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     Czym kierować się przy wyborze zawodu? Test kompetencyjny  
 

    We wrześniu i październiku 2012 roku przeprowadziłam w wybranych klasach I – III 
liceum ogólnokształcącego test, w którym młodzież dokonała samooceny swoich 
zainteresowań i predyspozycji zawodowych uzyskując jako wynik kod zawodowy. Kody 
zawodowe,  wg  J. Hollanda,  wskazują na podobieństwo danego zawodu do trzech 
spośród sześciu typów zawodów, które są powiązane z obszarami zainteresowań osoby 
badanej.  Na przykład kod BPS odpowiadający zawodowi farmaceuty oznacza przede 
wszystkim badawczy, w nieco mniejszym stopniu zawód przedsiębiorczy i jeszcze 
mniejszym społeczny. 

Typy zawodów,  według  J. Hollanda,  przedstawiają się zatem w następujący sposób: 

Zawody realistyczne - ich kod zawodowy rozpoczyna się literą R. Są to zawody rzemieślnicze, 
techniczne oraz niektóre zawody usługowe. 

Zawody badawcze - ich kod zawodowy rozpoczyna się literą B. Są to zawody związane z nauka i 
niektóre zawody techniczne. 
 
Zawody artystyczne - ich kod zawodowy rozpoczyna się litera A. Są to zawody związane ze sztukami 
pięknymi, muzyką i literaturą. 
 
Zawody społeczne - ich kod zawodowy rozpoczyna się literą S. Są to zawody związane z nauczaniem i 
służbą społeczną. 
 
Zawody przedsiębiorcze - ich kod zawodowy rozpoczyna się literą P. Są to zawody menadżerskie i 
handlowe. 
 
Zawody konwencjonalne - ich kod zawodowy rozpoczyna się literą K. Są to zawody urzędnicze. 
 
122 uczniów na podstawie testu uzyskało informacje o zawodzie lub zawodach co do których 
wykazują oni szczególne predyspozycje i które pokrywają się z ich zainteresowaniami. Na 122 osoby 
badane tylko 44 uczniów uzyskało trzyliterowy precyzyjny kod zawodowy. Pozostali uczniowie 
uzyskali nie w pełni precyzyjny kod zawodowy,  co,  jak wynika z później przeprowadzonego wywiadu, 
wskazuje na brak sprecyzowanych zainteresowań oraz pomysłu na swoją przyszłość edukacyjną i 
zawodową.  Już na tym etapie badań można wyciągnąć wniosek, iż młodzież w tym wieku posiada 
przede wszystkim  niską wiedzę na temat swojej osoby , możliwości edukacyjnych i zawodowych 
oraz prawdziwego rynku pracy. Konieczna zatem staje się coraz wcześniejsza i szersza edukacja 
zawodowa wśród dzieci i młodzieży.    

 
Małgorzata Forszpaniak – pedagog szkolny 
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I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Solidarna Szkoła dla naszego liceum 

 

 

 

    Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku zajęło I miejsce w kategorii 
”Szkoły ponadgimnazjalne w miejscowościach poniżej 20 tys. Mieszkańców". Dzięki 
przeprowadzonym akcjom /zbiórki podczas festynu rodzinnego oraz na terenie szkoły - akcja "Wiosną 
stypendia rosną", wsparcie ze strony rodziców, instytucji, absolwentów, informacje na portalach 
społecznościowych, zbiórki w parafiach/ zebrano 2.341,6 zł. Koordynatorem programu była prof. 
Elżbieta Wójcik. Przypomnijmy, że tegorocznymi beneficjentkami Stypendium Świętego Mikołaja są 
uczennice: Agnieszka Radyk z kl. 1b oraz Karolina Rusnak z kl. 2c. 

Zwycięzcy konkursu, prócz wyjątkowego tytułu „Solidarnej Szkoły 2012” otrzymali tablice 
interaktywne WIT oraz roczny bezpłatny dostęp do wirtualnych lekcji. 

 

Filmowy sukces! 

    Ekipa filmowa w składzie: Aleksandra Pawlik z kl. 1a, 
Agata Dancewicz z kl. 1a, Maria Szczepaniak z kl. 1b, 
Dariusz Szczepaniak z kl. 2a oraz Adam Walosik z kl. 3a.  
swoją etiudą pt. Wpół do szóstej rano wywalczyła 5 
miejsce w ogólnopolskim w projekcie  Film na Horyzoncie. 
Nagrodą jest udział w internetowym kursie wzbogaconym 
o trzy spotkania warsztatowe w Warszawie, w czasie 
których  zostaną omówione: reguły pisania scenariusza, 
zasady robienia zdjęć oraz technika montażu. 

Celem tego przedsięwzięcia, skierowanego do uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych jest przybliżenie młodym ludziom informacji o procesie 
tworzenia filmu. Opiekunem naszych  filmowców jest prof. Anna Dudek. 
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Wysoka zdawalność matur mocnym atutem naszej szkoły! 
  

Nasi absolwenci zdali ten egzamin prawie w 100% . Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane. 

 

 

 

Ponad 95 % zostało studentami! 
 

Absolwenci naszego liceum w zdecydowanej większości po maturze wybierają studia.  

Klasa Studia dzienne Studia zaoczne Szkoły policealne Dom Losy nieznane 

IIIA 25 osób 92,6% 2 osoby 7,4% - - - 

IIIB 22 osoby 91,6% - - 2 osoby 8,3% 1 osoba 4,2% 

IIIC 28 osób 90,3% 1 osoba 3,2% 2 osoby 6,5% - - 

Razem: 75 osób 3 osoby 2 osoby 2 osoby 1 osoba 

% 91,5 3,63 2,44 2,44 1,21 

 

 

Jeszcze ciekawiej wygląda ranking najpopularniejszych kierunków: 

  

Kierunki: klasa 3a  klasa 3b  klasa 3c  Razem: 

ścisłe/techniczne 20 9 - 29 = 36,7% 

humanistyczne/pedagogiczne 1 7 14 22 = 27,8% 

ekonomiczne 3 4 8 15 = 19% 

rolnicze 1 1 4 6 = 7,6% 

medycyna/ochrona zdrowia 2 1 2 5 = 6,3% 

turystyka/sport - - 2 2 = 2,5% 
 

 



 

 

 

 

Kalendarium 

 
VI Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji. Uczennica klasy drugiej Natalia Symela wzięła 
udział w olimpiadzie biologicznej i chemicznej. Pod kierunkiem nauczycieli tj. mgr Zofii Krepy i mgr 
Barbary Lorek dziewczynka zakwalifikowała się do etapu rejonowego w obu olimpiadach. 7 grudnia 
odbył się etap rejonowy olimpiady biologicznej, gdzie Natalia uzyskała trzeci wynik w powiecie. 
Gratulujemy!  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej gimnazjum: 
http://www.6gimnazjum.pl/ 

    W sali gimnastycznej liceum przygotowano nową atrakcję dla uczniów. 
Jest nią ścianka wspinaczkowa, którą  w  ¾  sfinansowano ze środków 
pozabudżetowych. Tą drogą składam serdeczne podziękowania Radzie 
Rodziców oraz innym sponsorom tej inwestycji. Młodzież liceum i 
gimnazjum może korzystać ze ścianki za darmo natomiast pozostali 
zainteresowani - odpłatnie.               Dyrektor Zofia Krępa 

Ścianka wspinaczkowa składa się z czterech torów o różnym stopniu trudności. Najniższy ma 
wysokość 6 metrów, najwyższy 8 metrów. Zajęcia na ściance rozpoczną się 30 stycznia 2013 roku i 
będą się odbywały w każda środę od godz. 15.00 do 16.30. Pytania dotyczące uczestnictwa w 
zajęciach należy kierować do pana Jacka Dusika. 

                                    Dnia 17 grudnia 2012 r. w Auli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Ks. Kard. 
Adama Sapiehy w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 
stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej.  
Wśród stypendystów znalazła się uczennica naszej szkoły, Natalia 
Olszewska z kl. 3b. Jak czytamy w uzasadnieniu przyznania tego 
wyróżnienia: Natalia „wysokie wyniki w nauce zawdzięcza nie tylko swoim 
zdolnościom, ale pracowitości sumienności. Bierze udział w licznych 
olimpiadach  (m.in. Ekologicznej i Teologicznej) a także konkursach z chemii i 
języka angielskiego. W Konkursie Wiedzy o Funduszach Europejskich zajęła 3 
miejsce. Poza tym wyróżnia się skromnością, taktem, jest życzliwa dla 
innych, lubiana przez koleżanki i kolegów z klasy, chętnie służy im pomocą”.             
Stypendia wręczał Małopolski Kurator Oświaty, pan Aleksander Palczewski. 

Serdecznie gratulujemy Natalii tego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów! 

    Święci Apostołowie Piotr i Paweł - urząd i charyzmaty w Kościele pod takim hasłem odbywa się 
XXIII Olimpiada Teologii Katolickiej. W etapie szkolnym, przeprowadzonym 29 listopada, wzięło  
udział 21 osób. Do etapu Etap diecezjalnego, który odbędzie się w Tarnowie 28 lutego. br. 
Zakwalifikowali się: Karolina Rusnak z kl. 2c, Katarzyna Faltyn z kl. 3a i  Andrzej Borkowski z kl. 1a. 

    Podobnie jak w roku  ubiegłym, Natalia Olszewska z 
kl. 3b zdobyła III miejsce w konkursie „Euro na tablicy”. 
W nagrodę otrzymała odtwarzacz mp4. Finał konkursu 
zorganizowanego przez Departament Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego odbył się 12 grudnia, w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 
Nowym Targu. Uczestniczyło w nim 40 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu nowotarskiego, 
suskiego i tatrzańskiego. Pytania dotyczyły Funduszy Europejskich w Małopolsce. Nasze liceum, 
oprócz Natalii, reprezentowały: Aneta Mrożek, Karolina Rusnak i Natalia Słowik z kl. 2c. Ich 
opiekunem była prof. Wanda Mikołajczyk. 



 

 

 

 

    Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły biorą udział w VI już edycji Olimpiady "O 
Diamentowy Indeks AGH". Do drugiego etapu eliminacji z matematyki zakwalifikowali się 
uczniowie klasy 3a: Jakub Stanisz, zdobywając  86 pkt. na 100 oraz Wojciech Zachwieja z 
83 punktami. Jak co roku, opiekunem uczniów jest prof. Ludwik Hebda. 

      Drugi etap olimpiady odbędzie się trzeciego marca w Krakowie. Laureaci Olimpiady przyjmowani 
są na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej. 

    Porównanie składu gatunkowego roślin w środowisku bagienno-torfowym i 
wapiennym na terenie otuliny Pienińskiego Parku Narodowego (Małe Załonie). 
Tak brzmi tytuł pracy badawczej napisanej przez ucznia klasy 3b, Jakuba 
Hryca, w ramach pierwszego etapu XLII Olimpiady Biologicznej. Autor uzyskał 
bardzo wysoką ocenę /48 pkt. na 50 możliwych/ i tym samym zakwalifikował 
się do etapu okręgowego. Dalsze eliminacje odbędą się na UJ w Krakowie 26 
stycznia. Będą miały formę testu i egzaminu ustnego.  Życzymy Jakubowi 
powodzenia! 

 

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „KRĄG” bierze udział trójka uczniów z 
kl. 2c. Temat główny: „Przewodnik historyczny po moim regionie”.  Na wyniki konkursu musimy 
poczekać do kwietnia. Organizatorem jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury 
Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.  

W ogłoszonym przez krakowski oddział IPN konkursie 
fotograficznym „Żołnierze wyklęci. Historia, która mnie 
porusza” bierze udział uczennica kl. 1b, Maria Szczepaniak. 
Podjęła się ona utrwalenia na fotografiach osoby i pamiątek 
po panu J. Walkoszu, jednego z żołnierzy wyklętych, czyli 
dysydentów komunizmu. Ogłoszenie wyników konkursu – 

luty 2013. 

Już trzeci rok z kolei nasi uczniowie jeżdżą do Krakowa, aby uczestniczyć dwa razy w miesiącu w 
sobotnie poranki w zajęciach akademickich organizowanych przez 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Tegoroczne spotkania odbywają się pod 
hasłem „Historyczne podróże po kulturze” a od października uczestniczą w 
nich: B. Kołodziejski, A. Mrożek, I. Węglarz i N. Słowik. Na zakończenie 
warsztatów odbywa się konkurs, którego laureaci otrzymują indeksy. 
Przypomnijmy, ze już trzech uczniów z naszej szkoły uzyskało w ten sposób 
możliwość studiowania na Uniwersytecie Papieskim. 

    

 Dnia 9 listopada klasa 3c wzięła udział w spotkaniu poświęconym generałowi Władysławowi 
Sikorskiemu. Odbyło się ono w Muzeum Uzdrowiskowym w Szczawnicy.  

    W ramach obchodów Roku Korczakowskiego uczniowie kl. 1b uczestniczyli 3 grudnia 2012 r. w 
sesji edukacyjno-historycznej pt.  „Janusz Korczak – wielki nauczyciel dzieci”.  Spotkanie, którego 
mottem stały się słowa J. Korczaka: „Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze 
wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko obchodziło, a żeby go coś 
naprawdę bardzo zajmowało”,    odbyło się  w Nowym Targu.  

 



 

 

 

Wspólne działania dla dobra innych   

    Szkolne koło PCK w dniu 19 października zorganizowało wyjazd do 
nowotarskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Uczniowie z 
naszej szkoły oddali honorowo 7,5 litra tego bezcennego leku 
ratującego życie. Byli to: Ania Burak, Paulina Chlebek, Ewa Duda, 
Weronika Kacwin, Marysia Wójcik, Krystian Ziemianek, Natalia 
Olszewska, Kasia Zięba, Kamil Pawlik, Agnieszka Surowiak, Ania 
Spodnik, Honorata Skórska, Justyna Łopata, Patrycja Majerczak i 
Agata Kołodziej. 

    Inną formą pomocy potrzebującym była zbiórka pieniędzy przeprowadzona w październiku dla 
Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty".  Koordynatorką akcji była 
Karolina Rusnak. W sprzedaży cegiełek charytatywnych pomagały: Aneta Mrożek i Agata Sydoriak. 
Udało się zebrać 146 zł. 

    Szkolne Koło PCK działa bardzo aktywnie. właśnie zakończyło sprzedaż kartek świątecznych na rzez 
Fundacji Sursum Corda. Zebrano 124 złote. Pieniądze są przeznaczone na pomoc dzieciom będącym 
w trudnej sytuacji życiowej - program "Starszy Brat, Starsza Siostra".  

W ramach kolejnej, XIII już edycji akcji "Góra Grosza", uczniowie naszej szkoły zbierali drobne 
monety, które zostaną przekazane na pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym i 
placówkom pogotowia rodzinnego. Zbiórka drobnych monet,  od 1 do 50 groszy, trwała od 26 
listopada do 7 grudnia. Zebrane pieniądze trafią na konto organizującego akcję Towarzystwa "Nasz 
Dom". 

    Dzięki hojności uczniów naszego liceum i gimnazjum udało się zebrać 17.302 monety o łącznej 
wartości 401,10 zł.  

    W dniu 08.12.2012 przekazaliśmy wspólnie z przedstawicielami Zespołu Szkół Zawodowych i 
Placówek świąteczną paczkę dla sześcioosobowej rodziny ze Szczawnicy, w ramach akcji "Szlachetna 
paczka". Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, ludziom wielkiego serca z Liceum 
Ogólnokształcącego, VI Gimnazjum MCE oraz z Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku 
za okazaną hojność.  

    Po raz kolejny w ramach  akcji „ Paczuszka dla staruszka”, przygotowano 46 mikołajkowych 
prezentów dla pensjonariuszy z Przytuliska św. Brata Alberta w Grywałdzie. 20 grudnia uczniowie 
klasy 2c i 3c  z liceum wystawili w przytulisku jasełka oraz wręczyli przygotowane paczki. 
Koordynatorami akcji byli: pedagog Małgorzata Forszpaniak, prof. Wanda Mikołajczyk i ks. Janusz 
Pabian. 

Działalność Szkolnej Rady Uczniowskiej  w I.  semestrze roku szkolnego 2012/2013 

We wrześniu zorganizowano kiermasz używanych podręczników szkolnych. Październiku na nowego 
opiekuna samorządu wybrano prof. Grażynę Marek-Singh . W listopadzie zorganizowano zabawę 
andrzejkowa oraz konkurs na wystrój klas.                                             
Dnia 20.12.2012 roku odbyło się  wybory  do Szkolnej Rady Uczniowskiej, w których uczestniczyło 
185 uczniów. Nowy skład Szkolnej Rady Uczniowskiej przedstawia się następująco; Przewodnicząca: 
Izabela Węglarz z kl.  2c, Zastępca: Jakub Bańkosz 2b, Skarbnik: Lidia Owsianka 2b, Krzysztof 
Wiercioch kl. 2a, Członek: Mateusz Salisz 2a, Sekretarz: Maciej Poręba  2c.  Rzecznikiem Praw Ucznia 
został  Łukasz Wójcik z kl. 1b. Gratulujemy i życzymy niebanalnych pomysłów oraz owocnej pracy. 

 



 

 

                           

                               Sport 

     

Dnia 19 września w ramach Licealiady Ośrodka 
Sportowego Szczawnica w  ZSZ i P  w Krościenku 

rozegrano turniej szachowy.  Zarówno w klasyfikacji indywidualnej jak i 
drużynowej nasi reprezentanci nie mieli sobie równych. I tak w kategorii 
dziewcząt  1 miejsce zajęła Iwona Jurek, a w kategorii chłopców 1 miejsce 
wywalczył Damien Zygar, 2 miejsce Krystian Ziemianek a 3.  Wojciech 
Zachwieja. Drużynowej też byliśmy najlepsi.  

     Na szczawnickim „Orliku” dnia 21 września odbył się pierwszy Dzień Młodzieży. Impreza miała 
charakter sportowo-rozrywkowy. Sukcesy uczniów naszej szkoły najlepiej obrazuje ilość zdobytych 
pucharów  /15/ i dyplomów /4/. Podajemy wyniki niektórych konkurencji: Nasz  zespół zajął  1 
miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt. Chłopcy wywalczył 2 miejsce w Turnieju Piłki Nożnej. W 
konkursie na najlepszą zawodniczkę zwyciężyła Agata Dancewicz z kl. 1a, a najlepszym zawodnikiem 
został Dariusz Szczepaniak z  kl. 2a. 

    W rozegranych 1.10.2012 r.  na lotnisku w Nowym Targu Mistrzostwach Powiatu Nowotarskiego 
w Indywidualnych Biegach Sztafetowych nasza szkoła wystawiła mocną reprezentację.  Podajemy 
wyniki najszybszych biegaczy: Dziewczęta: 2 miejsce - Monika Liptak bieg na 1000 rocznik 93/94, 4 
miejsce - Justyna Zachwieja bieg na 1000 m rocznik 95,  6 miejsce Maria Wójcik bieg na 1000 m 
rocznik 93/94. 

    W dniu 21.11.2012 r. z okazji Święta Niepodległości zorganizowano na sali gimnastycznej naszego 
szkoły Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. W zawodach wzięły udział 
następujące drużyny: LO Krościenko, Gimnazjum w Szczawnicy i Maniowach. Nasze siatkarki i nasi 
siatkarze zajęli 1 miejsce w turnieju. 

W rozegranym 27.11.2012 r. VIII. Szkolnym Turnieju Szachowym im. Grzegorza Kaźmierskiego 
wystartowało 12 zawodników. Oto ostateczna klasyfikacja: 

Tytuł Wiecznego Szachowego Arcymistrza Szkoły zdobył Krystian Ziemianek! /Przypomnijmy, iż 
przypada on osobie, która wygrała trzy kolejne turnieje/ 

Na drugim miejscu znalazł się Damien Zygar zdobywając tytuł Szachowego Mistrza Szkoły. 

Tytuł Szachowego Wicemistrza Szkoły przypadł Iwonie Jurek. 

 

     

    W rozegranych 5 grudnia 2012 r.  w budynku nowotarskiego Powiatowego 
Centrum Kultury eliminacjach powiatowych w szachach reprezentanci naszej 
szkoły zajęli wysokie miejsca. W kategorii dziewcząt: 1. miejsce i tytuł 
arcymistrzyni powiatu nowotarskiego zdobyła Iwona Jurek Drużynowo ekipa 
naszych dziewcząt także zajęła 1 miejsce. W kategorii chłopców: 3. miejsce 
wywalczył Krystian Ziemianek.  Iwona i Krystian będą reprezentować powiat 
nowotarski na eliminacjach wojewódzkich w Olkuszu.  

     

 

    18 grudnia 2012 uczennice z naszej szkoły wzięły  udział w Mikołajkowym Międzyszkolnym 
Turnieju Piłki Siatkowej w Maniowach i zajęły I miejsce. 

 

http://www.google.com/imgres?q=sport&um=1&hl=pl&sa=N&rls=com.microsoft:pl:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLT_pl&biw=1440&bih=703&tbm=isch&tbnid=_AEg9I3LQhQSKM:&imgrefurl=http://marta-siatka.blogspot.com/&docid=VgyYiOxaAhIhzM&w=494&h=298&ei=CxyUToO8C8WQswa-pcDmBQ&zoom=1�


 

 

 

 

    W Galerii na Poddaszu w swoje prace prezentowali: Aneta Mrożek kl. 2c , Kamil 
Udziela kl. 1a oraz Dorota Regiec  kl. 3a, Aleksandra Pawlik kl. 1a,  Małgorzata 
Forszpaniak.                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsi  czytelnicy: 

Bartosz Kołodziejski Kl. 2c   28 wypożyczeń               Ewa Duda Kl. 3c  18 wypożyczeń                                                                                         
Paulina Knapczyk Kl. 2b       20 wypożyczeń        Jakub Hryc Kl. 3b  16 wypożyczeń                                                                                        
Anna Kuruc  Kl. 2b                18 wypożyczeń       Natalia Słowik Kl. 2c  16 wypożyczeń                                                                         

Nasi prymusi 

Imię, nazwisko Klasa Średnia 

 

Andrzej Borkowski Ia 4,94                                             
     

Krystian Zaleski  IIb 4,5                                       

Karolina Rusnak                 IIc 5,14                                                          
Izabela Gąsienica              4,85                                           
Anna Ciesielka   4,5                                               
Anna  Salamon   4,5                                                    
      

 Jakub Stanisz  IIIa 5,27                                             
Katarzyna Faltyn                               4,72                                                                
Daniel Witkowski   4,54                                                                 

    Anna Berezicka  IIIb 4,9                                                                          
Natalia Olszewska                            4,82                        
Jakub Hryc   4,73          
Agnieszka Surowiak  4,5 

 

 Michał Kwaśniowski  IG 5,14                                                     
Kinga Słowik       4,92                                               
Gabriela Siedlarczyk  4,85                                                 
Karolina Orkisz   4,57 

    Natalia Symela  IIG 5,21                                                  

 

 

   

              

 

http://www.google.com/imgres?q=czytanie&um=1&hl=pl&rls=com.microsoft:pl:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLT_pl&biw=1440&bih=703&tbm=isch&tbnid=g1MQ3tSCKIpuhM:&imgrefurl=http://lajfmajster.pl/2010/10/10/szybkie-czytanie-sprawniejsza-nauka&docid=tvFF7a9JB6da8M&w=500&h=300&ei=Lx2UTru2K4f1sga0u_T2BQ&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=2&tbnh=94&tbnw=157&start=19&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:19&tx=106&ty=30�

	Święci Apostołowie Piotr i Paweł - urząd i charyzmaty w Kościele pod takim hasłem odbywa się XXIII Olimpiada Teologii Katolickiej. W etapie szkolnym, przeprowadzonym 29 listopada, wzięło  udział 21 osób. Do etapu Etap diecezjalnego, który odbędzie...

