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"Człowiek stworzony jest do szczęścia" 

                                                         Stefan Żeromski 

    Podążając za słowami pisarza, Stefana Żeromskiego, obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. 

Tradycyjnie w tym dniu przyjęliśmy oficjalnie w poczet naszych uczniów pierwszoklasistów, rocznik 

2018/19. Tym razem swój wkład w scenariusz uroczystości mieli nauczyciele, którzy w roku szkolnym 

2017/18 udali się na zasłużoną emeryturę. To oni właśnie przejęli role mentorów dla pierwszaków, 

pomagając im w wykonaniu zadań, dzięki którym zasłużyli na to, by być godnymi uczniami Liceum 

Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Krościenku n. D. „Ostatnie zadanie” mentorów stało się 

jednocześnie ich pożegnaniem ze szkołą. Uczniowie klas pierwszych, pod opieką Pani Urszuli 

Malinowskiej, Pani Grażyny Marek – Singh oraz Pana Andrzeja Schabowskiego przygotowali krótkie 

programy artystyczne, zgodne z profilem nauczania swoich mentorów. Grupa będąca pod opieką Pani 

Malinowskiej wykonała układ z pomponami. Przez chwilę mieliśmy możliwość poczuć tę atmosferę, 

gdy cheerleaderki (plus jeden cheerleader ) zagrzewają do walki swoją ukochaną drużynę. Grupa Pani 

Singh przekonywała uczniów oraz zaproszonych gości, że warto podróżować, tak jak ich opiekunka, a 

jednym z celów podróży może być kraj, z którym Pani Singh jest związana emocjonalnie – Indie. 

Zachętą z ich strony były nie tylko krótkie informacje o tym państwie, ale również pokaz 

współczesnego tańca bollywood w autentycznych hinduskich strojach. Uczniowie będący pod opieką 

Pana Schabowskiego przygotowali inscenizację na temat różnych nałogów wkradających się w życie 

dorastającego, młodego człowieka. Ich celem było przekonanie nas, że istnieje jeden nałóg, który 

może pozytywnie wpłynąć na nasze życie, a jest nim nałogowe czytanie książek. W obecności 

wszystkich uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości, wziąwszy na świadków swoich mentorów, 

uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Uroczystości towarzyszyły fragmenty prac 

uczniów, odnoszące się do motta naszej akademii, czytane przez samych autorów. Żeromski uważał, 

że człowiek stworzony jest do szczęścia, Sokrates twierdził, że szczęśliwi są dobrzy ludzie. A dobroć 

jest czymś bardzo prostym: być zawsze do dyspozycji drugich, nigdy nie szukać samego siebie. Myślę, 

że zawód nauczyciela idealnie wpisuje się w tę ideę, za co naszym odchodzącym pedagogom 

serdecznie dziękujemy!        Elżbieta Wójcik 
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W 2018 roku obchodziliśmy 100-lecie Odzyskania Niepodległości nasza szkoła 

wzięła udział w licznych akcja organizowanych w tym czasie: 

W akcję „ Rekord Dla Niepodległej” zaangażowało się ponad 24 tysiące szkół, przedszkoli i placówek 

edukacyjnych z całej Polski oraz z zagranicy. Oczywiście w tym gronie nie mogło zabraknąć Naszego 

Liceum. Punktualnie o 11.11 cała społeczność – uczniowie, nauczyciele i pracownicy odśpiewali cztery 

zwrotki naszego pięknego hymnu „Mazurka Dąbrowskiego”. 

W piątek 9. listopada w południe, Dyrektor oraz uczniowie liceum wzięli udział w uroczystościach 

niepodległościowych w Szczawnicy. Młodzież 

złożyła symboliczną wiązankę pod nowo 

odsłoniętym Krzyżem Legionowym a następnie 

wraz ze zgromadzonymi delegacjami zapalono 

znicze i złożono kwiaty na Grobowcu Partyzantów, 

nad którym Szkoła sprawuje patronat. 

Uroczystościom towarzyszyły przemówienia (m.in. 

członków PTTK i burmistrza Szczawnicy ) oraz pieśni 

legionowe wykonane przez dzieci szkół 

podstawowych w Szczawnicy. 

 Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości 11. listopada budynki i ważne miejsca w kraju oraz na całym świecie zostały 

podświetlone na biało-czerwono. Była  to akcja zainicjowana przez Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych. Włączyło się w nią również nasze Liceum, które w nocy z 10. na 11. oraz z 11. na 12. 

listopada rozbłysło barwami narodowymi.  

Tradycją naszej szkoły jest udział uczniów, nauczycieli i oczywiście Pocztu Sztandarowego w 

obchodach Odzyskania Niepodległości w Szczawnicy. Centralnym punktem programu było 

odsłonięcie tablicy poświęconej szczawniczanom walczącym o niepodległość. Wśród wielu delegacji 

również my złożyliśmy wieniec dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości.  

W sobotę 10. listopada uczestniczyliśmy w IX edycji szczawnickiego Biegu Niepodległości. Nasze 

Liceum reprezentowała bardzo liczna ekipa uczniów klas I-III. Zawodnicy z grupy IV, wśród których 

znaleźli się nasi licealiści, mieli do pokonania ok. 2800 metrów i wspaniale sobie z nimi poradzili - jak 

zawsze wróciliśmy z workiem pełnym medali. Emocje były ogromne! Zawodnicy i zawodniczki 

wbiegali na metę gorąco dopingowani przez Dyrekcję Szkoły oraz nauczyciela w-f, Panią Barbarę 

Morawczyńską, która sprawowała nad nimi pieczę. Olbrzymią radość sprawiło nam zajęcie trzeciego 

miejsca przez uczennicę kl. I, Julię Rusnarczyk. Tuż za podium znaleźli się Gabrysia Wolska, Arek Głuc 

oraz Filip Salamon. W klasyfikacji drużynowej zajęliśmy bardzo dobre drugie miejsce. Gratulacje! W 

skład naszej drużyny weszli: Julia Rusnarczyk, Gabrysia Wolska, Anna Pasek, Alina Węglarz, Filip 

Salamon oraz Arkadiusz Głuc. 

„Nieskończenie niepodległa”- to hasło uroczystej akademii z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. Składały się na nią wiersze o tematyce patriotycznej i pieśni w wykonaniu 

szkolnego chórku, w którego skład weszły: Maria, Iwona, Alicja, Julka, Karolina oraz Zuzia. 

Wykonawcom na gitarach akompaniowali Piotr oraz Filip. W tym roku nasze świętowanie przybrało 

wyjątkowy, bardzo uroczysty charakter, a to za sprawą życzeń dla Niepodległej napisanych specjalnie 

na 100- lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości przez uczniów Liceum. Całość nadzorowała Pani 

Edyta Barnaś, pod której czujnym okiem uczniowie przygotowali swój występ. 
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LO w Krościenku w czołówce Solidarnych Szkół 

 
4. grudnia odbyła się uroczysta gala „Solidarna Szkoła 

2018”, podczas której poznaliśmy zwycięzców 7. edycji 

konkursu dla najbardziej zaangażowanych społecznie szkół 

w ramach programu „Stypendia św. Mikołaja”. W 

uroczystości wzięły udział szkoły, które znalazły się w finale 

tegorocznej edycji konkursu oraz goście specjalni, 

przyjaciele i darczyńcy Fundacji Świętego Mikołaja. Nagrody 

wręczyli założyciele Fundacji – Joanna Paciorek i Dariusz 

Karłowicz, galę prowadzili zaś znani dziennikarze, Marta 

Januszewska oraz Tomasz Wolny. Do tegorocznej edycji 

konkursu „Solidarna Szkoła” zakwalifikowało się 85 

placówek z ponad 300, które biorą udział w programie „Stypendia św. Mikołaja”. 

Nasza szkoła znalazła się w gronie 12. najlepszych szkół nagrodzonych w czterech kategoriach. 

Zdobyliśmy 3. miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych z miejscowości poniżej 20. tysięcy 

mieszkańców. W tej edycji zgromadziliśmy kwotę 14 959,60 zł, z czego jesteśmy niezwykle dumni. 

Serdecznie dziękuję wszystkim stypendystom, anonimowym darczyńcom i pozostałym 

wolontariuszom, którzy brali udział w różnych akcjach prowadzonych na rzecz pozyskania funduszy.  

Nasze Liceum na Gali reprezentowały tegoroczne stypendystki: Julia Niewiadoma, Julia Jurkowska, 

Alina Węglarz, Maria Janczura oraz Gabriela Wolska wraz z opiekunami: Dyrektorem Robertem 

Dębskim oraz Koordynatorem Stypendialnym w szkole, Elżbietą Wójcik. 

Korzystając z pobytu w stolicy zwiedziliśmy przy okazji Centrum Pieniądza Narodowego Banku 

Polskiego. Niecodzienną atrakcją pobytu w tym miejscu była możliwość znalezienia się w 

prawdziwym skarbcu i wzięcia do ręki sztaby złota o wartości niemal 2 milionów złotych. Trzeba 

przyznać, że nie było to łatwe. Centrum oferuje wiele atrakcji, a także możliwość poznania historii 

kształtowania się pieniądza i bankowości na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem naszego kraju. 

Nieodłącznym elementem wyjazdu była również wizyta w Złotych Tarasach. Niestety, na zakupy nie 

dało się zabrać trochę gotówki z bankowego sejfu, a szkoda… moglibyśmy zabawić się w szczodrego, 

świętego Mikołaja… 

Elżbieta Wójcik, Koordynator Stypendialny Fundacji  Św. Mikołaja 

 

Stypendyści na start! 
 

Fundacja św. Mikołaja po raz kolejny przyznała 

stypendia uczniom naszego liceum, którzy w 

minionym roku szkolnym wykazali się 

zaangażowaniem na rzecz środowiska oraz 

uczestniczyli w wielu imprezach okolicznościowych 

na terenie naszej szkoły. Były to zarówno wydarzenia 

związane z podnoszeniem poziomu wiedzy, jak 

olimpiady i konkursy, jak również wydarzenia 

związane z życiem szkoły: akademie, imprezy 

charytatywne, imprezy sportowe oraz zbiórki 

publiczne. Ważnym elementem stanowiącym o 

przyznaniu stypendium jest również zaangażowanie ucznia w prace na rzecz środowiska. Nasi 
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stypendyści poświęcali swój wolny czas uczestnicząc w wielu imprezach środowiskowych, 

koncertach, występach zespołów regionalnych, scholii parafialnej, czy pomagając w opiece nad 

dziećmi w Ochronce. To tylko nieliczne z ich działań, a było ich znacznie więcej, niektóre z nich tak 

spektakularne, jak oddanie włosów na rzecz fundacji „Rak’n Roll”. Warto nadmienić, że uczestnicząc 

w życiu społecznym, nie wolno zaniedbać obowiązku związanego z nauką własną. Każdy stypendysta 

musiał wykazać się średnią ocen na koniec roku, co najmniej 4.0. Wielu z nich znacznie ją 

przekroczyło, uzyskując średnią ocen ponad 5. Wysokość stypendium, to kwota od 1500 do 2500 zł 

na rok. W dniu 14. listopada, na uroczystej akademii, zostały wręczone dyplomy tegorocznym 

stypendystom. Są to: Gabriela Wolska z klasy I b oraz Julia Niewiadoma, Sylwia Ptak, Dominka 

Salamon, Filip Salamon, Alina Węglarz, Anna Koza, Maria Janczura, Julia Zborowska, Julia 

Jurkowska i Szymon Potaśnik z klasy II a. Wszystkim stypendystom, a zarazem wolontariuszom św. 

Mikołaja serdecznie gratuluję i życzę wielu ciekawych pomysłów do realizacji w tym roku szkolnym 

oraz dalszego rozwijania własnych pasji i spełniania marzeń.  

 

Sukcesy naukowe 

XLV Olimpiada  Geograficzna  

Uczennica kl. II A Sylwia Ptak w II Etapie Okręgowym Zawodów 

Pisemnych XLV Olimpiady Geograficznej 

 Sylwia w I etapie przygotowała pracę pisemną na podstawie obserwacji 

terenowych na temat: „Porównanie środowiska geograficznego doliny 

Dunajca i Góry Stajkowej”. Decyzją Komitetu Okręgowego w Krakowie 

nasza zawodniczka została zakwalifikowana do kolejnego etapu 

Olimpiady Geograficznej i będzie się zmagać z innymi olimpijczykami  

z województwa małopolskiego. Gratulujemy i życzymy wytrwałości  

w przygotowaniach i dalszych sukcesów. 

Opiekun olimpiady: Wanda Mikołajczyk 

„O Diamentowy Indeks AGH”      Jakub Kordeczka uczeń klasy IIIa wziął 

udział w olimpiadzie z geografii i  zakwalifikował się  do drugiego II etapu  

ogólnopolskiej olimpiady  „O Diamentowy Indeks AGH – z geografii”.  

                                                        

                                                            Nauczyciel geografii Wanda Mikołajczyk 

 

 

 

 

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

 

 Klasa 2a: Sylwia Ptak 5,03, Julia Zborowska 4,93. Klasa 3a: Kinga Ligas 4,71, Agata Sopata 4,92, 

Klasa 3b: Dominika Drążek 5,03 
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Projekty realizowane w naszym Liceum 

 

 „Prawo w praktyce” ciąg dalszy 

Kolejny  juz raz  sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, pan Jacek Gacek,  w ramach projektu 

„Prawo w praktyce”,  przygotowywał uczniów klasy Ib do udziału w rozprawie sądowej. A oto  relacja 

uczniów: 

 

 

Proszę wstać, Sąd idzie! 

 

23. listopada 2018 r. nasza klasa (Ib) z opiekunem, Panem dyrektorem Robertem Dębskim, udała 

się do Nowego Sącza w ramach projektu Prawo w praktyce, który realizowaliśmy pod kierunkiem 

Sędziego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Pana Jacka Gacka. 

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Zakładu Karnego. Po więzieniu oprowadzał nas bardzo 

miły wychowawca więźniów, który przybliżył nam sytuację, jaka tam panuje.  Mogliśmy zobaczyć,  jak 

wyglądają cele, kaplica, sale widzeń, świetlice, w których więźniowie mogą spędzać czas (oczywiście 

pod opieką). Osobiście uważam, że to miejsce, które zobaczyliśmy, zmusza do zastanowienia nad 

losem więźniów i pewnie zgodzi się z tym cała moja klasa i osoby, które odwiedziły już to 

miejsce. Kolejnym punktem wycieczki był Sąd Okręgowy, w którym mieliśmy okazję przeprowadzić 

naszą pierwszą rozprawę sądową. W rolę sędziego wcieliła się nasza koleżanka, Marzena Rajczak, 

sekretarzem była Klaudia Jankowska, sędzią zawodowym Wiktoria Wąchała, a ławnikami Barbara 

Mikowska, Karolina Sas oraz Amelia Kundziarz. Przy ławie oskarżonych siedział Szymon Plewa wraz ze 

swoim obrońcą, Gabrielą Wolską. Natomiast miejsce 

dla pokrzywdzonych zajmowała Małgorzata Knutelska 

i jej prokurator Anna Śledź oraz doradca Karolina 

Kacwin. Sprawa dotyczyła morderstwa pana Andrzeja, 

brata pokrzywdzonej, bardzo ważną rolę podczas 

rozprawy odgrywali świadkowie, czyli Roksana 

Pawlikowska, Sylwia Jankowska, Małgorzata Mędoń, 

Oliwia Jankowska, Aleksandra Żołądek, Damian 

Kazimierczak, a także Pan dyrektor Robert Dębski, a w 

rolę dziennikarza wcielił się Mateusz Zaporski. Nad 

całą rozprawą czuwał Pan Jacek Gacek, który, jak już 

wcześniej wspomnieliśmy, przygotował nas do wybranych ról, więc złożyliśmy podziękowania na jego 

ręce. Wyjazd bardzo nam się podobał, miał ogromne walory wychowawcze. 

                                                                                                                           Karolina Kacwin i Szymon Plewa 

Narodowe czytanie „Przedwiośnia” 

W sobotę 8. września cała Polska czytała dzieło Stefan Żeromskiego pt : „Przedwiośnie” w ramach 

akcji Narodowe Czytanie. Została ona zapoczątkowana w 2012 roku przez prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego. W tym roku w przedsięwzięcie było zaangażowanych aż 2930 miejscowości.  

Społeczność naszego Liceum również postanowiła przyłączyć się do tej ogólnopolskiej akcji  

i przeczytać powieść autorstwa naszego patrona na krościeńskim Rynku. Czytanie rozpoczęła Pani 

Dyrektor Elżbieta Wójcik. Kolejne rozdziały czytali uczniowie poszczególnych klas oraz pracownicy 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku. Akcja wzbudziła zainteresowanie przechodniów, którzy 

przystawali, by wysłuchać fragmentów dzieła Żeromskiego. W akcję Narodowe Czytanie oprócz LO 



6 
 

zaangażowała się Gminna Biblioteka Publiczna oraz Centrum Kultury i Promocji w Krościenku.  

Akcja Narodowe Czytanie objęta jest honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.  

Fragmenty „Przedwiośnia” czytali: 1B - Anna Nieć, Małgorzata Mędoń, 1A - Julia Rusnarczyk, Zuzanna 

Sobieniowska, Magdalena Siedlarczyk, Julia Wolfram,  Dawid Oleś, Karol Wolski  

2A - Monika Jama, Honorata Adamczyk, Renata Hebda, 2B - Zuzanna Sieczka  

3A - Oliwia Matyszok, Honorata Oleś, 3B - Weronika Kocańda, Dominika Oleksy 

Weronika Błażusiak 

 

Projekt "Kryptonim Żegota - ukryta pomoc, pomoc ukrytym” 

„Bądźcie dla siebie dobrzy”, brzmiał tytuł filmu zrealizowanego przez grupę uczniów naszego Liceum, 

w ramach projektu "Kryptonim Żegota - ukryta pomoc, pomoc ukrytym - działania wystawienniczo - 

edukacyjne Muzeum Historycznego Miasta Krakowa". O tym, że ich film zdobył I miejsce, dowiedzieli 

się na podsumowaniu projektu, które odbyło się na terenie Fabryki Emalia Oskara Schindlera. 

Uczniowie pracowali pod kierunkiem Pani Edyty Barnaś, nauczycielki historii oraz wiedzy o 

społeczeństwie w LO Krościenko. W ramach nagrody za realizację najlepszego filmu 

przedstawiającego losy Żydów na terenie 

Krościenka i okolic w czasach II Wojny 

Światowej, uczniowie zostali zaproszeni do 

studia Kroniki Krakowskiej, gdzie wspólnie z red. 

Anną Nachtarzanką oraz red. Markiem 

Szczepaniakiem zwiedzali pomieszczenia TVP 3 

Kraków, a także udzielili wywiadu.  

Zarówno realizacja filmu, jak i wizyta w studio 

stanowiły dla młodych ludzi źródło głębokich, a 

jednocześnie skrajnych doznań. Z jednej strony zetknęli się z okrutnymi faktami historycznymi, 

związanymi z losami mieszkańców ich miejscowości, z drugiej natomiast mieli okazję znaleźć się w 

nowoczesnym centrum informacji i zobaczyć na żywo to, co do tej pory było możliwe jedynie przez 

ekrany telewizorów. 

 

 

Matura to nie bzdura 

W piątek 5. października została zainaugurowana kolejna edycja spotkań z cyklu „Matura to nie 

bzdura”. W murach naszego Liceum gościliśmy absolwentkę naszego LO Panią Katarzynę Niezgodę, 

Menagera Hotelu Nawigator oraz Menagera ds. Administracji i Finansów. Praca Pani Katarzyny jest 

bardzo trudna i wymagająca. Menager musi posiadać szereg predyspozycji, do których zalicza się 

m.in.: zdyscyplinowanie, pewność siebie, asertywność, opanowanie oraz odporność na stres. Dobry 

menager powinien nie bać się podejmowania nowych wyzwań oraz stale podnosić swoje 

umiejętności. Pani Katarzyna Niezgoda wspominała również swoją maturę. Na zakończenie 

własnoręcznym podpisem poświadczyła, że „ Matura to nie bzdura”. 
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Inną formą aktywnego i  kreatywnego spędzania przez uczniów czasu poza 

lekcjami są liczne wycieczki edukacyjne organizowane w naszej szkole. Oto 

kilka z nich: 

Nie ma słów, które zdolne byłyby do wyrażenia uczuć i myśli, jakie pojawiają się w głowach 

odwiedzających Oświęcim. Możemy prześledzić drogę ludzi spod kipiącego szyderstwem i ironią 

napisu "Arbeit macht frei" aż do wypełnionego złowieszczymi barakami Birkenau, ale opisanie tego, 

co tam się działo, wykracza poza możliwości człowieka. Bo i jak tu można dobitniej wyrazić 

bestialstwa, do jakich dochodziło na terenach obozu? Jak nazwać to upokorzenie, okrucieństwo, 

sadyzm, czyste i niczym nie skrępowane zło, które ma swój wieczny pomnik w Oświęcimiu? Nie 

trzeba tego drugi raz powtarzać - w świadomości dawnych, współczesnych i przyszłych Polaków 

Oświęcim był, jest i będzie miejscem szczególnym. 

Katarzyna Cepuch 

W dniach 22-24. października odbyła się wycieczka do Gołkowic Górnych. Miała ona miejsce w 

ośrodku wypoczynkowym JordaNova i była organizowana w ramach projektu we współpracy z UP 

"Poznawaj świat zdrowo – Zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu 

kompetencji". W pierwszym dniu zajęcia zaczęły się od gry dydaktycznej na temat przyrody w życiu 

człowieka. Odbył się także wykład na temat zdrowego stylu życia oraz warsztaty jak rozpoznać, gdzie 

się znajdujemy. W kolejnym dniu byliśmy na zajęciach terenowych u bartnika sądeckiego oraz na 

wykładzie na temat powstawania chleba. Zajęcia praktyczne polegały na gotowaniu i przygotowaniu 

zdrowych posiłków. W ostatnim dniu miały miejsce zajęcia w terenie na temat przetrwania w lesie 

bez zapasów żywnościowych.  

Uczniowie klasy Ia 

Kraków w październiku to feeria barw, ale i inicjatyw, wydarzeń przygotowanych w związku m. in. z 

odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Pierwszym  punktem naszego krakowskiego wyjazdu było 

Muzeum Historyczne Miasta Kraków – Fabryka Emalii Oskara Schindlera. Historia Schindlera znana z 

filmu S. Spielberga (Amerykańska Akademia Filmowa nagrodziła produkcje 7 Oskarami) stała się od 

tego czasu znana na całym świecie. Wystawa stała "Kraków – czas okupacji", jest podróżą przez 

miasto, podróżą w czasie. Kolejny punkt to Plac Bohaterów Getta, Apteka pod Orłem Tadeusza 

Pankiewicza. Inny świat czekał na nas w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Interdyscyplinarność, 

dźwięk, światło, nowe formy wyrazu, karuzela czasu zabrała nas w wędrówkę po sztuce artystów 

światowego formatu. O 19.00 rozpoczął się spektakl „Śluby panieńskie” w Teatrze Stu. Dawka 

humoru fantastyczna. 

Klasa Ib 

Medal Przyjaciela Szkoły 

Podczas Święta Naszej Szkoły w roku szkolnym 2018/2019 

już po raz trzeci (według nowej formuły) Pan Dyrektor 

Robert Dębski wręczył medal Przyjaciela Szkoły, którym 

Rada Pedagogiczna uhonorowała dwie osoby: Pana Piotra 

Lelito i Łukasza Różyckiego „Kudłatego”. Opiekun 

Samorządu Uczniowskiego Pani Anna Dudek wygłosiła 

laudację w której w kilku czułych słowach wyjaśniła jak 
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bardzo uhonorowane osoby zasłużyły się dla naszego „Żeromskiego”. Na Piotra i Łukasza zawsze, jeśli 

chodzi o jakiekolwiek wydarzenia muzyczne, można było liczyć – nagrywanie kolędy w studio 

„Sovart”, przygotowania do koncertów, przeglądów, uroczystości itp., organizacja „Koncertu Serc”, 

wsparcie naszych uczniów na warsztatach i wiele, wiele innych. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i 

liczymy na więcej. 

 

 

Obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w ramach 

programu „ Otwarta firma” Fundacji Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości. 
 W dniach 12-18 listopada uczniowie Liceum S. Żeromskiego w Krościenku n. D. 

biorą udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości obchodzonym 

jednocześnie w 160 krajach. Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest 

stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze 

postawy i inicjatywy młodych ludzi. W ramach programu „Otwarta firma” 

Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości odbywają się w naszej szkole spotkania z konsultantami 

różnych instytucji i firm (Pani Dominika Stasiowska doradca PKO Bank Polski w Szczawnicy, Pani Ewa 

Barczuk-Kałat – Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Pan Tomasz Hamerski konsultant Lokalnego 

Punkt Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Targu, Pan Bartosz Ciesielka właściciel firmy 

Mountain Touch). Dzięki ciekawym zajęciom, prowadzonym przez osoby ze środowiska biznesu i 

instytucji wspierających przedsiębiorczość uczniowie mają 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 

 

XLIII Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia 

Florka 

 11. grudnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w gminnych eliminacjach XLIII Przeglądu Młodych 

Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka. Wszyscy reprezentanci LO w Krościenku 

zakwalifikowali się do finału konkursu w Białym Dunajcu,  w kategorii gawęda: Karolina Mikłusiak - I 

miejsce, Łukasz Wolski - II miejsce, w kategorii recytatacja: Weronika Marciszewska- I miejsce. 

 

Wigilia - jedyny w swoim rodzaju dzień… 

Wigilia - jedyny w swoim rodzaju dzień, na który czeka się cały rok, zawsze z taką samą tęsknotą. 

Esencją tego dnia jest bycie z ludźmi, których darzymy przyjaźnią i miłością. Pięknym zwyczajem jest 

przenoszenie tych uczuć z najbliższych naszym sercom domów rodzinnych do miejsc pracy czy nauki. 

I, jak co roku, w Liceum również kontynuowano tę tradycję, jednak nie była ona tak zwyczajna, jak 

można by się tego spodziewać. A to dlatego, że z wigilii klasowej rozszerzano ją do wigilii szkolnej,  

a więc nie dzieliliśmy się świątecznym nastrojem wyłącznie w swoich klasach - cała szkoła wspólnie 
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mogła przeżyć jedyną taką wigilię w roku. Spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, która zupełnie 

straciła swój surowy wygląd. Stoły przykryte 

białymi obrusami i zastawione jedzeniem, 

świąteczne dekoracje, a nawet scena, na której 

wystawiono jasełka - wszystko to dodawało 

temu dniu niesamowitego nastroju. A to 

dopiero początek. Prawdziwym gwoździem 

programu okazały się wspomniane wcześniej 

jasełka, jakich nigdy wcześniej nie było. Sam 

występ pokazał, że mamy wśród nas kilku 

utalentowanych przyszłych aktorów, natomiast 

najbardziej w oczy rzuciła się ruchoma scenografia, która zmieniała się zgodnie z miejscem trwania 

akcji przedstawienia. Nie zabrakło również regionalnego akcentu, czyli góralskich życzeń i śpiewu 

(ach, oni to mają głosy!). Dalej wigilia toczyła się już prawie normalnym rytmem - po kilku słowach 

skierowanych do zebranych i odczytaniu fragmentu Pisma Świętego nadszedł czas na życzenia, oraz 

to, na co wszyscy czekają, czyli jedzenie. Wigilia była przerywana wspólnym śpiewaniem kolęd przez 

każdą klasę, wręczano różne nagrody za świąteczne konkursy, rozdano kartki z życzeniami, a na 

koniec wszyscy zostali zaproszeni do zagrania w internetowy quiz "Kahoot", oczywiście z nagrodami.  

W naszej szkole fakt, że wigilia jest tylko raz w roku nie uczynił jej aż tak wyjątkowej. Dopiero sposób 

jej przeżywania sprawił, że stała się jedyna w swoim rodzaju. Pierwszy raz zjednoczyliśmy się tak 

bardzo i być może taka forma wigilii powinna stać się nową tradycją w naszym Liceum. 

          Katarzyna Cepuch 

Z życia Samorządu Uczniowskiego 

Samorząd Uczniowski jak co roku serdecznie przywitał pierwszoklasistów w progach naszej szkoły. 

Jednakże dołączenie do społeczności szkolnej wymagało od nich nieco pracy. Tradycją "Żeromskiego" 

stało się wprowadzanie nowych adeptów w życie szkoły 

przez mentorów związanych z Liceum.  W tym roku rolę tę 

pełnili nauczyciele, którzy właśnie przeszli na emeryturę. 

Wspólne wykonanie zadania udowodniło, że są gotowi 

rozpocząć kształcenie we wszechnicy w sercu Pienin. Na 

uroczystej akademii został również wręczony medal 

Przyjaciela Szkoły, który tym razem otrzymał Pan Piotr Lelito 

i Łukasz Różycki, opiekujący się uzdolnionymi uczniami w 

ramach innowacji Warsztaty Muzyczne SOVARTU. Apel 

uświetnił koncert prowadzonego przez nich zespołu Ekipa Soundsystem. Odbywający się wieczorem 

bal kota był okazją, by tradycji otrzęsin na wesoło stało się zadość i świetnej zabawy w gronie 

starszych kolegów. 

 

Jak co roku w okresie jesiennym odbywają się wybory do SU. Nowym przewodniczącym szkoły został 

Arkadiusz Głuc. 

 

Pierwszym a zarazem niezwykle ambitnym wyzwaniem dla Samorządu było zorganizowanie wspólnej 

Wigilii szkolnej,  w której uczestniczyli nie tylko wszyscy uczący się i pracujący obecnie w szkole, ale 

również emeryci i zaproszeni przyjaciele szkoły. I w tym roku udało się nam przeprowadzić akcję 

"Życzenia dla każdego", tak, by wszyscy podczas Wigilii mogli otrzymać pamiątkową kartkę   

z życzeniami Bożonarodzeniowymi. Dzięki pracy Spółdzielni Uczniowskiej i zaangażowaniu 
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przewodniczącej Rady Rodziców pani Katarzyny Zaziąbło wydano 1600 uszek z barszczem, a kto był ze 

smakiem je spałaszował. Dziękujemy również za współpracę księdzu Stanisławowi, bez którego to 

spotkanie byłoby zupełnie inne. 

 

 

A na Nowy Rok… Życzymy Wam tyle radości, ile daje nam wspólne działanie i zapraszamy do 

oglądnięcia kolejnego teledysku na kanale Żeromski TV. 

 

 

Opiekun SU Anna Dudek 

  

 

Turystyka i sport 

27. października 2018 w Dworku Gościnnym miały miejsce uroczyste obchody 30-lecia Pienińskiego 

Ośrodka Historii Turystyki Górskiej w Dworku Gościnnym. Podczas obchodów podpisane zostało 

porozumienie pomiędzy Pienińskim Oddziałem PTTK w Szczawnicy a Liceum Ogólnokształcącym im. 

Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem. Porozumienie podpisali Kustosz Pienińskiego 

Ośrodka Historii Turystyki Górskiej w Szczawnicy Ryszard M. Remiszewski, Prezes Marek Misztal 

Pienińskiego Oddziału PTTK oraz dyrektor „Żeromskiego” Robert Dębski. 

 

W listopadzie siatkarska reprezentacja dziewcząt  

i chłopców naszego Liceum wraz z nauczycielem w-f 

Barbarą Morawczyńską wyjechała na Słowację, aby, po 

raz kolejny, uczestniczyć w Międzynarodowym Turnieju 

Piłki Siatkowej w Spiskiej Starej Wsi. Rozgrywki od 2017 

roku odbywają się ku pamięci zmarłego Ladislawa Eliasa, 

nauczyciela spiskiej szkoły, który był inicjatorem 

kontaktów sportowych z naszą szkołą, przyjacielem 

młodzieży słowackiej i polskiej. Nasze drużyny zdobyły: I 

miejsce – dziewczyny oraz miejsce III grupa chłopców.  

 

Najlepsi czytelnicy w I semestrze 

Cepuch Katarzyna  3b     18 wypożyczeń  Zborowska Julia 2a          11 wypożyczeń                     

Sopata Agata 3a              11 wypożyczeń  Osowska Karolina 1a       10 wypożyczeń  

 

 

 

 

 


