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"Każdy ma swoje ulubione miejsce w dzieciństwie - to jest ojczyzna jego duszy" 

 Stefan Żeromski 

    Tak brzmiało motto Akademii z okazji Święta naszej szkoły. W tym roku po raz pierwszy w jej progi 

pierwszoklasistów wprowadzali byli absolwenci, którzy młodym adeptom pokazywali własną ścieżkę 

życia biorącą początek we Wszechnicy w Sercu Pienin. Dziękuję serdecznie Pani Alinie Lelito, Iwonie 

Sinkiewicz, Barbarze Kalacie oraz Panu Józefowi Błażusiakowi i Tomaszowi Moskalikowi za to, iż 

poświęcili swój czas i przekazali cząstkę swej duszy, by zaszczepić ją w sercach nowoprzyjętych 

uczniów. W tym dniu dziękowaliśmy również osobom, które stały się jej przyjaciółmi: Panu Stanisła-

wowi Głucowi, sponsorowi wielu nagród i sklepiku szkolnego, Panu Stanisławowi Błażusiakowi, 

twórcy projektu medalu i nowego loga szkoły, Pani Katarzynie Zaziąbło przewodniczącej Rady Rodzi-

ców za współpracę w organizacji imprez szkolnych. Już trzeci rok z kolei, powracając do swego ulu-

bionego miejsca z młodości, Pan Jacek Gacek, sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu prowadził w 

naszej szkole projekt „Prawo w praktyce”, zdradzając młodzieży tajniki pracy sądu. Naszą szkołę 

upodobały sobie też artystyczne dusze. W ramach projektu „Odkrywamy skarby południowej Mało-

polski” znane artystki Panie Hanna Madeja i Joanna Dziubińska prowadzą serię warsztatów malowa-

nia na szkle. O swojej małej ojczyźnie zawsze pamiętają również nasze absolwentki, które opowiadają 

o niej w lokalnej prasie Pani Aneta Dusik, Alina Lelito, Magda Piotrowska, do których dołączyła też 

nasza przyjaciółka Joanna Dziubińska. Warsztaty muzyczne dla młodzieży prowadzone są dzięki 

uprzejmości pana Piotra Lelity, który do prób i nagrań szkolnych teledysków użycza swojego studia 

SOVART. Zawsze możemy liczyć na wparcie organu nadzorującego dzięki urzędującemu Członkowi 

Zarządu, Panu Bogusławowi Waksmundzkiemu, który swą obecnością w Warszawie wspierał Funda-

cję Św. Mikołaja. W naszych działaniach zawsze pomagają nam rodzice, bez których przyjacielskiej 

dłoni nie moglibyśmy tak wiele osiągnąć.        

 Z okazji Nowego Roku w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników szkoły pragnę złożyć 

Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, raz jeszcze dziękując za dotychczasową współ-

pracę, a sobie życząc, by nasza szkoła jeśli nie ojczyzną duszy to może choć Państwa ulubionym miej-

scem się stała… 

Robert Dębski, Dyrektor szkoły 
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„Rozwijajcie swoje pasje!” 

  … przekonywała naszych uczniów Edyta Jungowska, znana aktorka, am-

basadorka Fundacji św. Mikołaja. Tylko wtedy będziecie mieć szansę spo-

tkać na swojej drodze ludzi, który uwierzą w was, w wasz talent i pomogą 

w realizacji marzeń. Pani Edyta właśnie takim osobom zawdzięcza to, kim 

dzisiaj jest, a spotykając się z młodzieżą dzieli się swoim doświadczeniem, 

zwracając uwagę na fakt, jak trudno w tym wieku, w jakim są nasi licealiści, 

znaleźć własną drogę i dokonać właściwego wyboru. Pani Edyta Jungowska 

przyjechała do nas dzięki staraniom Pani Karoliny Kazuły z Fundacji Św. 

Mikołaja. Fundacja na dobre zagościła już w murach naszej szkoły za spra-

wą aktywnego udziału na rzecz Programu: Stypendia Świętego Mikołaja. 

Można by nawet pokusić się o stwierdzenie, że św. Mikołaj, to taki nasz drugi, cichy patron, który 

porusza serca młodzieży i ludzi dobrej woli, by rosły środki na naszym koncie… (myślę, że Żeromski 

mu w tym skutecznie pomaga, dzierżąc bez obaw niezaprzeczalne miano pierwszego, a zarazem je-

dynego patrona tej szkoły)… W trakcie spotkania Pani Edyty z młodzieżą, równocześnie obywały się 

warsztaty malowania na szkle, w ramach realizowanej w szkole akcji: „Wymaluj sobie stypendium”. 

W warsztatach uczestniczyli stypendyści Fundacji oraz wszyscy chętni uczniowie, którzy chcieli po-

znać tajniki tej sztuki. Nad warsztatami czuwały znane nie tylko w naszym regionie artystki – malarki: 

Pani Anna Madeja oraz Pani Joanna Dziubińska. To dla nas wielki zaszczyt, że zgodziły się poświęcić 

swój czas oraz uszczknąć rąbka tajemnicy, jak opanować trudną sztukę malowania na szkle. Nie jest 

to pierwsza wizyta artystek w naszej szkole, za co im z całego serca dziękujemy! W  trakcie warszta-

tów powstało ponad dwadzieścia pięknych obrazków o tematyce świątecznej. Dochód z ich sprzedaży 

zasili konto stypendialne naszej szkoły. Dwie prace podarowaliśmy goszczonym przez nas Paniom, z 

czego były niezmierne zadowolone. 

    Mam nadzieję, że wizyta Pani Jungowskiej wpisała się w swego rodzaju rytuał spotkań z ambasado-

rami Fundacji i w przyszłości będziemy mieli jeszcze możliwość gościć u nas inne, znane osobistości ze 

świata kultury i mediów. 

 Elżbieta Wójcik, Koordynator Stypendialny Fundacji Św. Mikołaja 

LO w Krościenku po raz kolejny w ścisłej czołówce Solidarnych Szkół 

 

    Uroczysta Gala Konkursu Solidarna Szkoła, organizowanego przez Fundację Świętego Mikołaja, 

miała w tym roku miejsce 5. grudnia, tradycyjnie już, w Pałacu Wilanowskim w Warszawie. W skład 

delegacji Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku nad Dunajcem weszły tegoroczne stypendystki: 

Sylwia Ptak, Julia Niewiadoma, Julia Jurkowska, Anna Koza, Dominika Salamon, które pod opieką Pani 

Elżbiety Wójcik, Koordynatora Stypendialnego Fundacji w szkole. Podczas Gali towarzyszyli nam rów-

nież: Dyrektor Szkoły, Pan Robert Dębski oraz Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego, Pan Bogusław 

Waksmundzki.  
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    Na uroczystą Galę zapraszane są najlepsze 

szkoły z całej Polski, uczestniczące w Programie 

Stypendialnym Fundacji, którym udało się w 

trakcie różnorodnych działań i akcji zgromadzić 

na swoim koncie jak największą sumę pieniędzy 

przeznaczonych potem na stypendia dla swoich 

uczniów. Od wielu lat nasze Liceum jest w ścisłej 

czołówce nagradzanych szkół. Trzykrotnie wy-

graliśmy ten konkurs w swojej kategorii, tj. szkół 

ponadgimnazjalnych w miejscowościach poniżej 

20 tysięcy mieszkańców. W tym roku, zebraną sumą ponad 12 tysięcy złotych zajęliśmy II miejsce. To 

wielki sukces, bo nie jest łatwo pozyskiwać co roku tak duże fundusze. Nam udaje się to dzięki duże-

mu zaangażowaniu samych uczniów w różnego rodzaju akcje i działania w szkole i poza szkołą.  

   Od początku funkcjonowania programu Stypendia Świętego Mikołaja, tj. od 2010 roku pozyskaliśmy 

na cele stypendialne ponad 66 tysięcy złotych, a 46 uczniów mogło już skorzystać z pomocy stypen-

dialnej, by móc rozwijać swoje zainteresowania i pasje. A wracając do Gali, trzeba przyznać, że nasze 

stypendystki były jej niewątpliwą atrakcją. Ubrane w stroje regionalne prezentowały się bardzo pięk-

nie, przyciągając oko kamery i obiektywy aparatów fotograficznych. Dla wszystkich zgromadzonych 

dziewczyny zaśpiewały kolędę i złożyły oryginalne, góralskie życzenia, czym wywołały niezwykły 

aplauz.                                                   Elżbieta Wójcik, Koordynator Stypendialny Fundacji Św. Mikołaja 

Wyłoniliśmy tegorocznych stypendystów Fundacji św. Mikołaja! 

     

    W tym roku szkolnym padł kolejny rekord w kategorii licz-

by przyznanych stypendiów Fundacji św. Mikołaja. Członko-

wie Komisji musieli się porządnie nagłowić, kogo i w jakiej 

wysokości nagrodzić za działalność społeczną, naukową i 

osiągnięcie wysokich wyników w nauce w poprzednim roku 

szkolnym. Profity tej działalności będą oni albowiem odczu-

wać w obecnym roku szkolnym. Ostatecznie Komisja przy-

znała 12 stypendiów o zróżnicowanej wysokości. Pięć osób otrzymało stypendium w wysokości 1500 

zł, są to: Janczura Maria, Koza Anna, Węglarz Alina, Potaśnik Szymon z kl. Ia oraz Zachwieja Filip z kl. 

IIa. Kolejnych pięciu otrzymało stypendia w wysokości 2000 zł, są to: Gołdyn Iwona z kl. Ib, Jurkowska 

Julia, Salamon Dominika, Salamon Filip z kl. Ia oraz Tworek Barbara z kl. IIa. Najwyższą kwotę - 2500 zł 

uzyskały dwie uczennice, Niewiadoma Julia i Ptak Sylwia z kl. Ia.       

    Nowi stypendyści już zdążyli wykazać się aktywnością w naszym Liceum. Wspólnie ze swoją opie-

kunką, Panią E. Wójcik posprzątali Mogiłę Zasłużonych na cmentarzu w Szczawnicy, wzięli udział w 

Warsztatach Malarstwa na Szkle oraz w VIII Szczawnickim Biegu Niepodległości. 
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Sukcesy naukowe 

Kinga Słowik Stypendystką Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2017/18 

 

    8. listopada 2017 r., w Sali Teatralnej przy ulicy Ujastek w Krako-

wie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Pre-

zesa Rady Ministrów. Otrzymali je uczniowie, którzy uzyskali najwyż-

szą średnią ocen w szkole na zakończenie roku szkolnego 2016/17. Z 

naszego Liceum na uroczystość została zaproszona Kinga Słowik z 

klasy III A, która miała na zakończenie drugiej klasy średnią ocen 5,3 

Kinga nie tylko uzyskuje wysokie wyniki w nauce, ale również bierze 

udział w konkursach i jest niezwykle uzdolniona plastycznie. Ser-

deczne gratulacje! 

42. Olimpiada Języka  Angielskiego 

     

     Michał Kwaśniowski z kl. 3a. zakwalifikował się do etapu 

okręgowego 42. Olimpiady Języka  Angielskiego.  Elimina-

cje odbędą  się w poniedziałek 15. stycznia 2018 r. o godz. 

12.00 w Krakowie. W etapie szkolnym wzięło udział 6 

uczniów. Do olimpiady, jak co roku, uczniów przygotowała 

pani Anna Dudek,  opiekun koła języka angielskiego.  

      

XLIV Olimpiada  Geograficzna  

 
    Do II etapu zawodów  XLIV Olimpiady Geograficznej zakwalifikowało 

się 68 uczniów, wśród nich nasza zawodniczka Justyna Węglarz z kl. III B. 

  Justyna napisała pracę badawczą pt. "Góra Bryjarka w Szczawnicy - 

rezerwat krajobrazowy" (propozycja utworzenia nowego rezerwatu 

przyrody). Zawody II etapu w tym roku szkolnym odbywać się będą w 

dniach 10 – 11 lutego 2018 r. w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowi-

na 2000” w podkrakowskich Piekarach (gmina Liszki).  Serdecznie gratu-

lujemy i życzymy dalszych sukcesów.                                          Wanda Mikołajczyk, nauczyciel geografii 

 

Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks 

AGH 

    Już po raz 10. organizowana jest Ogólnopolska Olimpiada "O 
Diamentowy Indeks AGH". Nasza szkoła może się poszczycić 
pięcioma jej finalistami. W tym roku szkolnym do II etapu z 
matematyki zakwalifikowała się uczennica klasy 3a, Kinga Słowik. Gratulujemy i życzymy diamento-
wego indeksu. Od wielu lat opiekunem uczniów biorących udział w tej olimpiadzie jest prof. Ludwik 
Hebda.                    
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 Ogólnopolska olimpiada pod nazwą „O Diamentowy Indeks AGH” jest  trzystopniowa. Jej 
laureaci przyjmowani są na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej.  

 

Nasi prymusi (ze średnią wyników w nauce 4,7 i więcej) 

 

Liceum - klasa 1a: Sylwia Ptak 5,0, Julia Zborowska 5,0, Alina Węglarz 4,78, Zabrzeski Domi-

nik 4,75, klasa 2a:  Agata Sopata 5,05, Klasa 2b: Katarzyna Cepuch 4,78,. Klasa 3a: Michał 

Kwaśniowski 5,20, Kinga Słowik 5,09, Joanna Zachwieja 5,0, Klasa 3b: Agnieszka Knutelska 

5,0 Justyna Węglarz 5,0.  
 

 
Projekty realizowane w naszym Liceum 

 

Nauczyciele też się uczą... 

 

     W ubiegłym  roku szkolnym przystąpiliśmy jako szkoła do projektu Erasmus+ Mobilność Szkolnej 

Kadry Edukacyjnej. W ramach tego programu 6 nauczycieli liceum wzięło udział w 

kursach językowych i metodycznych w różnych krajach europejskich. Nasz projekt 

„Nauczyciel na miarę europejską - szansą dla ucznia z małej miejscowości” uzy-

skał dofinansowanie z programu operacyjnego POWER. Dzięki temu nauczyciele 

języków obcych kształcili swoje umiejętności na kursach metodycznych w Wied-

niu, Dublinie i na Malcie, natomiast trzech innych nauczycieli skorzystało z kursów 

językowych we Freiburgu (Niemcy)  i Cork (Irlandia). Koordynatorem projektu jest 

prof. Elżbieta Wójcik. 

 

Bliżej życia…, czyli „Prawo w praktyce” po raz trzeci 

    Już po raz kolejny sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, pan Jacek Gacek,  w ramach 

projektu „Prawo w praktyce”,  przygotowywał uczniów naszego Liceum do udziału w pozo-

rowanej rozprawie sądowej.  Jak odebrała swój udział w projekcie jedna z jego uczestniczek, 

Iwona Gołdyn, można przeczytać poniżej: 

 

Pierwszaki w obliczu sądowego wyzwania! 

 

    Dnia 1.12.2017 klasa 1b, wraz z grupą uczniów z 2b oraz opie-

kunami: Panem Dyrektorem, Robertem Dębskim oraz wycho-

wawczynią, Panią Elżbietą Wójcik, udała się do Nowego Sącza, 

by wizytą w więzieniu i udziałem w prawdziwej rozprawie sądo-

wej podsumować swoje umiejętności i wiedzę nabytą przez 

udział w projekcie "Prawo w praktyce”.   Wszystko zaczęło się na początku października, kiedy odbyło 

się pierwsze spotkanie z Panem Sędzią Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Jackiem Gackiem, który 

prowadził dla nas warsztaty. To właśnie wtedy, po raz pierwszy, mogliśmy dowiedzieć się, jak w prak-

tyce funkcjonuje sąd, jakie prawa ma oskarżony, komu wolno zadawać pytania, itp. Nasza klasa miała 
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wspólnie zadecydować o losie Łukasza Wolskiego, który w trakcie bójki zabił nożem swojego przyja-

ciela… Zabawa w sąd przybrała poważne oblicze… […]       

 W końcu nadszedł ten długo oczekiwany przez nas czas. Z niecierpliwością czekaliśmy, kiedy 

„to” się zacznie. Po usłyszeniu słów: „Proszę wstać! Sąd idzie!” zajęliśmy swoje miejsca. Sędzia - Kata-

rzyna Kordeczka sprawdziła obecność. Następnie Pani Prokurator - Karolina Mikłusiak odczytała treść 

zarzutu. Po wysłuchaniu oskarżonego - Łukasza Wolskiego oraz wszystkich świadków: Beaty Oleksy, 

Klaudii Dragosz, Bartosza Mikołajczyka, Karoliny Pietrzyk, Weroniki Błażusiak, Sebastiana Waks-

mundzkiego i Klaudii Ligas, a także zeznań biegłego lekarza - Marii Maślanki, Pani Prokurator Karolina 

Mikłusiak, Pełnomocnik - Piotr Jandura oraz Obrońca - Iwona Gołdyn odczytali mowy końcowe a Sąd 

udał się na naradę.           

  Po przerwie nastąpiło odczytanie wyroku. Muszę przyznać, że ci, którzy liczyli na co 

najmniej 25 lat więzienia dla oskarżonego, trochę się rozczarowali. Sąd uwzględnił działanie w obro-

nie koniecznej i wydał wyrok 8 lat pozbawienia wolności. Gratulacje dla Sędzi i ławy przysięgłych! 

Wyrok tylko nieznacznie odbiegał od tego, wydanego w rzeczywistości - 10 lat pozbawienia wolności.

  Była to dla nas niezapomniana przygoda. Dla niektórych - wstęp do tego, co chcą 

robić w przyszłości, dla innych pewnego rodzaju lekcja życia. Na pewno na długo to zapamiętamy. 

Było super! 

Uczestniczymy w projekcie Skarby Małopolski 

 

    Nasza szkoła przystąpiła do projektu "Odkrywanie skarbów 

dziedzictwa południowej Małopolski". Co wyróżnia Górali Pieniń-

skich spośród innych? Jakie noszą stroje? Co śpiewają? Co jedzą? 

Jakie znaczenie mają numery flisackich łódek? Kogo leczył Maciek 

zza Ławy? Skąd wśród pamiątek z regionu wziął się orzełek pieniń-

ski? Innymi słowy - co jest ich dziedzictwem niematerialnym? Na te pytania próbowaliśmy odpowie-

dzieć wspólnie z Panią Katarzyną Ceklarz, antropologiem kulturowym zajmującym się Dziedzictwem 

Kulturowym Podtatrza. Spotkanie odbyło się 23-24 października. Z uczestnikami warsztatów - zarów-

no młodzieżą, jak i osobami dorosłymi z naszych okolic rozmawialiśmy o tradycjach, zwyczajach, zie-

larstwie, pasterstwie, obrzędach a nawet demonologii oraz planowaliśmy wspólne działania w celu 

dokumentowania dziedzictwa Górali Pienińskich. 

Projekt ten będzie trwał trzy lata. 

    W tym roku w projekcie bierze udział 11 uczniów naszej szkoły podzielonych na dwie grupy:  

Grupa dziennikarska: Ilona Kotula, Gabriela Kacik, Inez Firek, Dominika Oleksy i Weronika Błażusiak. 

Grupa fotograficzna: Dominika Drążek, Honorata Oleś, Karolina Sarata, Weronika Marciszewska, Pa-

trycja Dyda i Gosia Ciesielka.                                                                  Anna Dudek – koordynator projektu 

 

Inną formą aktywnego i  kreatywnego spędzania przez uczniów czasu poza 

lekcjami są liczne wycieczki edukacyjne organizowane w naszej szkole. Oto 

dwie z nich: 
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    „Nie ma nic lepszego dla humanisty, niż cały dzień spędzony na kulturalnych rozrywkach (aczkol-

wiek trzeba być wtedy stuprocentowym humanistą). Przykładowo, muzeum (Muzeum Sztuki Współ-

czesnej w Krakowie MOCAK), kino (nowa polska produkcja, film "Najlepszy") i teatr (spektakl w te-

atrze STU -  "Wariacje Tischnerowskie" ) - idealne połączenie! I właśnie taki prezent od Mikołaja do-

stali humaniści z II B. Trzynastego grudnia wybrali się na cały dzień do Krakowa. […]”.        

                              Katarzyna Cepuch 

Nietypowa lekcja historii w... Krakowie 

 

    Dnia 20. grudnia grupa uczniów naszej szkoły wraz z panią Edytą Barnaś wyjechała do Krakowa, aby 

wziąć udział w projekcie "Żegota - ukryta pomoc". Zwiedziliśmy bardzo ciekawą wystawę "Kraków - 

czas okupacji 1939-1945". Mieści się ona w dawnym budynku administracyjnym Fabryki Emalii Oska-

ra Schindlera przy ul. Lipowej 4. Wystawa jest pewnego rodzaju opowieścią o Krakowie i jego losach, 

mieszkańcach polskich jak i żydowskich, także o okupantach niemieckich. Po zwiedzeniu wystawy 

udaliśmy się na wykład dotyczący II wojny światowej, w szczególności Żydów. Ostatnia część wykładu 

polegała na odszukaniu i zapisaniu miejsc i rzeczy, które są związane z II wojną światową i Żydami. 

Naszym zadaniem będzie zrobienie krótkiego filmu o tych miejscach. 

Wyjazd był ciekawą lekcją historii w towarzystwie miłych i sympatycznych osób.  

 Anna Koza 

Pomagamy innym 

    W naszej szkole od wielu lat działa szkolne koło PCK, które z powodzeniem propaguje 
wśród naszej młodzieży akcje honorowego krwiodawstwa. W roku ubiegłym doceniono te 
starania i wyróżniono naszą szkołę 24.11.2017 r. grawetronem  na uroczystej GALI dla 
KRWIODAWCÓW w Nowym Targu. 

      Caritas serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, dzięki 

którym nasz Mikołaj dotarł wszędzie tam gdzie zaplanował.  W 

tym roku dzięki Wam spełniliśmy zawarte w liście do św. Mikołaja  

marzenie 9 letniej Julki podopiecznej Fundacji im. Adama Worwy. 

Przygotowaliśmy drobne upominki dla 30 uczniów polskiej szkoły 

w Berdyczowie oraz odwiedziliśmy dzieci niepełnosprawne prze-

bywające w ośrodku w Krościenku n. D. Dla nich także zakupili-

śmy słodkie niespodzianki. Przekazaliśmy ponadto gry, klocki i maskotki dzieciom uczęszczającym do 

tutejszej ochronki. Serdecznie zachęcamy wszystkich do współpracy i ponownie dziękujemy za to, że 

zawsze możemy na Was liczyć.   

Informujemy także, że rozliczenie finansowe wszystkich prowadzonych akcji jest dostępne do wglądu 

u pedagoga szkolnego. 

 Pracowicie przy kasie... 

 spędzili uczniowie naszego Liceum dwa ostatnie, przedświąteczne dni, podczas, gdy wszyscy inni 

mieli już wolne od szkoły. Kto robił zakupy w Lewiatanie, mógł skorzystać z darmowej usługi pakowa-

nia zakupów, którą świadczyli właśnie nasi uczniowie w składzie: Szymon, Renia, Maria, Sebastian, 
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Filip & Filip, Sylwia i Iwona. Pomocnicy św. Mikołaja zbierali wolne datki na fundusz stypendialny. 

Udało im się „zarobić” 1252,56 zł oraz 5 euro:) Pieniążki zostaną  wpłacone na nasze konto stypen-

dialne.                  Elżbieta Wójcik, Koordynator Stypendialny w LO 

Z Żeromskim w przyszłość 

        W piątek, 20. października odbyło się w naszej szkole podwójne święto: Ślubowanie pierwszaków i 

Święto Patrona Szkoły - Stefana Żeromskiego. Ta uroczystość miała zaskakujący charakter. Pierwszą 

niespodzianką był gigantyczny portret Żeromskiego, stworzony ze zdjęć uczniów i nauczycieli, na 

oknach sali gimnastycznej. Z zewnątrz robi to niesamowite wrażenie! 

    Akademię rozpoczął apel zaśpiewany przez uczennicę pierwszej klasy, Karolinę Mikłusiak. Kolej-

nym nieoczekiwanym momentem było przedstawienie pracy wykonanej w grupach przez pierwszo-

roczniaków oraz ich mentorów-absolwentów naszego LO: Alinę Lelito, Tomasza Moskalika, Iwonę 

Sinkiewicz, Józefa Błażusiaka i Barbarę Kalatę. Współpraca okazała się niezwykle owocna. Efek-

ty projektu były zdumiewające: gazeta, film o bankowości, musztra wojskowa, wspólne muzykowanie 

i przygotowanie biegów górskich. Te projekty dowiodły, że nasze koty są godne przyjęcia do społecz-

ności szkolnej.           

 Po uroczystym ślubowaniu opiekun Samorządu Uczniowskiego, Pani Anna Dudek, opowie-

działa o nowej tradycji szkolnej. W nawiązaniu do zwyczajów panujących na uniwersytecie w Coim-

brze, uczniowie wstępujący w progi naszej szkoły, oprócz nowego godła, zaprojektowanego przez 

Pana Stanisława Błażusiaka, otrzymali wstążkę w kolorze odpowiadającym profilowi ich klasy. Po 

ukończeniu szkoły będą ją musieli spalić na znak zerwania więzów ze szkołą, ale obdarzeni nową 

energią rozpoczną dorosłe życie. Następnie Pan Dyrektor złożył podziękowania dla nauczycieli, pra-

cowników szkoły oraz osób zaangażowanych w jej działalność. Wszyscy zostali uhonorowani godłem z 

logiem Żeromskiego. Zaraz po tym Pan Dyrektor Robert Dębski wręczył medal Przyjaciela Szkoły, któ-

rym w tym roku Rada Pedagogiczna uhonorowała Pana Stanisława Głuca. Laudację wygłosiła prze-

wodnicząca Rady Rodziców, Pani Katarzyna Zaziąbło. 

    W trakcie uroczystości cytowane były fragmenty prac konkursowych, których tematem było motto 

akademii: "Każdy ma swoje ulubione miejsce w dzieciństwie - to jest ojczyzna jego duszy". Pani Ja-

dwiga Wolska wyróżniła uczestników, których refleksje nad ulubionym miejscem z dzieciństwa wzru-

szały słuchaczy. Pierwszą  nagrodę zdobyła Dominika Oleksy z klasy 2b. Przytaczamy poniżej fragmen-

ty wybranych prac: 

„Dla mnie ojczyzną była Szczawnica, domem moje osiedle, a ja byłam małą góralką z Pienin”. (Ilona 
Kotula kl. 2b) 

„Jednym z ulubionych miejsc z dzieciństwa może być nasz dom rodzinny. Tu uczyliśmy się swoich 
pierwszych kroków i słów. […] tu były wzloty, ale też upadki i trudne rozmowy”.  (Klaudia Ligas kl. 1b) 

„Obszar, w którym została dusza człowieka niekoniecznie musi należeć do świata materialnego. To, co 
jest najistotniejsze znajduje się we wnętrzu człowieka, często jest ukryte na samym dnie i przeznaczo-
ne tylko dla nas samych…”  (Gabriela Kacik kl. 2b) 
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„… nasza młodość stanowi integralną część całego naszego życia. Nie możemy jej traktować oddziel-
nie, gdyż jest naszym źródłem, z którego czerpiemy wiele wartości, przyzwyczajeń, nadziei”.                 
(Agata Sopata kl. 2a) 

„Most był teatrem, kryjówką, placem zabaw i świetlicą. To było miejsce pierwszych wzlotów i upad-
ków, pierwszych miłości i nowych znajomości”. (Sebastian Waksmundzki kl. 1b) 

„Wspomnienia z dzieciństwa są często w trudnych momentach życia  jedyną rzeczą, która może pod-
nieść człowieka na duchu”.  (Agnieszka Knutelska kl. 3b) 

„Dzisiaj podjęłam decyzję o odwiedzeniu miejsca, w którym spędziłam najlepsze dni mego dzieciń-
stwa. Nie zmieniło się nic prócz paru drzew, które dzisiaj sięgają kilku metrów, podczas gdy pamięta-
łam je jeszcze jako małe drzewka…” (Dominika Oleksy kl. 2b) 

"Ja tu zostaję..." - montaż słowno-muzyczny 

 

   99. rocznicę Odzyskania Niepodległości świętowaliśmy  

w piątek, 10 listopada, na uroczystym apelu. Przygotowa-

ny przez uczniów klas drugich, pod kierunkiem prof. Edyty 

Barnaś i Jadwigi Wolskiej, montaż słowno-muzyczny nosił 

znamienny tytuł "Ja tu zostaję..." Można go uznać za swo-

istego rodzaju deklarację młodego Polaka, który świadomy 

swojego wyboru postanawia żyć w ojczystym kraju. 

Bożonarodzeniowy apel  

W piątek 22. grudnia uczestniczyliśmy w apelu świątecz-

nym. Na początku, zgodnie ze  szkolną tradycją, odbyło 

się oficjalne przekazanie władzy nowemu Samorządowi 

Uczniowskiemu. Opiekun SU Pani Anna Dudek wspólnie 

z przewodniczącą Joanną Kulasik podziękowały tym, 

którzy działali w jego szeregach. Następnie głos zabrał 

nowy przewodniczący SU Kacper Kurnyta, który przed-

stawił plan działania Samorządu w nowym roku.     Pan 

Dyrektor wyróżnił uczniów zaangażowanych w nagrywanie kolejnego świątecznego teledy-

sku. Szczególne podziękował Szymonowi Kobylarczykowi, który zajął się jego montażem.                

Następnie Pani Pedagog podziękowała wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczne akcje charytatyw-

ne.                     

W świąteczny nastrój wprowadziły nas kolędy śpiewane przez chórek oraz jasełka przygotowane 

przez kl. IIb wspólnie z Panią Jadwigą Wolską oraz ks. Stanisławem Kłysiem.  Na zakończenie Pan Dy-

rektor Robert Dębski złożył zebranym życzenia świąteczno-noworoczne. 

    21. grudnia nasze Jasełka obejrzeli także  pensjonariusze Przytuliska Brata Alberta w Grywałdzie. 

Młodzież  złożyła im także życzenia świąteczno-noworoczne.     

                             Weronika Błażusiak 
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Patriotycznie, sportowo, towarzysko w Święto Niepodległości 

        W sobotę, 11. listopada, uczestniczyliśmy w VIII edycji Szczawnickiego Biegu Niepodległości. 
Naszą szkołę reprezentowała liczna grupa zawodników z klas I-III.  Olbrzymią radość sprawiło 
nam zwycięstwo Joanny Kulasik. Na podium oprócz Joanny stanęli: Magda Hendel (3. miejsce), Filip 
Salamon (2. miejsce) oraz Łukasz Wolski (3. miejsce). Tuż za podium znalazł się Piotr Trybała. Kolejną, 
równie przyjemną niespodzianką, było zwycięstwo naszego Liceum w klasyfikacji drużynowej. 
                           
                                    Weronika Błażusiak 

Działania Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze 

    W ramach swoich działań Samorząd Uczniowski wprowadza w życie szkoły dwie innowacje peda-
gogiczne. W grudniu 2016 roku w szkole została założona Spółdzielnia Uczniowska. Początki były 
trudne, ale obecnie działalność dochodowa Spółdzielni pozwala na finansowanie wielu imprez szkol-
nych. Spółdzielnia pozyskała sponsora: „Kingę Pienińską” i dzięki wypracowanym środkom Samorząd 
mógł zorganizować „Bieg po Stefana” – dużą  plenerową  imprezę z okazji Dnia Dziecka oraz Święto 
Szkoły połączone ze ślubowaniem klas pierwszych. Wtedy też wreszcie urzeczywistnił się pomysł na-
klejenia na szybach sali gimnastycznej witraża portretu Żeromskiego z twarzy uczniów i nauczycieli 
szkoły. W tym miejscu pragnę  podziękować Panu Stanisławowi Błażusiakowi i Pani Katarzynie Za-
ziąbło za wszelką  pomoc i wsparcie. Nasze środki przeznaczane są na promowanie szkoły poprzez 
produkowanie i zakup bluz i koszulek szkolnych, zeszytów i kubków z logiem samorządu. W ramach 
swoich działań Samorząd organizuje bale okolicznościowe, które dzięki uprzejmości właścicieli odby-
wają  się w Karczmie Dunajec. W listopadzie odbyły się wybory do Zarządu SU i nowym przewodni-
czącym został Kacper Kurnyta z klasy IIa wspierany dzielnie przez Basię  Tworek – wiceprzewodniczą-
cą  i Kingę Zaziąbło – prezesa Spółdzielni Uczniowskiej. W skład nowego zarządu weszli również: Ar-
kadiusz Głuc, Honorata Adamczyk, Wiktoria Piszczek z klasy Ia, Sebastian Waksmundzki i Mateusz 
Zaporski z Ib i Gabrysia Kacik z IIb.  

    Młodzi gniewni już  wzięli się do pracy i 8.XII zorganizowali Noc integracyjną. Na nasze zaproszenie 
w szkole zagościła też  grupa ratownictwa specjalnego z Nowego Sącza wraz z psami ratownikami. Na 
Święta Bożego Narodzenia Samorząd zmaterializował piękną ideę składania sobie życzeń, gdzie każdy 
przygotował kartkę  świąteczną dla wylosowanej osoby. Z inicjatywy Zuzanny Sieczki z klasy IB zorga-
nizowano akcję  zbierania odzieży i środków czystości dla oddziały psychiatrycznego szpitala w No-
wym Targu.  

Spółdzielnia Uczniowska wspiera finansowo również drugą innowację wprowadzoną w  naszej szkole. 
Dzięki środkom SU uzdolniona artystycznie młodzież ma możliwość  uczestniczenia w profesjonalnych 
warsztatach muzycznych prowadzonych we współpracy ze studiem SOVART w Szczawnicy. Efektem 
tej współpracy są doroczne teledyski świąteczne nagrywane w studio przez Pana Piotra Lelito. Opie-
kunem muzycznym jest Łukasz Różycki. Przy okazji spełniają się  również  artystyczne pasje filmowe. 
Naczelnym reżyserem szkolnym jest Szymon Kobylarczyk z klasy III A, autor już drugiego teledysku a 
także filmu promocyjnego na Dni Otwarte Szkoły, organizowane przez SU w kwietniu.  

W szkole działa również  telewizja „TV Żeromski” 

Spółdzielnia i Samorząd w miarę możliwości wspiera potrzebujących i zasłużonych uczniów fundując 
im nagrody i mini stypendia.  

Od drugiego semestru z funduszu SU będziemy organizować rok 0 z matematyki: dodatkowe zajęcia 
dla uczniów klas humanistycznych.  

Wszystkim darczyńcom i przyjaciołom bardzo dziękujemy. 

Anna Dudek , Opiekun Samorządu Uczniowskiego 


