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W tym numerze gazetki przeczytamy o wydarzeniach jakie miały miejsce  

w naszej szkole w  2020 roku. 

 

Szampańska zabawa do białego rana – studniówka maturzystów Liceum 

Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Krościenku n.D. 

Studniówka, to ważne wydarzenie wpisane na stałe w kalendarz każdego maturzysty. Jest to 

również ostatni moment, by oddać się beztroskiej zabawie, przed czekającym maturzystów w maju 

egzaminem maturalnym. W sobotę, 18 stycznia w pensjonacie „ Perła Pienin" w Grywałdzie, odbyła 

się studniówka klas trzecich. Jak nakazuje tradycja, rozpoczęła się ona uroczystym polonezem. Jest to 

najważniejszy i najbardziej podniosły moment tej nocy. Dzięki trwającym od tygodni próbom, taniec 

wyszedł rewelacyjnie! Bal maturalny, to doskonała okazja, by podziękować wychowawcom  

i nauczycielom. Wyrazem wdzięczności stały się piękne, czerwone róże. Studniówkę uroczyście 

otworzył Dyrektor Pan Robert Dębski. Nie mogło zabraknąć oczywiście toastu wzniesionego za 

pomyślność majowych egzaminów.  Przygotowany pod kierownictwem wychowawczyń - Pani 

Elżbiety Wójcik oraz Pani Wandy Mikołajczyk program artystyczny, oparty był na II części „Dziadów” 

Adama Mickiewicza i przedstawiał w sposób humorystyczny szkolne realia. Tego wieczoru każdy mógł 

dowiedzieć się czegoś o sobie. Guślarz wzywał dusze belfrów w porządku alfabetycznym, a strwożeni 

maturzyści wymieniali ich przewinienia. Uśmiech na twarzach publiczności wzbudził występ Łukasza, 

który zaśpiewał piosenkę „Gdybym był prymusem”, na melodię utworu „Gdybym był bogaty”  

z musicalu „Skrzypek na dachu”, natomiast Karolina zaśpiewała „błagalną” piosenkę pt. „Naucz 

mnie”, której słowa, będące parafrazą piosenki w wykonaniu Kaliny Jędrusik, skierowane były do 

nauczyciela matematyki. Prawdziwym hitem stała się piosenka „Ona by tak chciała być w Żeromskim” 

napisana przez Marysię i Iwonę. Następnie wszyscy ruszyli w tany, w rytm ulubionych przebojów, 

serwowanych przez znakomitego DJ. Zabawa trwała do białego rana. Uroku tej wyjątkowej nocy 

dodawały olśniewające, wieczorowe kreacje. 

 

 

 

 

 
Nr 

41 
15.02.2021 

W numerze: 

Studniówka 2020 

Pożegnanie … 

Pandemia – nauka zdalna 

 

 



2 
 

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci" 

(Wisława Szymborska) 

W dniu 8. listopada zmarł nasz wieloletni, zasłużony dla szkoły nauczyciel. Przez 37 lat pracy 

w szkole wychował i wykształcił setki młodych ludzi, a niektórzy z nich dzisiaj kontynuują jego dzieło, 

również będąc nauczycielami języka francuskiego. Pan Bogdan Lorenz urodził się 10 grudnia 1947 

roku w Wolsztynie. Tam mieszkał i uczył się, aż do zdania matury. Studia wyższe podjął na 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł mgr. filologii 

romańskiej. Swoje umiejętności  

w posługiwaniu się językiem francuskim 

szlifował  we Francji,  odbywając tam studia 

podyplomowe. Od 1974 roku związał swoje 

życie i pracę z Pieninami. Zamieszkał wraz  

z żoną w Szczawnicy, a pracę rozpoczął w 

naszym Liceum w Krościenku n.D., z którym 

był związany aż do odejścia na emeryturę w 

2008 roku. Później jeszcze, przez trzy lata, do 

roku 2011 pracował na część etatu. Jako 

nauczyciel był bardzo wymagający, ale też 

potrafił dobrze nauczyć, zwłaszcza tych, 

którzy chcieli uczyć się języka francuskiego. 

Uczniowie Pana Profesora odnosili sukcesy w 

Olimpiadzie Języka Francuskiego na szczeblu 

ogólnopolskim. Przez ponad dekadę 

organizował wymianę młodzieży z francuską 

szkołą średnią w Brive. Te wyjazdy, to jedne z 

najcenniejszych wspomnień uczniów i 

nauczycieli, biorących w nich udział. Pasja i 

zaangażowanie Pana Profesora przekładały się na fantastyczne wycieczki do Paryża, Brive, Bordeaux. 

Dla niektórych uczniów stanowiły one jedyną możliwość zwiedzenia tego kraju. Również my 

gościliśmy w naszych murach nauczycieli i uczniów z Francji, a niektóre przyjaźnie przetrwały do 

dzisiaj.  Pamięć o Panu Profesorze ciągle żyje w szkolnych gazetkach, anegdotach i powiedzonkach 

używanych, bądź cytowanych do dziś przez nauczycieli. Zerka na nas ze zdjęć umieszczonych w 

tablach poszczególnych roczników. Raz z zawadiackim wąsikiem, raz bez, raz surowo, raz łagodnie…, 

bo taki właśnie był Pan Profesor. Będziemy go wspominać nie tylko jako dobrego, sumiennego 

nauczyciela, ale również jako dobrego, przyjaznego człowieka, kolegę, przyjaciela… 

 

LO w Krościenku w czołówce Solidarnych Szkół 
 

Tegoroczna Gala odbyła się 8 grudnia 2020r., tradycyjnie w murach Pałacu Wilanowskiego w 

Warszawie. Jednakże, z oczywistych względów, w tym roku nie mogliśmy osobiście odebrać nagrody 

za zdobycie III miejsca w Konkursie Solidarnych Szkół. Wraz ze stypendystami, śledziliśmy transmisję 

wydarzeń online.  Program imprezy obejmował dedykowane przesłanie Pani Agaty Kornhauser-Dudy, 

Małżonki Prezydenta RP do Solidarnych Szkół, ogłoszenie wyników konkursu "Solidarna Szkoła 2020" 

oraz koncert muzyki dawnej, z wykorzystaniem starodawnych instrumentów, w wykonaniu Kapeli 

Polonica. Gali towarzyszyły odbywające się wcześniej warsztaty dla uczniów o kulturze i tradycji XVII 



3 
 

wieku, a dla nauczycieli – koordynatorów 

stypendialnych o tym, jak budować kulturę 

solidarności w swoich szkołach.  Trzy grupy uczniów z 

naszej szkoły uczestniczyły w lekcjach historii online: 

„Pobudka" - rozmowa o cechach, jakie powinien 

mieć autorytet, by był godny naśladowania, 

odnosząc się do postaci słynnych bohaterów 

historycznych oraz  „Rzeczpospolita wielu narodów: 

międzynarodowe korzenie polskiej kultury” - o 

wpływie obecności wielu grup etnicznych i zróżnicowaniu kulturowym na całokształt Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów.  Przypomnijmy, że w tym roku szkolnym 10 uczniów z naszego Liceum zostało 

stypendystami Fundacji św. Mikołaja.  

Elżbieta Wójcik, Koordynator Stypendialny Fundacji  Św. Mikołaja 

 

Święty Mikołaj rozdał stypendia. 

  Po raz kolejny w tym roku szkolnym kilkunastu uczniów 

Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n.D. otrzymało 

stypendia św. Mikołaja. Fundusz stypendialny działa w szkole od 

2011 roku i jest tworzony częściowo ze środków wypracowanych i 

pozyskanych przez wolontariuszy, stypendystów i koordynatora 

stypendialnego, a częściowo z dotacji Fundacji św. Mikołaja. Aby 

uzyskać stypendium, uczeń musi spełniać kilka określonych 

regulaminem wymagań. Tegorocznymi stypendystami zostali: 

uczniowie klas pierwszych: Fabian Kurnyta, Karolina Liszka, 

Wiktoria Szczepaniak, Kinga Pczelar, Beata Gardoń oraz uczniowie 

klas drugich: Krzysztof Kozielec, Justyna Rusnak, Ewa Sadzikowska, 

Katarzyna Potaśnik i Amelia Palica. Wszystkim stypendystom 

serdecznie gratuluję i mam nadzieję że jak tylko wrócimy do 

szkoły, wykażecie swoje zaangażowanie w życie naukowe oraz społeczno- kulturalne szkoły i 

środowiska.                                     (Elżbieta Wójcik, Koordynator Stypendialny Fundacji  Św. Mikołaja) 

Sukcesy naukowe 

 Nasza uczennica Sylwia Kulasik zakwalifikowała się do II etapu 

Międzynarodowej Olimpiady języka angielskiego, organizowaną przez 

Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku Białej. Główną 

nagrodą do zdobycia w tym konkursie jest indeks uczelni. Życzymy 

powodzenia i dalszych sukcesów w konkursie. 

 

Dawid Oleś wśród najlepszych z powiatu.  Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podsumowań, 

zarówno pracy nauczycieli, jaki i, a może przede wszystkim, pracy i osiągnięć uczniów. Corocznie 

Starosta Nowotarski, Pan Krzysztof Faber, przyznaje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych 

uczniów szkół z powiatu nowotarskiego, wytypowanych przez radę pedagogiczną. Nie zawsze 
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kryterium stanowi średnia ocen. Bardzo często brane są pod uwagę inne 

osiągniecia uczniów, chociażby osiągnięcia sportowe oraz zaangażowanie 

społeczne, jak to było w przypadku naszego Dawida. Dawid z 

zaangażowaniem pełnił funkcję Przewodniczącego SU oraz brał udział w 

licznych zawodach sportowych, zdobywając medale i nagrody. Ponadto 

osiągał wysokie wyniki w nauce oraz aktywnie uczestniczył w życiu klasy i 

szkoły.  

 

 

 

 

Nasi prymusi (ze średnią wyników w nauce 4,7 i więcej)  

 

 Klasa 1a: Aneta Urbaniak 4,80. Klasa 2a: Krystian Filas 5,07, Wiktoria Kalata 4,85, Kamil Węglarz 

4,80 Klasa 2c: Aleksandra Zachwieja 4,94. 

 

 

 

Projekty realizowane w naszym Liceum 
 

 „Prawo w praktyce” ciąg dalszy 

Kolejny  już raz  sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, pan Jacek Gacek,  w ramach projektu 

„Prawo w praktyce”,  przygotowywał uczniów klasy Ib do udziału w rozprawie sądowej. A oto  relacja 

uczniów: 

 20. stycznia 2020 roku po 

wizycie w zakładzie karnym w Nowym 

Sączu udaliśmy się na rozprawę 

sądową, którą sami poprowadziliśmy. 

Była to akcja końcowa projektu 

„Prawo w Praktyce” który 

realizowaliśmy od 3 października do 

20 stycznia. Zanim całość mogła się 

rozpocząć konieczne było podzielnie 

ról. Każdy z uczniów klasy 1b wybrał 

odpowiadającą mu pozycje. Na 

rozprawie w role sekretarza wcieliła 

się Agata Wójcik, a całości 

poprowadziła Patrycja Zygmuntowicz razem z dwójką ławników: Sandrą Gromalą oraz Konstancją 

Plewą. Całość toczyła się wokół sytuacji oskarżonego Dawida Ligasa, który po zażyciu dopalaczy 

wparował do sklepu z nożem w ręce i groził właścicielce sklepu Klaudii Komorek oraz ugodził 3 razy 

jej brata Mateusza Kozielca. Oskarżała go Pani prokurator Olga Kowalska wraz z pełnomocnikiem 

poszkodowanych Pawłem Waligórą. Zarzutów postawionych oskarżonemu broniła, w roli adwokata 

Amelia Palica. Po skończonej rozprawie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat od Pana Prezesa 

Sądu. Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie z głównym sędzią oraz panem Jackiem Gackiem, który nas do 

tego przygotowywał. Projekt był dla nas wielka przygodą ale również nauką. Serdeczne 

podziękowania dla Naszego Przyjaciela Liceum – Pana Jacka Gacka.                 Amelia Palica Ib                                                  
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Podsumowanie projektu „ Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” 

 W sobotę, 29. lutego 2020 roku, odbyło się seminarium naukowe, którego organizatorami była  

Fundacja „Mapa Pasji” wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łącku. Tematem była  promocja 

góralskiego folkloru. Przybyli na nie liczni twórcy ludowi oraz wolontariusze biorący udział w 

projekcie „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” wraz ze swoimi opiekunami. 

Nie mogło tam oczywiście zabraknąć reprezentantów naszego liceum. Efekty pracy wolontariuszy 

zaangażowanych w projekt „ Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” przedstawiła 

Prezes Fundacji „Mapa Pasji”, Pani Anna Jarzębska. Działania prowadzone przez młodzież trwały dwa 

lata. W tym czasie poznawali oni dziedzictwo swoich regionów, rozmawiając z lokalnymi twórcami. 

Efekt pracy wolontariuszy, to około siedemdziesiąt filmów i fotoreportaży, oraz około osiemdziesiąt 

reportaży i wywiadów na temat dziedzictwa kulturowego południowej Małopolski. Krzysztof Florys 

opowiedział natomiast o projekcie turystyczno- edukacyjnym- Questach, Wyprawach Odkrywców. Są 

to wycieczki w poszukiwaniu „skarbu” po najciekawszych miejscach w poszczególnych 

miejscowościach. W ramach projektu ma powstać łącznie pięćdziesiąt takich wypraw. Będą one 

dostępne w aplikacji mobilnej oraz na portalu „Skarby Górali”. W trakcie konferencji miała miejsce 

promocja książki „ Skarby górali. Poznaj górala spoza Podhala” , w której znalazły się najciekawsze 

prace wolontariuszy. W tym gronie są oczywiście artykuły oraz fotografie wykonane przez uczniów i 

absolwentów naszego LO: Gabrysię Kacik, Weronikę Marciszewską oraz Weronikę Błażusiak.  

 

Inną formą aktywnego i  kreatywnego spędzania przez uczniów czasu poza 

lekcjami są liczne wycieczki edukacyjne organizowane w naszej szkole. Oto 

kilka z nich: 

V Rajd Turystyczno – Historyczny na Przysłop Śladami Partyzantów 

W piątek 14. lutego odbył się V Rajd Śladami 

Partyzantów na Przysłop. Rajd upamiętnił 76 rocznicę 

wydarzeń na Przełęczy Przysłop Wszyscy uczestnicy 

przybyli na plac Dietla w Szczawnicy na godzinę 9:00. Po 

krótkim przywitaniu rozpoczęła się zbiórka, uczniowie z 

12 szkół wraz z opiekunami wyruszyli w krótkich 

odstępach czasu na szlak. Na trasie uczestnicy musieli 

przejść 4 punkty, na których czekały na nich zadania 

przygotowane przez członków grupy rekonstrukcyjnej 

„Żandarmeria”. Po około 2.5h wszyscy dotarli na 

Przysłop, gdzie czekało ognisko z kiełbaskami. Pod 

pomnikiem każda z grup złożyła znicz i uczciła pamięć 

poległych minutą ciszy. Na koniec wszyscy udali się w stronę Czardy na oficjalne zakończenie rajdu. 

Tam czekał na uczestników ciepły posiłek regeneracyjny oraz nagrody. W Wielkie podziękowania dla 

grupy GOPR za zabezpieczenie rajdu oraz czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników. 

Organizatorami rajdu byli PTTK w Szczawnicy, Szkoła Podstawowa nr 2 Szczawnicy oraz Liceum 

Ogólnokształcące w Krościenku nad Dunajcem. Patronat nad rajdem sprawował Powiat Nowotarski 

oraz Miasto i Gmina Szczawnica. 
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Wycieczki integracyjne we wrześniu 

Klasa 1a udała się na wycieczkę klasową na Trzy Korony razem z Panią Urszulą i Panią Justyną. Dla 

niektórych było to duże wyzwanie z powodu lęku wysokości. Po zejściu do Sromowiec chcieli  rozpalić 

ognisko. Przeszkodą okazały się  jednak konie, które były bardzo nimi zainteresowane. Po spożytym 

posiłku  przystąpili do zabaw przygotowanych przez Panią wychowawczynię.  

Klasa 1b wybrała się na  wycieczkę pieszo rowerowa, do Czorsztyna wraz z opiekunami: księdzem 

Stanisławem Kłysiem , Panią Anną Dudek wychowawczynią  oraz wicedyrektor Panią Elżbietą Wójcik. 

Pierwszą atrakcją było zwiedzanie zamku czorsztyńskiego. Na zamku w Czorsztynie wszyscy uczniowie 

powtarzali słowa przysięgi wypowiadane przez Panią wicedyrektor. Przysięgę przypieczętowali 

odbiciem swojego kciuka pod słowami przysięgi. Następnie udali się do Karczmy pod Smrekami, gdzie 

czekały na nich rowery i dalsza część wycieczki. 

Klasa 2a  i 2b  we wtorek 22. września wraz z wychowawcami Renatą Zachwieją oraz Katarzyną 

Myśliwiec wyruszyły na wspólne ognisko znajdujące się obok pensjonatu “Crosna Spa”. Razem z nimi  

wyruszyły także p. Wanda Mikołajczyk oraz p. Aneta Mikołajczyk-Kurzeja. Na miejscu rozpalono 

ogień, usmażono kiełbaski oraz zjedzono pyszne ciasto. Następnie wyruszali w dalsza drogę do Parku 

Pienińskiego. Po dłuższym marszu dotarli do miejsca postojowego,  którym było boisko do gry w piłkę 

nożną oraz siatkówkę, zwane Krasem. Jedna grupa grała na boisku w piłkę, druga obok w siatkówkę.  

Uczniowie klasy 2c wraz z 

wychowawcą oraz opiekunem 

Małgorzatą Wójcik -Forszpaniak 

uczestniczyli  w wycieczce do 

Rezerwatu przyrody Kłodne nad 

Dunajcem. Poznali tam fragment 

leśnej ochrony buczyny karpackiej 

oraz zaznajomili się z regułami 

potrzebnymi do poruszania się po 

rezerwacie Następnie udali się na 

pole namiotowe „Cypel” gdzie 

rozpalili ognisko. Wyprawę 

zakończono w dobrych humorach. 

Wyjście na Trzy Korony był celem 

klasy 3a. Pomimo wczesnej pory, z 

ogromną energią wyruszyli, aby 

podziwiać wspaniałe, górskie 

widoki. Po zejściu do Sromowiec 

Niżnych, udali się do schroniska, 

aby zjeść y obiad. Ostatnim 

punktem wycieczki był spływ 

pontonowy, który zdecydowanie 

należał do udanych. Dla wielu był 

to dzień pełen nowych 

doświadczeń i ogromnej ilości uśmiechu. 
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Klasa 3b spędziła wspólnie czas w Małych Pieninach. Przejazd kolejką na Bukowinki, panorama pasm 

przed nami zapowiadała kolejny, słoneczny dzień. Bardzo ambitny plan pieszej górskiej wycieczki 

okazał się tylko planem, wykonanym w połowie.  Ale lekcje z gwary zakopiańskiej- podhalańskiej 

zaliczyli goszcząc w Bacówce u Wojtka. Gospodyni , przemiła pani Hania ugościła ich wyrobami 

regionalnymi, podkreślając , jak ważne są nasze korzenie, jak winniśmy pamiętać o naszych ”Małych 

Ojczyznach. 

PANDEMIA 

 „Od 12 do 25 marca zostają odwołane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. To decyzja Ministra 

Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronowirusa. 

Dalsze informacje będą podawane na bieżąco.” Taki komunikat pojawia się stronie internetowej 

Naszego Liceum. Jak się później okaże zajęcia nie odbyły się do końca roku szkolnego. Nic już nie było 

takie jak przedtem. Odłożona matura, pożegnanie maturzystów, lekcje zdalne, które były nową forma 

nauczania dla uczniów oraz nauczycieli. Zostały zamknięte kina, teatry, ośrodki sportowe, biblioteki, 

Centa Handlowe a także Kościoły. Wprowadzono obowiązek noszenia maseczek ochronnych. Świat 

zmienił się… przyszło nam się zmierzyć z czymś nieznanym, 

niebezpiecznym, groźnym dla nas wszystkich. Szkoła musiała 

dostosować się do nowych warunków, lekcje przeniosły się do 

Internetu, przed ekran monitora. Rozwinięta technologia umożliwiła 

przeprowadzenie ciekawych lekcji online. Poniżej w telegraficznym 

skrócie przedstawiamy co działo w Naszej szkole w tym czasie.  

 

Lekcja Europejska 

 Po raz kolejny, tym razem jednak drogą online, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w lekcjach 

przygotowanych przez konsultantów Zespołu ds. Informacji o Funduszach Europejskich w 

Krakowie. W pierwszej części zajęć uczniowie mieli  możliwość dowiedzieć się o tym jak działa 

samorząd województwa, o historii integracji europejskiej oraz o Funduszach Europejskich.  

Polska jest obecnie największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska 

przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. różnymi programami. Dzięki Funduszom Europejskim 

Małopolska, Kraków wciąż się rozwija, podnosi się standard życia mieszkańców. Ukończone  projekty 

unijne-w naszym województwie. Pojawiły się między innymi: * Opera Krakowska, *Muzeum 

Lotnictwa Polskiego w Krakowie po rewaloryzacji*Muzeum Armii Krajowej -adaptacja budynku przy 

ul. Wita Stwosza w Krakowie* Kładki pieszo-rowerowa przez Wisłę „Kazimierz-Podgórze” na odcinku 

pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich*Centrum Kongresowe , znane potocznie jako 

ICE*markowy produkt turystyki górskiej "Zielone schroniska"- m.in. Turbacz . Na pewno „ Lekcja 

europejska” była kolejnym krokiem zrozumienia funkcjonowania UE i Funduszy Europejskich. Dla 

eurosceptyków, była to lekcja wskazania mocnych stron przynależności Polski do struktur UE, 

rozwiania myślenia o protekcjonistycznych działaniach państw członkowskich .    

Europejski Dzień Języków Obcych 

Z okazji Europejskiego Dnia Języków 

Obcych (26.09.2020), zorganizowany został 

w naszej szkole konkurs pdt: „How do you 

say ... in ...?” Zadanie polegało na 

przetłumaczeniu wyrazu z języka polskiego 
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na dziesięć różnych języków. W konkursie udział wzięły 33 osoby, najszybsza i najdokładniejsza 

okazała się Alicja Pabis z klasy 1B.  Anetta Michałczak, nauczyciel języka angielskiego 

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

został ustanowiony z inicjatywy Polskiej 

Izby Książki w 2001 roku. Data 29 

września odnosi się do urodzin Janiny 

Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i 

młodzieży. W naszej szkole też czytano 

głośno na lekcjach języka polskiego, 

angielskiego oraz niemieckiego. Książki 

czytane na lekcjach języków oczywiście 

były po angielsku i niemiecku. Młodzież chętnie wzięła udział w 

czytaniu.                                                                          (Współpraca nauczycieli języków i bibliotekarza) 

Zajęcia dziennikarskie 

W ostatni piątek 9. października odbyły się zajęcia dziennikarskie. Spotkanie zebrało uczniów klas 

pierwszych i drugich. Są to uczniowie, którzy chcą uruchomić grupę redaktorów  oraz portal z 

informacjami o szkole. Zajęcia prowadził redaktor “Tygodnika Podhalańskiego”, Pan Józef Figura. W 

warsztatach udział wzięło 11 uczniów oraz dwoje opiekunów 

- Anna Dudek oraz Elżbieta Wójcik. powinien wyglądać 

artykuł prasowy, jak wygląda praca dziennikarza, jako 

jednostki oraz praca w redakcji.  Oprócz teorii  sami mogliśmy 

zadać  dowolne pytanie do pana redaktora,   przeprowadzić 

wywiad, uczestniczyć w konferencji prasowej, z której 

tworzyliśmy artykuł do gazety oraz przeprowadziliśmy w 

grupach burze mózgów, co moglibyśmy zorganizować w 

szkole. Jednym  z ciekawszych ćwiczeń było przeprowadzenie 

wywiadu z znaną osoba, w którym to każdy pełnił inną 

funkcję: operatora kamery, dziennikarza oraz gwiazdy. 

Spotkanie pokazało nam aspekty życia dziennikarza oraz dało 

wiele zabawy w formie ćwiczeń grupowych lub w parach. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy 

oraz jak wielka jest nasza wyobraźnia.                                                                                                                                            

Amelia Palica 2b 

,,Słownik polsko@polski" 

Młodzież naszego liceum wzięła udział w nagraniu 

programu ,,Słownik polsko@polski", emitowanym przez 

TVP Polonia. Współgospodarzem produkcji jest prof. Jan 

Miodek, który odpowiedział na pytania nurtujące młodzież 

z Krościenka. Profesor z niezwykłym zaangażowaniem i 

serdecznością wyjaśniał wszystkie wątpliwości. Program 

był nagrywany w październiku. Emisja odbyła  się tuż przed 

Świętami Bożego Narodzenia, tj. 19 grudnia 2020 roku o 

godzinie 17.00, dlatego też uczniowie zadbali o przedświąteczne dekoracje.  
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Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 

 Spotkanie z Panem Piotrem Miśkowiczem- konsultantem Zespołu ds. Informacji o Funduszach 

Europejskich w Nowym Targu w ramach realizacji programu „ Otwarta Firma” podczas Światowego 

Tygodnia Przedsiębiorczości. W dniach 16–22 

listopada 2020 roku zorganizowany został w Polsce 

trzynasty Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. 

Młodzież naszego Liceum włączyła się do projektu, 

realizując po raz kolejny program „Otwarta firma” 

Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 20 listopada uczniowie klasy IIIA i IIIB wzięli udział  

w lekcjach online na temat Funduszy Europejskich, które przeprowadził pan Piotr Miśkowicz. 

Uczniowie dowiedzieli się jakie są rodzaje programów krajowych i regionalnych, które obszary 

gospodarcze są preferowane oraz jak wygląda procedura pozyskiwania dotacji. Pan Piotr Miśkowicz 

przedstawił także pakiety Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej ukierunkowane na walkę z epidemią 

COVID-19 : medyczny, przedsiębiorczości, płynności finansowej, społeczny i edukacyjny oraz rozwoju. 

Lekcje z konsultantem Informacji o Funduszach Europejskich pozwoliły młodzieży poszerzyć wiedzę 

na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych między innymi na aktywizację 

zawodową, kształcenie oraz własną firmę. Informacje te z pewnością przydadzą się tegorocznym 

maturzystom.   

Lekcja WOS-u online 

W dzisiejszym zdalnym świecie oraz dobie koronawirusa wielu z nas potrzebuje zróżnicowanych form 

pracy, innych bodźców niż nauczyciel - „przedmiotowiec”. Szukamy więc urozmaicenia i naprzeciw 

temu było uczestnictwo klasy 2c w webinarium - „W świecie i w powiecie, czyli o migracjach Polek i 

Polaków". Spotkanie online zorganizowane było przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, największej 

polskiej organizacji pozarządowej a zaproszonym gościem pracownik naukowy UW, socjolożka dr 

Justyna Pokojska. Temat migracji jest w dzisiejszym świecie (oczywiście zakładając, ze pandemia 

wkrótce ustąpi) bardzo aktualny, stad jest ogromna potrzeba rozmawiania o wzmacnianiu u uczniów i 

uczennic poczucia odpowiedzialności za to, co dzieje się wokół nich, rozwijanie krytycznego myślenia 

i to, co podkreśliła pani Pokojska kształtowanie empatii.  

„Szczęśliwej drogi już czas”- pożegnanie tegorocznych maturzystów 

 Na ten moment maturzyści czekali z utęsknieniem. Piątego czerwca, z ponad miesięcznym 

opóźnieniem otrzymali namacalne dowody na to, że są absolwentami Liceum im. Stefana 

Żeromskiego. Tegoroczna uroczystość była 

wyjątkowa nie tylko ze względu na czas 

oczekiwania na nią, ale i na miejsce, w 

którym się ona odbyła. Żeby zapewnić 

maksymalne bezpieczeństwo została ona 

zorganizowana w kościele pw. Chrystusa 

Dobrego Pasterza w Krościenku. Z 

zachowaniem wszystkich przepisów 

dotyczących dystansu społecznego. Przed 

wejściem do kościoła obowiązkowo 

dezynfekcja rąk, obowiązywały  również 

maseczki oraz co najmniej dwumetrowy 

dystans. Nauczyciele wręczali nagrody w 

jednorazowych rękawiczkach. W trakcie 
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części oficjalnej wychowawcy wspólnie z Panem Dyrektorem Robertem Dębskim nagrodzili 

absolwentów za wysokie wyniki w nauce, pracę na rzecz klasy i szkoły oraz reprezentowanie naszego 

liceum na różnych zawodach sportowych. Bardzo podniosłym momentem było uhonorowanie 

tytułem „ Primus Inter Pares”, po raz pierwszy w historii LO, dwóch absolwentek - Julii Zborowskiej 

oraz Sylwii Ptak.  

Turystyka i sport 

20. stycznia br. na hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w 

Nowym Targu odbyła się Licealiada Powiatu Nowotarskiego w piłce 

ręcznej dziewcząt. Organizatorem zawodów było Powiatowe 

Centrum Kultury w Nowym Targu oraz Ośrodek Sportowy Rabka-

Zdrój. W turniej brało udział 6 najlepszych zespołów z powiatu.  

Naszej drużynie niestety nie udało się wyjść z grupy, mimo to 

wracaliśmy w atmosferze uśmiechu i dobrego humoru, bogatsi o 

nowe umiejętności i doświadczenia. 

Siatkarki górą! 

 Dnia 19. lutego bieżącego roku na sali gimnastycznej naszego liceum odbyły się eliminacje do 

Powiatowych Zawodów w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Organizatorem zawodów był Koordynator 

Sportu PCK Nowy Targ, Pan Józef Dyda. W zawodach brały udział dwie reprezentacje z następujących 

szkół: LO z Krościenka oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek z Krościenka. Nasze dziewczęta 

pewnie zwyciężyły, a zawodniczką turnieju została Julia Rusnarczyk! 

Licealiada Powiatu Nowotarskiego w Narciarstwie Alpejskim. 

 27. lutego 2020 w Kluszkowcach odbyła sie Licealiada Powiatu Nowotarskiego w narciarstwie 

alpejskim. "Żeromskiego" reprezentowały dwie zawodniczki: Julia Rusnarczyk i Laura Oleś. Laura 

zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. Gratulujemy sukcesu. 

  „Akademia młodego turysty na Podhalu” 

 W dniu 30. września 2020 r. uczniowie klasy 1a oraz członkowie SKKT wzięli udział w szkoleniu 

przeprowadzonym przez ratowników GOPR w ramach projektu: „Akademia młodego turysty na 

Podhalu”. Uczniowie naszej szkoły poznali walory i zagrożenia terenów górskich. Dowiedzieli się, jak 

bezpiecznie poruszać się podczas górskich wycieczek oraz jak zaplanować i przygotować wycieczkę 

górską. Poznali również zasady udzielania pierwszej pomocy w nawiązaniu do konkretnych zdarzeń,  

z którymi spotykają się na co dzień ratownicy. Życzymy wszystkim naszym uczniom przyjemnych  

i bezpiecznych wędrówek po górskich szlakach.                 Opiekun SKKT Marta Rychtarczyk                                                                                     

Turniej na  medal 

 7. października 2020 roku na sali gimnastycznej naszego Liceum odbył się Memoriał Zdzisława 

Soliwody. Organizatorami turnieju szachowego byli: LO Krościenko n/D, Ośrodek Sportowy Pieniny, 

Urząd Gminy Krościenko n/D, Firma Etna oraz Powiatowe Centrum Kultury i Promocji Krościenko n/D. 

W turnieju uczestniczyły dwie szkoły; nasze Liceum  oraz Zespół Szkół Zawodowych i Placówek 

Krościenko n/D. Na podium w kategorii dziewcząt znalazły się aż dwie nasze uczennice: Stopiak 

Zuzanna, która zdobyła złoty medal oraz Alicja Ziemianek, która otrzymała medal brązowy. 

W kategorii chłopców bardzo dobrze wypadł Piotr Wolski zdobywając srebrny medal. 


