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W tym numerze gazetki przeczytamy o wydarzeniach, jakie miały miejsce  
w naszej szkole, w  2022 roku. 

 

Z plecakiem w góry, czy do szkoły? 

 

W nowym roku szkolnym 2022/23 
została otwarta pierwsza w Polsce klasa 
o profilu turystyczno – językowym, pod 
patronatem PTTK. W pięknej, górskiej 
scenerii, w budynku Schroniska „Orlica” 
w Szczawnicy, zostało podpisane 
Porozumienie, w wyniku którego 
pasjonaci górskich wędrówek będą 
mogli łączyć naukę ze swoją pasją. Jak 
zapisano w preambule Porozumienia, 
intencją stron zawierających 
Porozumienie jest współdziałanie w celu 
stworzenia warunków do rozwijania 
wśród uczniów Szkoły szczególnego 

umiłowania regionu Pienin, Beskidu Sądeckiego, Gorców i Spisza, poznawania historii, folkloru, tradycji, 
przyrody i geografii tego regionu, zachęcania do bezpiecznego uprawiania turystyki oraz sportów 
górskich, rozwijania pasji krajoznawczych, a także tworzenie podstaw umożliwiających uczniom 
w przyszłości pełnienie ról w szeroko rozumianej 
działalności turystycznej – przy wykorzystaniu tradycji 
oraz dorobku merytorycznego i ideowego Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 
Porozumienie zostało zawarte pomiędzy kilkoma 
podmiotami: Starostwem Powiatowym, 
reprezentowanym przez Starostę Krzysztofa Fabera oraz 
wicestarostę Bogusława Waksmundzkiego, Zarządem 
Głównym PTTK w osobach: Jerzy Kapłon – Prezes Zarządu 
oraz Adam Jędras – Sekretarz Generalny, Zarządem 
Oddziału Pienińskiego, reprezentowanym przez Pana 
Marka Misztala – Prezesa oraz Przemysława Gabrysia - 
skarbnika oraz oczywiście Liceum Ogólnokształcącym w 
Krościenku n. D. – w osobie Pana Dyrektora Roberta Dębskiego. Spotkanie, zakończone podpisaniem 
dokumentu, przebiegło w miłej i twórczej atmosferze, a oprócz oficjalnych gości uczestniczyli w nim 
członkowie PTTK z Krościenka n.D.. oraz oczywiście uczniowie naszego Liceum, członkowie Szkolnego 
Koła Krajoznawczo – turystycznego. 
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Czas kończyć naukę, czas zacząć się uczyć …. 

W piątek, 27 kwietnia, po raz ostatni, uczniowie klasy 3c spotkali się ze swoimi młodszymi kolegami 
oraz wszystkimi nauczycielami na uroczystości pożegnania abiturientów. Akademię przygotowali 
uczniowie z klas 3a oraz 3b. W części 
„oficjalnej” tradycyjnie zostali nagrodzeni 
wszyscy, którzy uzyskali wysokie wyniki w 
nauce oraz ci, którzy przez trzy lata 
wyróżniali się w aktywności na rzecz 
szkoły; czy to społecznej, naukowej, czy 
sportowej. Szkołę z wyróżnieniem 
ukończyły trzy uczennice: Aleksandra 
Zachwieja, Weronika Bandyk oraz Alicja 
Ziemianek. Aleksandra Zachwieja została 
również uhonorowana medalem szkoły 
oraz tytułem Primus inter pares, za 
wybitne osiągnięcia na polu naukowym 
oraz artystycznym. Uhonorowani zostali 
także rodzice, a szczególnie Pani 
Katarzyna Zaziąbło, która po wielu latach 
intensywnej pracy i przewodniczeniu Radzie Rodziców przy LO Krościenko, zakończyła swoją 
działalność. Pani Katarzyna Zaziąbło, również absolwentka naszego liceum, za wieloletnią przyjaźń  
i pomoc szkole, otrzymała medal szkoły oraz tytuł Przyjaciela Szkoły. Uczniowie klasy 3c, złożyli 
uroczyste ślubowanie, obdarowali bukietami dyrekcję oraz nauczycieli, a następnie uczestniczyli w 
części artystycznej, podczas której, zgodnie z wieloletnia tradycją, otrzymali od swoich młodszych 
kolegów szczególne wyróżnienia – Stefany, a na pamiątkę i powodzenie na maturze, breloczki  
z koniczynką. 

 

Dzień Patrona Szkoły 

18 października 2022 rok, w naszym Liceum odbyły się uroczyste obchody z okazji Dnia Nauczyciela, 
połączone z Dniem Komisji Edukacji Narodowej oraz Ślubowaniem klas pierwszych. W tym dniu  

w naszej szkolnej społeczności, powitaliśmy 
nowych członków, którzy zobowiązali się do 
godnego reprezentowania Naszego Liceum. Po 
przywitaniu zaproszonych gości i odśpiewaniu 
hymnu, prowadzący akademię przybliżyli 
zgromadzonym sylwetkę patrona szkoły - Stefana 
Żeromskiego. Następnie uczennice z klasy 4B 
zaprezentowały krótki, lecz interesujący program 
artystyczny, dotyczący bohaterów literackich, 
których kreacje mogliśmy spotkać  
w najważniejszych dziełach naszego patrona. 
Kolejną częścią uroczystości, było wystąpienie 
klas pierwszych, które wraz ze swoimi 
wychowawcami, przedstawiły owoce 

współpracy z Mentorami. Mentorkami klasy IB były:  Pani Ewa Walkowska oraz Pani Anna Wawrzczak, 
z kolei mentorami klasy IA:  Pan Tomasz Salamon i Pan Jakub Czerwiec. Następną częścią akademii było 
uroczyste Ślubowanie oraz przekazanie tarcz szkolnych uczniom klas pierwszych. W dalszej kolejności 
odbyło się przekazanie władzy oraz pocztu sztandarowego młodszym kolegom przez reprezentantów 
klasy 4A. Następnie Pan Dyrektor, Robert Dębski, wręczył podziękowania nauczycielom za trud jaki 
wkładają oni w swoją codzienną pracę, kształtując umysły młodego pokolenia. 
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Stypendyści Świętego  Mikołaja 

Stypendyści z Fundacji św. Mikołaja zbierali fundusze na stypendia 
podczas festynu z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanego przez 
Centrum Kultury i Promocji w Krościenku n.D. Wcześniej została 
zorganizowana zbiórka przeczytanych książek wśród znajomych  
i rodziny oraz uczniów i nauczycieli w szkole. Udało się zebrać sporą 
kwotę, którą wpłaciliśmy na licealne konto stypendialne. Podczas 
festynu można było również obejrzeć występy na scenie naszych 
śpiewających uczniów. 

 

Sukcesy naukowe 

             Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2021/2022 otrzymali Aleksandra Zachwieja klasa 3c 
oraz Krystian Filas z klasy 3a. Sukcesów gratulowała Halina Cimer z małopolskiego kuratorium, 
wicestarosta powiatu tatrzańskiego Władysław Filar oraz Bogusław Waksmundzki wicestarosta powiatu 
nowotarskiego. 

Nagroda Starosty oraz Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

W  roku szkolnym 2021/2022 Kamil Węglarz otrzymał Nagrodę Starosty a w roku 
szkolnym 2022/2023 Stypendium Prezesa Rady Ministrów . Cieszymy się bardzo, że 
uczeń naszej szkoły znalazł się w tak zacnym gronie stypendystów. 

 

Nasi prymusi (ze średnią wyników w nauce 4,4 i więcej) 
 
Klasa Ia Cebula Aniela 4,50, Mszanik Maria 4,45, Słowik Julia 4,45 
Klasa Ib Kowalczyk Sebastian 4,50  Klasa IIb Ciesielka Anna 4,46 
Klasa IIIa Urbaniak Aneta 4,46   Klasa IIIb Zabrzeska Angelika 4,56 
Klasa IVa Berezicka Julia 4,44, Filas Krystian 5,25, Kalata Wiktor 5,00, Węglarz Kamil 5,09 
Klasa IVb Jagieła Kacper 4,53 

 
 

Projekty realizowane w naszym Liceum 
 

„Prawo w praktyce”  - Wysoki Sądzie! Ławo Przysięgłych, Prokuratorzy, zebrani, proszę  
o wysłuchanie... 

23 maja 2022 roku w Międzynarodowym Dniu Wymiaru 
Sprawiedliwości, klasa IIa wzięła udział  
w zajęciach  prowadzonych w Rejonowym  Sądzie  
w Nowym Sączu. Na początku Sędzia Sądu Rejonowego 
Bartosz Łopalewski -   wraz z Panią  Martą Bolanowską-
Rajca nawiązując do  Dnia  Wymiaru Sprawiedliwość 
przedstawili uczniom czym właściwie jest sąd, czym się 
zajmuje, jaka jest jego rola w społeczeństwie Następnie 
Pan Jacek Gacek - Sędzia Sądu Okręgowego przeprowadził 
bardzo ważną rozmowę na temat demokracji  
w dzisiejszym świecie odnosząc się do sytuacji na Ukrainie. Cała klasa wzięła również udział  
w symulowanej rozprawie sądowej, w ramach projektu Prawo w Praktyce. 
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GET 2 IT część druga 

Druga część projektu Get2It już za nami. Uczniowie wspólnie z opiekunami oraz kolegami z Gimnazjum 
im. Janko Francisci-Rimavskiego w Lewoczy zakończyli szkolenie 8 kwietnia 2022. Głównym celem było 
poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie edukacji informatycznej oraz dostosowanie do wymagań na 
rynku pracy. Uczestnicy projektu zdobyli wiedzę i umiejętności komunikacyjne, pracy zespołowej, 
umiejętności i zdolności organizacyjne, myślenie strategiczne, twórcze oraz koncepcyjne, 
przewidywanie, odporności na stres, empatii i asertywności. 

„Matura to nie bzdura” - Spotkanie z niezwykłym człowiekiem 

W ramach naszego projektu Matura to nie bzdura, udało nam się zaprosić do szkoły znanego aktora 
teatralnego, telewizyjnego i filmowego, Pana Jerzego 
Pala. Słowo „udało się” ma tutaj duże znaczenie, 
ponieważ Pan Jerzy należy do osób niezwykle 
zapracowanych i nie jest łatwo się z nim umówić na 
spotkanie. Oprócz tego, że jest aktorem teatru im. 
Ludwika Solskiego w Tarnowie, angażuje się w realizację 
licznych projektów związanych z kulturą, a także pełni 
różnego rodzaju funkcje społeczne i stoi na czele kilku 
organizacji i stowarzyszeń. Podczas spotkania aktor 
udzielił odpowiedzi na kilka pytań, a następnie pokazał 
nam fragmenty swojego dorobku artystycznego. 
Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, jak wyglądała 

ścieżka zawodowa aktora, począwszy od studiów na Wydziale Aktorskim przy studium aktorskim Teatru 
Wybrzeże w Gdańsku, poprzez kolejne angaże w teatrach w Łodzi, Kaliszu i Krakowie, aż po dzień 
obecny, czyli teatr w Tarnowie. Pan Jerzy opowiedział również o licznych projektach, których był 
pomysłodawcą i realizatorem, a także o swojej działalności społecznej jako radny Dzielnicy Podgórze  
w Krakowie. 

„Uczelnie szkołom - o finansach z NBP” 

W kwietniu klasa II a pod opieką Wandy Mikołajczyk, nauczyciela podstaw przedsiębiorczości, wzięła 
udział w szkoleniu dotyczącym ekonomii i bankowości w ramach II edycji programu „ Uczelnie Szkołom- 
o finansach z NBP”. Uczniowie uczestniczyli w bloku czterech wykładów przeprowadzonych w formie 
zdalnej przez pracowników Podhalańskiego Ośrodka 
Nauk Ekonomicznych (PPUZ w Nowym Targu i UE w 
Krakowie). Poszerzyli swoją wiedzę w zakresie rynków 
finansowych i zarządzania finansami osobistymi w 
zakresie tematyki: kluczowe kompetencje 
przedsiębiorczości i planowania kariery zawodowej, 
oszczędzanie i inwestowanie, kredyty, pożyczki, 
ubezpieczenia, obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz 
bezpieczeństwo dokonywania transakcji, podstawowych 
zasad oszczędzania i inwestowania. Młodzież zapoznała 
się też z problematyką dotyczącą obrotu gotówkowego  
i bezgotówkowego, dokonywania bezpiecznych transakcji 
w kontekście innowacji technologicznych w zakresie pieniądza - kryptowaluty, technologia blockchain. 

Tydzień Przedsiębiorczości - Spotkanie z Panią Ewą Barczuk- Kałat - Powiatowym Rzecznikiem 
Konsumentów 

Konsument, czyli kto? Dlaczego i kto chroni konsumenta? W jaki sposób konsument korzysta ze swoich 
praw? Jaki tryb dochodzenia odpowiedzialności od producenta, czy sprzedawcy należy wziąć pod 
uwagę? Jak złożyć reklamację towaru? Jak bezpiecznie kupować na odległość? Na te i inne pytania 
podczas lekcji podstaw przedsiębiorczości odpowiedziała Pani Ewa Barczuk- Kałat – Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów w Nowym Targu. 14 listopada w ramach obchodów Światowego Tygodnia 
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Przedsiębiorczości w spotkaniu z Panią Rzecznik wzięli udział uczniowie klasy IIb, realizując program 
„Otwarta firma” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Młodzież poszerzyła swoją wiedzę z zakresu 
problematyki konsumenckiej, poznała praktyczne przykłady korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi  
i gwarancji oraz zasady składania reklamacji. Uczniowie dowiedzieli się, jakie instytucje mogą pomóc 
konsumentowi w rozwiązywaniu sporów, jaka jest odpowiedzialność sprzedawcy. Pani Rzecznik 
omówiła także kwestie dotyczące robienia zakupów przez Internet, zwróciła uwagę na dokładne 
czytanie umów i rozważne robienie zakupów, podchodzenie z dystansem do promocji i reklamy. 

 

Inną formą aktywnego i  kreatywnego spędzania przez uczniów czasu poza 
lekcjami są liczne wycieczki edukacyjne, organizowane w naszej szkole. Oto 

kilka z nich: 

Wycieczka integracyjna klasy IB 

4 października odbyła się wycieczka integracyjna klasy IB, połączona z realizacją programu PTTK „Droga 
Pienińska 1800 metrów w 180 minut”. Po spotkaniu na przystanku dworcowym w Szczawnicy, pod 

opieką Pani Wandy Mikołajczyk, Pani Anety Mikołajczyk-
Kurzeja i Pana Roberta Dębskiego, wycieczkowicze udali się 
Promenadą nad Grajcarkiem pod skałę Kotońkę , gdzie 
spotkali się z przewodnikiem pienińskim - Panem 
Zbyszkiem Botorem. Następnie grupa udała się na spacer 
w kierunku granicy ze Słowacją, zapoznając się  
z środowiskiem przyrodniczym i historią popularnego 
odcinka Drogi Pienińskiej. Pan przewodnik w sposób 
interesujący zapoznał uczniów z dziedzictwem kulturowym 
regionu Pienin na trasie przejścia, dopełniając opowieści 
legendami i anegdotami.  Młodzież  zwiedziła również 

wystawę przyrodniczą w pawilonie edukacyjnym Pienińskiego Parku Narodowego oraz Ośrodek Komisji 
Turystyki Górskiej przy schronisku Orlica. Następnie na terenie schroniska Orlica odbyło się ognisko 
połączone z ćwiczeniami i grami integracyjnymi, które nadały spotkaniu uroku i  zabawy, pozwoliły  się 
jeszcze lepiej poznać.  

Profil PTTK na szlaku - IA 

 W dniu 07.10.22 r., uczniowie klasy 1a z profilu językowo-turystycznego, nad 
którym patronat sprawuje PTTK oraz kilkoro uczniów z profilu matematyczno-
technicznego, odbyli zajęcia wychowania fizycznego w terenie. Tematem zajęć 
była rekreacja i sport na popularnych szlakach w Pieninach Właściwych. 
Uczniowie doskonalili technikę poruszania się w terenie górskim, uczyli się 
wykorzystania kijów trekkingowych w czasie pieszej wycieczki, poznali zasady 
wędrówki w grupie oraz zdobyli sporo wiedzy na temat historii oraz przyrody 
regionu. Atmosfera w grupie była bardzo pozytywna. W czasie dość długiego 
oczekiwania na wejście na platformę widokową na Trzech Koronach, uczniowie 
mieli okazję do integracji.  

 

Warsztaty fotograficzne 

4 października klasa 3b udała się  wycieczkę do Nowego Sącza. Na początek jednak 
zatrzymali się  na chwilę w Starym Sączu, gdzie zaplanowane mieli warsztaty 
fotograficzne. Wcześniej odwiedzili Klasztor Sióstr Klarysek, o którego historii 
opowiadał ks. Stanisław Kłyś. Podczas warsztatów fotograficznych dowiedzieli się 
wiele odnośnie rodzajów zdjęć oraz o sposobie ich robienia. Po skończonej 
prezentacji, mieli czas na zrobienie sobie zdjęć lub „zwiedzenie” pomieszczeń 
specjalnych na sesje zdjęciowe: była tam sala z tortami, „Ciemnia”, sala 
udekorowana pod czasy PRL-owskie i sala z cykloramą, która często występuje  
w studiach fotograficznych. Kolejnym celem wycieczki było Kino Sokół w Nowym 
Sączu oraz film - „Johnny”.  
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Niezwykła lekcja biologii 

W. październiku, klasa 3a udała się na wycieczkę edukacyjno-integracyjną do Krakowa. Na początek 
zaplanowana była niezwykła lekcja biologii - wizyta w Katedrze  
i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Muzeum Anatomiczne Katedry nie jest typową 
jednostką muzealną. Jest to  jeden z elementów nauczania 
anatomii, głównie dla studentów medycyny, stomatologii  
i pokrewnych kierunków. W trzech dużych salach zgromadzono 
2077 preparatów (z działu osteologii, anatomii porównawczej 
i antropologii, tzw. „preparaty mokre”, tzn. narządy, przekroje 
narządów, płody z wadami rozwojowymi itp. przechowywane 
w  słojach, w formalinie lub innych środkach konserwujących). 
Uczniowie mogli nie tylko zajrzeć w głąb  ludzkiego ciała, 
ale  również dzięki wstępnej prelekcji pracownika Katedry zostali 

zaznajomieni z historią Muzeum, celowością takich ekspozycji, technikami przygotowywania 
preparatów anatomicznych oraz metodyką nauczania anatomii.  

 

Były  niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 

12 października, to dla młodzieży klas czwartych  naszego liceum  dzień 
zwiedzania  Miejsca Pamięci.  Wizyta w obozie w szczególny sposób 
uzupełniła ich wiadomości z  historii i literatury. Będąc na terenie obozu 
Auschwitz – Birkenau, wyczuwało się wyjątkową intensywność przeżyć, 
wzruszeń. Widzieli  bezkres cierpienia ludzi przebywających w miejscu, 
w którym odbierano godność i wszelkie prawa. W 1940 władze 
niemieckie utworzyły w Oświęcimiu i pobliskich miejscowościach obóz 
przeznaczony początkowo do osadzania więźniów politycznych i 
opozycji, głównie Polaków. Stopniowo rozbudowywany, stał się 
głównym miejscem masowej eksterminacji europejskich Żydów, 
Polaków, Romów, jeńców radzieckich oraz ofiar wielu innych 
narodowości. Naziści zamordowali tam ponad milion osób. Do 
osadzonych  strzelano, zabijano  w komorach gazowych, ludzie 
umierali   z głodu , z powodu chorób i wycieńczenia. Dla maturzystów to 
nie tylko lekcja historii, to lekcja życia i śmierci, empatii i nadziei! 

 

Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK oraz kino 

Dnia 20 października 2022, klasa II B udała się na wycieczkę do 
Krakowa, pod opieką pań: Anetty Michałczak i Anety 
Mikołajczyk-Kurzei. Tuż po dotarciu na miejsce, klasa ruszyła 
do Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, aby uczestniczyć  
w warsztatach dotyczących interpretacji dzieł sztuki. Po 
wysłuchaniu edukatora, połączyli swoje siły współpracując w 
grupach i dokonując samodzielnej analizy wybranych 
eksponatów. Następnie udali się do kina, na seans  pod 
tytułem "Johnny".  

 

Działalność kulturalna i nie tylko w  w naszej szkole 

Narodowe Czytanie 

Kolejna edycja Narodowego Czytania już za nami. W tym roku przeczytano 
„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, w dwusetną rocznicę pierwszej ich 
publikacji. Uczniowie Żeromskiego również wzięli udział w tej akcji, razem z 
wychowawcami na lekcjach wychowawczych odczytali wybrane utwory m.in. 
Romantyczność, Świteziankę, Lilije, Powrót taty i inne.  
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Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

Święto zostało ustanowione przez Polską Izbę Książki w rocznicę urodzin Janiny Porazińskiej. Młodzież 
przeczytała wybrane fragmenty utworów patronów Roku 2022. Klasa 1a czytała o Wandzie Rutkiewicz, 
utwór Marii Konopnickiej „Miłosierdzie Gminy” przeczytała 1b. Klasa 2b czytała tekst w języku 
angielskim. Uczniowie z klasy 3a odczytali balladę Adama Mickiewicza „Do Matki Polki”, 3b literaturę 
angielską. Fragment utworu Józefa Mackiewicza „Droga donikąd” przeczytała klasa 4a , w języku 
niemieckim tekst czytała 4b. 

 

Dzień Świętego Patryka 

 Dnia 17 marca obchodzony jest  Dzień Świętego Patryka, patrona Irlandii. Od samego poranka  
w Liceum można było poczuć wspaniały nastrój tego wydarzenia mijając oryginalne dekoracje i plakaty, 
spożywając ciasta, ciasteczka, galaretki czy cukierki. Odbył się także konkurs, podczas którego 
recytowano poezję irlandzką i losowano czterolistną  koniczynę. Specjalne podziękowania należą się 

fundatorom nagród konkursu recytatorskiego: 
Wydawnictwu Express Publishing i Fundacji Polsko 
Irlandzkiej oraz komisji konkursowej w składzie: Pani 
Wicedyrektor Elżbieta Wójcik, Pani Anna Dudek, Pani 
Anetta Michałczak i Pani Anecie Mikołajczyk- Kurzei za 
pomoc w przygotowaniu dyplomów, Pani Małgorzacie 
Forszpaniak- Wójcik, która podarowała elementy 

dekoracyjne i Andżelice Knutelskiej, Annie Chrobak, Annie Ciesielce, Zuzannie Stopiak, Natali Gabryś, 
Wiktorii Walkosz, które zajęły się plakatami. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu 
recytatorskiego, I miejsce Marta Wyrostek z 2b, II miejsce Christopher Chlipała z 1b i    III miejsce Anna 
Chrobak z 1b. Wyróżnieni zostali: Julia Dłubacz z 1b, Justyna Kęska z 3a i Justyna Rusnak z 3a. 
Zwycięzcami losowania czterolistnej koniczyny zostali uczniowie klasy 3c: Mariola Krężel, Natalia 
Borzęcka, Karolina Bańkosz i Krzysztof Zaziąbło. 

 

Wizyta w schronisku 

3 listopada, uczennice klasy 2b z wychowawczynią, odwiedziły Schronisko 
dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu. Do schroniska zostały 
przekazane koce i pieniądze, które zebrane były podczas zbiórki w szkole. 
Kwota jaką uczniowie zebrali to 310 zł. Pracownicy schroniska oprowadzili  
gości i pokazali zwierzaki, jakie przebywają w schronisku.   

 

II miejsce dla ucznia klasy 1b 

 Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym 
Konkursie Poezji Anglojęzycznej, organizowanym przez Instytut Języków 
Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Finał konkursu poprzedzony został 
etapem eliminacji, do którego zakwalifikowano 10 osób, w tym dwie osoby z naszej szkoły: Anna 
Chrobak oraz Christopher Chlipała z klasy kl.1b .  W finale, który odbył się 11 maja 2022r w siedzibie 
IJO w Nowym Sączu,  Christopher Chlipała zajął drugie miejsce. 

 

15 edycja konkursu "Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości" i  temat 
przewodni  Stulecie powrotu części Górnego Śląskiego do Macierzy - za nami. 
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Konkurs przebiegał pod  Patronatem Narodowym  Prezydenta 
Rzeczpospolitej  Andrzeja Dudy i  Patronatami  Honorowymi - 
Marszałka   Opolskiego i Marszałka   Województwo Śląskiego. Konkurs miał 
charakter drużynowy, rywalizowały zespoły - trzyosobowe  w dwóch 
kategoriach- szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W  Kościelisku 
10.11.2022 do rywazlizacji stanęły drużyny z powiatów: Kartuskiego, 
Łowickiego, Poznańskiego, Świdnickiego, Tatrzańskiego, Nowotarskiego , 
Hrubieszowskiego, Rawickiego, Międzychodzkiego oraz Miasta Sopot. Historia 
zaczyna się na Śląsku  od św. Jadwigi Śląskiej i św. Jacka Odrowąża, by pokazać 
dziesiątki zasłużonych dla tego regionu  osób: działaczy politycznych, żołnierzy, 
ludzi kultury. Rozpoznanie wizerunków tych osób było pierwszym pytaniem 
ostatecznego starcia, czyli finału Konkursu. Pojawiły się portrety m.in. 
Wojciecha Korfantego,  Edmunda Kabicza , Heleny Rojówny,  Juliusza 
Chowańca, gen. Andrzeja Galicy czy   gen . Henriego Le Ronda. Atmosfera 
konkursu, jak i całego pobytu była bardzo przyjazna. Wykłady, jak sam przebieg rywalizacji odsłonił 
uczniom historię naszego państwa. Niezmiernie interesujące było poznanie Górnego Śląska przez 
pryzmat związków z Podhalem.  Dla Ani Chrobak, Wojciecha Borzęckiego i Karola Bednarczyka  z 
klasy  2b,  było to pierwsze spotkanie z tym konkursem i tą ciekawą  formułą- zespołową. 

 

Turystyka i sport 

Młodzież naszego Liceum nie stroni od sportu i bierze udział w licznych zawodach sportowych: 

 Drużyna dziewcząt w biegach przełajowych trzecia w powiecie /10 maja 2022 roku na terenie 
Lotniska Miejskiego w Nowym Targu odbyła się i Licealiada w Drużynowych Biegach 
Przełajowych. Organizatorem zawodów było PCK w Nowym Targu. W zawodach brały udział: 
ZSO nr 1 w Nowym Targu, ZSCKR w Nowym Targu, I LO w Rabce Zdroju oraz nasze LO Krościenko 
n/D/ 

 Licealiada Ośrodka Pieniny w piłce nożnej chłopców /10 maja na Orliku w Szczawnicy odbyły 
się zawody w piłce nożnej chłopców. Nasi zawodnicy zajęli 2 miejsce przegrywając mecz z dru-
żyną ZSZiP. Wygrani zapewnili sobie awans do zawodów powiatowych. Naszą szkołę reprezen-
towali: Krzysztof Kozielec, Krystian Filas, Tomasz Dyda, Paweł Poremba, Kacper Koterba, Łukasz 
Łazarczyk, Hubert Sroka, Adrian Niezgoda/ 

 Licealiada w siatkówce plażowej /w czwartek 19 maja, na boisku do siatkówki plażowej w Kro-
ścienku nad Dunajcem, odbyły się zawody szkół średnich chłopców i dziewcząt. Organizatorem 
turnieju było PCK w Nowym Targu. Nasi zawodnicy zajęli 2 miejsce przegrywając z ZSZiP. Dru-
żyny z pierwszego i drugiego miejsca zapewniły sobie 
awans do zawodów powiatowych/ 

 Drużyna siatkarzy brązowymi medalistami powiatu w 

piłce siatkowej plażowej /w czerwcu  odbyła się Licealiada 
Powiatowa w Piłce Siatkówki Plażowej. Zawody odbyły się 
w Rabce Zdroju, organizatorem było PCK w Nowym Targu 
– Ośrodek Sportowy Rabka Zdrój. Drużyna chłopców wy-
walczyła wysokie 3 miejsce, niestety drużynie dziewcząt 
nie udało się powtórzyć sukcesu z zeszłego roku/ 

 Memoriał Zdzisława Soliwody i Edwarda Kordasa /29 
września w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i 
Promocji w Krościenku nad Dunajcem odbył się Turniej Szachowy im. Zdzisława Soliwody i 
Edwarda Kordasa. Organizatorami szachowych zmagań byli: Centrum Kultury i Promocji w Kro-
ścienku nad Dunajcem oraz Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu. Naszą Szkołę repre-
zentowało siedmiu uczniów. Rywalizowali oni w siedmiu piętnastominutowych rundach syste-
mem szwajcarskim, w kategorii dziewcząt, chłopców oraz w drużynach. Najlepiej z dziewcząt 
zaprezentowała się Pearce Natalia zajmując III miejsce, zaraz za podium na IV miejscu uplaso-
wała się Zuzanna Stopiak. Z chłopców najlepiej zaprezentował się Blańda Robert zajmując III 
miejsce/ 
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 Zwycięstwo i awans do Licealiady Powiatowej w koszykówce 3x3 chłopców /w piątek 18 li-
stopada w Nowym Targu na hali "Gorce" rozegrana została Licealiada Ośrodka Sportowego Pie-
niny w której nasza drużyna zmierzyła się i wygrała z drużyną ZSZiP Krościenko n/D jednocze-
śnie uzyskując kwalifikacje do zawodów powiatowych/ 

  Licealiada Powiatu Nowotarskiego w pływaniu indywidualnym i drużynowym /w grudniu  na 
Pływalni Miejskiej w Nowym Targu odbyła się Licealiada Powiatu Nowotarskiego w pływaniu 
indywidualnym i drużynowym pod patronatem Burmistrza Nowego Targu. Organizatorem za-
wodów było Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu. Zawodnicy startowali w stylu kla-
sycznym, grzbietowym, dowolnym i motylkowym. Bardzo dobrze spisały się zawodniczki star-
tujące w stylu grzbietowym, uplasowywując się zaraz za podium: Skoczeń Roksana 4 miejsce, 
Wolska Anita 5 miejsce, Kalisz Anna 7 miejsce, w stylu dowolnym Mszanik Patrycja zdobyła 7 
miejsce. Nasi zawodnicy startowali w stylu dowolnym zajmując kolejno Kurnyta Oliwier 11 
miejsce, Christopher Chlipała 14 miejsce oraz Wolski Patryk 15 miejsce/  

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne 

Szkole koło SKKT nie zwalnia tempa i wyrusza na dalsze wycieczki: 

 VII Rajd Turystyczno – Historyczny na Przysłop „Śladami Partyzantów”/18 marca odbyła się 
kolejna już edycja Rajdu. Tym razem w okrojonym składzie - tylko członkowie SKKT. W Rajdzie 
uczestniczyło 120 osób/ 

 "Żeromski" z podkowcem na Wysokiej 1050 m n.p.m /w dniu członkowie SKKT „Żeromski” 
wzięli udział w Sztafecie Podkowca. Wycieczka odbyła się pod patronatem Polskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” z Wro-
cławia, w ramach działań promocyjnych pro-
jektu LIFE+ Podkowiec Towers (LIFE20 
NAT/PL/001427). Przewodnikiem grupy był 
Piotr Firlej - as. ds. projektu, przewodnik be-
skidzki. Opiekunem grupy była Marta Rych-
tarczyk, nauczycielka biologii i chemii, opie-
kunka SKKT, przewodnik beskidzki. Na po-
czątku sztafety zostały ustalone zasady zdo-
bywania punktów. Zadania wykonywane w 
dwuosobowych drużynach. Zwycięska dru-
żyna otrzymała na koniec puchar podkowca. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na 
temat życia nietoperzy, szczególnie jednego gatunku: podkowca małego/ 

 SKKT "Żeromski" na szlaku - Trzy Korony i pontony / członkowie SKKT "Żeromski" wraz z 
uczniami z Ukrainy wyruszyli na pieszą wycieczkę na Trzy Korony. Pogoda była słoneczna, at-
mosfera w grupie bardzo pozytywna. O godz. 11:00 byli na szczycie. Następnie Wąwozem Szop-
czańskim zeszli do Sromowiec Niżnych i dalej do Sromowiec Średnich, skąd zaczęli spływ pon-
tonami/ 

 Rajd "Szlakami Partyzantów" /we wrześniu jak co roku  członkowie SKKT "Żeromski" oraz klasa 
Ia wzięli udział w 51. Rajdzie "Szlakami Partyzantów" organizowanym przez PTTK Krościenko n. 
D. W Rajdzie wzięło udział 46 osób. Uczniowie z "Żeromskiego" pokonali, jak się okazało, wy-
magającą trasę zielonym szlakiem z Grywałdu na Lubań, po czym niebieskim szlakiem zeszli do 
Ochotnicy Dolnej. Przy pomniku "Krwawej Wigilii" odbyła się oficjalna część Rajdu. Podczas 
wędrówki na uczestników czekały różne przeszkody: błotniste ścieżki, głębokie kałuże, śliskie 
kamienie, strome podejścia, równie strome zejścia. Wsparciem w czasie wycieczki był dla nas 
pan Stanisław Błażusiak - "Przyjaciel Liceum" i szczawnicki przewodnik, który przybliżył uczest-
nikom wiele ciekawych geologicznych informacji związanych z terenem Pienin i Gorców. Pani 
psycholog Barbara Szczepaniak, świetnie sprawdziła się w roli zamkowego i służyła pomocą w 
chwilach zwątpienia/ 

 Rajd SKKT /w październiku delegacja SKKT "Żeromski" wzięła udział w Rajdzie Szkolnych Kół 
Krajoznawczo-Turystycznych przy Pienińskim Oddziale PTTK w Szczawnicy. Na uczestników 
rajdu czekała gra terenowa. Uczniowie wykonywali zadania zaznaczone na mapie, którą otrzy-
mali na początku zabawy. Do zadań należały m. in. rozpalanie ogniska za pomocą krzesiwa, 
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lepienie pierogów, rozpoznawanie szczawnickich wód mineralnych, nauka gwary, udzielanie 
odpowiedzi na pytania dotyczące pierwszej pomocy w górach i najważniejszych informacji na 
temat Pienińskiego Parku Narodowego oraz wiele innych/ 

 SKKT "Żeromski" w Tatrach /kolejna wyprawa  członków SKKT "Żeromski" wraz z opiekunami 
p. Martą Rychtarczyk i p. Wandą Mikołajczyk oraz przewodnikiem tatrzańskim p. Grzegorzem 

Szarkiem była w Tatrach. W wycieczce uczestniczyło 
23 uczniów. Uczestnicy wyprawy udali się z Kuźnic Do-
liną Jaworzynki na Halę Gąsienicową, skąd dotarli do 
Czarnego Stawu Gąsienicowego. W planie było rów-
nież wejście na Kasprowy Wierch, ale z racji zalegają-
cego w górnych partiach śniegu, grupa pozostała w 
dolinie. W drodze powrotnej wszyscy zatrzymali się 
na posiłek w Schronisku PTTK Murowaniec. Po krót-
kiej regeneracji uczniowie wraz z opiekunami udali się 

doliną Suchej Wody Gąsienicowej do Brzezin, skąd autobusem wrócili do Krościenka/ 

Samorząd Uczniowski 

W minionym roku SU działał bardzo aktywnie. O to kilka jego działań: 

 Dzień bez plecaka / to wybrany przez władze szkoły dzień, w którym 
uczniowie przychodzą bez plecaków, zastępując je innymi przedmiotami 
w które można spakować przybory szkolne. Nasi uczniowie przyszli z 
wózkami sklepowymi, z garnkami, w samochodach elektrycznych, z 
poduszkami, szufladami, z mikrofalówkami, walizkami lotniczymi, 
klatkami, kaskami, pokrowcami, pojemnikami, odkurzaczem itp./ 

 Bal Kota /w listopadzie nasza szkoła zorganizowała Bal Kota, który 
odbył się w CKiP w Krościenku nD. Impreza była 
przeznaczona głównie dla pierwszoklasistów, aby mogli 
się lepiej poznać. Podczas balu uczniowie klas pierwszych 
wraz z wychowawcami brali udział w różnych zabawach. 
Podczas balu wyłoniliśmy Króla i Królową balu, którymi 
zostali Fabian z klasy 3b oraz Ula z klasy 1b/ 

 Świąteczne kartki dobroczynne "SURSUM CORDA" /jak 
co roku w okresie przedświątecznym Samorząd Uczniowski zaangażował się w sprzedaż dobro-
czynnych kartek świątecznych od Stowarzyszenia Sursum Corda. Dochód z kartek przeznaczony 
jest na wsparcie programu leczenia i rehabilitacji chorych i niepełnosprawnych/ 

 Noc Filmowa / z 9 na 10 grudnia  48- osobowa grupa stawiła się w szkole o godzinie 19.00. 
Uczniowie przynieśli ze sobą materace, koce, śpiwory oraz prowiant na całą noc, „sypialnią” i 
„salą kinową” była sala gimnastyczna. W trakcie nocnej imprezy dodatkowo odbywały się inne 
atrakcje tj.: krótka dyskoteka - dla rozprostowania kości oraz turniej siatkarski, który rozpoczął 
się bagatela o godzinie 2:00/ 

 Pomoc najbardziej potrzebującym - udział w Jarmarku Charytatywnym /ucz-
niowie przyłączyli się do VII edycji polsko – słowackiego Charytatywnego Jar-
marku Bożonarodzeniowego pod Trzema Koronami, który odbył się 18 grudnia na 
pasażu handlowym w Sromowcach Niżnych. Celem inicjatywy jest pomoc oso-
bom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Udało się uzbierać aż 43 tysiące 
złotych, część tych pieniążków zostanie przekazana również rodzinom potrzebu-
jącym z Gminy Krościenka nad Dunajcem/ 

 Nagranie kolejnych teledysków /uczniowie LO kolejny raz wykazali się talen-
tem muzycznym nagrywając  piosenkę dedykowaną młodzieży z Ukrainy a w  
grudniu kolejną  piękną Kolendę oczywiście pod kierownictwem Pani Anny Du-
dek. Wszystkie teledyski można zobaczyć na naszym kanale YouTube – TV  Żerom-
ski. 

 


