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"Nauka jest jak niezmierne morze…" 

                                                              Stefan Żeromski 

Krościeńskie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego obchodziło Święto Patrona. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą sprawowaną w krościeńskim kościele pw. Wszystkich 

Świętych. Następnie cała społeczność szkolna udała się do budynku liceum, gdzie odbyła się 

uroczysta Akademia. Wśród przybyłych gości znaleźli się: wicestarosta Powiatu Nowotarskiego, Pan 

Bogusław Waksmundzki, wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty z Delegaturą w Nowym Targu, 

Pan Jerzy Stodulski, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szczawnicy, Pani Anna Szczepaniak, oraz 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie, Pan Władysław Bąk. 

Najważniejszą część piątkowego święta stanowiło ślubowanie uczniów klas pierwszych. Zgodnie  

z tradycją, nowych uczniów do licealnej społeczności wprowadzali mentorzy. W tym roku byli nimi: 

Pan Jan Kubik- założyciel krościeńskiej kapeli góralskiej oraz absolwenci LO – Pan Roman Wiercioch, 

Pani Justyna Zachwieja, Panowie Jakub Dyda i Jakub Bańkosz. W trakcie części artystycznej 

pierwszoklasiści zaprezentowali efekty swojej kilkutygodniowej pracy. Samorząd Uczniowski 

jednogłośnie stwierdził, że są oni godni miana uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku. 

Wicedyrektor Liceum, Pani Elżbieta Wójcik przyjęła ślubowanie od nowych uczniów, następnie 

czyniąc zadość szkolnej tradycji przypięła im do ubrań wstążki z tarczą Liceum. Kolor wstążki zależał 

od profilu klasy. Pod koniec nauki uczniowie spalą je na znak zerwania więzi ze szkołą i rozpoczęcia 

nowego etapu życia. Święto Patrona było doskonałą okazją do podziękowania nauczycielom oraz 

pracownikom obsługi, którzy 14 października obchodzili swoje święto.  
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Projekt unijny „Wiedza i kompetencje nie mają granic”: 

Okazuje się, że kto się szkoli, ten ma mnóstwo pracy…, na szczęście jest to fajna praca, bo  

z młodzieżą i dla młodzieży. Tradycją naszej szkoły jest, że gdy kończy się jeden projekt unijny, to 

natychmiast piszemy następny. Tym razem swoje kompetencje językowe, i nie tylko, będą podnosić 

uczniowie naszej szkoły. Dwie 10- osobowe grupy udadzą się z wizytą do zaprzyjaźnionej szkoły w 

Hamburgu, gdzie wspólnie z niemieckimi kolegami będą realizować różnego typu działania, mające 

na celu podnoszenie ich kompetencji kluczowych. Językiem projektu jest język angielski. 

Koordynatorem projektu jest Pani Elżbieta Wójcik, a współpracują z młodzieżą: Pani Anetta 

Michałczak,  Pani Anna Dudek i Pani Katarzyna Myśliwiec.  

A oto relacja z wyjazdu do Hamburga: Zakończyła się realizacja pierwszej części projektu 

realizowanego przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku 

n.D., realizowanego w ramach unijnych środków POWER, pt. 

„Wiedza i kompetencje nie mają granic”. Dziesięcioro uczniów 

wraz z dwoma opiekunami, wspólnie ze swoimi niemieckimi 

rówieśnikami ze Stadtteilschule Eidelstedt w Hamburgu oraz ich 

nauczycielami, zrealizowali tygodniowe działania projektowe 

zaplanowane na okres 21-25 października 2019 roku. Tematem 

przewodnim podejmowanych działań były rzeki, nad którymi leżą 

nasze miejscowości, czyli Dunajec i Łaba. Uczniowie badali 

właściwości fizyczne i chemiczne obu rzek, porównywali wyniki, 

realizowali projekty na temat znaczenia rzek dla mieszkańców 

położonych nad nimi 

miejscowości. Głównym 

zadaniem, nad którym 

pracowała młodzież 

podczas mobilności była 

realizacja questu, czyli swoistego przewodnika po Hamburgu, 

który będzie w przyszłości dostępny dla turystów chcących w 

nietradycyjny sposób zwiedzić to miasto. Aby go przygotować, 

musieli najpierw wyznaczyć trasę, następnie przygotować 

informacje na temat ważnych obiektów na trasie oraz 

wskazówek, jak do nich dotrzeć. A wszystko w języku 

angielskim oraz w formie rymowanej. Nie jest łatwo pisać 

rymowanki w rodzimym języku, a zrobić to w obcym, to już 

naprawdę sztuka. Uczestnikom projektu udało się tego 

dokonać i juz niedługo będziemy mogli korzystać z 

przygotowanego przez nich questu. Mamy 

nadzieję, że druga grupa uczestników, która 

wyruszy do Hamburga w kwietniu, będzie 

mogła na żywo przetestować pracę swoich 

kolegów i koleżanek. Ponadto uczniowie 

wypracowali własne logo projektu  

i wyprodukowali pamiątkowe koszulki. 

Oczywiście każda realizacja projektu, to nie 

tylko praca, ale również przyjemności. Nasi 

uczniowie mieli możliwość zwiedzenia kilku 

hamburskich atrakcji; przede wszystkim słynną 

Elbphilharmonie, dzielnicę spichlerzy 

Speicherstadt, Muzeum Miniatur oraz ogromne 

Zoo wraz z oceanarium. Taki wyjazd, to również świetna szkoła życia. Jednak najcenniejsze, co 
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przywieźli uczniowie z Hamburga, to przyjaźnie, które nawiązały się między uczniami obu szkół. Były 

łzy na pożegnanie i obietnice ponownego spotkania. Znajomość języka obcego otwiera przed nami 

wielkie możliwości, jakie daje życie w zjednoczonej Europie.  

 

 

„Żeromski” z Krościenka znów w czołówce „Solidarnych Szkół” 
10 grudnia 2019 roku w Pałacu Wilanowskim w Warszawie miała miejsce VIII Gala Fundacji 

św. Mikołaja, na której nagrodzono zwycięskie szkoły  

w konkursie „Solidarna Szkoła 2019”. Nasze liceum po raz 

kolejny znalazło się w czołówce 12 najbardziej 

zaangażowanych społecznie szkół biorących udział  

w programie Stypendia św. Mikołaja. Zajęliśmy II miejsce  

w kategorii szkół średnich z miejscowości poniżej 20 tysięcy 

mieszkańców. Tegoroczna Gala miała szczególny charakter. 

Zaproszeni na uroczystość członkowie szkolnych delegacji 

mieli zaszczyt uczestniczyć w kameralnym uroczystym 

spotkaniu z Panią Prezydentową Agatą Kornhauser - Dudą. Małżonka Prezydenta RP od kilku lat 

sprawuje Honorowy Patronat nad programem Stypendia św. Mikołaja. Środki na stypendium 

pochodzą częściowo z Fundacji a częściowo z własnych działań szkół. Sami stypendyści oraz 

wolontariusze organizują różne akcje mające na celu pozyskanie środków. Korzystamy również ze 

wsparcia firm i osób prywatnych. Wiele znanych osób ze świata kultury wspiera Program. W naszej 

szkole gościliśmy przed dwoma laty ambasadorkę Programu, Panią Edytę Jungowską. W skład 

tegorocznej delegacji na Galę weszli obecni stypendyści: Dominika Salamon, Alina Węglarz, Julia 

Zborowska i Karolina Mikłusiak wraz z 

Koordynatorką Programu w szkole, Panią 

Elżbietą Wójcik. W roku szkolnym 2019/20 

Komisja Stypendialna przyznała 12 stypendiów 

na łączną sumę 27 000 złotych. Od początku 

trwania programu, tj. od 2011 roku nasza szkoła, 

wspólnie z Fundacją św. Mikołaja, zebrała kwotę 

125 597,86 zł i udzieliła 92 stypendia. Korzystając 

z wizyty w Warszawie, uczennice wraz z Panią 

Wójcik odwiedziły Muzeum Świata Iluzji. 

Wrażenia niesamowite! 

Sukcesy naukowe 

 

Sylwia Ptak z klasy 3a zakwalifikowała się do II etapu 

Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z geografii  

w Krakowie. Główną nagrodą do zdobycia w tym konkursie jest 

indeks uczelni. Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów w 

konkursie. 

 

 

Julia Zborowska, uczennica klasy 3a dostała się do II Okręgowego Etapu 43 Olimpiady Języka 

Niemieckiego.  Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym etapie.  
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Nasi prymusi (ze średnią wyników w nauce 4,7 i więcej) 
 

Klasa 1a: Filas Krystian 4,85 Węglarz Kamil 4,75 Klasa 1c: Zachwieja Aleksandra 4,88  

Klasa 3a:     Ptak Sylwia 4,92      Zborowska Julia 5,08 

 

 

Projekty oraz inne inicjatywy realizowane w naszym Liceum 
 

Peter Kooij gościł w naszym liceum 

Carnegie Hall - Nowy Jork, Royal Albert Hall 

– Londyn, Teatro Colon – Buenos Aires, Palais 

Garnier – Paryż, Casals Hall – Tokyo. To tylko 

nieliczne sale koncertowe, w których występował. 

Jak sam przyznał, był na każdym kontynencie z 

wyjątkiem Afryki. PETER KOOIJ, wybitny 

interpretator muzyki J.S. Bacha na świecie, we 

wrześniu gościł w naszym liceum. Opowiadał 

niezwykle ciekawie o swojej pasji, jaką jest muzyka, 

o pracy, o podróżach, o rodzinie. Dzielił się 

doświadczeniami z lat młodości, motywował i 

zachęcał – wszystko to w języku angielskim, 

stwarzając możliwość ‘komunikacji na żywo’ uczniom naszej szkoły .  

Językowe wyzwanie w Krakowie- „wyprawa” na Europejski Dzień Języków 

W tym roku Europejski Dzień Języków odbył się w Krakowie 

w sobotę, 28 września. Zorganizowana została gra miejska,  

w trakcie której uczestnicy odwiedzili sześć instytutów, w których 

czekały na nich różne zadania. Za poprawne wykonanie dostawali 

oni pieczątki. Dwie uczennice z naszego Liceum: Weronika 

Błażusiak i Julia Zborowska, pod opieką nauczycielki języka 

angielskiego- Pani Anetty Michałczak, zdecydowały się wziąć udział 

w tym wyzwaniu. Na początku dziewczyny odwiedziły British 

Council, następnie Instytut Goethego, Instytut Austriacki i Włoski. 

Na koniec udały się  do Instytutu Hiszpańskiego. W każdym 

odwiedzonym miejscu poznały siedem bardzo interesujących 

faktów o danym kraju, które musiały zapamiętać, aby móc dostać 

nagrodę. Ideą tej gry jest poznanie ludzi, jedzenia oraz miejsc 

charakterystycznych dla danego kraju w trakcie wspólnej zabawy. 

 

,,Kod Mistrzów'' w Teatrze Groteska 

We wtorkowe popołudnie, 8 października 2019 roku grupa uczniów wybrała się do Krakowa 

na jedno ze spotkań w ramach cyklu ,,Kod Mistrzów'' w Teatrze Groteska. Młodzież miała 

przyjemność uczestniczyć w niezwykle inspirującym spotkaniu z Siostrą Małgorzatą Chmielewską- 

przełożoną Wspólnoty ,,Chleb Życia''. Siostra znana jest ze swoich działań na rzecz tych, dla których 

los nie był łaskawy- ubogich, chorych, uzależnionych, odrzuconych przez bliskich, niekiedy przez 

społeczeństwo. Siostra opowiadała o sobie i swojej wspólnocie, jednak tematem przewodnim 

rozmowy była jej działalność względem potrzebujących. Zapewne każdego z uczestniczących  



5 
 

w spotkaniu, siostra Małgorzata zainspirowała i udowodniła, że 

pomoc słabszym jest ogromnie ważna, choć trudna i wymagająca. 

Aby skutecznie pomóc tym osobom, trzeba mieć pewne cechy takie 

jak  odwaga, determinacja, poczucie misji i sensu tego, co się robi. 

Swoją codzienną postawą daje nadzieję na namiastkę lepszego 

świata. Nie myśli o sobie i własnych potrzebach, jest oddana temu, 

co robi, zachowując przy tym prawdziwą a zarazem piękną relację z 

Panem Bogiem. Siostra nie boi się mówić tego, co myśli - to 

zapewne spodobało się wielu uczestnikom spotkania.  

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 

Po raz kolejny w naszej szkole zorganizowany był Dzień Bezpiecznego Internetu. Uczniowie 

na lekcjach informatyki przygotowywali prezentacje multimedialne nt. zagrożeń występujących  

w Internecie, ich zapobiegania oraz konsekwencji prawnych z tym związanych. Następnie, każdy 

przedstawiał wybrane fragmenty swojej pracy w grupach. Założeniem było zdobycie jak najwięcej 

informacji, aby ustrzec się przed zagrożeniami czyhającymi w Sieci. 

 

XIX Maraton Pisania Listów Amnesty International 

Koniec roku kalendarzowego, to czas refleksji, ale też czas intensywnego działania. Grudzień, 

to miesiąc, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza ( 5 grudnia), Mikołaj - I Ty bądź świętym 

Mikołajem  (6 grudnia), Dzień Praw Człowieka ( 10 grudnia).  

W ostatnich dniach uczniowie naszego liceum przystąpili do 

Maratonu Pisania Listów Amnesty International. Wysłaliśmy listy 

do rządów Sudanu Południowego, Iranu: "Listy są bardzo ważne 

dla każdego więźnia. Możesz nie jeść przez cały dzień, ale listy są 

najważniejsze. Dlatego: PISZ, PISZ, PISZ. O wszystkim. To 

utrzymuje przy życiu." - powiedział Oleg po uwolnieniu  

z rosyjskiego więzienia, Oleg Seńcow podziękował osobom, 

które go wspierały: "Jestem wdzięczny każdemu z Amnesty 

International za wszystkie listy, które przysłaliście i wszystkie 

działania, jakie podjęliście." Jeden list, list ten właśnie od Ciebie, 

może być przepustką do wolności! 

Projekt "Ciemności kryją ziemię” 

W czwartek, 12 grudnia, uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w   zakończeniu projektu "Ciemności kryją ziemię", 

które odbyło się w MOK-u w Nowym Sączu. Organizatorami 2 - 

letniego projektu byli  m.in. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna 

w Nowym Sączu oraz Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego. Uczniowie wysłuchali wykładu mgr Edyty 

Danielskiej pt. "Dlaczego warto uczyć o holocauście na języku 

polskim?". Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej, Pan Artur Franczak, 

podziękował uczestnikom za udział w dwuletnim przedsięwzięciu. 

Na zakończenie Teatr Nomina Rosae zaprosił wszystkich 

uczestników  na sztukę "Opowieść o Janie", której treść stanowiło 

życie Jana Karskiego i jego żony, żydowskiej tancerki Poli Nireńskiej. Teatr Nomina Rosae to jedyny 



6 
 

tego typu teatr w Polsce, który swój repertuar opiera na fascynacji wydarzeniami historycznymi, 

tradycją i pięknem kultury i literatury polskiej.  

 

Inną formą aktywnego i  kreatywnego spędzania przez uczniów czasu poza 
lekcjami są liczne wycieczki edukacyjne, organizowane w naszej szkole.  

Oto kilka z nich: 

Wrzesień, to dla klas pierwszych okres 

zapoznawczy, a wycieczki, to bardzo dobry sposób na 

poznanie swoich rówieśników.  Przedstawiamy krótkie 

relacje  uczniów:  w czwartek, 12.09.2019, całą klasą 

1b wraz z wychowawcą udaliśmy się na wycieczkę 

integracyjną „Pod Grzybek”. Na miejscu rozpaliliśmy 

ognisko, na którym później smażyliśmy kiełbaski. W 

trakcie grillowania Julka Zachwieja przygrywała nam 

na gitarze. Po posiłku odbyły się wybory do samorządu 

klasowego. Po udanych debatach zagraliśmy w grę, 

która miała na celu utrwalenia imion kolegów i 

koleżanek z klasy. Następnie wszyscy zasiedli do „Mafii”. Naszą wycieczkę zakończyliśmy zrobieniem 

zdjęcia pamiątkowego całej klasy. Atmosfera była bardzo zabawna. Cel wycieczki uznajemy za 

spełniony.            Amelia Palica kl. 1b 

Dzień 12. września był dla klasy Ic dniem pełnym wrażeń. Uczniowie wraz z wychowawcą oraz 

opiekunami: Panią Martą Rychtarczyk oraz Panią 

Katarzyną Zaziąbło, wzięli udział w wycieczce 

integracyjno - edukacyjnej na Sokolicę. Wspinaczkę 

zaczęliśmy w Krościenku nad Dunajcem, po 

półtorej godziny byliśmy już na szczycie. Pogoda 

dopisała, świeciło słońce, mgła opadła i ze szczytu 

można było obserwować zapierającą dech  

w piersiach panoramę Pienin. Następnym punktem 

programu było wspólne rozpalenie ogniska, 

pieczenie kiełbasek oraz udział w grach i zabawach 

przygotowanych przez wychowawcę. Piesza 

wyprawa, przepiękna sceneria sprawiły, że kiełbaski smakowały znakomicie, a młodzież nie kryła 

swojego zadowolenia z udanej wycieczki.                                                                                  Klasa 1c 

 

13 września, klasa 1a uczestniczyła w 

ognisku klasowym, którego celem była integracja 

uczniów, rozpoczynających naukę w nowej szkole. 

Uczniowie, wraz z wychowawcą, opuścili szkołę o 

godzinie 11:00, skąd udali się na spacer do źródeł 

wód mineralnych w Krościenku i ognisko klasowe 

na Jarku. W czasie spotkania wszyscy mieli okazję 

przygotować sobie pyszną kiełbaskę i 

posmakować wypieków przygotowanych przez 

jednego z rodziców. Piękna pogoda pozwoliła na 

rozgrywki sportowe i intelektualne, a także na 

wspólną zabawę przy ulubionych piosenkach.        Klasa Ia 
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Dnia 30.09.2019, roku grupa uczniów naszego liceum, pod opieką Pań: E. Barnaś, E. Wójcik 

oraz Pana J. Dusika wybrała się na kilkudniową wycieczkę 

nad polskie morze, aby dobrze spędzić razem czas, 

pooddychać nadmorskim powietrzem, a także dowiedzieć 

się ciekawych informacji o Trójmieście i nie tylko. W nocy,  

z poniedziałku na wtorek, wyruszyliśmy wspólnie w podróż 

wynajętym autokarem z parkingu w Krościenku. Rankiem, 

ok. godziny 10:00, byliśmy już we Władysławowie, 

rozpakowaliśmy się, zjedliśmy ciepły posiłek i po chwili 

odpoczynku wyruszyliśmy na Półwysep Helski. W środę po 

śniadaniu przejechaliśmy autokarem na Westerplatte, gdzie 

czekał już na nas przewodnik, dzięki któremu przeżyliśmy 

ciekawą lekcję historii. Pokazał nam również najciekawsze 

gdańskie miejsca, w 

tym centrum miasta, 

najważniejsze ulice, 

Żurawia, Fontannę 

Neptuna i Pomnik Trzech Krzyży, Bazylikę Mariacką oraz 

Europejskie Centrum Solidarności. Umilił nam czas ciekawymi 

opisami, historiami na temat zwiedzanych miejsc. W czwartek 

czekał nas rejs statkiem z Helu do Gdyni. Wszyscy jednogłośnie 

stwierdzili, że była to udana atrakcja, tym bardziej, że pogoda 

wreszcie nam dopisywała. Na miejscu zwiedziliśmy „Dar 

Pomorza”, wysłuchując przy tym niesamowitych opowieści 

jednego z dawnych członków załogi. Następnie poszliśmy do 

gdyńskiego akwarium, a później przejechaliśmy do Sopotu, 

gdzie udaliśmy się na słynne molo. Ostatniego dnia rano, po 

posiłku, wykwaterowaliśmy się, a w drodze powrotnej 

zawitaliśmy jeszcze do Malborka, gdzie zwiedziliśmy dawny 

krzyżacki zamek.                                            Anna Nieć kl. 2b                                                                            

Jak co roku, klasy 3 odwiedziły Auschwitz-Birkenau - miejsce przesiąknięte cierpieniem, 

strachem, okrucieństwem i śmiercią ponad miliona ludzi. Jest to miejsce, które każdy z nas powinien 

odwiedzić przynajmniej raz w życiu i zachować 

w pamięci na zawsze. Nad wejściem do 

muzeum zagłady powitał nas napis: „Arbeit 

macht frei” („Praca czyni wolnym” ) Napis 

cyniczny, bo dla więźniów obozu słowo 

„wolność” było synonimem słowa „śmierć”. 

Tylko ona była wyzwoleniem od katorżniczej 

pracy i nieludzkich cierpień. Nie bez powodu 

Auschwitz zwany był (jest) fabryką śmierci. 

Wizyta w Auschwitz-Birkenau była dla nas 

lekcją historii, wstrząsającą lekcją, skłaniającą 

do refleksji i przemyśleń, których było mnóstwo. Wizyta w muzeum w Auschwitz uświadomiła nam, 

że kultywowanie pamięci o straszliwych zbrodniach, których tam dokonano jest naszym moralnym 

obowiązkiem wobec ponad miliona ludzi, którzy stracili życie w obozie, ofiar Shoah i nazistowskiego 

terroru. Uświadomiła nam również skalę popełnionych tam okrucieństw oraz skłoniła do trudnych  

i bolesnych pytań o naturę ludzką, ponieważ pytaniem, które zadawaliśmy sobie wszyscy było to, 

jakim trzeba być człowiekiem, by drugiemu człowiekowi zgotować tak okrutny los.                                                      

                                                                                 Bartosz Mikołajczyk kl. 3b 
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6 grudnia uczniowie klasy I c oraz III b wybrali się w ramach mikołajkowego wyjazdu na 

wycieczkę do Krakowa. Głównym naszym celem była wizyta w Multikinie, ale zanim tam dotarliśmy, 

czekały na nas jeszcze dwie atrakcje. Pierwszą był GOjump Park Trampolin. Już samo dotarcie tam 

było ekstremalnym przeżyciem, 

ponieważ na drodze właśnie 

wylewano świeży asfalt i nasz 

autokar został skierowany na inne 

miejsce postojowe. Spacerek do 

Parku Trampolin był jednak dobrą 

rozgrzewką a zapach lanego asfaltu 

całkiem przyjemny…  Po godzinnych 

skokach, fikołkach, saltach i różnych 

innych dziwnych zachowaniach, 

pojechaliśmy do Pizzy Hut, gdzie 

czekała na nas Gabriela z naręczem 

darmowych pizz. Dziękujemy Gabrysi, naszej byłej uczennicy, która teraz jest tam ważną personą. 

Kolejnym punktem wycieczki było Multikino. Do wyboru mieliśmy kilka filmów. Podczas, gdy jedni 

wybrali rzewne, świąteczne opowieści lub instrukcje, jak poślubić milionera, inni rozczulali się nad 

losem Chady. Ważne, że wszystkim się podobało.  

Z okazji Mikołaja, klasa 3a przygotowała paczki mikołajkowe dla dzieci niepełnosprawnych  

z OREW w Krościenku n/D. 13. grudnia grupa wolontariuszy odwiedziła dzieci w ośrodku, wręczyła im 

przygotowane prezenty oraz spędziła z nimi czas na wspólnej zabawie. 

Medal Przyjaciela Szkoły 

Medal Przyjaciela Szkoły, w tym roku szkolnym 

2019/2020, Rada Pedagogiczna jednogłośnie przyznała 

Panu Dariuszowi Popieli. Pan Dariusz jest kajakarzem 

górskim z wieloma sukcesami na arenie narodowej  

a także międzynarodowej. Pasją Pana Dariusza jest 

historia, stąd jego zaangażowanie w liczne projekty. 

Projekt „Ludzie, nie liczby” był realizowany w naszym 

Liceum. Laudację na temat Pana Dariusza wygłosiła Pani 

Wicedyrektor, Elżbieta Wójcik. Cieszymy się bardzo, że  

w gronie Przyjaciół Szkoły mamy takie zacne osoby. 

 

Obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w ramach programu „ 
Otwarta firma” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości 

 

W dniach 18-24 listopada 2019r. przypadła XII edycja Światowego 

Tygodnia Przedsiębiorczości, obchodzonego jednocześnie w 160 

krajach. Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Krościenku 

nad Dunajcem włączyło się do projektu, realizując program „Otwarta 

firma” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami środowiska biznesu i instytucji wspierających 

przedsiębiorczość. Mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat ekonomii w praktyce oraz lepiej 

przygotować się do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym i planowania 

swojej ścieżki edukacyjnej.                                         Szkolny koordynator projektu Wanda Mikołajczyk 
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XLIV Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka 

17 grudnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w eliminacjach gminnych XLIV Przeglądu 

Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka. Do finału w Białym Dunajcu 

zakwalifikowali się: Recytatorzy: I miejsce- Aleksandra Zachwieja (1c), III miejsce- Justyna Rusnak (1a), 

Gawędziarze: I miejsce- Łukasz Wolski (III b), II miejsce- Karolina Mikłusiak (III b), III miejsce- Mariola 

Krężel (I c). 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, biblioteka w naszym Liceum 

ogłosiła konkurs fotograficzny pt. „Jesień z książką”. Nagrodzono trzy osoby: I miejsce Ewa 

Sadzikowska Ia, II miejsce Julia Zborowska IIIa, III miejsce  Monika Knutelska Ib. Gratulujemy! 

Świąteczny czas… 

Piątek, 20. grudnia, był ostatnim dniem nauki przed świąteczną przerwą bożonarodzeniową. 

Była to doskonała okazja do spotkania się całą 

społecznością szkolną, złożenia sobie życzeń, 

przełamania opłatkiem oraz wspólnego śpiewania 

kolęd. W trakcie apelu w sali gimnastycznej, 

obejrzeliśmy piękne jasełka przygotowane przez 

klasę IIa pod kierunkiem ks. Stanisława Kłysia.   

W świąteczną atmosferę wprowadziły nas 

również polskie kolędy śpiewane przez chórek 

złożony z przedstawicielek klas pierwszych. 

Życzenia świąteczne dla uczniów orz rodziców 

przekazali: Pan Dyrektor Robert Dębski oraz 

Przewodniczący SU Dawid Oleś. Po apelu wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami uczestniczyli  

w wigiliach klasowych, wspólnie śpiewając kolędy, składając sobie świąteczne życzenia, dzieląc się 

opłatkiem oraz konsumując wigilijne potrawy.        

Z życia Samorządu Uczniowskiego 

Aby tradycji stała się zadość, także i w tym roku odbył się Bal Kota. Został 
zorganizowany dnia 10 października w Karczmie Dunajec przez Samorząd Szkolny oraz 
uczniów z klas II i III. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy uczniowie uczęszczający do 
naszego liceum, jednak głównymi bohaterami tej imprezy byli oczywiście uczniowie klas 
pierwszych. Na początku klasy I wraz ze swoimi wychowawcami przystąpiły do krótkich 
zabawach integracyjnych. Następnie każdy miał możliwość odbicia logo tegorocznego balu 
na koszulce. Do późnego wieczora młodzież z naszej szkoły mile spędziła czas przy muzyce. 
Jak co roku, w okresie jesiennym, odbyły się wybory do SU. Nowym przewodniczącym szkoły 
został uczeń klasy drugiej A – Dawid Oleś. Gratulujemy i życzymy powodzenia.     

 Samorząd Uczniowski po raz pierwszy zorganizował „Noc Filmową” w Naszym 

Liceum. "Noc Filmowa", miała miejsce w Andrzejki. Uczniowie mogli wejść do szkoły  
o godzinie 20.00, a opuścili ją  o 6.00 rano. Szkoła na noc została zamknięta, a uczniowie byli 
pod opieką nauczycieli: Pani Barbary Morawczyńskiej, Pana Jacka Dusika oraz Pani  Anetty 
Michałczak.  SU zadbał o repertuar filmowy.                             Opiekun SU Anetta Michałczak 
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Turystyka i sport 

Sport w naszej szkole też jest bardzo ważny, przedstawiamy najważniejsze wydarzenia sportowe 

i turystyczne:   

 w okresie wakacyjnym uczennica naszej szkoły - Julia Rusnarczyk, zdobyła 4 miejsce  

w Mistrzostwach Polski na czas w kolarstwie szosowym. Ponadto Julia zajęła pierwsze 

miejsce w Mistrzostwach Małopolski ze startu wspólnego jak i na czas. Niedługo przed 

rozpoczęciem roku, na Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski znowu "otarła" się  

o podium zajmując 4 lokatę. Julia reprezentuje barwy WLKS Kraków Swoszowice 

 25 września 2019 roku, na sali gimnastycznej naszego Liceum odbył się Memoriał Zdzisława 

Soliwody, na podium uplasowały się nasze dwie uczennice: Potaśnik Agnieszka, która 

zdobyła srebrny medal oraz Stopiak Zuzanna, która otrzymała medal brązowy 

  5 listopada 2019 roku, po raz pierwszy na sali gimnastycznej naszego liceum odbył się 

Międzyszkolny Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt. W turnieju brało udział 8 zespołów  

z LO Krościenko n.D oraz ZSZiP Krościenko n.D. 

 Podczas X Szczawnickiego Biegu Niepodległości, olbrzymią radość sprawiło nam zajęcie 

miejsc medalowych przez dwóch naszych reprezentantów- Julię Rusnarczyk ( I miejsce) oraz 

Pawła Waligórę (III miejsce). Tuż za podium uplasowały się: Anna Pasek ( IVmiejsce), Natalia 

Mszanik( V miejsce) oraz Oliwia Zawada ( VI miejsce) 

 W Spiskiej Starej Wsi na Słowacji odbył się po raz kolejny turniej w piłce siatkowej ku pamięci 

Ladislawa Eliasa.  Na imprezie reprezentowała naszą szkołę zarówno drużyna dziewcząt, jak  

i chłopców. Obydwie ekipy zajęły 2 miejsce 

 12 grudnia, 4 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w Zawodach Powiatowych w Pływaniu 

Indywidualnym, rozgrywanych w ramach Licealiady młodzieży. Zawody odbyły się na Pływalni 

Miejskiej w Nowym Targu. Brązowy medal zdobyła Osowska Karolina w stylu klasycznym, 

zaraz za podium, bo na czwartym miejscu, w stylu grzbietowym uplasowała się Blańda 

Patrycja. Na wyróżnienie zasługuje również waleczny Jan Kołek, któremu zabrakło trochę 

szczęścia by być na podium. 

 

 
Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne 

 

 Dnia 21 września 2019 roku, odbyła się wycieczka szkolna uczniów SKKT w Tatry. Wyprawa 

miała miejsce do Sarniej Skały. Uczniowie pokonali dystans 18 km. Opiekunami oraz 

organizatorami  byli Pani Wanda Mikołajczyk oraz Pan Jacek Dusik 

 W piątek, 18 października, członkowie SKKT, wspólnie z opiekunami: Panią Wandą 

Mikołajczyk oraz Panem Jackiem Dusikiem, wyruszyli na edukacyjny spacer po Drodze 

Pienińskiej. Zadaniem uczniów było opowiadanie o poszczególnych miejscach Drogi 

Pienińskiej według pozyskanych informacji, przede wszystkim z przewodnika „Droga 

Pienińska” Pana Ryszarda Remiszewskiego. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą związaną  

z tym miejscem. Informacje uzupełniał Pan Jacek Gacek, przewodnik PTTK w Szczawnicy 

 

Najlepsi czytelnicy w I semestrze 

Dominika Salamon 3a   11 wypożyczeń     Agnieszka Kołek 2a  6 wypożyczeń 

Julia Zborowska 3a         6 wypożyczeń 

 


