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Koncepcja rozwoju szkoły 

  
 
 

„Nauka jest jak niezmierne morze… Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.  
Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz.  
Ucz się tylko, co jest sił w tobie, żeby jej zakosztować”. 

Stefan Żeromski Syzyfowe prace 
 
    Obejmując funkcje dyrektora, nie planowałem rewolucji w żadnej z dziedzin funkcjonowa-
nia szkoły, ponieważ, w moim przekonaniu, to nie daje efektów. Kontynuację dobrych do-
tychczasowych działań oraz ewolucję w niektórych dziedzinach uważam za drogę do sukcesu 
w kierowaniu placówką. Aktualna polityka edukacyjna, przemiany współczesnego świata 
oraz oczekiwania uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły są dla mnie 
najbardziej pomocnymi wskazówkami w organizacji pracy oraz kształtowaniu jej przyszłości.  
Swoją koncepcję podzieliłem na kilka najważniejszych obszarów związanych z dobrym funk-
cjonowaniem naszego liceum. 
Współczesna szkoła powinna nie tylko edukować, ale również kształtować umiejętność rze-
telnej pracy i współdziałania w grupie, uczyć samodzielności, kreatywności oraz zachęcać do 
rozwoju wszechstronnych zainteresowań. Dawać możliwość wyrównania szans wszystkim 
uczniom i prowadzić profilaktykę społeczną. Fundamentem dobrej szkoły są dobrzy nauczy-
ciele, którzy rozumieją swoich uczniów i potrafią ich wspierać w trudnej drodze rozwoju. 
Dlatego zarówno uczniowie, nauczyciele jak i dyrektorzy powinni rozwijać w sobie poczucie 
własnej wartości, śmiało realizować nowe wyzwania i wierzyć w to, że stworzona przez nich 
wizja szkoły jest możliwa do zrealizowania.  

W pracy dydaktycznej, ale również wychowawczej i opiekuńczej najważniejsze jest 
dobro uczniów, ale, aby to osiągnąć, musi mieć miejsce systematyczna i skuteczna współpra-
ca nauczycieli i rodziców. Nieduże placówki mają o wiele większe szanse na rozpoznanie 
i sprostanie indywidualnym oczekiwaniom poszczególnych uczniów. Szkoły z tak długoletnią 
tradycją, jak nasze liceum, mają dobre podstawy do budowania nowoczesnej,  przyszłościo-
wej placówki oświatowej.  
Nadrzędnym celem pracy dydaktycznej szkoły jest umożliwianie uczniowi wszechstronnego 
rozwoju poprzez wyposażanie go w interdyscyplinarną wiedzę oraz szerokie kompetencje. 
Dzięki nim ma się stać odpowiedzialnym, kreatywnym i wrażliwym członkiem społeczności, 
w której funkcjonuje. Bardzo istotną jest umiejętność dostosowywania się do zmieniającej 
się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie na miarę swoich indywidualnych możliwości. Nie 
tylko uczeń winien posiadać takie umiejętności, również nauczyciel, przyjmując rolę mentora 
dla młodych ludzi.  
W celu poprawy jakości pracy podjęliśmy działania udoskonalenia system monitorowania 
postępów uczniów (od gimnazjum po wyższe uczelnie) i zapewnienia odpowiedniego wspar-
cie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych. Wyniki 
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matur wykorzystujemy do bardziej efektywnego planowania pracy dydaktycznej. Duży nacisk 
zwracamy na dobór metod nauczania tak, aby były nowatorskie, ale przede wszystkim efek-
tywne. Sukcesywnym zmianom ulega wewnątrzszkolny system oceniania, pod kątem wspie-
rania i motywowania ucznia do nauki. Od drugiego semestru, w celu umożliwienia rodzicom 
bieżącego dostępu do dokładnych informacji na temat postępów w nauce, frekwencji i za-
chowania ich dzieci oraz zapewnienia stałego kontaktu z rodzicami zamierzamy wprowadzić  
dziennik elektroniczny.  
    Funkcję wychowawczą dla młodzieży spełniać powinien przede wszystkim dom rodzinny. 
W nim kształtuje się jego charakter i buduje system elementarnych wartości. Rola szkoły jest 
również ogromna, ponieważ tutaj, w dużej mierze, zachodzi proces uspołeczniania. Pragnął-
bym, aby nasi uczniowie opuszczali mury szkoły jako osoby dobrze funkcjonujące 
w społeczeństwie i cechowały się szacunkiem do drugiego człowieka. Podejmujemy działania 
mające na celu zwiększenie samorządności uczniów, jednocześnie zachęcając ich do podej-
mowania własnych inicjatyw. Tworzymy warunki, aby uczeń brał czynny udział w planowaniu 
oraz realizacji zadań wychowawczych, poprzez wolontariat i udział w akcjach charytatyw-
nych: „Pola nadziei”, „Szlachetna paczka”, ”Góra grosza”, „Dostrzec innych", "Pomoc huma-
nitarna na świecie” (projekt UNICEF), WOŚP, Fundacja Św. Mikołaja. Kształtujemy ich posta-
wy prospołeczne obywatelskie. Organizujemy cykliczne spotkania z absolwentami Liceum, i 
nie tylko, którzy dzięki nauce osiągnęli sukcesy zawodowe lub spełnili swe marzenia. Wie-
rzymy w to, że takie spotkania są swego rodzaju drogowskazami dla młodzieży u progu doro-
słości.  
Powierzenie dziecka szkole to wyraz ogromnego zaufania, jakim rodzic obdarza nauczycieli, 
dyrektora. By nie zawieść tego zaufania i zapewniać odpowiednią opiekę podczas wszystkich 
zajęć szkolnych, imprez środowiskowych, wycieczek edukujemy uczniów w zakresie bezpie-
czeństwa poza szkołą w różnych sytuacjach poprzez udział i realizację projektów, programów 
m.in.: „Bezpieczna szkoła”, Projekt Ministerialny „Chrońmy dzieci”. I co najważniejsze, kon-
sekwentnie egzekwujemy jasno określone zasady dotyczące praw i obowiązków ucznia na 
terenie szkoły, 
Wszystkie działania opisane wcześniej oraz właściwe kierowanie szkołą mają na celu kształ-
towanie młodego człowieka w taki sposób, aby kończąc szkołę, uczeń był: ciekawy świata, 
odpowiedzialny, otwarty, tolerancyjny, sumienny, kulturalny, wrażliwy, komunikatywny, 
pełen wiary w siebie, umiał planować i podejmować świadome decyzje. 
Bardzo ważnym elementem mojej pracy w najbliższym czasie jest intensyfikacja działań pro-
mujących liceum. Przede wszystkim poprzez: kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, uka-
zywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej, kształtowanie więzi emocjonalnych ze 
szkołą. To chciałbym osiągnąć poprzez: zmiany na stronie internetowej, profil facebookowy, 
film reklamowy na YouTube, logo, jednolitą kolorystykę, broszury promocyjne itp. organizo-
wanie Dni Otwartych – lekcji otwartych, dodatkowych zajęć, reprezentowanie szkoły podczas 
uroczystości okolicznościowych w gminach powiatu nowotarskiego. Równocześnie oznacza 
to, że szkoła nie może ograniczać się wyłącznie do własnego budynku musi wychodzić na 
zewnątrz – musi być integralną częścią środowiska lokalnego. Aby działania promocyjne były 
skuteczne, muszą być stale modyfikowane i aktualizowane. Nasza szkoła sama kreuje swój 
wizerunek i tworzy pozytywną wizję swojej działalności.  
    Warunkiem dobrego funkcjonowania szkoły jest dobra współpraca z rodzicami. Szkoła 
i rodzice to podmioty uzupełniające się i wspólnie działające na rzecz dziecka. Obserwuje się 
często, jak dobra współpraca owocuje podniesieniem efektywności edukacji. Istnieje ko-
nieczność odzyskania przez szkołę szerokiego społecznego zaufania w sprawach wychowaw-
czych. Trudno jest szkole nawiązać współpracę z domem, ponieważ duża część rodziców nie 
oczekuje od szkoły niczego ponad przekaz informacji o ocenach dziecka.  
Nauczyciel, według mojej koncepcji, ma być pewnego rodzaju kierownikiem „obszaru”, na 
którym działa. Najważniejszym zadaniem stojącym przede mną jest motywowanie 
i wspomaganie nauczycieli w dalszym rozwoju zawodowym. Będę wspierał każdą inicjatywę 
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pisz cytat z dokumentu albo podsu-

mowanie interesującej kwestii. Pole 

tekstowe można umieścić w dowol-

nym miejscu w dokumencie. Użyj karty 

Narzędzia pól tekstowych, aby zmienić 

formatowanie pola tekstowego cyta-

tu.] 

zmierzającą do podniesienia kwalifikacji. Bardzo zależy mi na tym, aby w naszej szkole uczyli 
nauczyciele otwarci na zmiany, twórczy, sukcesywnie doskonalący się i mający przekonanie 
co do słuszności tych przedsięwzięć. Nauczyciel powinien być przyjacielem i doradcą, a nie 
osobą autorytarną. Powinien on zarówno przekazywać wiedzę i  umiejętności, jaki i plano-
wać proces indywidualnego uczenia się.  
Szkoła rozwinie się tak daleko, jak ludzie, którzy są w niej zatrudnieni. To prawo, które rządzi 
każdą organizacją, w tym również szkołą. 
Zamiast zakończenia kilka priorytetów: 

 dostrzeganie w każdym uczniu jego ukrytych zdolności, rozwijanie i umacnianie jego 
wiary w siebie, 

 utrzymanie i permanentne podnoszenie wysokiego standardu liceum,  

 zwiększenie liczby oddziałów poprzez dobrze prowadzoną politykę promocyjną, 

 inspirowanie do twórczego rozwoju nauczycieli i uczniów,  

 zapewnienie uczniom autentycznego poczucia bezpieczeństwa,  

 polepszanie bazy dydaktycznej szkoły. 
Robert Dębski, dyrektor liceum 

 
 
 

Coś się kończy, coś zaczyna, czyli pożegnanie ze szkołą  

pani Dyrektor, Zofii Krępy 

      

         Wrześniowy piątek ubiegłego roku był ważnym dniem dla społeczności naszego Liceum. 

Ważnym zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Uro-

czysty apel rozpoczął się bowiem ślubowaniem klas 

pierwszych. Od tej pory stali się oni pełnoprawnymi 

uczniami naszego Liceum, świadomymi zarówno 

swoich praw jak i obowiązków. Życzenia wszech-

stronnego rozwoju talentów złożył pierwszakom 

pan Dyrektor, Robert Dębski. Kilka ciepłych słów do 

młodszych koleżanek i kolegów skierowała także przewodnicząca Szkolnej Rady Uczniow-

skiej, Krysia Krzywdzińska. 

    Po części oficjalnej nastąpiła chwila pożegnania dotychczasowej pani Dyrektor, Zofii Krępy. 

Obecny pan Dyrektor w swoim wystąpieniu nawiązał do słów przysięgi składanej przez 

uczniów klas pierwszych i obiecał kontynuację tego dziedzictwa, które pozostawia po sobie 

odchodząca na emeryturę pani Dyrektor. Następnie przyszła pora na pożegnanie z kadrą 

nauczycielską. Prof. Anna Dudek przestawiła, jakże bogatą w sukcesy i osiągnięcia, drogę 

zawodową bohaterki uroczystości, nie tylko zasłużonego dla Szkoły Dyrektora, ale także pe-

dagoga i wychowawcę.                                                                      

 Nie zabrakło i chwil zabawnych. W satyryczny sposób prof. Jadwiga Wolska przedsta-

wiła udręki towarzyszące codziennej pracy dyrektora, których symbolem stał się budzik prze-

kazany w ręce… następcy pani Dyrektor. Słowa uznania padły także z ust przedstawicieli pra-

cowników obsługi, byłych i obecnych członków Rady Rodziców oraz młodzieży.      

Zebrani poznali także dowcipnie i z polotem przedstawioną  historię pewnej przyjaźni.  Moż-

na by ją zatytułować:  "Jak Ela (prof. Elżbieta Wójcik - długoletni zastępca pani Dyrektor) 

zdobyła Przyjaciela"  (w osobie pani Dyrektor).                                                        

Kolejnym mówcą był prof. Bogdan Lorenz, który przedstawił nowej emerytce uroki życia 

wolnego od obowiązków związanych z pracą zawodową. Jednak scenka zaprezentowana 
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przez młodzież, której tematem było życie emeryta, przeczyła optymistycznej wizji  pana 

Bogdana.                                                               

Na spotkaniu pojawili się także niespodziewany gość – w osobie Patrona naszej Szkoły, czyli 

sam Stefan Żeromski. I ona żałował rozstania. Chwile wzruszenia łagodziła jednak muzyka. 

Piękne piosenki wykonane przez solistkę, absolwentkę naszej szkoły, Ewę Zachwieję dawały 

nadzieję na przyszłość, bo przecież: "ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy…".  

Klimat imprezy budowały piosenki w wykonaniu szkolnego chórku, solistek i zespołu kiero-

wanego przez panią  Ewę Zachwieję, długoletniego pedagoga także w naszym Liceum. 

 Na zakończenie głos zabrała pani Dyrektor. Opanowawszy wcześniejsze wzruszenie, 

 przypomniała rolę, jaką w jej życiu odegrał przypadek, dodajmy szczęśliwy. To on kazał jej 

zmieniać marzenia,  miejsca,  ale pozostawać wiernym i lojalnym wobec ludzi. Stąd tak wiele 

serdeczności i kwiatów na pożegnalnym spotkaniu.  

Nasze liceum po raz kolejny zwycięzcą konkursu "Solidarna Szkoła"! 

     

                          Od 5. lat Fundacja Św. Mikołaja realizuje 

program  pomocy najbardziej zaangażowa-

nym i najzdolniejszym uczniom poprzez fun-

dowanie stypendiów i budowanie odpowie-

dzialności za młodych ludzi w lokalnych spo-

łecznościach. Program Stypendia św. Mikoła-

ja zakłada zapraszanie szkół do samodzielne-

go zbierania funduszy, a jednym z jego ele-

mentów jest Konkurs Solidarna Szkoła. Ce-

lem konkursu jest uhonorowanie szkół, które 

samodzielnie zbiorą najwięcej funduszy na 

rzecz stypendiów dla uczniów w swojej placówce. W 2012 roku zwyciężyliśmy w I edycji kon-

kursu. W tegorocznej wzięło udział 60 szkół, które łącznie zebrały 90,6 tys. zł. Wszystkie szko-

ły podzielono na 4 kategorie. W kategorii nr 2: szkoły ponadgimnazjalne w miejscowościach 

poniżej 20 tys. mieszkańców, po zaciętej walce znów zwyciężyło nasze Liceum! Uzbieraliśmy 

kwotę 7 938,0 zł. To imponująca suma (najwyższa ze wszystkich szkół we wszystkich 4 kate-

goriach), na którą złożyło się szereg działań młodzieży i koordynatora stypendiów, pani Elż-

biety Wójcik. Na szczególne podziękowania zasłużył również ksiądz Janusz Pabian. Dzięki 

niemu uzyskaliśmy zgodę Kurii na przeprowadzenie zbiórek w  parafiach, z których pochodzą 

nasi uczniowie. Dziękujemy również rodzicom, którzy hojnie obdarowali nas po obejrzeniu 

przedstawienia jasełkowego licealistów. Do wspólnej skarbonki dorzucili się też nasi byli ab-

solwenci odwiedzający szkołę podczas obchodów 70-lecia oraz sami uczniowie, którzy zbie-

rali pieniądze 6 grudnia w ramach akcji "Zostań św. Mikołajem!" oraz przekazali na ten cel 

prowizję ze sprzedaży zdjęć w szkole. W nagrodę otrzymaliśmy tytuł "Solidarnej Szkoły 

2015", nagrody rzeczowe w postaci biletów wstępu do obiektów muzealnych oraz czek go-

tówkowy na sumę 1250 zł. W naszym imieniu nagrodę odbierała dość spora delegacja mło-

dzieży wraz z panem dyrektorem Robertem Dębskim oraz koordynatorka programu, panią 
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Elżbietą Wójcik. W składzie uczniowskiej delegacji znaleźli się stypendyści Fundacji oraz ak-

tywni działacze Szkolnej Rady Uczniowskiej. Tegorocznej Gali Solidarnej Szkoły przyświecała 

niecodzienna oprawa. Uroczystość odbywała się w Pałacu w Wilanowie, w obecno-

ści Honorowego Patrona Gali, Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Do-

datkową atrakcją była obecność członków zespołu Pectus i ich zaimprowizowany na żywo 

występ. 

Elżbieta Wójcik, koordynator programu 

Fundacja Św. Mikołaja dla naszych uczniów…  

 

Iwona Polak i Elżbieta Faltyn z kl. 3a są uczestnicz-

kami Akademii Liderów 

    Gdy inni rozkoszowali się wolnością wakacji, Iwona i Ela uczestniczyły w obozie szko-

leniowym w Białobrzegach. Został on zorganizowany z inicjatywy Fundacji Św. Mikołaja 

i miał ma na celu zachęcić młodych ludzi do aktywności na rzecz środowiska.  

Tegoroczni stypendyści Fundacji Św. Mikołaja 

        W roku szkolnym 2015/16 po raz piąty wręczyliśmy dyplomy stypendystom Fundacji Św. 

Mikołaja. W tym roku stypendia w wysokości 2 - 2,5 tys. złotych otrzymali: Szymon Mastals- 

ki z klasy Ia, Monika Knapczyk oraz Michał Cepuch z klasy IIa. 

Licząc od początku działalności Fundacji w naszej szkole, udało nam się zgromadzić środki na 

poczet 19 stypendiów. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji 

pozyskiwania pieniędzy na pomoc zdolnym i angażującym się w życie społeczne szkoły i śro-

dowiska uczniom. Tegorocznym stypendystom gratulujemy i życzymy satysfakcji z uzyskanej 

nagrody. Serdeczne gratulacje składamy również rodzicom uczniów. 

 

Sukcesy naukowe 

     

            Uczennica klasy 3a, Iwona Polak została finalistką III Małopolskiego Dyktanda Niepodle-

głościowego "Po polsku o historii"! Świetnie napisała w 

październiku 2015 r. trudny test ortograficzny w Nowym 

Targu i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. 

Tym samym znalazła się w gronie 38 finalistów z całej 

Małopolski.  Iwona jest uczennicą polonistki,  pani  Anto-

niny Morawczyńskiej. Gratulujemy sukcesu! 

     W listopadzie ubiegłego roku podczas akademii w 

Auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyło  

uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Mini-

strów na rok szkolny 2015/2016. Swoją obecnością za-

szczycili przybyłych: Rektor UP Kraków, prof. dr hab. 

Michał Śliwa, Marszałek Województwa Małopolskiego, pan Jerzy Miller, Małopolski Kurator 

Oświaty, pan Aleksander Palczewski.. Wśród stypendystów Prezesa Rady Ministrów znalazł 

się Paweł Ubik, uczeń naszego Liceum. Dokument potwierdzający stypendium odebrał z rąk 
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Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego. Pan kurator podziękował i po-

gratulował "najlepszym z najlepszych".  

     

                           Po raz kolejny nasi uczniowie biorą udział w Olimpiadzie Teologii 

Katolickiej. W etapie szkolnym  XXVI Olimpiady Teologii Katolic-

kiej Łowicz 2016 uczestniczyło 17.XI. 2015 r. pięciu uczniów.  Przygo-

towując się do olimpiady uczniowie zgłębiali temat: Święty Jan Pa-

weł II – wychowawca młodego pokolenia. Do etapu diecezjalnego, 

który będzie miał miejsce w Tarnowie 13 .01.2016 r.,  prze-

szedł Michał Cepuch uczeń klasy II a. 

  

  Udział w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH na trwale wpisał 

się w tradycje naszej szkoły. To dobry sposób na zdobycie indeksu 

jeszcze przed maturą. Miło nam donieść, że Rafał Bodziuch, Jakub 

Pałka, Iwona Polak i Paweł Ubik znaleźli się w gronie osób, które 

przeszły do drugiego etapu Olimpiady.  Dziedziną, którą wszyscy wybrali jest matematyka. 

Dodajmy, że tak jak w latach poprzednich,  opiekunem startujących jest pan Ludwik Hebda, 

nauczyciel matematyki i fizyki. 

    5. grudnia odbył się finałowy etap Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS, pod ha-
słem „Nie daj szansy AIDS”. W konkursie udział wzięło 73 uczniów z 27 gimnazjów. Uczestni-
cy etapu finałowego zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych spośród 264 uczestników 
etapów szkolnych. Uczennica kl. II G Oliwia Smolarska została wyróżniona. 

Uczymy się świadomego udziału w demokratycznych procedurach 

    We wrześniu ubiegłego roku, w ramach lekcji obywatelskiej,  zorganizowaliśmy referen-

dum w szkole, na wzór tego prawdziwego z 6. września. Były karty z referendalnymi pyta-

niami, lokal wyborczy z urną i 176  głosujących uczniów (gimnazjum i liceum) wraz z nauczy-

cielami.                                                    

Nasza szkoła wzięła także udział w projekcie "Młodzi głosują". Wszystko zaczęło się  od lekcji 

demokracji, przeprowadzonej w dniu 15 października. Był to jeden z elementów projektu. 

Koordynatorami akcji byli: Rafał Kozielec i Krystian Piszczek wraz z uczniami klasy 2b. Przy 

pomocy  krótkiego filmiku, wyjaśnili swoim rówieśnikom, jakie są kompetencje Sejmu i Sena-

tu, ich organy oraz funkcje. Wskazali także na to, jak ważny jest udział w wyborach i odda-

wany w nich głos. Kolejnym krokiem była symulacja wyborów parlamentarnych, która odbyła 

się w naszej szkole 19 października 2015 r. 

Pamiętamy o lokalnych bohaterach II wojny światowej 

    Z inicjatywy uczniów naszego Liceum, na wniosek dyrektora, Burmistrz Miasta i Gminy 

Szczawnica dnia 28 października 2015 roku przekazał patronat nad Miejscem Pamięci Naro-

dowej. Następnego dnia, na podstawie porozumienia z Panam Markiem Misztalem Prezesem 

Oddziału Pienińskim PTTK w Szczawnicy i Dyrektorem Publicznego Gimnazjum Sebastianem 

Walosczykiem, nasze Liceum objęło wspólnym Patronatem Miejsce Pamięci Narodowej – 

grobowiec 5. żołnierzy Armii Krajowej - partyzantów poległych dnia 21. 02. 1944 roku na 
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Przysłopie. Jest to miejsce pamięci o wszystkich poległych za Ojczyznę w walce 

z hitlerowskim okupantem. 

 

Dotknąć historii, niezwykłe spotkanie z kpt. Jerzym Widejko 

    W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości na sali gimnastycznej naszego Liceum 

miał miejsce uroczysty apel. Z tej okazji gościliśmy ktp. Jerzego Widejkę, najmłodszego człon-

ka AK Okręgu Wieleńskiego. Pan kapitan przebył długą i tragiczna 

drogę, której celem była nie- podległość naszej Ojczyzny. W 

interesującej gawędzi historycz- nej, przeplatanej humorystycz-

nymi anegdotami, poznaliśmy dzieje żołnierzy AK, zobaczyli-

śmy zainscenizowaną przysięgę partyzantów, poznając w ten sposób historię II wojny świa-

towej. Żegnaliśmy pana Jerzego gromkimi brawami, okazując w ten sposób szacunek dla 

świadka, jakże czasami tragicznej, historii naszego kraju. 

 
Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli działania profilaktyczne w naszej szkole 

    W dniu 21.09.2015 r. uczniowie klas II a i III b wzięli udział w 

programie profilaktycznym "KOREKTA",  którego celem było 

obniżenie wśród uczniów tendencji do podejmowania ryzykow-

nych zachowań alkoholowych generowanych przez grupę oraz 

wzmocnienie wśród uczestników odpowiedzialnych zachowań 

związanych z piciem. Program posiada rekomendację PARPA i 

został sfinansowany ze środków w ramach projektu "Razem 

Bezpieczniej w Szkołach Powiatu Nowotarskiego", realizowa-

nego w naszej szkole.                           

W dniu 25.09.2015 r odbył się festyn profilaktyczny pt. "Kocham wolność". Festyn został zor-

ganizowany przez nasze Liceum i Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n. D.  w 

ramach podsumowania projektu "Razem Bezpieczniej w Szkołach Powiatu Nowotarskiego". 

Niesprzyjająca w tym dniu pogoda zmusiła nas do przeniesienia całej  imprezy z malownicze-

go Amfiteatru "Pod Wierzbą" do Remizy OSP. Odbyły się tam wszystkie zaplanowane koncer-

ty, w tym spotkanie z zaproszonym zespołem "RYMcerze". Dodatkową atrakcją była możli-

wość skorzystania  z alkogogli i próby przejścia przez tor przeszkód. Bogaci w nowe doświad-

czenia kontynuujemy realizację naszego projektu i będziemy informować wszystkich o jego 

postępach. Z tego miejsca pragniemy teraz podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do 

organizacji festynu tj. zaprzyjaźnionej szkole, zaangażowanej młodzieży, dyrekcjom, nauczy-

cielom i wychowawcom oraz GCK i OSP w Krościenku n. D.      

 W dniu 26.10.2015 r. gościliśmy w naszej szkole p. Dobromira Makowskiego nauczy-

ciela wychowania fizycznego, oraz pedagoga. Założyciela " Centrum Młodzieżowego", funda-

cji "Młodzi dla Młodych", prezentera w programie TVP 1 - Raj, współorganizatora imprezy 

młodzieżowej "Festiwal Praski". Młodzież naszej szkoły wzięła udział w projekcie jego autor-

stwa "RapPedagogia". Projekt ten oparty jest na muzyce Hip Hop, elementach profilaktyki 

oraz inspirowany przeszłym życiem autora i wykonawcy. Ciekawy program i niezwykła postać 

autora zaowocowały wysoką frekwencją i uwagą młodzieży.  

            Pedagog szkolny, Małgorzata Forszpaniak 
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"Dzień Pierwszej Pomocy Przedmedycznej" w naszej szkole 

 

    Środa, 4 listopada, upłynęła w naszym Liceum pod hasłem: "Dzień Pierwszej Pomocy Przedme-

dycznej". Tego dnia każda klasa wzięła udział w blisko godzinnych szkoleniach z zakresu pierwszej 

pomocy prowadzonych przez pracowników firmy PREMED z Jasła. Są to wysoko wykwalifikowani 

specjaliści w tej dziedzinie: Piotr Szurek - dyplomowany Ratownik Medyczny, Absolwent Medycznej 

Szkoły Policealnej w Jaśle, kierunek – Ratownik Medyczny oraz Akademii Medycznej w Bydgoszczy, 

specjalność – Ratownictwo Medyczne, pracownik Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunko-

wego w Krośnie, wykładowca w Medycznej Szkole Policealnej w Jaśle, ratownik GOPR Grupy Krynic-

kiej, oraz Rafał Jakubowicz - pielęgniarz, Ratownik Medyczny Samodzielnego Publicznego Pogotowia 

Ratunkowego w Krośnie, ratownik GOPR Grupy Bieszczadzkiej. 

 

Matura to nie bzdura, czyli cykl spotkań z ciekawymi ludźmi 

Przemyślany, różnorodny dobór osób, które spotkają się z matu-

rzystami, powinien mieć działanie motywujące. Zewnętrzny im-

puls w postaci spotkania z osobami, które EDUKACJI zawdzięczają 

swój zawodowy sukces, powodzenie życiowe, może przełożyć się 

na motywację wewnętrzną uczniów. Goście, na podstawie wła-

snych doświadczeń przedstawią  różne własne sposoby, które ich 

motywowały i motywują do działania.  

    We wtorek 29 września w szkole odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu MATURA TO NIE BZDURA - 

zainicjowane przez wychowawców klas 3 i dyrektora, by pokazać uczniom klas trzecich, co może dać 

dobrze zdana matura oraz dobry wybór studiów.       

 W ramach cyklu odbyły się spotkania z:  absolwentem naszego Liceum, panem Jackiem Gac-

kiem,  sędzią  Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, z Piotrem Mędrakiem, aktorem, reżyse-

rem teatralnym, panią Agnieszką Pietruszką, menagerem, dyrektorem Dworku Gościnnego w 

Szczawnicy, Olgą  Ciężkowską-Goryl, absolwentką naszej szkoły, obecnie panią  inżynier nadzorującą 

zespół obsługujący jeden z reaktorów w Chooz (Francja), ks. Zygmuntem Frączkiem, który prze kilka-

naście lat pracował jako duszpasterz w Anglii. 

                                     

                                SPORT 

     

 

    W rozgrywkach szachowych przeprowadzonych we wrześniu  w Zespole Szkół i Placówek w Kro-

ścienku odnieśliśmy spektakularne zwycięstwo.  Na zawodnicy zajęli  1. miejsce drużynowo i indywi-

dualne: w kategorii dziewcząt -  Justyna Węglarz z kl. 1b, w kategorii chłopców- Dawid Zygar z kl. 3a. 

Nasi reprezentanci będą  teraz grać w zawodach powiatowych. 
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Iwona Polak mistrzynią powiatu w biegach przełajowych 

 

     Iwona Polak w świetnym stylu wywalczyła złoto w biegu na 1000 metrów, podczas Powia-

towych Indywidualnych Biegów Przełajowych na lotnisku w Nowym Targu. Nasza zawodnicz-

ka ze znakomitym czasem nie dała szans konkurencji. Tym samym z najwyższego miejsca 

podium wywalczyła awans do zawodów wojewódzkich. Bardzo dobry bieg rozegrał również 

w kategorii męskiej Rafał Bodziuch, który w biegu na 1500 metrów zajął 3. miejsce, tym sa-

mym zapewniając sobie również awans do zawodów na szczeblu wyższej rangi. Pochwała 

należy się także pierwszoklasistom, którzy ukończyli zawody zaraz za miejscami dającymi 

awans do zawodów wojewódzkich. 

    Iwona podobny sukces odniosła w VI Szczawnickim Masowym Biegu Niepodległości, który 
rozegrano 11 listopada 2015 r. na szczawnickiej promenadzie. Wybiegała w nim złoty medal! 
Gratulujemy. 

Jarosław Zaziąbło mistrzem powiatu w pływaniu  stylem grzbietowym 

    W dniu 14.12.2015 roku na pływalni miejskiej w Nowym Targu odbyła się Licealiada w 
pływaniu indywidualnym oraz drużynowym. Zawody były rozgrywane na dystansie 50 me-
trów w stylach klasycznym, grzbietowym, delfinem oraz dowolnym. Najlepszy wynik z naszej 
szkoły uzyskał Jarosław Zaziąbło, który zajął 1 miejsce stylem grzbietowym.  Świetnie spisa-
ła się nasza sztafeta, która zajęła 2 miejsce zostając wicemistrzami powiatu nowotarskiego. 
Skład sztafety: Szymon Mastalski, Michał Wolski, Jarosław Zaziąbło, Rafał Bodziuch, Filip No-
wak, Filip Hebda, Filip Sarata i Krystian Piszczek. Serdecznie gratulujemy. 

Dominik Kozielec Szachowym Arcymistrzem Szkoły! 

 

       W rozegranym dzisiaj  w bibliotece XI Turnieju Szachowym im. Grzegorza Kaźmierskiego 

wzięło udział czterech miłośników królewskiej gry. Byli to: Łukasz z kl. 2a Salamon, Dominik 

Kozielec, Rafał Kozielec z kl. 2b i Michał Węglarz z kl. 2a. Rozgrywki przeprowadzono według 

zasady "każdy z każdym". Po zaciętych i długotrwałych bojach Szachowym Arcymistrzem 

Szkoły w roku 2016 został Dominik Kozielec, Mistrzem  Rafał Kozielec  a Wicemistrzem  Szko-

ły Michał Węglarz. 

Szkoła społecznej wrażliwości 

Mała zakrętka - duża pomoc. Zbieramy na  rehabilitację Wojtusia Sobierskiego 

    Zachęcamy wszystkich uczniów do zbierania: nakrętek po 

płynach, napojach, sokach, chemii gospodarczej, a także 

innych elementów plastikowych z oznaczeniami kodu recy-

klingu: PP, PE, PEHD, PELD, na rehabilitację dla Wojtusia 

Sobierskiego. Wojtuś to pięcioletni chłopczyk z  mózgowym 

porażeniem dziecięcym i znacznym niedosłuchem. 
    Szkolne koło PCK, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowało zbiórkę drobnych mo-

net [od 1grosza do 5 zł] w ramach ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza”. Trwała ona od 26 li-

stopada do 7 grudnia.  Na usypaną górę pieniędzy złożyło się 7742 monety o łącznej wartości 
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316,67 zł. Najwięcej groszy zgromadziła klasa 1A. Gratulujemy! Pieniądze trafią na konto 

Towarzystwa Nasz Dom, które prowadzi kilka domów dziecka.                                                 

      Do naszego liceum 9. grudnia znowu zawitała ekipa Świętego Mikołaja. Tym razem jednak 

pomocnicy "świętego" nie rozdawali słodyczy, tylko zbierali do skarbonek wolne datki od 

swoich kolegów i koleżanek, które zasilą fundusz stypendialny w naszej szkole. Akcję prze-

prowadzamy po raz drugi. Zbiórkę poprzedziła kampania informacyjna, do której plakaty 

przygotowali nasi młodsi koledzy z VI Gimnazjum MCE. Dzięki! Wszystkim, którzy włączyli się 

do tej pożytecznej zabawy składamy serdeczne podziękowania! Zebrano 286 zł. 

    Już po raz 24 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W 

tym roku 16. wolontariuszy kwestowało w Krościenku i okolicz-

nych miejscowościach (Szczawnica, Jaworki, Grywałd i Hałuszo-

wa). Niestraszne były im deszcz ze śniegiem i przenikliwe zimno, cie-

pło ubrani, rozgrzani byli radością płynącą z pomagania innym i świa-

domością, że uczestniczą w czymś wyjątkowym. Naszymi wolontariu-

szami byli: Klaudia Gruca, Olga Gumulak, Agata Hendel, Magda Hen-

del, Dominik Hendel, Mariola Jankowska, Monika Knapczyk, Krystyna Krzywdzińska, Aleksandra 

Lewoniec, Szymon Mastalski, Paulina Nowak, Jakub Pałka, Martyna Polaczyk, Piotr Poremba, Nata-

lia Salamon, Olga Starościak i Barbara Wójcik. Wszystkim raz jeszcze bardzo dziękujemy!    

   Po raz pierwszy byliśmy wolontariuszami nowotarskiego sztabu WOŚP, dlate-

go też nie liczyliśmy osobiście zebranych pieniędzy. Sztab policzył zawartość puszek i okazało się, że 

nasi uczniowie zebrali 5745 zł, a rekordzistka, Natalia Salamon 1350 zł! Gratulujemy i jesteśmy dum-

ni z Waszych otwartych serc! Dla jednych 24 Finał był dopiero pierwszą zbiórką, dla niektórych drugą, 

trzecią… Myślę jednak, że dla nikogo nie była to ostatnia zbiórka. Przecież GRAMY DO KOŃCA ŚWIA-

TA I O JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ!          

                                                      Urszula Waksmundzka, opiekun Szkolnego Koła PCK 

Odwiedziny w Przytulisku św. Alberta  w Grywałdzie 

    W poniedziałek, 21 grudnia 2015 r. uczniowie klasy I a i I b  spotkali się z podopiecznymi 

Sióstr Albertynek w Grywałdzie.  Przedstawienie Jasełek i wspólne kolędowanie zaowocowa-

ło Bożonarodzeniową atmosferą. Na koniec uczniowie podopiecznym  i Siostrom  Albertyn-

kom złożyli życzenia i ofiarowali drobne upominki zebrane w czasie szkolnej akcji "Paczuszka 

dla staruszka".   

Ks. Janusz Pabian 

Klasa II b odwiedziła podopiecznych ośrodka dla niepełnosprawnych w Krościenku 

    Wszystkie dzieci są nasze - z tym przesłaniem klasa II b odwiedziła ośrodek dla niepełno-

sprawnych w Krościenku. Z paczką prezentów - słodkości udała się na spotkanie opłatkowe 

do dzieci z ośrodka. Zastaliśmy piątkę wychowanków, gdyż resztę, niestety, dopadła choro-

ba. Naszą klasę przyjęto w wielkim oczekiwaniu i z pogodą ducha.  Ze śpiewem na ustach - z 

polskimi kolędami - weszliśmy do sali, gdzie podopieczni tworzyli piękne anioły. Wspólnie 

pokolędowaliśmy. Dyrektor ośrodka, pani Joanna Sokołowska w imieniu swoich wychowan-

ków podziękowała za spontaniczny dar serca. Do podziękowań dołączyła  dyplom i...  garść 

słodyczy. 
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Dzieci czekają na kolejne  spotkanie z naszą klasą, które nastąpi już w okresie poprzedzają-

cym Wielkanoc. My również czekamy.       

                 Klasa II B 

Varia [różne rzeczy, rozmaitości] 

"Nie zginie żadne Twoje słowo" - Stefanie Żeromski! 

    W czwartek, 3. grudnia odbyła się ważna dla naszej społeczności szkolnej 

uroczystość – świętowaliśmy Dzień Patrona. W święcie tym wzięli udział, 

oprócz byłych i obecnych nauczycieli i pracowników szkoły, przedstawiciele 

władz samorządowych miejscowości, z których pochodzą nasi uczniowie – 

ze Szczawnicy, Krościenka i Ochotnicy Dolnej. W części oficjalnej Dyrektor 

szkoły wręczył pamiątkowe medale ,,Przyjaciela Szkoły”  Burmistrzowi Mia-

sta i Gminy Szczawnica, Panu Grzegorzowi Niezgodzie oraz Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna, Panu 

Stanisławowi Jurkowskiemu. Sportowcy naszej szkoły otrzymali od samorządowców komplety stro-

jów sportowych.           

 Po części oficjalnej widzów zachwycił program artystyczny, na który złożyły się urywki wspo-

mnień córki pisarza, Moniki Żeromskiej, przeplecione fragmentami z jego dzienników i świetnie ode-

granymi scenkami z najważniejszych utworów  Patrona naszej szkoły.    

 Uczniowie LO wraz z innymi przygotowują się do ŚDM Kraków 2016

 W ramach przygotowań do tegorocznej imprezy w  zorganizowano Międzyszkolny Konkurs 

Plastyczno-fotograficzny z Logo Światowych Dni Młodzieży w tle. W Ochotnicy Górnej w 23.10.2015 r. 

odbyło się spotkanie młodzieży przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r., 

w którym uczestniczyli również uczniowie LO.  W programie spotkania była wspólna modlitwa różań-

cowa, konferencja wygłoszona przez ks. Bogdana Stelmacha, śpiew i integracja przy drożdżówce. 

Spotkaniu towarzyszyła młodzieży radość i entuzjazm.       

 W ostatni poniedziałek, 2 listopada, mieliśmy okazję współtworzyć audycję Góra Synaj w 

radiu RDN Małopolska w Tarnowie. Audycja jest tworzona przez młodzież w ramach przygotowań do 

ŚDM w Krakowie w 2016 r. Prowadzona jest przez Kamilę Kaczmarczyk i transmitowana na żywo w 

każdy poniedziałek o godz. 20.30 w radiu RDN i radiu Synaj.  Wraz z przedstawicielami młodzieży z 

Kamienicy, Starego Sącza i Piwnicznej relacjonowaliśmy wydarzenia i inicjatywy podejmowane w 

naszym regionie przed Światowymi Dniami Młodzieży.  W Sromowcach Niżnych w 20.11.2015 r. od-

było się spotkanie młodzieży przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r., w 

którym uczestniczyli również uczniowie LO.  Wpatrując się w postać bł. Karoliny Kózka i św. Jana Paw-

ła II zastanawialiśmy się, jak odpowiedzialnie przeżyć młodość i przygotować się do dorosłego życia.         

Koordynator organizacji ŚDM Kraków 2016 ks. Janusz Pabian 

      Z okazji Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych,  które przypada w październiku,  

biblioteka szkolna przygotowała dla miłośników czytania z liceum i gimnazjum  Konkurs Czy-

telniczy Eureka, czyli odkrywanie bibliotecznych skarbów. Zorganizowano również wyjazd 

na 19. Targi  Książki w Krakowie i  Travenalia, czyli spotkaniu  podróżników z całej Polski w 

auli  Auditorium Maximum UJ. 
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                        Najlepsi czytelnicy 

 

 

      Bartosz Gabryś kl. 1G             30 wypożyczeń          Sabina Machała          kl. 3b   10 wypożyczeń 

      Anna Sinkiewicz kl. 1G          28 wypożyczeń           Aleksandra Wolska     kl. 3b   10 wypożyczeń 

      Michał Zachwieja kl. 1G       27 wypożyczeń            Karol Wolski                kl. 1G    9 wypożyczeń 

 

Nasi prymusi 

                      Imię, nazwisko               Klasa Średnia                
    

Michał Kwaśniowski       IA                 5.08                                                

Joanna Zachwieja                  4,85                                   

Kinga Słowik                                                  4,76 

 

Iwona Polak                  IIIa                    4,9                                                                

Paweł Ubik                                               4,9                                                                                        

Elżbieta Faltyn                                         4,7 

 

Prywatne Gimnazjum             

   Hubert  Ptak           IG                    4,93        

Anna  Sinkiewicz      4,93 

    

Oliwia Smolarska        IIG                   5,2                           

Alina Węglarz                                       4,9                             

Aleksandra Ciesielka                           4,9                                    

Dominik Zabrzeski                               4,8                             

Krzysztof Zachwieja                            4,7  

  

Dominika  Drążek   IIIG    5,0                          

 

                                                 

 

 

   

              

 

 


