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Miło jest spędzać Święta Bożego Narodzenia w poczuciu, że
dzięki nam Ktoś poczuł się lepiej, doświadczając ludzkiej dobroci
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n. D.
podjęli decyzję o udzieleniu wsparcia osobom i instytucjom potrzebującym pomocy.

Kalendarium
Wyniki matur 2006
Stypendyści
Co robi Rada Ucz.?
Sokrates Comenius
Co po lekcjach?
W starym kinie…

Klasa II c objęła opieką rodzinę wielodzietną. W ramach tej akcji
przekazano pieniądze przeznaczone na klasowe mikołajki oraz zebrano pieniądze od osób chętnych z innych klas na zakup produktów żywnościowych dla dzieci.
Potrzebujący otrzymali także odzież, zabawki i żywność.

Klasa I c zebrała słodycze i przygotowała paczki świąteczne dla dzieci ze świetlic środowiskowych ze Szczawnicy, Szachtowej i Jaworek. W tej akcji uczestniczyła także klasa I a, która dokonała zbiórki w bardzo estetycznej oprawie.
Szkolny Oddział PCK rozprowadzał kartki świąteczne przeznaczając uzyskane pieniądze na rzecz
osób niepełnosprawnych i dzieci ze świetlic środowiskowych.
Klasa II d zebrała natomiast warzywa i cukier dla hospicjum w Grywałdzie.
Wszystkie akcje prowadzone były pod patronatem pani pedagog. Na szczególne wyróżnienie za zaangażowanie i poświęcony czas zasługują: wychowawcy klas prowadzących akcje, opiekun szkolnego Oddziału PCK, ksiądz katecheta, uczennice kl. II c Joanna Firfas, Kamila Worwa
oraz pan Firfas.
Podziękowanie młodzieży za tak szlachetną postawę wyraziła Pani Dyrektor udzielając
jednocześnie, w specjalnej kurendzie, pochwały na forum szkoły wymienionym powyżej klasom i
osobom.

Na początku listopada Szkolne Koło PCK pod kierunkiem prof. A. Wiśniewskiej już po
raz trzeci czynnie włączyło się do akcji „Krewniacy” organizowanej przez Europejską
Fundację Honorowego Dawcy Krwi. Efekt tych działań to 10 litrów krwi, daru życia. Na
tak pojętą wspaniałomyślność zdobyli się nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele. Pragnieniem organizatorów jest wciągniecie w roku przyszłym do akcji także rodziców. Już
teraz tą drogą serdecznie ich zapraszamy!

W tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy weźmie udział
18 uczniów z naszej szkoły!
W szkole powstało koło „Caritas”.
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Kalendarium
♠

W „Galerii na Poddaszu” prezentowane były prace uczniów klas II. To efekt zastosowania
metody projektu [czyli zespołowej pracy uczniów] na lekcjach historii. Makieta i plany miast
średniowiecznych powstały pod kierunkiem prof. E.Barnaś .

♠ W „Małej Galerii” [czytelnia] możemy podziwiać rysunki Aleksandry Mastalskiej z kl. 1a.
♠ W listopadzie miał miejsce etap szkolny Olimpiady Języka Francuskiego (uczestniczyło w nim
5 uczniów) i Olimpiady Języka Angielskiego (udział wzięło 17 uczniów).

♠

„Gazeta Wyborcza” ogłosiła w listopadzie Konkurs z wiedzy ekonomicznej dla uczniów szkół
ponadpodstawowych „Moje finanse – z klasy do KASY” Uczniowie naszego liceum utworzyli 5 komitetów (po 5 osób) o wdzięcznych nazwach: Milionerzy, Szmalersi, Żeromszczaki,
Licealistki z 1d i My z 1a. Stoi przed nimi trudne zadanie skonstuowania „portfela inwestycyjnego”
przez
maksymalne
pomnożenie
wirtualnej
kwoty
100
tys.
zł.
Na zwycięzców czekają jednak realne pieniądze w różnych kwotach (w zależności od lokat i
etapu). Rozstrzygnięcie nastąpi po 24 marca a zwycięzca otrzyma 10 000 zł [dla komitetu] 5
tys. dla szkoły i 3 tys. dla opiekuna. Gra toczy się więc o w i e l k ą stawkę! Opiekunem zespołów jest nauczycielka przedsiębiorczości, p. Wanda Mikołajczyk

♠

W dniach 15 – 17 listopada uczniowie klas III. pisali próbną maturę. Jej wyniki zostały wnikliwie omówione na poszczególnych przedmiotach.

♠

Agnieszka Wolska kl. 2b i Katarzyna Waksmundzka kl. 3 d zakwalifikowały się do II0.
zawodów XXXIII Olimpiady Geograficznej [dla woj. małopolskiego i podkarpackiego]. Zawody II0 odbędą się 20-21 stycznia. Życzymy im dalszych sukcesów!

♠

Mikołaja uczniowie klasy 1c spędzili w grodzie Kraka. W teatrze im. J. Słowackiego obejrzeli
„Ożenek” Gogola a następnie zwiedzili Starą Synagogę na ul. Szerokiej, biorąc udział w
uczcie paschalnej i zapoznając się z bogactwem kultury krakowskich Żydów.

♠

W grudniu odbył się szkolny etap konkursu historycznego: „Nadzieje i rozczarowania. Społeczeństwo polskie w czasach Gomółki i Gierka. Doświadczenia świadka historii”. Organizatorem jest IPN. Spośród 13 prac do drugiego etapu zakwalifikowano 3. A.Mastalskiej z 1a,
K.Mierzyńskiej z1c i Ł.Olesia z 2c. Życzymy im powodzenia w dalszych eliminacjach.

♠

Do finału XXXI Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Florka Skupnia
w Białym Dunajcu, który odbędzie się 11 stycznia o godz. 9.30, zakwalifikował się
(w kategorii gawędziarzy): Jakub Błażusiak z kl. 3a.

♠

Agnieszka Wolska, Aleksandra Regiec i Natalia Patlewicz z kl. 2b oraz Olga Ciężkowska z kl.
2c uczestniczą w programie Eurostudenci.pl. Jest on prowadzony pod patronatem eurodeputowanych: Bronisława Geremka i Jana Kułakowskiego. Propagowanie wśród młodzieży licealnej i studentów wiedzy na temat możliwości studiów w krajach Unii Europejskiej jest cel, jaki
postawili sobie organizatorzy. Dla najlepszych uczestników konkursu nagrodą będzie wyjazd
do Brukseli. Serdecznie życzymy tego naszym uczennicom.

♠

Anna Nowaczyk i Justyna Plewa w kl. 2d uczestniczą, raz w miesiącu, w zajęciach funkcjonującej w Nowym Sączu „Akademii słowa”. Pod okiem wysokiej klasy specjalistów uczą się
trudnej sztuki głosowej interpretacji tekstów literackich Wpisowe i koszty przejazdów pokrywa
szkoła.

♠

Z okazji Święta Patrona Szkoły przeprowadzono dwa konkursy: na najlepszą recenzję filmu
„Przedwiośnie” – pierwsze miejsce zajęła Magdalena Kozielec z kl. 3c oraz międzyklasowy
konkurs pt. „Żeromski w Internecie”, o tytuł najlepszego „szperacza” w sieci. Zostali nimi:
Ewa Zachwieja z kl. 3c i Łukasz Oleś z kl. 2c zdobywając po 7 punktów [na 10].

3

Najlepsza wśród
w ród najlepszych
Już po raz dziesią
dziesiąty uczniowie naszej szkoły otrzymują wyróżnienie w postaci stypendium Prezesa Rady
Ministrów.
Ministrów
Po raz pierwszy zostało ono przyznane przez Premiera Włodzimierza Cimoszewicza w 1997 r. na rok szkolny
1997/98. Stypendystą Prezesa Rady Ministrów może zostać jeden uczeń publicznej (lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej) szkoły średniej, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższą średnią ocen,
uprawniającą do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem (wymagana średnia ocen wynosi minimum 4,75) i co najmniej dobrą ocenę zachowania.
Stypendystą może zostać także uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych
ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.
Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, od września do czerwca danego roku szkolnego i wypłacane w
dwóch ratach; pierwsza - do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia, druga - do dnia 30 kwietnia, za
okres od stycznia do czerwca.
Tegoroczną laureatkę tej nagrody poprzedzili :
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02

Adam Szlachta
Monika Urbaniak
Szymon Łukasik
Łukasz Czajka
Marta Kot

2002/03
2003/04
2004/05
2005/06

Anna Wygrecka
Małgorzata Duda
Mieczysław Czajka
Sebastian Walczak

Dnia 23.10.2006 r. w Zakopanem uczennica klasy 3a, Magdalena Wiercioch,
Wiercioch, została stypendystką Prezesa
Rady Ministrów.
A oto fragment uzasadnienia wniosku:
„[…
… ] w dwóch kolejnych latach nauki w liceum uzyskała średnie ocen: 5,0
i 5,1. Jest to rezultat wybitnych zdolności w dziedzinie nauk ścisłych
popartych pracowitością, sumiennością i ambicją. Ma dobrze zorganizowany
warsztat pracy, co pozwala jej umiejętnie łączyć obowiązki szkolne z
wyczerpującymi zajęciami rehabilitacyjnymi. Z godnym podziwu hartem i
pogodą ducha znosi uciążliwości wynikające z konieczności poruszania się na
wózku inwalidzkim. Stale współpracuje z lokalną gazetą „Z
Z doliny Grajcarka”,
Grajcarka
publikując w niej felietony.. Udziela pomocy koleżeńskiej, z której korzystają uczniowie jej klasy. Wyróżnia się
skromnością, taktem i kulturą osobistą. Jest lubiana przez rówieśników, o czym świadczy treść opinii wydanej
przez samorząd uczniowski”.

Zamiarem dyrekcji jest wydanie „Złotej
Złotej księ
księgi stypendystów”,
stypendystów która zawierałaby informacje dotyczące dalszych losów uczniów, którzy są dumą naszej szkoły. W ten sposób chcielibyśmy propagować pozytywne wzorce
wspaniałych ludzi.

☺
Prezentujemy dokonania prowadzonej przez Olgę Ciężkowską, a wspomaganej przez prof. J.
Wolską, Szkolnej Rady Uczniowskiej (I. semestr). Rada:
•
•
•
•

zorganizowała kiermasz książek i podręczników,
opracowała regulamin funkcjonowania szczęśliwego numerka (przeprowadzając codziennie
jego losowanie),
przygotowała obchody Dnia Nauczyciela,
zorganizowała i czuwała nad przebiegiem zabawy andrzejkowej dla całej społeczności
szkolnej,
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•
•
•
•
•

włączyła się w przeprowadzenie akcji „Krewniacy”,
współpracowała ściśle z panią pedagog (uczestnicząc w opracowaniu i przeprowadzeniu
ankiety dotyczącej uzależnień),
złożyła życzenia świąteczne i noworoczne zaprzyjaźnionym instytucjom (uczniowie w dniu
poprzedzającym przerwę świąteczną mogli na każdej przerwie zrywać ciasteczka z „cudownej choinki”),
zorganizowała zbiórkę pieniędzy w ramach WOŚP (we współpracy z prof. A. Wiśniewską),
prowadzi całoroczny konkurs międzyklasowy pod hasłem „Chodź do szkoły!” mający na
celu poprawę frekwencji wśród uczniów.

A oto wyniki frekwencji za okres 23.10 – 01.12. 2006

Klasa
IA
B
C
D
II A
B
C
D
3A
B
C
D

Miejsce w szkole

Średnia. ilość. godz
opusz./osobę
11,03
14,76
16,53
9,66
37,90
25,19
20.3
11,24
27,3
20,57
28,36
29,14

2
4
5
1
12
8
6
3
9
7
10
11

Cieszy frekwencja klas: 1d i 1a, niepokoi klasy 2a i 3d (maturalnej).

SOCRTAES COMENIUS

Obecny rok szkolny jest trzecim i ostatnim w ramach realizowanego programu
międzynarodowej wymiany Sokrates Comenius. Tematem przewodnim są rzeki
przepływające przez nasze miasta. W ramach programu będziemy realizować różne
zadania m.in. dokonamy badania wody, przygotujemy prezentacje na temat
Dunajca, opracujemy prace plastyczne i literackie.
Dnia 15 października 2006 roku do naszego liceum przyjechała grupa młodzieży z Kowna na Litwie, Opawy i Warszawy wraz z opiekunami.
Kolejne spotkania odbędą się: w lutym w Opawie, w kwietniu w Kownie i w czerwcu w Warszawie.
Już teraz można powiedzieć, że warto było skorzystać z możliwości przystąpienia do tego
programu. Wymierne korzyści to nie tylko międzynarodowa książka kucharska, czy opracowany
na jej podstawie kalendarz na rok 2007, ale przede wszystkim bezpośrednie kontakty młodzieży z
różnych krajów, obcowanie z ich kulturą a może i trwalsze związki w postaci przyjaźni…
Informacji udzielił prof. Ryszard Postawka
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Po koniec listopada 9 osób wzięło udział w szkolnym etapie Olimpiady Teologicznej „Teologia Katolicka Gliwice 2007”. Pytania oparte były na materiałach zawartych w katechizmie
kościoła katolickiego oraz homiliach i dokumentach Kościoła, autorstwa Jana Pawła II. i Benedykta XVI.
Do etapu diecezjalnego przeszły następujące osoby:
Elżbieta Wygrecka 1c
Karolina Regiec 1c
Paweł Guroś z kl. 2c

Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze…

Tak można by określić to, co działo się 3 grudnia w sali nowotarskiego MOK-u.
Aż trzydzieści osiem zespołów stanęło w szranki XVII Podhalańskiego Przeglądu
Piosenki Religijnej SACROSONG 2006. Hasłem przewodnim stały się
dedykowane Polakom podczas ostatniej pielgrzymki słowa Benedykta XVI:
„Trwajcie mocni w wierze…”
Dużym sukcesem jest zajęcie III. miejsca przez Zespół „L’église” ze Sromowiec Niżnych. Jego
filary stanowią dwie uczennice naszej szkoły: Natalia Patlewicz z kl. 2c i Ewa Grywalska z kl.
3c.
Gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć na artystycznych ścieżkach.

SPORT w I. semestrze roku szkolnego 2006/07
Rejonowe zawody w biegach przełajowych (wrzesień 2006):
W indywidualnych biegach przełajowych w Nowym Targu Justyna Zaród z.3c
zajęła 5 miejsce a Mateusz Stochmal z 3a zajął 8 miejsce. Oboje zakwalifikowali
się do zawodów wojewódzkich.
22.10.2006 podczas „Jesiennego Biegu Pienińskiego” w Krościenku Mateusz Stochmal z 3a i Magda Osowska z 3d zajęli 3 miejsce. A oto wyniki szczawnickiej edycji tych zawodów, która odbyła się 24 października:
Dziewczęta:
Chłopcy:
1. Justyna Zaród - LO Krościenko
2. Agnieszka Wyrostek - LO Krościenko
3. Magda Osowska - LO Krościenko

2. Mateusz Stochmal
3. Maciej Kudłacz

Piłka nożna: W eliminacjach do zawodów rejonowych I miejsce zdobyła drużyna naszego
liceum i tym samym zakwalifikowała się do zawodów rejonowych w Nowym Targu, które
odbędą się w maju 2007. Gratulujemy!
Zwycięzcą rozegranej w grudniu II edycji Turnieju Szachowego im.G.Kaźmierskiego został Krzysztof Wojnicz z II c zdobywając tytuł Arcymistrza Szkoły roku 2006, Mistrzem
został Kamil Wyrostek z II b a Wicemistrzem Andrzej Ziemianek z III b. Turniej stał na
wysokim poziomie i budził gorące emocje.
Miłą niespodziankę sprawił Krzysztof Wojnicz na Rejonowych Zawodach Szachowych
w Nowym Targu (11stycznia) zdobywając drugie miejsce w turnieju. Będzie reprezentował powiat
nowotarski w rozgrywkach wojewódzkich. Wysoką lokatę zdobył też Kamil Wyrostek zajmując 7
miejsce. Gratulujemy!
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Co po lekcjach…
Jednym z ważnych czynników kształtowania młodych ludzi jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju także… po lekcjach. W szkołach amerykańskich
możliwość uczestnictwa w różnorodnych zajęciach po czasie nauki jest traktowana jako jeden ze sposobów zapobiegania różnorodnym patologiom.
Nasza szkoła ma dla chętnych szeroką ofertę kół zainteresowań.
Uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności plastyczne na kółku prowadzonym przez
panią Ewę Majerczak [w każdy piątek od 1530 do 1700].
Ci, którzy chcieliby poszerzyć lub uzupełnić swoje wiadomości z różnych przedmiotów
mogą korzystać z kółek prowadzonych bezpłatnie przez nauczycieli liceum.
I tak:
prof. E.Barnaś prowadzi kółko historyczne [wtorki po 7 lekcji],
prof. L.Hebda prowadzi kółko matematyczne [wtorki i środy na 7 i 8 lekcji] i fizyczne
[w czwartki na 7 i 8 lekcji],
prof. A.Wiśniewską prowadzi kółko matematyczne [ wtorki 9 lekcja],
prof. G.Marek-Singh prowadzi kółko j. angielskiego [środa po 7 lekcji],
prof. J.Wolska prowadzi kółko polonistyczne [piątek na 7 lekcji ],
prof. Ryszard Postawka prowadzi kółko informatyczne [czwartek 1415-1545].
Uczniowie klas trzecich także otoczeni są życzliwą troską. Mają oni możliwość
uczestniczenia w dodatkowych zajęciach z maturalnych przedmiotów.

Raz w miesiącu dwudziestoosobowa grupa uczniów naszej
szkoły wyjeżdża do Krakowa na zorganizowane przez kino
Kijów warsztaty filmowe. Ciekawe projekcje połączone są z
wykładami na temat historii filmu polskiego.
Dotychczasowe spotkania poświecone były: komedii lat 30stych, kanonom kobiecego piękna w różnych epokach oraz roli mediów w kulturze.
Cykl warsztatów obejmuje siedem spotkań. Przy okazji uczniowie mają możliwość
uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym Krakowa [zwiedzają wystawy itp.] Opiekunem grupki entuzjastów X Muzy jest prof. A.Dudek.

W STARYM KINIE

W nawiązaniu do sprawności kształconych na warsztatach filmowych organizatorzy
Dnia Patrona Szkoły ogłosili konkurs na najlepszą recenzję filmu Filipa Bajona
„Przedwiośnie”.
Pierwsze miejsce zajęła praca Magdaleny Kozielec z kl. 3c. A oto fragmenty nagrodzonej recenzji:
„Baryka to jest super facet” (M.Damięcki), ale czy życie bohatera filmu „Przedwiośnie” też było
super?
Niedawno przeczytałam „Przedwiośnie” S. Żeromskiego i obejrzałam ekranizację tej
znakomitej książki. […] Najbardziej przypadła mi do gustu kreacja głównego bohatera. Również reżyser o odtwórcy Cezarego Baryki wyraża się pozytywnie: „Mateusz ma tę postać w
sobie… nie tylko gra, ale też współuczestniczy”. Rola głównego bohatera została, według
mnie, odegrana w sposób maksymalnie realistyczny i przez to wiarygodny.
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Nasi prymusi
klasa

średnia
ocen

Bartosz Mastalski

1a

5,15

Monika Niemiec

1b

4,9

Elżbieta Wygrecka
Maciej Hryc

1c

4,58
4,5

Małgorzata Urbaniak

1d

4,61

Anna Faltyn

2a

4,95

Agnieszka Wolska
Bartosz Siekierski

2b

4,75
4,75

Olga Ciężkowska

2c

4,53

Maria Dłubacz

2d

4,58

Magdalena Wiercioch

3a

5,0

Najlepsi czytelnicy:
Magdalena Kołek
Maciej Hryc
Anna Giblak
Natalia Sarata
Ewelina Gołdyn
Ewa Orkisz
Agnieszka Kołek
Marta Bieniek
Paweł Brzeźnia
Paweł Dyda

kl. 2d
kl. 1c
kl. 3d
kl. 3d
kl. 3d
kl. 2d
kl. 2d
kl. 2d
kl. 2d
kl. 2d

39 wypożyczeń
35
-“34
-“33
-“32
-“30
-“30
-“29
-“29
-“–
29
-“–

