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   W numerze: 

   Jesteśmy szkołą, która uczy: 

* nie tylko na lekcjach, 

* jak radzić sobie w życiu, 

* jak pomagać innym 
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Sukces na ogólnopolską skalę - po raz trzeci zwyciężamy w  
konkursie "Solidarna Szkoła"! 

        Porzekadło mówi: „do trzech razy sztuka”. My mamy jednak więk-
sze ambicje i nie zamierzmy ograniczyć się do trzech wygranych w kon-
kursie „Solidarna szkoła”, organizowanym corocznie przez Fundację 
Świętego Mikołaja.        

 6. grudnia, w samo południe, w święto patrona Fundacji - świę-
tego Mikołaja, w uroczej Sali Białej Pałacu Wilanowskiego w Warsza-

wie odbyła się uroczysta Gala Solidarnej Szkoły. Po raz 
kolejny uhonorowano najbardziej aktywne i najbardziej 
solidarne szkoły w Programie Stypendia Świętego Mikoła-
ja. Nasze Liceum również otrzymało zaproszenie na Galę, 
ale tym razem nie wiedzieliśmy, czy otrzymamy Wyróż-
nienie, czy tytuł Solidarnej Szkoły. Wysiłek naszych wolon-
tariuszy został doceniony, udało nam się obronić tytuł 
Solidarna Szkoła 2015 i obecnie możemy pochwalić się 
kolejnym certyfikatem na rok 2016! Wygraliśmy w kate-
gorii: szkoły ponadgimnazjalne w miejscowościach do 20 
tys. mieszkańców, gromadząc na naszym koncie niebaga-
telną kwotę 11 631,30 zł, co stanowiło najwyższą kwotą uzbieraną przez jedną szkołę 
wśród wszystkich kategorii. Galę uroczyście otworzył Prezes Fundacji Świętego Mikołaja, 
Pan Dariusz Karłowicz. W imieniu Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser - Dudy, 
która objęła Galę Honorowym Patronatem, został odczytany list skierowany do młodzieży i 
pracowników Fundacji. W świąteczny nastrój wprowadziła uczestników jedna ze stypendy-
stek Fundacji, śpiewając piękną kolędę. Nagrody w postaci wyróżnień, certyfikatów oraz cze-
ków na 1250 zł wręczał Prezes wraz ze swoją zastępczynią, Panią Joanną Paciorek. Koordyna-
torzy Programu, dyrektorzy szkół oraz młodzież otrzymali również prezenty od sponsora 
Fundacji, firmy Ziaja. Po uroczystej Gali, sesji zdjęciowej i rozmowach w kuluarach Muzeum 
Jana III Sobieskiego, zostaliśmy zaproszeni na pyszny poczęstunek.           
W imieniu moim oraz Pana Dyrektora dziękuję naszym wolontariuszom: Asi, Dorocie, Natalii, 
Justynie i Szymonowi za godne reprezentowanie naszego Liceum podczas Gali i całego wy-
jazdu. Podróż z Wami była dla nas wielką przyjemnością! W imieniu stypendystów dziękuję 
Wam za zaangażowanie w pozyskiwanie środków na stypendia. Serdeczne podziękowania 
składam również wszystkim pozostałym wolontariuszom z naszej szkoły, których niestety ze 
względów organizacyjnych nie mogliśmy zabrać na Galę, ale którym obiecujemy nagrodę 
jeszcze w tym roku szkolnym. Dziękując za Waszą pracę w poprzednim roku szkolnym jedno- 
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cześnie zwracam się do Was z prośbą o zaangażowanie w tym roku, abyśmy mogli gromadzić 
środki na kolejne stypendia. Pomaganie jest fajne! 

Elżbieta Wójcik  
Koordynator Programu Stypendia Świętego Mikołaja 

Kolejne stypendia z Fundacji Świętego Mikołaja przyznane 

    Licząc od początku działalności Fundacji w naszej szkole już 25 uczniów otrzymało stypen-
dia. Rok szkolny 2016/17 jest rekordowy ze względu na ilość przyznanych stypendiów. Do 
komisji wpłynęło sześć podań i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Tegorocznymi sty-
pendystami Fundacji Św. Mikołaja zostały: Basia Tworek z klasy Ia, Kasia Cepuch z klasy Ib, 
Monika Knapczyk z klasy IIIa, która to stypendium otrzymuje już po raz trzeci oraz Kinga Sa-
lamon, Kinga Chrobak i Gabrysia Jagieła z klasy IIIb.  

    Jednym z głównych kryteriów przyznawania stypendium jest zaangażowanie społeczne 
uczniów, ale ważna jest również średnia ocen i sukcesy naukowe. Wszystkie kandydatki 
spełniały te kryteria i w pełni zasłużyły na nagrodę, jaką jest pomoc finansowa w wysokości 
od 150 do 250 złotych na miesiąc. 

Nasze głosy w radiowej "Trójce" 

   Program 3. Polskiego Radia włączył się ze swoimi 
słuchaczami do akcji wspierającej  program Sty-
pendia Św. Mikołaja. Beneficjentami tego progra-
mu są od wielu już lat m.in. uczniowie naszego Li-
ceum. Dwójka tegorocznych i jeden ubiegłoroczny 

stypendysta zgodzili się udzielić wywiadu. Basia Tworek z klasy Ia opowiadała o swoich zain-
teresowaniach i sukcesach sportowych, Michał Cepuch z klasy IIIa podzielił się informacjami 
na temat swoich pasji muzycznych, natomiast Monika Knapczyk, również uczennica klasy IIIa, 
przekazała informacje o swojej działalności społecznej i otwarciu na potrzeby innych. Audy-
cja została nadana przez radiową „Trójkę”  29.11.2016  pomiędzy 16.00 a 20.00. 

Jesteśmy na dobrej drodze po kolejne zwycięstwo w przyszłorocznym        
konkursie Solidarna szkoła 

    Po raz kolejny szkolni wolontariusze Fundacji Św. Mikołaja w osobach Karoliny, Kasi i Ka-
mila (3 x K), mogli przekonać się, że do naszej szkoły uczęszczają ludzie dobrego serca. Jak już 
wcześniej informowały nas plakaty, 21. grudnia zbieraliśmy na fundusz stypendialny w na-
szym Liceum. I po raz kolejny nas nie zawiedliście, za co Wam serdecznie dziękuję w imieniu 
obecnych i przyszłych stypendystów. Dzięki Waszej hojności nasze konto powiększy się o 
kwotę: 308,96 zł oraz 2 euro. 

    Serdecznie dziękuję nauczycielom i pracownikom szkoły, który również przyłączyli się do 
akcji . Podziękowania należą się także klasie IIIB, a szczególnie Dominice, Krystianowi i Oli, za 
przygotowanie kampanii plakatowej. Wasze wizerunki świętego Mikołaja były super! Święty 
Mikołaju, Kamilu, już ostatni raz przysłużyłeś się naszej akcji. Dziękujemy Ci oraz Twoim ślicz-
nym aniołkom Kasi i Karolinie! Można by powiedzieć, że na zbiórkach zdarłeś już spodnie… 

Elżbieta Wójcik 
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Sukcesy naukowe 

     

 Wśród tegorocznych stypendystów Prezesa Rady Mini-

strów znalazła się Anna Wiercioch z klasy 3a. Nasza 

"najlepsza z najlepszych" uzyskała to zaszczytnie wyróż-

nienie m.in.  za wysokie wyniki w nauce, zaangażowanie 

w życie klasy, szkoły i środowiska. Jako wolontariuszka 

uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Gratulujemy! 

     

                           Udział naszych uczniów Olimpiadzie Teologii Katolickiej stał się już 

dobrą tradycją. Jej strażnikiem jest od wielu lat ks. Janusz Pabian, 

przygotowując i dopingując kolejne roczniki uczestników. W etapie 

szkolnym  XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej Lublin 2017 uczestni-

czyło 7. grudnia 2016 r. 7 uczniów.  Hasło przewodnie tegorocznej 

edycji brzmi: Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez   Miło-

siernego Ojca”. Do etapu diecezjalnego, który odbędzie się 12.01.2017 r.,  w Tarnowie za-

kwalifikowały się dwie uczennice z kasy I a; Agata Sopata i Oliwia Matyszok.  Trzymamy za 

nie kciuki. 

 

    Na mocy decyzji Komitetu Głównego 41. Olim-

piady Języka Angielskiego do etapu okręgowego 

zakwalifikował się Michał Kwaśniowski z kl. 2a. 

Etap okręgowy odbędzie się w poniedziałek 16. 

stycznia o godz. 12.00.  Opiekun koła języka an-

gielskiego, pani Anna Dudek bardzo dziękuje wszystkim pozostałym uczestnikom etapu 

szkolnego, zwłaszcza Kindze Słowik i Joasi Zachwiei, którym tak niewiele brakło do zakwalifi-

kowania się dalej.  

     Uczeń klasy 2 gimnazjum, Mateusz Hurkała, zakwalifikował się do etapu okręgowego 

Olimpiady Matematycznej Juniorów. Eliminacje odbędą się już 14. stycznia w Krakowie. 

Życzymy powodzenia! 

 

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

 

Liceum - klasa 1a: Agata Sopata 5,0, Dominika Drążek 4,98, Oliwia Matyszok 4,94, Jakub Kor-

deczka 4,85, Kinga Tarchała 4,83. Klasa 2a: Michał Kwaśniowski 5,08, Kinga Słowik 5,0. Klasa 

2b: Justyna Węglarz 4,82, Agnieszka Knutelska 4,75. Klasa 3b Gabriela Jagieła 4,75. 

Gimnazjum – klasa druga: Anna Sinkiewicz 5,0, Hubert Ptak 4,91. Klasa trzecia: Aleksandra 

Ciesielka 5,14, Oliwia Smolarska 5,07, Alina Węglarz 5,0, Zuzanna Krakowska 4,93, Dominik 

Zabrzeski 4,93, Wiktoria Wiercioch 4,85, Krzysztof Zachwieja 4,72. Gratulujemy! 
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    Od marca 2016 roku możemy poszczycić się tytułem Wiarygodna Szkoła. Kryterium głów-
nym przyznania tego wyróżnienia jest wysoka Edukacyjna Wartość Dodana, która jest dodat-
nia,  jeśli w szkole  nastąpił przyrost wiedzy u ucznia, obliczany na podstawie egzaminów 
końcowych. Wyniki matur są  też podstawą do tworzenia rankingów szkół wyższych, z któ-
rych najbardziej prestiżowy jest Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, przeprowadzany przez 
Fundację Edukacyjną Perspektywy. W tym roku udało nam się osiągnąć znaczący awans o 27 
pozycji w stosunku do poprzedniego roku.  

Nasze Liceum polem ćwiczeń dla krakowskich studentów 

    Od października ubiegłego roku nasza szkoła jest 
uczestnikiem projektu Szkoła Ćwiczeń, prowadzanego 
przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Nasze Li-
ceum wraz z 20. innymi szkołami znalazło się w gronie no-
wych szkół uczestniczących w sieci szkół ćwiczeń. Głów-
nym celem nawiązania współpracy z Uniwersytetem jest 

poprawienie jakości merytorycznej prowadzonych przez studentów UP lekcji w szkołach i 
związanych z nimi efektów kształcenia uczniów. 

Jesteśmy szkołą, która uczy nie tylko na lekcjach 

    Nasi uczniowie mają bogatą ofertę zajęć, które zarówno 
swoją treścią i formą wybiegają poza schemat zajęć lekcyj-
nych. Często wiąże się to z opuszczeniem murów szkoły i 
znalezieniem się w nowych miejscach i sytuacjach. Do ta-
kich zajęć należała druga edycja projektu „Prawo w prak-
tyce”.  Oto relacja  jednej z  uczestniczek tego przedsię-
wzięcia: 
    „Dnia 07.11.2016 zakończyła się druga edycja projektu 
„Prawo w praktyce”, realizowana przez klasę I b. Finalnym 
punktem zajęć była wizyta w zakładzie karnym oraz roz-
prawa sądowa w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. 
    Około godziny 7:00 wyjechaliśmy z Krościenka n. D., podekscytowani i głodni nowych wra-
żeń. Gdy dotarliśmy do zakładu karnego, przeszliśmy szczegółową kontrolę. Wejście na teren 
zakładu jest bardzo dobrze chronione, nikt z nas nie mógł być potraktowany ulgowo. Od sa-
mego początku wiedzieliśmy, że pobyt w tym miejscu jest głębokim i przygnębiającym prze-
życiem. Małe cele wyposażono wyłącznie w surowe łóżka i szafkę. Blade ściany i zimna pod-
łoga wywoływały w nas najgorsze możliwe myśli – uczniach, mimo że, w odróżnieniu od 
więźniów, mogliśmy opuścić to miejsce. Potem znaleźliśmy się w więziennej świetlicy, gdzie 
obejrzeliśmy film. Relacje więźniów wzbudziły w nas ogromne wzruszenie, a na twarzach 
pojawiły się wyrazy smutku i przygnębienia. Następnie zobaczyliśmy kaplicę św. Jana Pawła 
II, przeznaczoną dla skazanych, a na końcu zwiedziliśmy salę widzeń, gdzie więźniowie spoty-
kają się z bliskimi. 
    Po wizycie w zakładzie karnym nadszedł czas na naszą rozprawę. Emocje sięgały zenitu, 
ewidentnie czuliśmy stres. Pan sędzia Jacek Gacek powiedział nam kilka słów o sali, w której 
byliśmy i udzielił kilku wskazówek, po czym rozpoczęliśmy nasze przedstawienie.  
    Przez dwie godziny czuliśmy się jak na prawdziwej rozprawie. Nasze role staraliśmy się 
odegrać jak najdokładniej. Zarówno adwokaci, jak i prokuratorzy zaciekle walczyli o sprawie-
dliwy wyrok. Pokrzywdzona nie mogła ukryć emocji, gdy słuchała relacji świadków. Nie obyło 
się też bez wybuchu złości oskarżonej. Sędzia, mimo wszystko, zachowywała kamienną twarz 
i doskonale poprowadziła rozprawę. Wyrok był bardzo surowy, ale ostatecznie oskarżona 
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przyjęła go z pokorą i skruchą.  
    Na zakończenie dostaliśmy certyfikaty ukończenia projektu. Nie mogliśmy oczywiście za-
pomnieć o panu Gacku i wręczyliśmy pamiątkowe podziękowania, aby zostawić po sobie ślad 
w jego pamięci. Dni teoretycznej nauki z panem sędzią opłaciły się i dzięki nim udało nam się 
przeżyć niesamowite chwile na rozprawie”. 

Jedną nogą na uniwersytecie 

     We wtorek 8. listopada klasa Ia udała się na wycieczkę do Krakowa. 
Pierwszym punktem programu było zwiedzanie wystawy interaktywnej 
zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Collegium Maius przy 
ulicy Jagiellońskiej - najstarszym budynku uczelni. Dla większości 
uczniów, wśród wszystkich szkolnych przedmiotów, matematyka i fizyka 
zazwyczaj zajmują czołowe miejsca w rankingu „najmniej ukochanych”. 
Wystawa „Nauki dawne i niedawne”, udowodniła, że wcale tak nie musi 

być. Nauka matematyki, fizyki czy astronomii nie musi być mozolnym przebijaniem się przez 
gąszcz mało zrozumiałych wzorów, czy wkuwaniem setnej definicji. Uczestnicy wycieczki 
mieli możliwość samodzielnie wykonać eksperyment fizyczny albo posłużyć się kopią starego 
przyrządu matematycznego lub astronomicznego przy ponad 40 stanowiskach.  
    Zaplanowana godzina na zwiedzanie minęła bardzo szybko i przyszła pora na zwiedzanie 
stałej ekspozycji obejmującej między innymi: Librarię, skarbiec, pokoje profesorskie, pokój 
Kopernika, schody rektorskie, mieszkanie św. Jana Kantego, zieloną salę i Aulę. Wszyscy mieli 
okazję, choć na chwilę odpocząć w ławach, w których zwykle zasiadają zaproszeni goście i 
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasie ważnych uroczystości np. w czasie nadawania 
tytułu doktora honoris causa osobom wybitnie zasłużonym dla nauki i kultury. 
    Następnie wszyscy udali się na Wydział Chemii UJ, gdzie wzięli udział w pokazach chemicz-
nych „Spotkania z ciekawą chemią.” W czasie tego trwającego ponad 90 minut spotkania 
zostało przedstawionych oraz omówionych 19 ciekawych doświadczeń chemicznych oraz 
zarys historii chemii. 

 Jak odkrywać i realizować swoje pasje – ciąg dalszy spotkań z ciekawymi 
ludźmi                   

    Słowa uczą, przykłady pociągają. W myśl tej zasady kontynuujemy rozpoczęty w ubiegłym 
roku dla maturzystów cykl „Matura to nie bzdura”. Przypomnijmy, że w jego ramach nasi 
uczniowie mieli okazję wysłuchania rad, jakich udzieliła im Pierwsza Dama, Pani Agata Korn-
hauser-Duda. Kogo gościliśmy już w tym roku szkolnym? 

    Pierwsze spotkanie zainaugurował w październiku Pan Mirosław Witkowski, uczestnik 
m.in. takich programów jak: "Szansa na sukces" czy "The Voise off Poland". Nasz Gość pró-
bował swoich sił wokalnych w programach muzycznych także poza granicami Polski. Był 
uczestnikiem słowackiej edycji "Szansy na sukces". Wokalista, dziś również menager muzycz-
ny, twórca i organizator projektów muzycznych sięga po różne gatunki muzyczne od popu, 
przez jazz, hip-hop po... arie operowe (mogliśmy wysłuchać zapisu z występu operowego).                                                
Pasja, radość tworzenia, niesamowita komunikatywność a przy tym umiejętność sprzedania 
swojej osoby - towarzyszyły nam w ciągu godziny kameralnego, ale jakże ekspresyjnego spo-
tkania. Przy okazji uzyskaliśmy cenne wskazówki dotyczące zagadnień ekonomicznych oraz 
marketingowych. 

    W grudniu, na zaproszenie Pana Dyrektora, uczniowie klas maturalnych spotkali się z Panią 
dr hab. lek. med. Joanną Majerczak, profesorem nadzwyczajnym AWF Kraków. Pani Joanna 
Majerczak jest absolwentką naszego Liceum, zatem chętnie przyjęła zaproszenie do swojej 
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dawnej szkoły, po ukończeniu której dostała się na medycynę. Los sprawił jednak, że nie 
związała swojego życia z praktyką lekarską a zajęła się pracą naukową. Jednakże studia me-
dyczne dały jej bardzo dobrą podstawę do tego, czym zajmuje się obecnie, czyli… fizjologią 
mięśni. Obecnie jest pracownikiem naukowym Akademii Wychowania Fizycznego w Krako-
wie i kieruje Zakładem Fizjologii Mięśni, utworzonym w 2008 roku w Katedrze Fizjologii i Bio-
chemii. Pani Joanna, oprócz tego, że uczy studentów biochemii,  wraz z zespołem badaw-
czym prowadzi badania poświęcone m.in. energetyce mięśni szkieletowych człowieka, kine-
tyce konsumpcji tlenu w różnych fazach wysiłku fizycznego, czy wpływowi wysiłku na różne 
parametry naszego organizmu. Dzięki tym badaniom, m.in. sportowcy mogą udoskonalić 
swój trening wytrzymałościowy i osiągać jeszcze lepsze wyniki w sporcie. Wielu znanych 
sportowców, m.in. ekipy naszych skoczków narciarskich, poddawało się badaniom prowa-
dzonym przez zespół świetnych specjalistów z AWF i nie tylko, gdyż uczelnia współpracuje z 
najlepszymi uczelniami w kraju i zagranicą. Wykładowi Pani profesor przysłuchiwali się nie 
tylko uczniowie, ale również nasi nauczyciele wychowania fizycznego, zatem, kto wie, może 
w najbliższym czasie będziemy świadkami wielkiej zwyżki formy naszych szkolnych sportow-
ców.  

    Okazuje się, że niektórzy uczniowie naszego Liceum już rozwijają swoje pasje i talenty. 
Przykładem niech będzie listopadowy koncert w krościeńskim kościółku, podsumowujący 
projekt „Mozart kontra Sinatra”, w którym wzięły udział nasze utalentowane wokalistki: 
Zuzanna Niemiec z Ib, Bernadeta Gabryś z Ib, Dominika Tylecka z IIIb i Patrycja Ziemianek z 
IIIb. Innym pasjonatem muzyki okazał się Łukasz Salamon z 3a, który gra na tenorze w 
szczawnickiej orkiestrze dętej. 

Jesteśmy szkołą, która uczy, jak radzić sobie                
w życiu                                             

Jak pomagać innym w nagłych wypadkach? Druga edycja Dnia Pierwszej Po-
mocy Przedmedycznej 

    W czwartek, 17. listopada obchodziliśmy w naszej szkole kolejny już "Dzień Pierwszej Po-
mocy Przedmedycznej". W ubiegłym roku podobny kurs został zorganizowany zarówno dla 
nauczycieli jak i uczniów naszego Liceum. Szkolenia charakteryzowały się wysokim pozio-
mem, zaangażowaniem szkoleniowców, profesjonalną, ale jednocześnie jasną i zrozumiałą 
dla wszystkich uczestników formą przekazu. To wszystko spowodowało, że zrodził się pomysł 
wprowadzenia cyklicznych kursów dla uczniów klas I. Dla obu tegorocznych klas zajęcia pro-
wadzone były w grupach w wymiarze trzech godzin zegarowych przez wykwalifikowanych 
pracowników firmy PREMED z Jasła. 

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego , czyli jak unikać zagrożeń                 
w Internecie 

    4. listopada odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Nasza szkoła znalazła się 
w gronie kilku szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego, które przystąpiły do 
ogólnopolskiego projektu Cyfrowo Bezpieczni (więcej informacji na stronie organizatorów: 
cyfrowobezpieczni.pl).  Cyklem spotkań przeprowadzonych przez edukatora, panią Monikę 
Nycz, objęci zostali zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Uczniowie wszystkich klas mogli 
dowiedzieć się w czasie ciekawych prelekcji, wzbogaconych filmami i ćwiczeniami, jakie za-
grożenia niesie ze sobą Internet. 

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/


7 
 

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów 

    Kupiłem bubel - co zrobić? Co zrobić, jeśli produkt zakupiony przez Internet nie odpowiada 
temu, co zamówiliśmy? Jakie prawa ma konsument i na jaką pomoc instytucji wspierających 
konsumenta może liczyć ?  
    Na te i inne pytania odpowiedzi udzieliła p. Ewa Barczuk- Kałat – Powiatowy Rzecznik Kon-
sumentów  podczas spotkania  z młodzieżą w dniu 21.11.2016 r. w LO im. S. Żeromskiego w 
Krościenku n. D. W spotkaniu tym uczestniczyły klasy II a i  II b w ramach lekcji podstaw 
przedsiębiorczości pod opieką p. Wandy Mikołajczyk. Spotkanie było podsumowaniem cyklu 
lekcji „Konsument królem - czyli jak dbać o swoje prawa?"  Uczniowie zapoznani zostali  z 
systemem ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce i wynikającymi z tego zadaniami 
Rzecznika Praw Konsumentów. Pani Rzecznik wyjaśniła procedurę składania reklamacji  w 
oparciu o niezgodność towaru z umową lub  gwarancję, podając ciekawe przykłady i do-
świadczenia. Omówiła również problemy wynikające z zawierania umów na odległość i poza 
lokalem.  Spotkanie było także okazją do wyjaśnienia problemów i zadawania przez młodzież 
pytań, związanych z poruszaną tematyką. 

 Jesteśmy szkołą, która uczy, jak pomagać innym  

    Otwartość na potrzeby innych, społeczna wrażliwość to cechy mocno zakorzenione w na-
szych uczniach. Nie trzeba specjalnie nikogo namawiać do udziału licznych zbiórkach czy ak-
cjach charytatywnych. Z braku miejsca podajemy tylko dwa przykłady takich działań. 

    20. grudnia 2016 r. uczniowie klasy I b  spotkali się z podopiecznymi Sióstr Albertynek w 
Grywałdzie.   Przedstawienie „Anielska manufaktura” i wspólne kolędowanie zaowocowało 
bożonarodzeniową atmosferą. Na koniec uczniowie podopiecznym, księżom emerytom i 
Siostrom  Albertynkom złożyli życzenia i ofiarowali drobne upominki zebrane w czasie szkol-
nej akcji „Paczuszka dla staruszka”.  Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dzięku-
jemy.                                                                                                                Wolontariusze LO 

    Pomaganie jest zdrowe na serce i duszę. W tym roku tradycyjnie - (jak my 3b lubimy pod-
trzymywać tradycję!) obdarowaliśmy uśmiechami, kolędami i słodyczami naszych pod-
opiecznych z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Krościenku. 

Edyta Barnaś, wychowawczyni kl. 3b 

Działania Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze 

    Początek roku szkolnego był dla Samorządu okresem zamykania rozpoczętych inicjatyw. 
We wrześniu zmontowano film z obchodów 60-lecia matury i kończąc etap remontów po 
adaptacji korytarzy na kawiarenkę i miejsce relaksu dokończono  wreszcie remont pomiesz-
czenia SU, które jednocześnie jest siedzibą studia telewizji szkolnej - ŻTV.  Inauguracją jej 
 działalności były spoty wyborcze kandydatów do nowego zarządu, a sam lokal został otwarty 
dla społeczności uczniowskiej przy okazji  wyborów. Ozdobiony portretem Żeromskiego z 
twarzy uczniów i nauczycieli stał się  bardzo popularnym miejscem wykorzystywanym przez 
uczniów do różnych celów. Przekazanie władzy nowemu zarządowi odbyło się na  Pierwszym 
Balu Andrzejkowym, który pobił rekord popularności – sprzedaliśmy aż  90 biletów. Nasza 
telewizja  okazała się  bardzo popularnym medium, w związku z tym nowi adepci sztuki 
dziennikarskiej mieli możliwość  kształcenia się na warsztatach medialnych, których już  II 
edycja odbyła się 16 XII. Ważnym wydarzeniem dla nas było powstanie Spółdzielni Uczniow-
skiej, która nawiązała współpracę  z Bankiem Spółdzielczym w Krościenku nad Dunajcem i 
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pozyskała pierwszego sponsora Kingę Pienińską. Nasza działalność gospodarcza to przede 
wszystkim prowadzenie sklepiku szkolnego, ale także produkcja i sprzedaż materiałów re-
klamowych takich jak koszulki i bluzy z logiem szkoły, organizacja imprez i akcji dochodo-
wych. Finanse spółdzielni przeznaczone są między innymi na remonty pomieszczeń Samo-
rządu, zakup wyposażenia, zajęcia pozalekcyjne. Celem działalności SU jest przede wszystkim 
rozwój zainteresowań i talentów młodzieży, ale również  pomoc potrzebującym. Od zeszłego 
roku nawiązaliśmy współpracę  ze studiem nagrań SOVART w Szczawnicy, gdzie obecnie 
młodzież  naszej szkoły ma możliwość  uczęszczania na zajęcia muzyczne, których efektem 
jest między innymi nagrywanie świątecznego teledysku. Uczniowie uczestniczą również  w 
projekcie warsztatowym, którego zwieńczeniem będzie występ z gwiazdą  na festynie majo-
wym. Całość projektu jest finansowana z działalności SU. Oprócz warsztatów muzycznych 
wyjeżdżamy na zajęcia teatralne lub organizujemy spotkania w szkole. 21. XII gościliśmy Te-
atr Figur z Krakowa, który zaprezentował nam niezwykły spektakl teatru cieni. Samorząd 
Uczniowski wspomaga akcje promocyjne szkoły w tym Mikołajki, Kolędnicze Życzenia Świą-
teczne, uświetnia uroczystości i obchody rocznicowe. Wspieramy naszych potrzebujących 
kolegów. Najbliższym celem SU jest remont sklepiku szkolnego i urządzenie w szkole siłowni. 
Ty też możesz nam pomóc! 

nr konta SU 49881700003001000342650101 

 opiekun SU Anna Dudek 

Informacja od pani pedagog 

    Informator o ważnych punktach, w których uzyskają Państwo pomoc psychologiczno-

pedagogiczną  znajduje się na stronie liceum: lokroscienko.nowotarski.pl w zakładce peda-

gog. 

Nasze piłkarki ręczne niepokonane! 

    Dziewczęta z Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku nad Dunajcem wygrały Licealiadę 
Ośrodka Sportowego Pieniny w piłce ręcznej, która została rozegrana 7 listopada w Niedzicy. 
Turniej został rozegrany systemem pucharowym, szczypiornistki z LO wygrały obydwa me-
cze: z ZSZiP Krościenko 6:4 oraz z ZPO Niedzica 17:0. Zawodnikiem turnieju została kapitan 
reprezentacji LO, Angelika Ligas. 

Wybiegany sukces naszych uczennic 

   Już po raz siódmy 11 listopada w Szczawnicy odbył się Masowym Biegu Niepodległości. 
Bieg rozgrywał się w kilku kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców w 
wieku szkolnym oraz w kategorii „OPEN” z podziałem na mężczyzn i kobiety.    Oczywiście nie 
mo-gło zabraknąć tam uczniów naszego Liceum. Niestety, w tym roku nasza reprezentacja 
była nieliczna, co nie przeszkodziło osiągnąć sukces. Wśród dziewczyn w kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych zwyciężyła: Magda Hendel z klasy IIa, drugie miejsce również zajęła nasza 
uczennica Aneta Koterba z klasy Ia. Wśród chłopców dobrze zaprezentował się Szymon Ma-
stalski zajmując szóste miejsce. W klasyfikacji drużynowej zajęliśmy wysokie II miej-
sce.Medale, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczali zwycięzcom biegu: Burmistrz Szczawnicy - 
Grzegorz Niezgoda, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 - Paweł Sypek oraz Łucja Rak Wice-
przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczawnica. 


