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W tym numerze gazetki przeczytamy o wydarzeniach jakie miały miejsce  

w naszej szkole, w  2021 roku. 

 

 

Młodzież z „POWEREM” w LO im. S. Żeromskiego w Krościenku n. D. 

 Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią Covid-19, uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego 

w Krościenku n. D. mogli zrealizować zaległe działania w ramach projektu pt. „Wiedza i kompetencje nie 

mają granic”. Projekt realizowany był ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, 

którego celem jest współfinansowanie 

projektów mobilności ponadnarodowej. Nad 

całością realizacji czuwa Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji, która zarządza 

europejskimi programami, projektami  

i inicjatywami umożliwiającymi poszerzanie 

wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności  

i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, 

pozaformalnej i  nieformalnych formach 

uczenia się. Październikowy wyjazd do 

Hamburga, to realizacja drugiej części 

harmonogramu działań zmierzających do 

rozwijania różnorodnych kompetencji 

uczniów, a zwłaszcza kompetencji językowych, cyfrowych, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia 

się.  Pełni obaw, niepewności ale i ciekawi świata, wyruszyliśmy o barbarzyńskiej porze (4 rano !!!)  

w podróż w kierunku niemieckiej granicy. Na szczęście sprzyjała nam pogoda i warunki na drodze były 

super. Nawet nie zauważyliśmy, jak minęło niemal 14 godzin podróży i nasz bus zaparkował pod 

Hostelem Generator w centrum Hamburga. Ponieważ żyjemy w czasach pandemii, na początek wszyscy 

musieli okazać paszporty covidowe, dzięki czemu mogliśmy zakwaterować się w pokojach. Szybko 

przyzwyczailiśmy się do obowiązku okazywania wszędzie paszportu covidowego, a zwłaszcza ci, którzy 

raz zapomnieli i musieli biegiem wracać się do hostelu. Podczas tygodniowego pobytu w Hamburgu 

zaprzyjaźniliśmy się z uczniami oraz opiekunami projektu ze strony Stadtteilschule Eidelstedt, która była 

partnerem w realizacji działań projektowych. Razem realizowaliśmy zaplanowane zadania w szkole. 

Tym razem skupiliśmy nasze działania na realizacji animowanego filmu poklatkowego, obrazującego 

drogę towarów   i produktów z Polski do Niemiec, z wykorzystaniem rzek i mórz jako drogi 

transportowej. Dzięki kreatywności młodych ludzi powstał wesoły filmik obrazujący produkcję  
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i transport drewnianych okien. Nasi uczniowie nakręcili również filmik promujący udział młodych ludzi 

w projektach unijnych oraz dokończyli prace nad Questem po Hamburgu, czyli mini przewodnikiem  

o ciekawej, wierszowanej formie. Wykonaliśmy również badania chemiczne   i fizyczne wody w rzece 

Elba i porównaliśmy z wynikami z Dunajca oraz wynikami badań wykonanych przez poprzednią grupę. 

Pobyt w Hamburgu, to nie tylko praca, ale również przyjemności. Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc 

w Hamburgu: Speicherstadt, Elbfilharmonie, Spicy’s Gewurzmuseum, spacerowaliśmy po Reeperbahn 

(oczywiście w dzień J), oglądaliśmy zorzę polarną  w Obserwatorium Astronomicznym, wspinaliśmy się 

na wieżę kościoła pw. Św. Michała (ależ były stamtąd piękne widoki !), pływaliśmy statkiem po 

Elbie,  spacerowaliśmy wzdłuż portu, zaprzyjaźniliśmy się ze zwierzątkami z hamburskiego zoo. Nie 

sposób wymienić wszystkich „zaliczonych” atrakcji, warto jednak dodać, że Hamburg, to miasto, które 

ma wiele do zaoferowania odwiedzającym go turystom. Realizacja projektów unijnych, to dla młodzieży 

szkolnej okazja nie tylko do rozwijania różnych kompetencji, poszerzania wiedzy i zdobywania 

doświadczeń. Jest to czas nawiązywania nowych relacji, nowych przyjaźni, poznawania własnych 

możliwości i odkrywania siebie samego. Ze stuprocentową pewnością można stwierdzić, że nie jest to 

czas stracony. 

 

Ostatni raz z moją klasą 

Dnia 30 kwietnia (piątek) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego przez maturzystów, 

co oznaczało tylko jedno dla naszych trzecioklasistów - termin egzaminu dojrzałości, jakim jest 

matura - coraz bliżej. 

Cała oprawa, kończąca 

jeden z etapów życia 

naszych maturzystów, 

miała swój początek w 

kościele parafialnym z 

Krościenku n/D. Po 

zakończonej mszy 

świętej, wszyscy udali 

się kolejno na uroczystą 

akademię do budynku 

naszego liceum. . 

Następnie zostały złożone 

życzenia maturzystom, z 

okazji ich święta, jakim jest zakończenie edukacji w liceum ogólnokształcącym. Po zakończonych 

życzeniach, głos zabrali kolejno, Pani Katarzyna Zaziąbło - przewodnicząca Rady Rodziców oraz Pan 

dyrektor - Robert Dębski. Wtedy to zostały rozdane świadectwa ukończenia nauki w naszym liceum,  

a także wszelakie nagrody, przyznawane za średnią osiągniętą w tym roku szkolnym, inne osiągnięcia 

naukowe, ale również wszelakie reprezentowanie szkoły na zewnątrz oraz działalność w jej murach. Nie 

mogło oczywiście zabraknąć części akademii, w której to uczniowie klas maturalnych zostali 

uhonorowani Stefanami, czyli szkolnymi medalami za wszelaką aktywność, wykonanymi według 

tradycji, przez uczniów klas drugich. Odczytaniem kategorii, wręczeniem Stefanów, a także 

przekazaniem upominków, zajęły się uczennice klas drugich. Jednak nasi pierwszoklasiści nie 

próżnowali i postanowili zadedykować klasom trzecim piosenkę, w wykonaniu jednego z uczniów klasy 

1B - Adama Adamczuka. Następnie prowadzący oddali głos maturzystom, którzy złożyli podziękowania 

przez swoją reprezentantkę - Anię Nieć. 
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Stypendyści Świętego  Mikołaja nie próżnowali 

Po mimo pandemii stypendyści działali bardzo aktywnie, nie mogąc zaprezentować swoich 

umiejętności w szkole przed kolegami tworzyli ciekawe prezentacje oraz filmy udostępniając je 

na stronie oraz Facebooku szkoły. Udało się 

również „wyjść z cienia” i wziąć udział w marszu 

charytatywnym „Niezapominajki”, którego dystans 

wynosił 5 km w jedną stronę. Pogoda z początku 

chłodna i lekko zachmurzona nie zniechęciła 

uczestników, którzy chłód poranka pokonali szybkim 

marszem. Stypendyści naszej szkoły, wraz  

z opiekunem Elżbietą Wójcik, o godzinie 9 wyruszyli 

spod szkoły w kierunku Szczawnicy. Trasa biegła od budynku aż do granicy w parku narodowym. Odziani 

w bluzy z logiem szkoły, oraz wyposażeni w kijki, dzielnie pokonali wyznaczony dystans,  

a nawet go podwoili! Dochód z marszu przeznaczony był na Fundusz Stypendialny Fundacji św. Mikołaja, 

dzięki której w naszej szkole też jest obecnie 10 stypendystów. 

 

„Kiermasz Książki Przeczytanej” – zbieramy na stypendia! 

 Podczas festynu „Wianki na Dunajcu”, organizowanego przez CKiP w   

Krościenku n.D., wolontariusze Fundacji św. Mikołaja rozłożyli stoisko  

z bogatym zasobem używanych książek do sprzedaży. Książki pozyskiwaliśmy 

systematycznie, przez cały poprzedni rok. Przynosili je nam uczniowie  

i nauczyciele! Zainteresowanie było spore i udało się sprzedać kilkadziesiąt 

książek na sumę 750 zł. Dziękuję serdecznie dziewczynom: Karolinie, Sandrze, 

Justynie oraz Ewie za pomoc na kiermaszu i solidną agitację klientów. 

Pieniądze zostaną wpłacone na nasze konto stypendialne, a Fundacja św. 

Mikołaja, w ramach akcji : Wiosną Stypendia Rosną!”, podwoi tę kwotę. 

 

Sukcesy naukowe 

Zawody szkolne - 51. Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej 

W października odbyły się zawody szkolne 51. Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej. Wziął w nich 

udział uczeń klasy III A - Kamil Węglarz. Warunkiem przystąpienia do olimpiady było wcześniejsze 

wykonanie pracy badawczej zgodnej z wytycznymi Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej. Zadania 

etapu szkolnego były  czasochłonne i wymagające znajomości treści programowych z całego cyklu 

nauczania biologii na poziomie ponadpodstawowym. Kamil znalazł się w grupie 663 z  1505 

uczestników z całej Polski, którym udało się zakwalifikować do etapu okręgowego. 

 

Nasi prymusi (ze średnią wyników w nauce 4,5 i więcej) 

 

Klasa IIa – Aneta Urbaniak 4,65   Klasa IIb – Angelika Zabrzeska 4,60 

Klasa IIIa – Krystian Filas 5,21     Klasa IIIc – Aleksandra Zachwieja 4,81 

                    Kamil Węglarz 4,96                       Weronika Bandyk 4,50 

       Wiktor Kalata 4,91 
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Projekty realizowane w naszym Liceum 

 

„Prawo w praktyce” ciąg dalszy 

Po mimo pandemii udało się kolejny  już raz  zrealizować projekt „Prawo w praktyce”.  Sędzia Sądu 

Okręgowego w Nowym Sączu, pan Jacek Gacek przygotowywał uczniów klasy IIb do udziału  

w rozprawie sądowej. A oto  relacja uczennicy Amelii Kaczorowskiej : 

„04.11.2021 roku całą klasą ubraną w 

galowe stroje pojechałam do Nowego 

Sącza. Najpierw odwiedziliśmy zakład 

karny. Pan, który nas oprowadzał 

opowiedział nam historię tego zakładu, 

dowiedzieliśmy o warunkach w jakich 

mieszkają osadzeni i jak przebiega 

"widzenie". Po skończonej wizycie 

spóźnieni, ale pełni wrażeń udaliśmy się 

do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.  

Po sprawdzeniu nas i naszych bagaży 

oraz zmierzeniu temperatury 

skierowaliśmy się w kierunku sali, gdzie odbywała się nasza oficjalna rozprawa.  Był to jeden  

z najlepszych dni w tej szkole, którego nie zapomnę. Mam nadzieję, że te kilka godzin, które spędziliśmy 

w Sądzie przybliżą niektórym cel swojej wymarzonej kariery , może nawet jako sędzia przewodniczący, 

obrońca albo pełnomocnik pokrzywdzonych czy biegły. 

 

Klasa Ib poznawała Polskę 

W dniach 17- 19 listopada uczniowie klasy 1b z opiekunami projektu-Panią A. Michałczak i Panią 

E.Barnaś wyszli naprzeciw frazie Stanisława Jachowicza, XIX wiecznego poety i zrealizowali pilotażowy 

przedsięwzięcie  MEiN "Poznaj Polskę". Przedsięwzięcie  „Poznaj Polskę” potwierdziło nam, że Polska 

jest piękna, różnorodna i empatyczna. Cel  projektu- przybliżenie miejsc związanych z kulturą  

i dziedzictwem narodowym  został w pełni osiągnięty. Na pewno była to promocja wschodnich terenów 

Polski – renesansowy rynek Zamościa z ratuszem, fortyfikacje twierdzy, wspaniałe świątynie ,historia 

ordynacji Zamojskich, rezydencje w 

Zwierzyńcu  to historia I RP. Zamość, co 

należy podkreślić" należy do 

najpiękniejszych i najcenniejszych 

zespołów staromiejskich Europy. 

poznanie Muzeum Polaków Ratujących 

Żydów podczas II Wojny Światowej 

Muzeum w Markowej  było wskazaniem 

różnorodności naszego kraju.  Obok 

fascynacji pięknem pałacu, ogrodów  

w Łańcucie  i zabudowy magdeburskiej 

Zamościa  mamy również  obraz Polski, która przeszła drogę męczeństwa swojego narodu i narodów 

zamieszkujących II RP ( Muzeum Rodziny Ulmów ). Były to trzy dni szerzenia pozytywnych idei, artyzmu 

sztuki i nowoczesnego, świadomego patriotyzmu. Punkty edukacyjne wskazane przez MEN zostały  w 

pełni zrealizowane- mimo niesprzyjającej nam pogody. Obszary tematyczne zostały zróżnicowane, co 

uatrakcyjniło naszą wspólną, również integracyjno-zapoznawczą wycieczkę. 
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GET 2 IT 

 Celem projektu było poszerzania wiedzy uczniów w zakresie edukacji informatycznej oraz 

dostosowanie do wymagań na rynku pracy. Projekt zakładał naukę informatyki, fizyki  

i programowania. Umiejętności nauczanie z zakresu 

programowania robotów LEGO MINDSTORMS oraz 

programowania systemów mikroprocesorowych. Całość 

została zrealizowana w partnerstwie z Gimnazjum im. 

Janko Francisci-Rimavskiego w Lewoczy, której 

uczniowie również brali udział w szkoleniu. Językiem 

komunikacji był język angielski oraz słowacki. Relacja 

uczestników projektu: „Uczestniczyliśmy w krótkiej lekcji 

poświęconej fizyce, na której mogliśmy stworzyć własny 

układ elektryczny. Kolejnym punktem warsztatów było 

zapoznanie się z podstawami robotyki, w której do końca całego projektu pomagał nam Rene. Wszystko 

opierało się na silnikach robotów LEGO MINDSTORMS. Drugi dzień opierał się na temacie 

zapoczątkowanym w dniu pierwszym. Głębiej poznaliśmy techniki programowania robotów  

i ćwiczyliśmy coraz to nowsze programy. Razem ze słowackimi uczniami przez miniony dzień 

pracowaliśmy w 3 osobowych grupach nad przypisanymi nam zadaniami. Dzień trzeci naszych 

warsztatów spędziliśmy bez naszych nowo poznanych kolegów, ze względu na sytuację epidemiczną  

w kraju. Zakończyliśmy naszą przygodę z robotyką, gdzie Rene przygotował dla nas test sprawdzający 

poznane przez nas techniki i umiejętności w programowaniu robotów. Następnie udaliśmy się na lekcję 

związaną z mikroprocesorami. Tam nauczyliśmy się programować owe procesory i wykonywać na nich 

proste działania. Cały projekt uważamy za bardzo udany i rozwojowy.” 

 

Inną formą aktywnego i  kreatywnego spędzania przez uczniów czasu poza 

lekcjami są liczne wycieczki edukacyjne organizowane w naszej szkole. Oto 

kilka z nich: 

Rajd Partyzantów 

 We wrześniu  odbył się 50 Rajd Partyzantów. W wyprawie brali udział uczniowie klas: 1b, 2a i 2b oraz 

3c z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem. Wycieczka 

miała na celu pokazanie młodzieży, jak trudne i wymagające były działania; akcje partyzantów. Dzięki 

pięknej akademii przygotowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy 

Dolnej i przeglądowi piosenek patriotycznych możliwe było poznanie historii tego rejonu. Rajd również 

bardzo pomógł w integracji klasy 1b z resztą uczniów. 

 

Ludzie ludziom zgotowali ten los… 

 W piątkowy poranek, 29 października br. uczniowie 

klasy 3c wraz z opiekunami wyruszyli na wycieczkę 

do Oświęcimia. Celem wyprawy był Auschwitz-

Birkenau, były niemiecki nazistowski obóz 

koncentracyjny i zagłady. Pod opieką przewodnika 

rozpoczęli zwiedzanie wystawy stałej oraz obiektów 

na terenie obozu macierzystego Auschwitz I - bramę 

wjazdową z napisem: Arbeit macht frei (Praca czyni 

wolnym), miejsce obozowej orkiestry, plac apelowy, szubienice dla więźniów – uciekinierów, Block 6 – 

wystawa jak wyglądało życie więźnia, „Ściana straceń”, celę ojca bł. Maksymiliana Kolbe, wystawę 
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multimedialną przedstawiającą Holocaust Żydów wraz z kopią „Księgi imion” czyli wszystkich 

pomordowanych Żydów w czasie wojny, krematorium, miejsce stracenia Rudolfa Höss – założyciela  

i Komendanta obozu, baraki obozowe, gdzie przebywali więźniowie, pomieszczenia gdzie pozostały 

oprawki okulary, buty, kule i protezy, walizki, naczynia kuchenne, i in. przybory. Następnie uczestnicy 

wycieczki udali się do obozu Auschwitz II-Birkenau do którego Niemcy przywozili i więzili później 

głównie jeńców radzieckich, ostatecznie jednak stał się obozem koncentracyjnym dla więźniów różnych 

narodowości i ośrodkiem zagłady Żydów w ramach tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. 

Odwiedzane miejsca, eksponaty muzealne zrobiły wielkie wrażenie na zwiedzających. Była to 

prawdziwa lekcja historii o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w czasie II wojny. 

 

Klasy chętnie na swoje wycieczki wybierały kino, a w nim najlepsze filmy:  „Cruell”, „Diuna”, „Cliford. 

Wielki czerwony pies”, „Resident Evil: Witajcie w Raccoon City”. Było też lodowisko, park trampolin oraz 

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Maius. Wszystkie wycieczki miały na celu integrację 

klas po ciężkim czasie nauczania zdalnego. 

 

Działalność kulturalna w naszej szkole 

Narodowe Czytanie 

Kolejna edycja Narodowego Czytania odbyła się we wrześniu. Utworem czytanym w całej Polsce była 

„Moralność Pani Dulskiej”. Uczniowie odczytali na lekcji przygotowane fragmenty przez panie 

polonistyki. 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

Uczniowie kolejny raz wzięli udział w akcji   „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”. 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 historii. Wykorzystano teksty Patronów 

roku 2021 czyli Baczyńskiego, Różewicza, Lem oraz tekst o Konstytucji 3 maja.  (Współpraca nauczycieli 

języków i bibliotekarza) 

#przepisujemyTolkiena 

Z okazji 130 rocznicy urodzin J.R.R. Tolkiena 

biblioteka w Warszawie zorganizowała akcje 

odręcznego przepisania tekstów tegoż autora. 

Udało nam się zakwalifikować do tej akcji. 

Fragment tekstu, który został przepisany w 

naszej szkole to „Władca Pierścieni”. W akacje 

włączyli się uczniowie klas 3a, 3b i 2a oraz 

nauczyciele.   

 

Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

Biblioteka szkolna zorganizowała konkurs fotograficzny „Moja ulubiona książka” . Konkurs nawiązywał 

do Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Na konkurs wpłynęło 7 zdjęć. I miejsce Amelia 

Palica klasa 3b, II miejsce Natalia Mszanik klasa 3a, III miejsce Dawid Ligas klasa 3b . 

 

Galeria na Poddaszu 

Dzięki uprzejmości Narodowego Centrum Kultury w Warszawie mogliśmy oglądać wystawę plakatów 

poświęconą dziełom Stanisława Lema, jednego z Patronów roku 2021. Ekspozycja przedstawiała prace 
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młodych współczesnych artystów plastyków, stanowiąc interpretację dziesięciu wybranych powieści 

Lema. 

   

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 

 W dniach 8-14 listopada przypadła XIV edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości obchodzonego 

jednocześnie w ponad 170 krajach. Celem tej ogólnoświatowej inicjatywy jest promowanie 

świadomego rozwoju zawodowego, postaw 

kreatywnych i przedsiębiorczych, zachęcanie do 

podejmowania inicjatyw biznesowych . Liceum 

Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Krościenku 

nad Dunajcem, po raz kolejny, włączyło się do 

projektu, realizując program Otwarta 

firma Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniach 

z przedstawicielami instytucji 

wspierających przedsiębiorczość i aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym. 8 listopada klasy IIa  

i IIb spotkały się z panią Ewą Barczuk- Kałat – Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Nowym 

Targu. ). Uczniowie dowiedzieli się, kim jest konsument i jakie prawa mu przysługują. Poznali praktyczne 

przykłady korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji oraz zasady składania reklamacji. 

Uzyskali odpowiedź na pytanie, jaka jest odpowiedzialność sprzedawcy i przedsiębiorcy,  

a także, które instytucje chronią konsumenta. lekcje na temat „Fundusze Europejskie i ich wpływ na 

nasze życie” w klasach IIIA i IIIB przeprowadził pan Artur Szyszkiewicz - specjalista funduszy europejskich 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy 

Europejskich w Nowym Targu. Na początku lekcji uczniowie poznali strukturę Samorządu 

Województwa Małopolskiego oraz krótką historię Unii Europejskiej. Następnie prowadzący przedstawił 

zagadnienie Funduszy Europejskich- możliwości skorzystania ze środków pomocowych pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej. Młodzież zapoznała się m.in. z informacjami na temat dofinansowania w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy też „Wsparcie  

w starcie” oraz „Małopolska Tarcza Antykryzysowa”. Konsultant omówił także etapy konstruowania 

wniosku o dofinansowanie. 

 

XI Szczawnicki Bieg Niepodległości 

11 listopada 2021roku w Szczawnicy odbył się już XI Bieg Niepodległości. 

Zawody zorganizowane zostały przez Szkołę Podstawową nr 1 w 

Szczawnicy i zgromadziły na linii startu blisko 500 zawodników w siedmiu 

kategoriach. Nasi uczniowie biegli w kategorii V na dystansie 1900 

metrów: Paweł Waligóra, Paweł Poremba oraz Łukasz Łazarczyk. W 

kategorii VI na dystansie 5800 metrów biegła Marta Rychtarczyk. Wyniki- 

szkoły ponadpodstawowe: Paweł Waligóra 3 miejsce Paweł Poremba 5 

miejsce Łukasz Łazarczyk 16 miejsce.  Wyniki – Open Marta Rychtarczyk 2 

miejsce Wyniki - kategoria drużynowa Liceum Ogólnokształcące 1 

miejsce. 

 

Turystyka i sport 

  Dnia 19 maja 2021r. na szczawnickim orliku rozegrana została „Licealiada Ośrodka Sportowego 

Szczawnica w Piłce Nożnej Chłopców”. W zawodach udział brały dwie drużyny: Liceum 



8 

Ogólnokształcącego Krościenko n/D oraz Zespół Szkół Zawodowych i Placówek Krościenko n/D. Nasza 

drużyna zajęła drugie miejsce. Szkołę reprezentowali: Mateusz Podgórski, Sebastian Niezgoda, Kacper 

Szczepaniak, Szymon Plewa, Paweł Poremba, Krzysztof Kozielec, Paweł Waligóra, Kacper Koterba, 

Michał Dusik, Mateusz Kozielec, Tomasz Dyda, Krzysztof Zaziąbło. 

  

Siatkarze górą! 

 W dniu 24 maja rozegrana została Licealiada Ośrodka Pieniny w 

piłce siatkowej plażowej. Dziewczęta w składzie Gabriela Dyda, 

Agnieszka Potaśnik, Karolina Liszka, Mariola Krężel wygrały z ZSZiP 

2:0. Chłopcy w składzie Kacper Szczepaniak, Sebastian Niezgoda, 

Kacper Koterba zwyciężyli drużynę ZSZiP 2:1. Organizatorem 

zawodów było Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, 

sędzią głównym Pan Andrzej Stołowski. 

Bieg po brąz! 

  W piątek 1.10.2021 r. na lotnisku w Nowym Targu, odbyły się zawody powiatowe w Sztafetowych 

Biegach Przełajowych, których organizatorem było Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu oraz 

PSZS Nowy Targ. Rywalizacja rozegrała się miedzy sześcioma szkołami: ZSE Nowy Targ, ZS Jabłonka, ZSO 

nr 2 Nowy Targ, I LO Rabka Zdrój, ZSO nr 1 Nowy Targ oraz nasze LO Krościenko nad Dunajcem. Naszą 

szkołę reprezentowały dziewczęta, które do przebiegnięcia miały dystans 1000 metrów każda. W 

zawodach drużyna spisała się bardzo dobrze, przy bardzo silnej konkurencji nasze licealistki wywalczyły 

3 miejsce! 

 

Zuzanna Stopiak i Miłosz Mastalski wicemistrzami Licealiady w Szachach. 

 

6 października Memoriał Zdzisława Soliwody i Edwarda Kordasa pierwszy 

raz odbył się w CKiP w Krościenku nad Dunajcem. Naszą szkołę 

reprezentowało 11 zawodników. Rywalizowali oni w 7 rundowym systemie 

szwajcarskim, w kategorii dziewczęta i chłopcy. Najlepiej zagrali Zuzanna 

Stopiak oraz Miłosz Mastalski, którzy zajęli 2 miejsca w swoich kategoriach.. 

Sędzią głównym był Jan Zapała. Organizatorem było Powiatowe Centrum 

Kultury w Nowym Targu. 

 

Licealiada na szczeblu powiatowym 

Kolejny sukces szachowy miał miejsc 19 listopada, kiedy odbyła się Licealiada na szczeblu powiatowym. 

W zawodach brało udział sześć szkół: LO Krościenko n/D, ZSZiP Krościenko n/D, ZSO1 Nowy Targ, ZSCKR 

Nowy Targ, ZS Rabka Zdrój, ILO Rabka Zdrój. Zawody były rozgrywane wśród 42 zawodników, naszą 

Szkołę reprezentowało dziewięciu uczniów. Indywidualnie najlepiej z dziewcząt zaprezentowała 

się Agnieszka Potaśnik zajmując drugie miejsce i tym samym zdobywając srebrny medal. Z chłopców 

najlepiej zaprezentował się Piotr Wolski zajmując czwarte miejsce. Drużyna reprezentująca szkołę 

wywalczyła wysokie trzecie miejsce i otrzymała pamiątkowy puchar oraz medale. 

 

Mistrzostwa Powiatu Nowotarskiego w pływaniu indywidualnym 

 W dniu 9 grudnia na pływalni miejskiej w Nowym Targu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowotarskiego 

w pływaniu. Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów: Agata Demut, Agnieszka Dyda, Michał Dusik, 
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Christopher Chlipała. Agnieszka i Agata startowały stylem klasycznym zajmując odpowiednio 4 i 5 

miejsce. Michał wybrał styl grzbietowy kończąc na miejscu 6. Christopher próbował swoich sił stylem 

motylkowym zajmując 7 lokatę. 

 

 

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne 

 W dniu 23.06.2021 r. Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK oraz uczniowie klasy 1b wzięli udział 

w pieszej wycieczce na Trzy Korony oraz w spływie pontonami przełomem Dunajca. 

VIII Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna 

 25 września 2021r.   członkowie SKKT wraz z opiekunami uczestniczyli w VIII międzypokoleniowej 

Sztafecie Turystycznej organizowanej pod hasłem: Kolej na PTTK! Inicjatorem ogólnopolskiego 

wydarzenia był Zarząd Główny PTTK w Warszawie. Uczestnicy wycieczki pokonali około 30 km trasy 

wokół Jeziora Czorsztyńskiego. Wszyscy dzielnie walczyli na podjazdach i rozważnie pokonywali zjazdy. 

Uwieńczeniem wyprawy była przeprawa promem z Niedzicy do Czorsztyna, podczas której można było 

podziwiać dwa piękne zamki, a na deser czekał uczestników podjazd z przystani na parking. 

"Droga Pienińska 1800 metrów w 180 minut" 

 W dniu 02.10 2021 r. członkowie SKKT wraz z opiekunami p. Martą 

Rychtarczyk i p. Wandą Mikołajczyk zrealizowali program "Droga 

Pienińska 1800 metrów w 180 minut" oraz wzięli udział w Zlocie 

Gwiaździstym przy schronisku PTTK Orlica. Poszczególne punkty trasy 

na Drodze Pienińskiej zostały zaprezentowane przez uczniów. P. Wanda 

Mikołajczyk przybliżyła uczestnikom geografię i geologię Pienin. W 

drodze powrotnej uczniowie odwiedzili  wystawę przyrodniczą w 

pawilonie PPN, gdzie mogli podziwiać zmiany w krajobrazie Pienin na 

przestrzeni lat przedstawione na fotografiach. 

 

 

Mikołajkowe wyjście SKKT na Modyń. 

Dnia 5 grudnia 2021 roku członkowie SKKT wybrali się 

na Modyń. Wyjechali  z Łącka o godz. 8:30. Po 3,5 

godzinach wędrówki dotarli na jeden z najwyższych 

szczytów Beskidu Wyspowego – Modyń (1029 m 

n.p.m.). Wyszli na nowo wybudowaną wieżę 

widokową i podziwiali panoramę Beskidu Sądeckiego, 

Pienin, Gorców oraz Beskidu Wyspowego. Po zejściu z 

wieży zrobili sobie wspólne zdjęcie i odbyło się 

losowanie Mikołajkowych prezentów. W wesołym nastroju zeszli do Zalesia i stamtąd busem wrócili do 

Krościenka. 


