejsce i został 

wyróżniony dyplomem. W klasyfikacji drużynowej 

reprezentacja naszej szkoły zajęła bardzo wysokie  

IV miejsce i została wyróżniona dyplomem. 

Regularne treningi i zaangażowanie młodzieży 

pozwoliło na osiągnięcie tak znaczących sukcesów. 



WIZYTA W DOMU 

EDYTY STEIN 

 Dnia 10 czerwca 2022r. uczniowie kl. 1B1 z paniami 

Iwoną Walczak i Agnieszką Jóźwiak uczestniczyli w prelekcji 

poświęconej życiu oraz twórczości naukowej Edyty Stein. 

Zwiedzili też dom tej wielkiej filozofki, wrocławianki, Patronki 

Europy, jednej z największych myślicielek XX wieku i ofiary 

hitlerowskiego reżimu totalitarnego. 

Dom Steinów stanowi pomost między historią niemieckiego 

Breslau a teraźniejszością polskiego Wrocławia. 



PWR CHALLENGE 

      10 czerwca 2022r. klasa 3Hp pod opieką Pani Marty Drewniowskiej 

uczestniczyła w wydarzeniu PWR Challenge na Politechnice 

Wrocławskiej. 

W programie wydarzenia oprócz wykładów i pokazów z informatyki, 

fizyki, elektroniki oraz matematyki przygotowanych specjalnie dla 

uczniów  naszej  szkoły była także gra terenowa.  W grze wzięły 

udział drużyny z 14 wrocławskich szkół średnich. 

Drużyny miały 2,5 godziny na rozwiązanie 8 zadań. Każda drużyna 

otrzymała mapkę z zaznaczonym punktem startowym – pierwszym 

zadaniem. Kolejne 7 zadań wybierała już indywidualnie, kierując się  

do zaznaczonych miejsc na mapce budynków. Gra zakończyła się  

o godzinie 12:30. Miejsce finału było ukryte w zagadce przy Zegarze 

Binarnym, który znajduje się na podwórzu budynku C-13. 

Drużyna naszej Szkoły w składzie: Wojtek Orański - kapitan, Bartek 

Stefański, Antek Goles, Wojtek Kącki oraz Krzysiek Stanisławski 

wygrała grę terenową - zdobyła maksymalną liczbę punktów 

w najkrótszym czasie. 

Nagrodą było zwiedzanie superkomputera BEM we Wrocławskim 

Centrum   Sieciowo-Komputerowym,   które   znajduje   się    

w budynku  D -21 na Politechnice Wrocławskiej. 

Klaster BEM to magiczne miejsce, w którym krążą miliony danych 

z niewyobrażalną szybkością i mocą. Mało kto może pochwalić się 

zdjęciem z takiego wnętrza… 

Uczniowie zajrzeli również do Studenckiej Strefy Kultury (budynek C-

18) - jest to miejsce gdzie mogli odpocząć, uzupełnić energię 

w kawiarni lub stołówce oraz sprawdzić, co przygotowali dla nich 

studenci z kół naukowych. Po kampusie przemieszczali się Polinką  

(dla większości był to pierwszy przejazd). 

Czas spędzony na terenie Politechniki Wrocławskiej był owocny  

i bogaty w nowe doświadczenia! 





ŚNIADANIE 

FRANCUSKIE 

   Uczniowie klas 3Ep, 3Dp oraz 1E przygotowali 

na lekcje języka  francuskiego  wyborne  śniadania  na  

słodko.  Były bagietki,  marmolady,  konfitury,  tarty  

jabłkowe,  tarty czekoladowe  i  rogaliki  francuskie,   

a  nawet  makaroniki kawowe. 



Projekt "Zaprogramuj 

Wrocław" 

 Całe II półrocze uczniowie klasy 3Hp - Antoni Goles, 

Bartłomiej Stefański, Wojciech Orański oraz Krzysztof Stanisławski  

pod czujnym okiem pani Marty Drewniowskiej pracowali nad projektem 

„Zaprogramuj Wrocław”, którego celem było stworzenie gry lub misji 

związanej z Wrocławiem. Szczęśliwie naszym reprezentantom udało się 

wygrać projekt, tworząc najlepszą grę. Zdobyli przy tym następujące 

nagrody: bon w wysokości 4000zł, wejściówki do ZOO, Aquaparku  

i Hydropolis. 



Konkurs na modele 

szybowców 

   25 maja 2022r. odbył się konkurs „Learn&Fly”.  

Był to konkurs na modele odbywający się bazie lotniczej  

w Łaskach. Braliśmy udział w projekcie po raz pierwszy  

i reprezentowały nas uczennice z klasy 3Gp, pod opieka 

pana Łukasza Rusiniaka. Niestety nie  udało się zająć 

żadnych miejsc na podium, lecz pozostały miłe 

wspomnienia. 



Dzień Sportu 

         8 czerwca 2022r. w naszej szkole odbył się Dzień Sportu. 

Dwustu uczniów rywalizowało ze sobą w 5 różnych dziedzinach 

sportowych. Sam dzień był połączony z akcją charytatywną 

„Chusteczka”, w której ostatecznie udało uzbierać się 500,00 zł. 

A oto wyniki rozgrywek: 

Piłka nożna 

I miejsce – klasa 3Hp II 

miejsce – klasa 3Gp III 

miejsce – klasa 3Fp 

 
Piłka siatkowa 

I miejsce – Hanna Falińska kl. 3Bp2, Roman Sawonik kl. 1H,  

Anna Świerc kl. 2E, Anton Kananowicz kl. 1H, Aleksandra 

Suchorzyńska kl. 3Bp1, Dominika Pajkert kl. 1I 

II miejsce – Paweł Kuśnierz kl. 2B2, Szymon Kulpiński kl. 2B2,  

Kacper Lis kl. 2B2, Kacper Krawczyk kl. 2B2, Piotr Cwojdziński kl. 2B2, 

Maja Garwol kl. 2B2 

III miejsce – Aurelia Kraszewska kl. 2D, Jędrzej Demkowicz kl. 2D, 

Marek Braszczok kl. 2D, Marta Tarnogrodzka kl. 2D, Nazar Naumych  

kl. 2D, Natalia Szaduro kl. 2D 

 
Piłka koszykowa 

Klasyfikacja OPEN 

I miejsce – Wojciech Koczapski kl. 3Dp, Aleksander Żybura kl. 3D, 

Mateusz Nycz kl. 2H, 

II miejsce – Wojciech Klementowski kl. 2F, Maksymilian Świst kl. 2F, 

Mikołaj Jaśkiewicz kl. 2F 

III miejsce – Martyna Kapłon kl. 3Bp1, Adrianna Ryng kl. 3Gp, 

Katarzyna Zieniewicz kl. 2H 



Klasyfikacja dziewcząt 

I miejsce – Martyna 

Adrianna Ryng kl. 

Kapłon kl. 3Bp1, 

3Gp, Katarzyna 

Zieniewicz kl. 2H 

II miejsce – Maryla Czech kl. 1E,  

II miejsce – Lena Chwałekkl. 1E, Aleksandra 

Butwicka kl. 1E 

III miejsce – Kornelia Chmiel kl. 3Bp2, Daria 

Janczak  kl.  3Bp2,  Noemi  Bogusławska   

kl. 3Bp2 

 
Tenis stołowy 

I miejsce –Magdalena Podwórna kl. 3Gp 

II miejsce -Jędrzej Pichur kl. 1G 

III miejsce – Adam Wrzos kl. 1H 

 
Szachy: 

I miejsce –Jan Kosior kl. 3Ap 

II miejsce -Chnatsoulis Victoras kl. 1B3 

III miejsce – Natalia Dębowska kl. 3Dp 





"Siódemkowy" spływ 

kajakowy po Baryczy 

14 czerwca  2022r.  w  ramach  krzewienia 

dodatkowej  aktywności  o  charakterze  rekreacyjno- 
turystycznym odbył się kolejny spływ kajakowy po 
Baryczy  dla  wszystkich  chętnych  uczniów  naszej 
szkoły. Trasa spływu przebiegała przez malownicze 
meandry rzeki Barycz  na odcinku Milicz-Sułów. 
Kajakarze, zaprawieni w boju :) pokonali  
ją w niespełna 4 godziny, co uważa się za bardzo 
dobry wynik. Mimo że na trasie czekały 
niespodzianki w postaci zwalonych  drzew,  
przewężeń, zakrętów, dywanów  z  rzęsy,  
wszystkim  udało  się  bez większych przeszkód 
dotrzeć do celu. Metą była przystań usytuowana przy 
jazie w  Sułowie. Po  zakończonym  spływie  
wszyscy uczestnicy udali się do autokarów celem 
przejazdu do miejsca, gdzie odbywało się ognisko. 
Dzięki   wielkiej   uprzejmości   Pana   Łowczego 
Waldemara Demskiego uczestnicy spływu   spędzili  
resztę  dnia  w  otoczeniu  dzikiej przyrody piekąc 
kiełbaski,  pianki,  chleb,  grając w badmintona, 
ping-ponga, siatkówkę i piłkę nożną. 





Podsumowanie wyników 

konkursów o tematyce 

kresowej 

 23 czerwca  2022r.   

w Klubie Muzyki  i  Literatury  odbyło  się 
uroczyste  podsumowanie  wyników konkursów 
o tematyce kresowej. Konkursy wchodzą w skład 
projektu „Magnum Praemium Wratislaviae”, 
adresowanego do uczniów szkół 
ponadpodstawowych. Uczennica klasy 1C 
Izabela Fronia zdobyła   wyróżnienie    
w   XXVI Powiatowym Konkursie Wiedzy 

o Lwowie i Kresach Południowo- Wschodnich. 





Podziękowanie dla LO VII 

za pomoc dla Ukrainy 

 22 czerwca 2022 r. w Centrum 
Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 
odbyło się uroczyste  podsumowanie  działań  
i  zbiórki darów na rzecz pomocy dla Ukrainy 

z  udziałem  Prezydenta  Wrocławia  Jacka 
Sutryka. 

„Słowa nie są w stanie wyrazić wdzięczności 
jaką  okazujemy  wszystkim,  którzy  udzielili 
nam  wsparcia  w  trudnym  dla  nas  czasie 
wojennym”.    Te    podziękowania    od 
mieszkańców  Ukrainy  zostały  przekazane 
przez   prezesa   Dortmundzko-Wrocławsko- 
Lwowskiej  Fundacji  im.  św.  Jadwigi  do 
wszystkich,  którzy  wsparli  akcje  pomocowe 
dla  Ukrainy.  Naszą  szkołę  reprezentowała 
koordynator   szkolnej   akcji   pomocy   dla 
Ukrainy pani pedagog Barbara Koronkiewicz, 
która   odebrała   podziękowania   dla   całej 
społeczności naszej szkoły. 





Pan Dyrektor 

Leszek Duszyński 

odznaczony medalem 

 We wtorek, 28 czerwca 2022r.,  

Pan Dyrektor Leszek  Duszyński   odebrał  z  rąk  
Prezydenta Wrocławia  Pana  Jacka  Sutryka  medal   
"Merito  de Wratislavia "- Zasłużony dla Wrocławia". 

Odznaczenie to otrzymują obywatele naszego miasta, 
którzy   poświęcają   się   m.in.   szeroko   pojętej 
działalności charytatywnej, czym przyczyniają się do 
postrzegania  stolicy  Dolnego  Śląska  jako  miejsca 
zamieszkiwanego przez ludzi  o otwartych  sercach, 
tolerancyjnych i empatycznych. 

Pan Dyrektor Leszek Duszyński z pewnością zalicza 
się do tego grona. Udowodnił to swoimi działaniami 
pomocowymi na rzecz uchodźców z Ukrainy, którzy 
przybyli do Wrocławia po wybuchu wojny 24 lutego 
2022r. 

Gratulujemy Panu Dyrektorowi wyróżnienia 

i życzymy wytrwałości w podejmowaniu kolejnych 
wyzwań służących budowaniu świata pozbawionego 
uprzedzeń i ograniczeń, wypełnionego tylko dobrem. 

 
Społeczność Liceum Ogólnokształcącego nr VII 

im. K.K. Baczyńskiego we Wrocławiu 






