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Co to są „dopalacze”? 

W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się w mediach, a niejednokrotnie w najbliższym 

otoczeniu, o substancjach, które posiadają psychoaktywne właściwości zbliżone do 

działania narkotyków. Są to produkty pochodzenia zarówno syntetycznego, jak i 

naturalnego, sprzedawane w sklepach internetowych lub poprzez sied sklepów 

stacjonarnych. Sprzedawcy reklamują je jako środki pobudzające, wspomagające funkcje 

poznawcze (np. poprawiające czasowo pamięd, koncentrację uwagi) czy pozwalające 

zrelaksowad się. Jednocześnie producenci „dopalaczy” w ofercie handlowej zamieszczają 

informacje, że są to produkty kolekcjonerskie, nawozy do kwiatów czy sole do kąpieli „nie 

do spożycia przez ludzi”. 

Jak działają? 

„Dopalacze” , jak większośd substancji psychoaktywnych, działają na ośrodkowy układ nerwowy i po ich zażyciu 

zmienia się nastrój i zachowanie człowieka. Częśd substancji, najczęściej pochodzenia syntetycznego, daje 

efekty pobudzające przypominające skutki po użyciu amfetaminy, kokainy lub ecstasy. W grupie substancji 

pochodzenia naturalnego zachodzi duże zróżnicowanie w działaniu tych substancji. Często są to mieszanki ziół o 

działaniu psychoaktywnym i mogą działad zarówno uspokajająco, wywoływad euforię, jak i działad 

psychodelicznie czy halucynogennie. Skutki użycia mogą byd zbliżone do działania marihuany, haszyszu czy LSD 

lub też do skutków zatrucia organizmu toksynami, często nieznanego pochodzenia, co ogromnie komplikuje 

interwencję medyczną.  

Objawy używania. 

Podobnie jak w przypadku narkotyków, objawy używani zależą od rodzaju 

substancji, przyjętej dawki, jak również od cech psychofizycznych danej osoby. 

Nie ma jednego wzorca reakcji na przyjętą substancję – tolerowana przez 

organizm jednego człowieka, dla innego może byd groźną w skutkach trucizną. W 

zależności od substancji mogą wystąpid, między innymi, następujące objawy: 

przypływ energii, podwyższenie nastroju, rozdrażnienie, huśtawka nastroju, 

pobudzenie psychoruchowe, napady szału, stany depresyjne, halucynacje 

wzrokowo-słuchowe, utrata apetytu, bezsennośd, przekrwienie gałek ocznych, 

wymioty, biegunka. 

 

Źródło: www.dopalaczeinf.pl  
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Zdawalnośd egzaminu maturalnego w naszej szkole była bardzo wysoka. Poniższa tabela przedstawia 

szczegółowe dane. 

 

 

 

 

 

 

Wyniki absolwentów LO Krościenko z poszczególnych przedmiotów 

 

 

 

 

Przedmiot  
egz. 
pisemny  
  

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 

Liczba 
osób 

Średnia  
w %  

Nazwa klasy  
Liczba 
osób 

Średnia  
w %  

Nazwa klasy  

J. polski  85  69  wysoka 19 60 średnia 

Biologia  10  49  
Powyżej 
średniej 

19 46 
Poniżej 
średniej 

Chemia  1  26  
Poniżej 
średniej 

12 39 
Poniżej 
średniej 

Fizyka  -  -  - 7 45 średnia 

Geografia  10  52  
Powyżej 
średniej 

20 56 
Powyżej 
średniej 

Historia  4  57  
Powyżej 
średniej 

2 59 
Powyżej 
średniej 

Matematyka  85 63  
Powyżej 
średniej 

17 50 średnia 

WOS  9  57  wysoka 9 45 średnia 

J. angielski  81  
79 

średnia 13 66 
Poniżej 
średniej 

J. niemiecki  2  
86 

wysoka - - - 

J. rosyjski 4 
74 Powyżej 

średniej 
- - - 



Kalendarium 

 

W tym roku progi naszej szkoły przekroczyła  I klasa VI 

Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji. VI 

Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji nie bez 

powodu znalazło swoją siedzibę w budynku Liceum 

Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Krościenku. 

Nowa reforma programowa obowiązująca od 2012 roku 

wprowadza kontynuację programu nauczania pomiędzy 

klasą trzecią gimnazjum a kolejnymi klasami liceum 

ogólnokształcącego. Dlatego dużą przewagę w jakości 

nauczania zapewniad będą zespoły szkół skupiające 

gimnazjum i liceum. Dyrektorem VI Gimnazjum MCE 

została nasza pani wicedyrektor, Elżbieta Wójcik. 

Wychowawcą I klasy Gimnazjum została pani Edyta Barnaś. Klasa liczy 11 uczniów. Uroczyste ślubowanie 

odbyło się 15 września. Uczniowie Gimnazjum biorą czyny udział w życiu szkoły.  

 

Pożegnanie profesora Ryszarda Postawki 

 

Dnia 15 września 2011 r. odbył się uroczysty apel, na 

którym miało miejsce pożegnanie odchodzącego na emeryturę 

pana Ryszarda Postawki, wieloletniego  nauczyciela Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku  przy 

ulicy Zdrojowej. Pani dyrektor, Zofia Krępa w kilku 

słowach przedstawiła zebranym drogę kariery zawodowej pana 

profesora. Krakowianin  z urodzenia, mieszkaniec Krościenka  z 

wyboru. Spędzał w Krościenku wiele  wakacji od wczesnego 

dzieciostwa. Będąc studentem Politechniki  Krakowskiej,  poznał 

miłośd swojego życia. To zadecydowało,  że  Krościenko stało się 

jego domem. Po skooczeniu studiów pracował jako  inżynier 

mechanik. Zaangażował się w działalnośd ruchu 

solidarnościowego. Z  tego powodu 13 grudnia 1981,  w 

pierwszym dniu stanu wojennego,  został  internowany. Po 

powrocie z obozu internowania stracił pracę. Przez kilka  lat był 

zmuszony imad się różnych zajęd,  aby utrzymad rodzinę. W 

1988  rozpoczął pracę jako nauczyciel techniki w SP w Szczawnicy a w rok później  w LO w Krościenku. 

Przekwalifikowanie się na nowy zawód wymagało podjęcia  dalszego kształcenia. I tak, w roku 1989 prof. 

ukooczył studium  pedagogiczne, w 1993 r. kurs kwalifikacyjny uprawniający do nauczania  informatyki a w  

2002 r. studia podyplomowe z przedsiębiorczości.  W 1991  Kuratorium Oświaty  w Nowym Sączu powierzyło 

mu funkcję Dyrektora LO w  Krościenku. Siedem lat sprawowania tej funkcji przez prof. Postawkę to okres 

znacznego rozwoju szkoły. Przypomnijmy najważniejsze osiągnięcia i sukcesy:  rozbudowa szkoły o jedno piętro 

(dzięki zgromadzonym środkom  pozabudżetowym, które pozwoliły na powstanie :  nowego pomieszczenia na 

bibliotekę, czytelnię oraz pracownię informatyczną i klasopracownię biologiczną), Kolejne ważne  inwestycje to: 

laboratorium językowe na 20 stanowisk,  jedna z pierwszych  w województwie pracownia komputerowa (9 

komputerów Macintosh), kotłownia  olejowa, nawiązanie współpracy ze szkołą we Francji (trwająca 10 lat  

wymiana uczniów). W 1999 r.  prof. Ryszard Postawka uzyskuje I stopieo specjalizacji zawodowej a w 2001 

stopieo nauczyciela dyplomowanego oraz  uprawnienia egzaminatora OKE. W swojej pracy dydaktycznej, 

wychowawczej  i  opiekuoczej wykazywał się zawsze wielką sumiennością, nigdy nie odmawiał  podjęcia 

dodatkowych zadao i funkcji, angażując się we wszystkie  organizowane w szkole przedsięwzięcia. Na 

szczególne wyróżnienie zasługuje  dbałośd o pracownię informatyczną. Pod każdym względem prof. Postawka 

może  byd wzorem nauczyciela i wychowawcy. Pan profesor nie ograniczał się tylko  do pracy zawodowej, ale  

aktywnie działał na rzecz lokalnego środowiska,  najpierw jako  radny Gminy Krościenko, a następnie jako radny 

powiatowy.  Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany, otrzymał m.in. Nagrodę  Kuratora Oświaty, 



Nagrodę Starosty Nowotarskiego, Medal KEN, Złoty Medal za długoletnią  służbę. Podziękowania za wieloletnią 

pracę w imieniu Starosty  Nowotarskiego, złożyła pani Marta Skawska,  dyrektor Powiatowego Centrum  

Oświaty oraz przewodniczący Rady Gminy pan, Wiesław Kwiatek i  przedstawiciele Rady Rodziców. W imieniu 

całej społeczności uczniowskiej  życzenia złożyła przewodnicząca szkoły, Gabriela Bejska oraz uczniowie  klasy II 

A, którzy byli podopiecznymi pana Postawki w roku szkolnym  2010/2011. Pomimo wielkiego wzruszenia pan 

profesor zabrał głos. W krótkim  wystąpieniu pan Postawka wyraził swoją wdzięcznośd za pamięd, miłe słowa  

i  za tak piękne pożegnanie. Po wystąpieniu pana profesora klasa II B  przedstawiła krótki program artystyczny. 

Dziękujemy panu profesorowi za wiele lat pracy i trudu związanego z  nauczaniem a teraz życzymy mu 

wypoczynku na emeryturze oraz czasu na realizację własnych pasji i marzeo. 

 

W dniach 19-20.10.2011 r. w Hotelu św. Norberta w Krakowie odbyła się konferencja inauguracyjna w ramach 

projektu „Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego modelu 

aktywizacji młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym”. Nasza szkoła zakwalifikowała się do tego 

projektu. W projekcie bierze udział jeden nauczyciel i jeden 

uczeo. Reprezentantami naszej szkoły są: pani Elżbieta Wójcik 

oraz uczennica z klasy 1b, Katarzyna Wolska. Celem tego 

projektu jest aktywizacja młodego pokolenia do udziału w życiu 

publicznym w Polsce oraz rozwój społeczeostwa 

obywatelskiego, poprzez poznanie rozwiązao szwajcarskich, 

rozwój wiedzy i wymianę doświadczeo 45 nauczycieli oraz 45 

uczniów podczas 2 konferencji i 6 -modułowych warsztatów oraz opracowaną przez uczestników publikację. 

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 

członkowskimi Unii Europejskiej. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji 

Narodowej, Marszałek Województwa Małopolskiego, Kurator Oświaty w Krakowie, Rektor Uniwersytetu 

Jagiellooskiego oraz Polska Prowincja Zakonu Pijarów. 

 

Dnia 21 listopada 2011 roku w auli V Liceum Ogólnokształcącego im. 

Augusta Witkowskiego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie 

stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej dla 

najlepszych uczniów. Do grona najzdolniejszych dołączyły dwie uczennice z 

naszej szkoły. Monika Liptak z I2a otrzymała stypendium Ministra Edukacji 

Narodowej za wybitne osiągnięcia sportowe /kajakarstwo/ natomiast 

Justyna Lasek z kl. 3b otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów za 

wysokie wyniki w nauce.  

 

24 listopada grupa 16 uczniów z naszej szkoły więzła udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-

Planeta”. Celem Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu 

geografii, przyrody oraz miejscu i znaczeniu Polski na świecie (zarówno w aspekcie gospodarczym, jak też 

terytorialnym).  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych. Wyniki ogłoszone będą w marcu. 

 

Grupa uczniów z naszej szkoły brała udział w I Międzyszkolnym Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej. 

Konkurs miał miejsce 28 listopada w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu. Do konkursu przystąpiło 10 

szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii zespoły reprezentowały nas koleżanki z klasy 2c – Honorata Skórska, 

Weronika Kacwin i Dominika Gaweł, w występach solowych – Jakub Gagatek z klasy 3a, Justyna Zachwieja z 1b,  

 

której akompaniowała na gitarze Katarzyna Wolska z 1b. Jako ostatnia z naszego liceum wystąpiła Natalia 

Baziak z klasy 3c z zespołem akompaniującym – Beatą Dydą z 3b (gitara) i Januszem Wierciochem z klasy 3c 

(skrzypce). Wyróżnienie – nagrodę Dyrektora ZSE, pani Marty Sokołowskiej otrzymał Jakub Gagatek. 

 



 XXII Ogólnopolska Olimpiada Teologiczna miała miejsce 29 listopada. W etapie szkolnym wzięło udział 21 

uczniów. Do dalszego etapu zakwalifikowały się 3 osoby: Surowiak Agnieszka 2b, Opoka Anna 3c, Faltyn 

Katarzyna 2a.  

Natalia Olszewska z klasy 2b zdobyła III miejsce w konkursie „Tropami dotacji” zorganizowanego przez 

Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  

Konkurs odbył się 14 grudnia w Podhalaoskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. W finale zmierzyło 

się ze sobą 24 uczniów szkół średnich,  odpowiadając na pytania sprawdzające wiedzę o Funduszach 

Europejskich w Małopolsce. Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego reprezentowali uczniowie: Natalia 

Olszewska z klasy 2b, Jakub Hryc z kl. 2b oraz Artur Faltyn z kl. 3b. pod opieką pani Wandy Mikołajczyk. 

Uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny wzięli udział w V edycji  Olimpiady "O Diamentowy 

Indeks AGH". Do drugiego etapu zakwalifikowali się: Matematyka: Biel Dawid 3a – 98 pkt., Ciesielka 

Monika 3a – 84 pkt., Faltyn Artur 3b – 82 pkt., Ligas Bartosz  3a – 98 pkt., Nowak Patrycja 3a – 97 

pkt.  Geografia: Faltyn Artur  3b – 81 pkt. Drugi etap odbędzie się w Krakowie 05.02.2012. 

XXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to najpopularniejsza, wśród 29 istniejących 

aktualnie olimpiad w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej. Jest ona adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich 

typów. 9 stycznia odbył się etap podstawowy (szkolny), w którym udział wzięli 

Krystian Zaleski 1b, Natalia Olszewska 2b.  

11 stycznia Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem zorganizowało  IX Konkurs Języka 

Angielskiego. W  etapie szkolnym  udział wzięło 30 uczniów. Do etapu finałowego przystępują uczestnicy 

Konkursu, którzy uzyskali w I etapie (wstępnym) minimum 60 punktów na 100 punktów możliwych do 

osiągnięcia. Termin drugiego etapu to 13.03.2012. 

 

Kolejny już raz uczniowie nasze szkoły biorą udział w konkursie historycznym „Krąg”.  Organizatorem 

Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „KRĄG” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury 

Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z 

Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyoskiego w Warszawie. 

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytao pozwala na wzięcie udziału 

w Konkursie jak największej ilości młodzieży. Uczestnicy mogą wziąd udział w jednej z dwóch form konkursu: 

teście konkursowym z zakresu historii – 13 osób z klasy 3c zgłosiło swój udział; konkursie prac indywidualnych – 

tutaj 4 osoby z klasy 2c przystąpiło do rywalizacji. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu. 

Rekiny Przedsiębiorczości to największy ogólnopolski projekt edukacyjny poświęcony inwestowaniu 

skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej. Jego podstawą była zainicjowana przez Giełdę Papierów 

Wartościowych Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG). 

Począwszy od 8. edycji, grę giełdową uzupełnił rozbudowany 

multimedialny kurs edukacyjny dotyczący inwestowania i zasad 

działania rynku kapitałowego, a cały projekt pod nazwą Rekiny 

Przedsiębiorczości został objęty dofinansowaniem UE w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizację Rekinów 

nadzoruje Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Szkolna Internetowa  

 

Gra Giełdowa od praktycznej strony uczy młodych ludzi inwestowania na giełdzie, analizowania sytuacji na 

rynkach, podejmowania decyzji i pracy w grupie. Dzięki dostępowi do giełdowego systemu transakcyjnego, 

zespoły uczestniczące w Grze mogą zainwestowad wirtualne 100 000 zł w akcje spółek notowanych na 

warszawskim parkiecie. Do ich dyspozycji jest również tzw. krótka sprzedaż, czyli strategia, która pozwala 

zarabiad również na spadkach kursów. Zespoły, które uczestniczą w grze podstawowej, mogą spróbowad 

swoich sił także w Dogrywce na kontraktach terminowych. Ta częśd Gry jest oddzielnie punktowana i 



nagradzana. Z naszej szkoły udział biorą 4 drużyny: z klasy 1a BLUE-TEAM  Krzysztof Wiercioch, Krystian Zaleski, 

Maciej Poręba; RED-TEAM Gabriel Bodziuch, Maciej Gabryś, Dariusz Szczepaniak; z klasy 2c GREEN-TEAM 

Katarzyna Partyka, Anna Spodnik, Ewa Duda; z klasy 3b Kro Frukty 93 Ewelina Jawor, Justyna Lasek, Gabriela 

Bejska. Zespół RED-TEAM na początku stycznia zajmował 75 miejsce w Polsce a 14 w województwie 

małopolskim. Opiekę nad zespołami sprawuje pani Wanda Mikołajczyk.  

 

Pomagamy innym 

12 X 2011 zorganizowano wyjazd do  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  w Nowym 

Targu. Honorowo krew oddali uczniowie klas trzecich: Piotr Błażusiak 3a, Łukasz 

Knutelski 3a, Elżbieta Podgórska 3a, Renata Tokarczyk 3a, Magdalena Nied 3a, Oliver 

Marzec 3a, Rafał Berezicki 3a, Jacek Hebda 3a Przemysław Wojtaszek 3a, Gabriela Bejska 

3b, Krzysztof Jerzyoski 3b, Justyna Lasek 3b, Joanna Urbaniak 3a. W sumie oddano około 

6 litrów krwi. 

 

17 listopada podczas Zabawy Andrzejkowej SK PCK przeprowadziło akcję STUDNIA DLA POŁUDNIA, której 

celem było wsparcie Polskiej Akcji Humanitarnej w pozyskiwaniu środków na budowę studni w Sudanie 

Południowym. Podczas zbiórki udało się zebrad 279 zł 60 gr. Serdeczne podziękowania dla wszystkich 

wolontariuszy i darczyoców a także dla Samorządu Szkolnego, który pomagał w organizacji przedsięwzięcia.  

 

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczestniczyli od 21 listopada do 02 grudnia w akcji „Góra grosza”.  

Towarzystwo Nasz Dom, pod patronatem  Ministerstwa Edukacji Narodowej,  organizuje zbiórkę pieniędzy we 

wszystkich szkołach całej Polski na rzecz dzieci z domów dziecka. W tym roku nazbierano ponad 12000 monet.  

 

W grudniu zakooczyła się akcja „ Paczuszka dla staruszka”, dzięki której zgromadzono dary do paczek 

mikołajowych dla pensjonariuszy z Przytuliska św. Brata Alberta w Grywałdzie. Dzięki dużemu zaangażowaniu 

uczniów naszej szkoły oraz I klasy VI Gimnazjum MCE udało się przygotowad 45 upominków. 7 grudnia Święty 

Mikołaj z liceum w asyście gimnazjalistów oraz koordynatorek akcji pani, pedagog Katarzyny Pierzga i prof. 

Wandy Mikołajczyk udał się do Grywałdu. 

 

Dnia 8.01.2012 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XX Finale WOŚP. Akcję w Krościenku koordynowało 

Gminne Centrum Kultury. Dzięki uprzejmości Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek wolontariusze mogli się 

rozgrzad ciepłym posiłkiem. Poświęcenie kwestujących przyniosło owoce w postaci rekordowo wysokiej sumy 

zebranych pieniędzy - ponad 16 000 złotych. Wszystkim wolontariuszom, którzy musieli znosid zimno (a czasem 

również niemiłe komentarze) gratulujemy i składamy wyrazy uznania za bezinteresowną działalnośd w słusznej 

sprawie. 

 

Działalnośd Szkolnej Rady Uczniowskiej  w I semestrze roku szkolnego 

2011/2012 

 

We wrześniu zorganizowano kiermasz używanych podręczników szkolnych. Październik to oczywiście akademia 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

21 grudnia odbyły się wybory do nowej Szkolnej Rady Uczniowskiej i Rzecznika Praw Ucznia. W głosowaniu 

wzięło udział 143 uczniów. Nowy skład Szkolnej Rady Uczniowskiej przedstawia się następująco; 

Przewodnicząca: Sylwia Hryc 2b, Zastępca: Jakub Baokosz 1b, Skarbnik: Natalia Baokosz 2c, Członek: Krzysztof 

Wiercioch 1a, Sekretarz: Justyna Łopata 2c.  Rzecznikiem Praw Ucznia została Bożena Zacher 2b. Gratulujemy  i 

życzymy powodzenia.  



 

 

Sport 

23 września uczniowie naszej szkoły wieli 

udział w rozgrywkach szachowych 

organizowanych przez Ośrodek Sportowy 

w Szczawnicy. W kategorii Dziewczęt:1 

miejsce zajęła Iwona Jurek z Ia. W kategorii Chłopców: 1 miejsce 

Krystian Ziemianek z IIB, 2 miejsce Wojciech Zachwieja z IIc, 4 

miejsce Krzysztof Jerzyoski IIIb, 5 miejsce Damien Zygar Ia, 7 

miejsce Andrzej Ziemianek IIIa. DRUŻYNOWO nasza szkoła zajęła  

1 miejsce. 

 

28 września w Nowym Targu  rozegrano Mistrzostwa Powiatu Nowotarskiego w Indywidualnych Biegach 

Przełajowych Licealiada. Uczniowie naszej szkoły zajęli w nich wysokie miejsca. W kategorii dziewcząt 

urodzonych w 1994 r.: dystans na 1000 m I miejsce zajęła Monika Liptak IIa, V miejsce Maria Wójcik IIc, 

 dziewcząt urodzonych w 1995 r.: dystans na 1000 m III miejsce Ilona Cepuch Ia. W kategorii chłopców 

urodzonych w 1995 r.: dystans 1500 m VI miejsce Gabriel Bodziuch Ia.  

 

Podczas rozegranego VII Turnieju Szachowego im. Grzegorza Kaźmierskiego 14 listopada szachowym 

arcymistrzem szkoły został Krystian Ziemianek z klasy IIb, drugie miejsce zajął Damien Zygar Ia a trzecie 

miejsce Wojciech Zachwieja z IIa. Wśród uczestników była jedna dziewczyna, która zajęła 5 miejsce – Iwona 

Jurek z Ia.  

 

Reprezentanci z naszej szkoły 18 listopada brali udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej 

Dziewcząt i Chłopców w Spiskiej Starej Wsi /Słowacja/. Drużyna dziewcząt zajęła I miejsce, chłopcy również nie 

byli gorsi i także zajęli I miejsce.  

 

Dnia 5 grudnia w Nowym Targu odbyła się Licealiada Powiatu Nowotarskiego w szachach. Naszą szkołę 
reprezentowała drużyna w składzie: Iwona Jurek Ia, Damien Zygar Ia, Krystian Ziemianek IIB, Wojciech 
Zachwieja IIc, Andrzej Ziemianek IIIa, Roman Jankowski IIIb, Krzysztof Jerzyoski IIIb. Wicemistrzem powiatu 
został Krystian Ziemianek, na IV miejscu uplasował się Wojciech Zachwieja, VIII miejsce zdobył Damien Zygar, 
IX miejsce Andrzej Ziemianek. W kategorii dziewcząt II miejsce zajęła Iwona Jurek. Drużynowo chłopcy zajęli II 
miejsce, a dziewczęta znalazły się na V miejscu.  

 

13 grudnia uczennice z klasy I i II brały udział w Mikołajkowym Międzyszkolnym 
Turnieju Piłki Siatkowej w Maniowach. Drużyna dziewczyn z klasy II zajęła I 
miejsce a dziewczyny z klasy I zajęły zaszczytne III miejsce.  

17 grudnia na sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się Turniej Piłki Siatkowej o 

Puchar Dyrektora LO w Krościenku n. D. Drużyna chłopców naszej szkoły zajęła 

miejsce.  

 

12 i 13 stycznia 2012 odbyły się Rejonowe zawody w piłkę siatkową dziewcząt i chłopców. Dryżyna dziewcząt  z 

naszej szkoły zajęła I miejsce, chłopcy również nie byli gorsi i także zajęli zaszczytne I miejsce. Obie drużyny  na 

zawodach powiatowych w swoich kategoriach będą reprezentowad nasz rejon. Za najlepszego zawodnika 

uznano Konrada Ligasa z Ic a najlepszą zawodniczką została Maria Ciesielka z IIb. 

 

 

 



W Galerii na Poddaszu w semestrze zimowym uczniowie oraz nauczyciele zaprezentowali 

swoje umiejętnośd. A były to uczennice: Natalia Słowik kl. Ic, Aneta Mrożek kl. Ic, Natalia 

Olszewska kl. IIa, Anna Spodnik IIc oraz uczniowie Gimnazjum. Fotografie dotyczące 

wolontariatu zaprezentowała prof. Anna Witkowska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsi  czytelnicy: 

 Regiec Sylwia Kl. 3c                33 wypożyczenia       Baokosz Natalia Kl. 2c  31 wypożyczeo                                                                                       
Jankowski Roman Kl. 3b                30 wypożyczeo     Zawalski Rafał Kl. 1c  29 wypożyczeo                                                                                        
Potaśnik Justyna Kl. 3c                  27 wypożyczeo    Cichoo Aneta Kl. 2c  26 wypożyczeo                                                                         

    Nasi prymusi 

Imię, nazwisko Klasa Średnia 

Maciej Wiercioch  Ia 4,77                                             

Gabriel Bodziuch   4,54  

Krystian Zaleski  Ib 4,64                                       

Małgorzata Sopata   4,57                

Karolina Rusnak                  Ic 5,14                                         

Izabela Gąsienica   4,69 

Katarzyna Faltyn  IIa 4,86                                      

Jakub Stanisz   4,79                                               

Daniel Witkowski   4,79 

Jakub Hryc   IIb 5,07                                                          

Natalia Olszewska              5,07                                                                          

Agnieszka Surowiak   5,0                                                                      

Anna Berezicka   4,86                                                          

Sabina Stafioska   4,86                                                

Krystian Ziemianek   4,57 

 Mariusz Gabryś  IIIa 4,5 

    Justyna Lasek  IIIb 4,9                                                                          

Artur Faltyn    4,55 

 Justyna Potaśnik  IIIc 4,88                                             

Danuta Plewa   4,55 

 Natalia Symela  IG 5,4                                                 

Filip Nowak    4,9                                                       

Ewa Kowalska    4,7                                                   

Alicja Manowska   4,6                                          

Wiktoria Nosal   4,6 

 

 

   

              

 


