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Maturzysto! Pomyśl, zanim wybierzesz studia.
W numerze m.in.:

Przed tegorocznymi maturzystami stoi trudne wyzwanie. Jaki wybrać kierunek studiów,
czym się przy tym kierować? Zlekceważenie tej ważnej decyzji często skutkuje
rozczarowaniem dokonanym wyborem. Pociąga to za sobą stratę czasu i pieniędzy. Aby
uniknąć takiej sytuacji, należy poznać swoje możliwości intelektualne oraz kierować się nie
tylko zapotrzebowaniem rynku, ale tym, co lubimy robić najchętniej, pasją. Na szczęście są
rozliczne możliwości poznania swoich predyspozycji. Wskazujemy poniżej kilka z nich. Jedną
z wypróbowanych dróg jest

doradztwo zawodowe.

Uzyskamy tu pomoc polegająca na

udzieleniu indywidualnej porady zawodowej przez doradcę zawodowego uczniowi na
kolejnych etapach dokonywania wyboru typu szkoły, kierunku kształcenia lub zatrudnienia.
Doradca zawodowy podczas spotkania indywidualnego z uczniem stosuje różne metody, które
pomagają mu w procesie podejmowania decyzji zawodowej. Są to :
Rozmowa
Ćwiczenia
Testy predyspozycji i zainteresowań zawodowych.
Wybór odpowiednich metod dokonywany jest wspólnie z uczniem i jest dostosowany do jego
potrzeb. Korzystając z tego typu pomocy można zatem :
Określić własne predyspozycje zawodowe
Wzmocnić poczucie wartości i własnych kompetencji
Określić cele zawodowe
Przygotować własny projekt zawodowy
Usamodzielnić się w rozwiązywaniu problemów związanych z poszukiwaniem
zatrudnienia.
Doradztwo zawodowe realizowane jest w następujących ośrodkach:

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP Kraków
Plac Na Stawach 1, Kraków, pokój 003 (parter)

tel. 012 424 07 38

e-mail: centrum@wup-krakow.pl

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146

tel. 018 442 94 90

e-mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl
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Prezentujemy książki pomocne w określeniu predyspozycji zawodowych oraz
wyborze właściwego kierunku studiów. Można je wypożyczyd w szkolnej bibliotece.

Paweł Hebda, Jerzy Madejski, Zawód pasją. Co robić? Kim być?
Jest to zbiór 100 niezwykle interesujących prezentacji zawodów, a w nich
informacje takie jak: definicje zawodów, predyspozycje, prestiż społeczny,
zarobki oraz możliwości zatrudnienia w obrębie wybranego kierunku studiów.
Bezcennych porad, co do wyboru ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej,
udzielają praktycy, nierzadko znani z pierwszych stron gazet. Swoimi
doświadczeniami oraz radami dzielą się m.in. komisarz Danuta Hübner, prof.
Marek Safjan, gen. Sławomir Petelicki, Marek Niedźwiecki.

Nowoczesny informator edukacyjny a w nim: opisy ponad 300 zawodów;
wypowiedzi praktyków; głosy studentów; testy predyspozycji zawodowych;
planowanie kariery; centra informacji zawodowej; możliwości zatrudnienia;
barometr rynku pracy; ścieżki kształcenia; uczelnie i kierunki studiów oraz
wiele innych informacji dla młodych ludzi stojących przed wyborem ścieżki
kariery zawodowej. Informator jest nieocenioną pomocą dla uczniów,
nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, pracowników Szkolnych
Ośrodków Kariery oraz pracowników innych instytucji, których zadaniem jest
pomoc młodym ludziom w wyborze przyszłego zawodu.

Informator PWN dla maturzysty
Wyższe uczelnie Szkoły policealne 2009/2010 z płytą CD
Prezentacja kilkudziesięciu zawodów
Testy i ćwiczenia pomagające odpowiedzieć na pytanie:
kim mógłbym być!
Baza uczelni, wydziałów i kierunków
Zbiór praktycznych porad o "sytuacjach awaryjnych"

Można także skorzystać z adresów stron internetowych, poświęconych kierunkom kształcenia i wyższym
uczelniom: www.studiuj.pl, www.studia.pl, www.uczelnie.pl, www.wiw.pl/szkoly/, www.perpektywy.pl.
Poza tym wiele cennych informacji o zawodach, kierunkach studiów można znaleźć w dostępnym w bibliotece
dwutygodniku edukacyjnym dla licealistów: „Cogito”. Zapraszamy!

Geniusz

Jesteś zdolny, przystojny, cały świat może należed do Ciebie. Piękne zabawki, ładne i drogie ubrania i te
ciągłe pochwały zalet umysłowych. Matematyka to przecież cudowna zabawa, szóstki to nic nie
znaczące prezenty. I tak było do drugiej klasy gimnazjum. Wiedziałem już, że mam zostad
informatykiem, który na oprogramowaniach komputerów zarobi wielką kasę. Życie zaplanowane prawie
co do szczegółu. Rano basen, potem szkoła, prywatny angielski, partia szachów z ojcem, komputer.
Zapomniałbym o dobrych obiadach, które zawsze na czas i bardzo smacznie podawała mi mama - fajna
babka, ładna, uśmiechnięta, kochająca ojca i swego jedynego syna.
W trzeciej klasie gimnazjum coś się posypało. Pojechałem na wycieczkę klasową, tam popiłem,
zapaliłem, odkryłem inny świat. Taki niepoukładany, taki nieprzewidywalny, taki cholernie różny od
mojego! A nie na darmo, wszystko co nowe i inne pociąga nas jak magnes opiłki żelaza. Opiłek ze mnie
był bardzo podatny i z wrodzoną sobie inteligencją zacząłem żyd, smakując nieznane mi do tej pory
cielesne uciechy. Cudowne to uczucie dotykad zakazanych rzeczy, adrenalina skacze jak na trampolinie.
Alkohol, narkotyki to przecież eksperymentowanie na ludzkiej żywej tkance. Zawsze wyciągałem
wnioski, np. jak mój zdrowy 16-letni, później 17-letni, 18-letni organizm reaguje na używki. Może
powinienem zostad naukowcem? Wszystko dokładnie notowałem, analizowałem, a czasem robiłem
wykresy. Brałem też pod uwagę porę dnia, stan psychofizyczny, ilośd snu, ilośd i jakośd zażywanej
substancji. W drugiej klasie liceum, przedstawiłem już własny projekt pt. "Wpływ używek na organizm
młodego człowieka". Dyrekcja, pedagog, nauczyciele nie mogli przestad wychwalad mnie za
dociekliwośd, bardzo dobrze przedstawione dane i taką autentycznośd prezentacji. Ubaw miałem
nieziemski, klasa rechotała, bo oni przecież znali mnie i moje wyczyny. Co do rodziców, to szachy dały w
łeb, basen także, pozostały obiadki i biadolenie, że synek za późno wraca, że pieniądze na angielski
gdzieś przepuszcza, a stopnie szkolne poleciały ostro w dół. Te zmiany zawsze jednak można
wytłumaczyd kryzysem młodzieoczym i mied nadzieję, że jak samo przyszło, tak samo odejdzie. Stałem
się w tym czasie mężczyzną, zakosztowałem w kobietach. Nie w głowie mi były jakieś romantyczne
miłostki. Uprawiałem prawdziwy seks, szybki, sprawny i bez zobowiązao.
W trzeciej klasie – maturalnej - świat seksu nie dostarczał mi juz takiego kopa, a próbna matura
wyszła fatalnie. Zdolny facet musiał podjąd decyzję co dalej. Odpowiedź była jedna - amfetamina, dużo
amfetaminy! Oceny poszły w górę, waga ciała w dół, a na poprawienie nastroju - dyskoteka i extasy.
Myślałem, że mój świat zwariował. Którejś niedzieli nie miałem nic pod ręką, co pozwalałoby mi dalej
żyd. Byłem wściekły, rozdygotany, chciało mi się płakad jak jakiejś babie. Cholernie mnie to wkurzyło,
raptownie poczułem ból, który promieniował na całe podbrzusze. Chyba dośd głośno jęczałem. Po chwili
do pokoju wszedł ojciec i natychmiast zadzwonił po pogotowie. Diagnoza postawiona przez lekarza
brzmiała: ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Przed operacją, młody lekarz spytał mnie o
narkotyki, ale dlaczego, tego nie wiem do tej pory. Mieli dylemat, co mi podad, aby przeprowadzid
natychmiastową operację, chod teraz nazywają to tylko zabiegiem. O dziwo, rodzice w ciągu pięciu dni,
gdy leżałem na sali pooperacyjnej, załatwili mi dobry ośrodek dla narkomanów. Jestem tu trzeci
miesiąc, matura już nie dla mnie - ale za rok będę ją miał w kieszeni i zacznę studia na informatyce. A
moje notatki, wykresy i analizy dotyczące wpływu narkotyków na młody organizm schowam głęboko do
szuflady, bo może i ja kiedyś będę miał zdolnego, ale zarozumiałego, rosłego osiłka, noszącego moje
nazwisko.

Emanuel

Matura 2009 - dobrze zdana
Krościeńskie liceum znalazło się w ubiegły roku w gronie 22 małopolskich szkół, w których nikt
nie oblał matury! Nasi uczniowie nie tylko zdali w 100% maturę, ale osiągnęli także bardzo wysokie
wyniki z poszczególnych przedmiotów. Prezentujemy dwie tabele obrazowo ukazujące zdawalność
absolwentów - rocznik 2009.

Zdawalność maturzystów LO Krościenko na tle
kraju, województwa, powiatu

Region

Zdawalność w %
Ogółem
81%
83%
83%
84%

Kraj
OKE Kraków
Małopolska
Powiat nowotarski
LO Krościenko

LO
89%
92%
92%
92%
100%

Wyniki absolwentów LO Krościenko z poszczególnych przedmiotów na tle kraju i OKE Kraków

Przedmiot egzamin
pisemny

Poziom podstawowy
Średnia
w%

Kraj

OKE

powyżej
średniej
powyżej
średniej

powyżej
średniej
powyżej
średniej

J. polski

63

Biologia

53

Chemia

-

-

Fizyka

-

-

wysoki

wysoki

73

powyżej
średniej
powyżej
średniej

powyżej
średniej
bardzo
wysoki

74

wysoki

wysoki

Historia

55

Matematyka

72

WOS

52

J. angielski
J. niemiecki

69
50

59
powyżej
średniej
średnia

57

Średnia
w%

43

powyżej
średniej
średnia

Geografia

Poziom rozszerzony

57
62
44
59
67
-

Kraj

OKE

powyżej
średniej
poniżej
średniej
poniżej
średniej
poniżej
średniej
średnia

średnia

wysoki

powyżej
średniej
niski

poniżej
średniej
poniżej
średniej
poniżej
średniej
średnia

poniżej
średniej
powyżej
średniej
poniżej
średniej

powyżej
średniej
poniżej
średniej
-

LOSY ABSOLWENTÓW - rok 2009
Tegoroczni absolwenci w zdecydowanej większości wybrali naukę na studiach dziennych. W
porównaniu z rokiem ubiegłym, spadła popularność studiów zaocznych i szkół policealnych. A oto
szczegółowe wyniki obrazujące losy maturzystów - rocznik 2009.

Klasa
III A
uczniów 26
III B
uczniów 24
III C
uczniów 33
III D
uczniów 28
Suma: 111
uczniów
Ilość w %
Rok 2008 w
%
różnica

Studia
dzienne
22

Studia
zaoczne
2

Szkoły
policealne
1

Praca

Dom

1

-

16

1

4

-

3

27

5

1

-

-

24

2

1

1

-

89

10

7

2

3

80,2 %
58%

9%
21%

6,3%
8%

5 osób (4,5%)
13 osób (12%)

22,2%

12%

1,7%

8%

Kalendarium – Olimpiady, konkursy
W etapie szkolnym XX Olimpiady Teologii Katolickiej 1 grudnia uczestniczyło 6 uczniów. W tym roku
przebiega ona pod hasłem: „Bądźmy świadkami miłości i sprawiedliwości”. Stanisław Ciesielka z kl. 2b,
Weronika Kwak i Katarzyna Sopata z kl. 2a. zakwalifikowali się do etapu diecezjalnego, który odbędzie
się 11 marca w Tarnowie. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Uczennica klasy 2a, Katarzyna Sopata, zakwalifikowała się do drugiego etapu XXXVI Olimpiady
Geograficznej. Znalazła się w ścisłej czołówce uzyskując aż 89 pkt. za pracę pt. „Powiązania
przestrzenne miasta Szczawnica”. Przypomnijmy, że w tym etapie brało udział 300 uczniów z
Małopolski i Podkarpacia. Planowany termin zawodów II etapu to 27-28 lutego 2010 r. Katarzyna
przygotowywała się pod kierunkiem nauczyciela geografii, pani Wandy Mikołajczyk. Gratulujemy i
życzymy sukcesów w dalszych eliminacjach.
Po raz kolejny uczniowie naszego liceum biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy
Indeks AGH” organizowanej przez AGH w Krakowie. Jej laureaci są przyjmowani na studia w tej uczelni z
pominięciem procedury rekrutacyjnej. Trzystopniowa olimpiada realizowana jest w zakresie czterech
przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii. W I etapie uczniowie
rozwiązują zadania. Powinni rozwiązać maksymalną ich ilość i odesłać, w formie pisemnej, na adres
uczelni. W listopadzie swoje rozwiązania zadań z matematyki wysłali uczniowie klasy 3a: Agnieszka
Czajka i Wojciech Faltyn. Wyniki ich pracy poznamy wkrótce.
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli w grudniu
udział w Ogólnopolskim Konkursie
Historycznym „Krąg”. W kategorii – prace indywidualne uczestniczyło 10 osób, z czego do etapu
ogólnopolskiego zakwalifikowano 8 prac. Tematem przewodnim były „Zabytki sakralne naszego regionu”.
Drugą kategorię konkursu stanowił test wiedzy o państwie polskim na przestrzeni wieków. Uczestnikami
tej części byli głównie uczniowie klas trzecich, którzy na maturze zamierzają zdawać historię i WOS oraz
ich młodsi koledzy z klasy 2c. Wyniki ogłoszone zostaną dopiero w kwietniu. Trzymamy kciuki!

Pomogli innym
Szkolne Koło PCK, pod kierunkiem prof. Anny Witkowskiej, zorganizowało
15
października kolejny wyjazd do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Nowym
Targu. Uczniowie klas trzecich: Sabina Babiak, Ewa Krężelewska, Justyna Ciesielka,
Tomasz Polczyk, Szymon Timek [kl. b], Katarzyna Kasprzak, Monika Piotrowska, Aneta Walska,
Alicja Zachwieja [z kl. c] oraz Kinga Sajdak, Artur Majerczak i Jakub Wiercioch [kl. d] oddali
honorowo 5,4 litra krwi. Wielkie dzięki za ten wspaniały dar.
Od listopada wolontariusze z naszej szkoły pomagają w prowadzeniu zajęć opiekuńczowychowawczych dla dzieci w świetlicy prowadzonej przy Ochronce w Krościenku.
W dniach 14-18 grudnia Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję charytatywną „Paczuszka dla
staruszka”, w ramach której zebrano artykuły spożywcze, kosmetyki i inne rzeczy do paczek
świątecznych dla 43 podopiecznych Przytuliska św. Brata Alberta w Grywałdzie. Część rzeczy
sfinansowano ze środków Samorządu. 21 grudnia przedstawiciele Samorządu wraz z opiekunem
wręczyli upominki pensjonariuszom ośrodka w Grywałdzie. Słowa podziękowania należą się
wszystkim ofiarodawcom oraz koordynatorom akcji, pani pedagog, Małgorzacie Forszpaniak i
profesor Wandzie Mikołajczyk.
W grudniu Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę zabawek, które przekazano Fundacji
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, w ramach akcji Zostań Świętym Mikołajem.
Szkolny Oddział Caritas zorganizował akcję pomocy choremu Bartusiowi Czepielowi z Krościenka.
Zebrano 155 zł i 2,65 euro, co pozwoliło na zakup 31 cegiełek. Akcję koordynowała opiekunka
koła, pani pedagog Małgorzata Froszpaniak.
Dyrekcja OREW w Krościenku złożyła na ręce wychowawczyni kl. 1b, pani Grażyny Marek-Singh,
podziękowania za udział jej podopiecznych w Spotkaniu Mikołajkowym połączonym z
przekazaniem prezentów dla dzieci niepełnosprawnych.
Uczniowie reprezentujący naszą szkołę zajęli drugie miejsce w Turnieju Drużyn Amatorskich w
Piłce Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica. Nagrodę w wysokości 300 zł
przekazali 15 grudnia Środowiskowemu Domu Samopomocy prowadzonemu przez Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy. Dziękujemy za ten
piękny gest.
W niedzielę 10 stycznia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego brali czynny udział w Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Czym zajmował się Samorząd Uczniowski w I okresie roku szkolnego 2009/2010?
We wrześniu Samorząd zorganizował kiermasz używanych podręczników.
W październiku przygotowano akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączoną ze
ślubowaniem i „otrzęsinami” klas pierwszych.
Od października rozpoczęła się kolejna edycja organizowanego przez SRU konkursu „Chodź do
szkoły”, której celem jest poprawa frekwencji.
W dniu 26 listopada odbyła się zorganizowana przez Samorząd Uczniowski zabawa andrzejkowa.
Samorząd dziękuje za pomoc w jej zorganizowaniu Pani Pedagog i opiekunowi Samorządu.
21 grudnia odbyły się wybory nowej Szkolnej Rady Uczniowskiej i na Rzecznika Praw Ucznia. A oto
skład nowej Rady: Przewodnicząca: Weronika Morawczyńska kl. IIb, Zastępca: Łukasz Wiercioch
kl. IIa, Skarbnik: Gabriela Bejska kl. Ib, Sekretarz: Marzena Ziemianek kl. IIb, Członkowie:
Grzegorz Błażusiak kl. IIc. Rzecznikiem Praw Ucznia została Natalia Hamerska kl. II b.

SPORT
Zwycięzcą I Biegu Przyjaźni na trasie Krościenko-Szczawnica [październik 2009] został Radosław
Wojtaszek z kl. 2a, drugie miejsce w kategorii dziewcząt zajęła Marta Rychtarczyk z kl. 2b.
W rozegranym na sali naszego liceum Turnieju Piłki Siatkowej z okazji Dnia Niepodległości
[październik 2009] zarówno drużyna chłopców jak i reprezentacja dziewcząt nie mieli sobie
równych. Wygrali turniej w pięknym stylu.
W Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej w Spiskiej Starej Wsi [Słowacja] który odbył się 20
listopada reprezentanci naszej szkoły zajęli I miejsca [w kategorii dziewcząt i chłopców].
Dorota Kowalczyk z kl. 3c i Paulina Romanek z kl. 3a zajęły drużynowo pierwsze miejsce w
Licealiadzie powiatu nowotarskiego w tenisie stołowym [grudzień 2009]. Dalsze eliminacje odbędą
się 14 stycznia w Nowym Targu.

W trosce o środowisko









Szkolne Koło Ekologiczne zorganizowało Dzień Ziemi 2009, który odbył się w naszej
szkole 29 września. Impreza rozpoczęła się na sali gimnastycznej, gdzie odbyło się wydanie
specjalne „Ekoexpresu”, uczniowie w międzyklasowym konkursie walczyli o tytuł
najlepszego znawcy zagadnień ekologicznych oraz mieli okazję zobaczyć ekologiczny
pokaz mody. Następnie wszystkie klasy udały się w
barwnym korowodzie na krościeński Rynek, , aby rozdawać ulotki informujące o punktach
zbiórki zużytych baterii.
Na koniec wszyscy uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”.
W październiku ubiegłego roku przeprowadzono zbiórkę groźnych dla środowiska odpadów.
Do pojemnika wyłożonego w bibliotece uczniowie wrzucili 18 kg zużytych baterii. Akcję
przeprowadzono w ramach dalszej współpracy z fundacją odzysku REBA.
W poniedziałek 11 stycznia 11 uczniów z kl. II b i III b wzięło udział w szkolnym etapie XXV
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

W kinowej sali o trudnych tematach…

Już po raz trzeci młodzież naszego liceum wyjeżdża, co miesiąc, do Krakowa na warsztaty
organizowane przez kino „Pod Baranami”. Grupa 25 miłośników ambitnego kina, pod kierunkiem
prof. Anny Dudek, ma możliwość spotkania z najnowszymi filmami, dostępnymi często tylko dla
publiczności dyskusyjnych klubów filmowych. Tegoroczna edycja warsztatów poświecona jest
takim zagadnieniom jak: antysemityzm, homoseksualizm, łamanie praw człowieka, przemoc,
narkotyki, poszukiwanie tożsamości, totalitaryzm, wpływ otoczenia na młodego człowieka czy
wojna. Te trudne sprawy są często udziałem, zagubionych młodych ludzi. Filmowe opowieści
ukazują, jak skomplikowany jest współczesny świat i skłaniają odbiorców do pogłębionej refleksji
nad ich życiem. Po projekcji odbywają się dyskusje, w których nasza młodzież bierze czynny
udział.

Varia
Dnia 9 listopada w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Krzysztof Pluta z kl. 3b odebrał
z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty, Artura Dzigańskiego, stypendium Prezesa Rady Ministrów.
To wyróżnienie otrzymują uczniowie za wysokie wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia np.
sportowe. Krzysztof spełnił oba kryteria. Gratulujemy!

W listopadzie drużyna z naszej szkoły w składzie: Sylwia Wójcik - redaktor naczelny, Kinga Chybowska
- dziennikarz, Izabela Biel - tłumacz, Michał Mikołajczyk - grafik, Andrzej Zachwieja - informatyk oraz
Małgorzata Ligas - PR-owiec zakwalifikowała się do realizacji projektu „Czwarta władza z klasą”. Ich
zadanie polega na stworzeniu portalu internetowego dla ludzi młodych. Już w lutym będzie
można obserwować ich dokonania na stronie: wsercupienin.czwartawladza.edu.pl. Zapraszamy.
Dnia 10 grudnia mieliśmy okazję spotkania ze znana aktorką – Dorotą Stalińską. Wystąpiła przed
uczniami naszej szkoły z monodramem opartym na tekście Aleksieja Tołstoja „Żmija”. Przedstawienie
bardzo się podobało publiczności.

Nasi prymusi
Imię, nazwisko

Klasa

Średnia

Justyna Lasek
Katarzyna Sopata

1b

4,71
5,15

2a

Weronika Kwak
Stanisław Ciesielka
Marta Rychtarczyk
Michał Faltyn
Agnieszka Czajka
Wojciech Faltyn
Izabela Biel
Joanna Salamon
Magdalena Tkaczyk
Sylwia Wiercioch
Alicja Zachwieja

4,85
2b
2c
3a

3c

5,07
5,07
4,78
4,7
4,7
4,87
5,0
4,85
4,87
4,75

