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1% podatku dla najzdolniejszych z naszego liceum!

W numerze m.in.:

Liceum Ogólnokształcące w Krościenku znalazło się w gronie ponad stu szkół z całej Polski, które
przystąpiły w sierpniu ubiegłego roku do programu stypendialnego „Solidarni”. Jego celem jest
zbiórka pieniędzy na stypendia dla bardzo zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa
uniemożliwia dalszą edukację, rozwijanie talentów i umiejętności. Prośba o finansowe wsparcie
jest skierowana do wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów „Pienińskiej Sorbony”,
jak zwykli mawiać o liceum jej byli uczniowie. Absolwenci fundując stypendium w swojej dawnej
szkole, dają ich obecnym uczniom niezwykle ważną szansę – na dalszą edukację i spełnienie marzeń.
Pieniądze można wpłacać na konto szkoły założone i prowadzone przez Fundację Świętego
Mikołaja. Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja
Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno
Numer konta 14 1090 0004 9149 0000 0000 0029
Tytułem:
Darowizna na stypendia w szkole
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Krościenko nad Dunajcem, 34-450 Krościenko n. D., ul. Zdrojowa 11
Można także dokonać wpłaty przez Internet:
http://solidarni.org.pl/index.php/sol_site/przekazy/info/25990/-1
Po obliczeniu i wpisaniu sumy 1% podatku, w odpowiedniej rubryce należy wpisać:
Fundacja Świętego Mikołaja KRS 0000126602
W rubryce: informacje uzupełniające (cel szczegółowy) wpisujemy
konta 14 1090 0004 9149 0000 0000 0029

Numer

Kryteria przyznania stypendium to: dochód na osobę w rodzinie, średnia z ocen z roku
poprzedzającego przyznanie stypendium, inne osiągnięcia oraz aktywność społeczno-kulturalna.

Klub Absolwenta
Drodzy absolwenci! Na naszej stronie internetowej planujemy otworzyć Klub Absolwenta.
Intencją jego powstania jest skupienie absolwentów wokół szkoły, podtrzymanie z nimi
kontaktu, tak by ich pamięć oraz zaangażowanie przerodziło się w stałe, trwałe relacje.
Zapraszamy Was do udziału w tym przedsięwzięciu. Przesyłajcie do nas krótkie informacje
na temat Waszych losów, jakie zdobyliście wykształcenie, co teraz robicie, gdzie mieszkacie
itp. Do Klubu zapraszamy wszystkich naszych absolwentów. Jeżeli macie ochotę, to
dołączcie też zdjęcie. Mam nadzieję, że wkrótce nasza zakładka będzie aktywna i będzie
można Was tam znaleźć. Pozdrawiam i jeszcze raz serdecznie zapraszam do Klubu.
Informacje należy wysyłać na adres: lo.kros@nowotarski.pl
E.Wójcik - wicedyrektor szkoły

Gdziekolwiek jesteś, absolwencie krościeńskiego liceum zapraszamy...
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Dla
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Powtórzony sukces!
Szkoła z maturą na 100%, tak można by nazwać krościeńskie liceum. Już po raz drugi z rzędu wszyscy uczniowie,
którzy przystąpili do tego egzaminu - zdali. Mimo wcześniejszych obaw związanych z matematyką, która po wielu
latach znów stała się obowiązkowa, dzięki ogromnemu wysiłkowi uczniów i nauczycieli nasza szkoła odniosła kolejny
sukces. Obrazują go poniższe tabele.
Zdawalność maturzystów LO Krościenko na tle kraju, województwa, powiatu

Zdawalność w %

Region
LO

OGÓŁEM

POLSKA

91%

81%

OKE KRAKÓW

90,3%

79,5%

MAŁOPOLSKIE

91,5%

82,2%

POW. NOWOTARSKI

88,1%

78,2%

LO KROŚCIENKO

99,0%

jeden uczeń nie przystąpił
do egz. ustnego

Wyniki absolwentów LO Krościenko z poszczególnych przedmiotów w skali staninowej

Przedmiot egzamin
pisemny

Poziom podstawowy
Średnia
w%

J. polski

63

Biologia

53

Chemia

-

Fizyka

-

Geografia

57

Historia

55

Matematyka

72

WOS

52

J. angielski

73

J.
niemiecki

74

Kraj

powyżej
średniej
powyżej
średniej

OKE

-

powyżej
średniej
powyżej
średniej

Poziom rozszerzony
Średnia
w%
69
50
43

-

59

powyżej
średniej
średnia

powyżej
średniej
średnia

wysoki

wysoki

powyżej
średniej
powyżej
średniej

powyżej
średniej
bardzo
wysoki

wysoki

wysoki

57
62
44
59
67
-

Kraj

OKE

powyżej
średniej
poniżej
średniej
poniżej
średniej
poniżej
średniej
średnia

średnia

wysoki

powyżej
średniej
niski

poniżej
średniej
poniżej
średniej
poniżej
średniej
średnia

poniżej
średniej
powyżej
średniej
poniżej
średniej

powyżej
średniej
poniżej
średniej
-

Analizując losy naszych absolwentów można powiedzieć, że utrzymuje się bardzo wysokie zainteresowanie studiami
wyższymi (wybrało je 81% maturzystów), choć, w porównaniu z rokiem ubiegłym, zmieniły się proporcje. I tak: spadła o
14,2% popularność studiów dziennych na korzyść studiów zaocznych (wzrost o 6%). Słabnie natomiast zainteresowanie

szkołami policealnymi (spadek o 1,3%). Tylko nieliczni wybrali pobyt za granicą, w domu lub służbę w policji czy wojsku.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Katarzyny Sopaty z kl. 3a
Katarzyna Sopata dołączyła, jako trzynasta z kolei, do grona uczniów naszej
szkoły, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stało się to 15
grudnia 2010 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja
Nowodworskiego w Krakowie, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia
dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Warunkiem tego
wyróżnienia było uzyskanie w swojej szkole najwyższej średniej ocen za
wyniki w nauce lub wykazanie się szczególnymi uzdolnieniami w co
najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.
Stypendium Prezesa Rady ministrów otrzymało, wraz z Kasią, 350 uczniów
naszego województwa.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na edukacyjnych ścieżkach.

Kasia z Małopolskim Kuratorem Oświaty,
panem Aleksandrem Palczewskim

Olimpiady, projekty, konkursy…
Jedną z propozycji skierowanych do uczestników XXXVII Olimpiady
Geograficznej była realizacja Projektu trasy geoturystycznej. Uczennica
klasy IIc , Danuta Plewa poszła tym tropem i napisała pracę zatytułowaną:
„DIAMENTY PIENIN – walory przyrody nieożywionej – projekt trasy
geoturystycznej”. Zawarła w niej opis atrakcyjnej wycieczki rowerowej z
uwzględnieniem wielu znanych i nie znanych szerszemu gronu atrakcji
występujących w Pieninach. Trud się opłacił, bowiem praca Danuty
zyskała uznanie w oczach komisji , uzyskując 83 pkt. na 100. Dzięki temu
nasza uczennica zakwalifikowała się do drugiego etapu olimpiady.
Dodajmy, że konkurencja była duża, gdyż startowało 189 uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych Małopolski i Podkarpacia. Gratulujemy zarówno Danucie jak i jej opiekunce, prof. Wandzie
Mikołajczyk i życzymy jak najwyższej lokaty w drugim etapie, który odbędzie się już 12 (część pisemna) i 13 (część
ustna) lutego.
„Mieć wyobraźnię miłosierdzia” pod takim hasłem odbywały się eliminacje XXI Olimpiady Teologii Katolickiej. W
etapie szkolnym wzięło udział 15 uczniów. W etapie diecezjalnym, który się odobył 13 stycznia w auli Małopolskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie test kwalifikujący do etapu ogólnopolskiego pisało 118 osób ze szkół
ponadgimnazjalnych. Nasze liceum reprezentowali: Katarzyna Sopata z kl. 3a, Anna Opoka z kl. 2c oraz Stanisław
Ciesielka z kl. 3b.

Udział uczniów naszej szkoły w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” organizowanej
przez AGH w Krakowie nie budzi zdziwienia. Od kilku już lat ci, którzy chcą zostać studentami tej uczelni, z pominięciem
procedury rekrutacyjnej, chętnie korzystają ze stworzonej możliwości. Trzystopniowa olimpiada realizowana jest w
zakresie czterech przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii. W tym roku do drugiego
etapu z matematyki, ze świetnymi wynikami, przeszły: Sopata Katarzyna 99 pkt. [na 100], Kwak Weronika 96 pkt.,
Chrobak Edyta 89 pkt. Wszystkie z klasy 3a. Natomiast z fizyki do drugiego etapu zakwalifikowali się: Poręba Tobiasz88
pkt. Dancewicz Michał 79 pkt. Ciesielka Stanisław 77 pkt. z kl. 3b oraz Kwak Weronika 76 pkt. z kl. 3a. Gratulujemy i
życzymy zdobycia „diamentowych indeksów”.

Dnia 25 listopada 7 osób (Katarzyna Sopata, Anna Giblak, Agata Rozmus z kl. 3a, Roman Jankowski, Artur Faltyn z kl. 2b
oraz Danuta Plewa i Sylwia Regiec z kl. 2c) pisało test trwający 45 min., w ramach Ogólnopolskiego Konkursu
Geograficznego „Geo-Planeta”. Jest on adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych i ma na celu szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejscu i
znaczeniu Polski na świecie (zarówno w aspekcie gospodarczym, jak też terytorialnym).

W dniu 04.01.2011 odbył się w szkole I. etap Konkursu Języka Angielskiego organizowanego
przez Kolegium Języka Angielskiego w Zakopanem. W konkursie wzięło udział 26 uczniów. Do
drugiego etapu zakwalifikowała się Weronika Kwak z kl. 3a. Gratulujemy!

W bieżącym roku szkolnym 10 miłośników przeszłości z klasy 1c, z
rozszerzonym programem historii, uczestniczy w warsztatach „Człowiek w
historii – historia człowieka” zorganizowanych przez Wydział Historii i
Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w
Krakowie. Wyjazdy na te spotkania o charakterze
warsztatowowykładowym odbywały się dwa razy w miesiącu w sobotnie przedpołudnia. Uczniowie mieli okazję zapoznać się m.in. z
zagadkami zamku wawelskiego, historią krakowskich mumii czy rolą kobiet w staropolskim świecie. Do końca projektu
pozostały jeszcze dwa spotkania, w tym zwiedzanie nowo otwartego podziemnego muzeum na krakowskim Rynku.
Opiekunem grupy jest nauczyciel historii, pani Edyta Barnaś.

Niezwykła podróż… w czasie. Tak można by nazwać realizowany (z dużym powodzeniem, po raz drugi)
na lekcjach historii projekt pisania powieści podróżniczo-przygodowej z wątkami awanturniczymi…
Klasa druga c, poszła w ślady swoich starszych kolegów. Tym razem zmagała się z losami wspólnego
bohatera – Bartłomieja Diaza. Jego śladami podąża portugalski podróżnik – Diago Caro, biorący udział
w wyprawie z Lizbony do Kalikatu [Indie]. Droga prowadzi wzdłuż wybrzeży Afryki. Na bohatera i
członków jego załogi czyhają liczne zasadzki, czekają niezwykłe przygody, niespodzianki, nowe
znajomości… Jak poradzili sobie z tym trudnym zadaniem krościeńscy adepci pióra i edytorzy w jednej osobie można
będzie zobaczyć na specjalnej wystawie zorganizowanej w szkolnej bibliotece. Zapraszamy!

„Ludzie ludziom zgotowali ten los” – Historia nienawiści – antyjudaizm, antysemityzm – holocaust to temat projektu
realizowanego na lekcjach historii w klasie 3c. W formie pisemnej i w formie multimedialnych prezentacji młodzież w
dojrzały sposób przedstawiła różne przykłady ludobójstwa z czasu II. Wojny Światowej. Nie pominięto także
współczesności, w której mają miejsce podobne akty przemocy (Rwanda, Ghana czy Darfur).

Udział uczniów naszego liceum w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”, organizowanym przy współpracy
merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz
Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie, ma wieloletnią tradycję. Tegoroczny test,
do którego przystąpiło 16 miłośników historii odbył się 12 stycznia. Pytania dotyczyły najważniejszych, przełomowych
wydarzeń w historii Polski oraz w części opisowej - historii naszego Regionu. Wyniki zostaną ogłoszone w kwietniu.

Działalność Szkolnej Rady Uczniowskiej w I okresie roku szkolnego 2010/2011
Początek września - zorganizowanie kiermaszu używanych podręczników.
W październiku przygotowano akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączoną ze ślubowaniem i „otrzęsinami”
klas pierwszych.
W dniu 26 listopada zorganizowano wieczór wróżb połączony z zabawą andrzejkową. Gwarantem dobrej zabawy była
profesjonalna firma z DJ-em, zamówiona przez Szkolną Radę Uczniowską. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę.
Wybory nowej Szkolnej Rady Uczniowskiej i Rzecznika Praw Ucznia odbyły się 2 grudnia 2010 r. Wzięło w nich udział 166
uczniów klas pierwszych i drugich. Skład nowej Rady przestawia się następująco: Przewodnicząca: Gabriela Bejska kl.
IIb, Zastępca: Bożena Zacher kl. Ib, Skarbnik: Magdalena Nieć kl. IIa, Sekretarz: Michał Słowik kl. IIa, Rzecznikiem Praw
Ucznia został Miłosz Mastalski z kl. II a. Gratulujemy wyboru i życzymy wielu ciekawych i zrealizowanych pomysłów.

Propozycja dla najzdolniejszych
Od października ubiegłego roku na zajęcia z matematyki dojeżdżali do Nowym Targu
następujący uczniowie z naszego liceum: Dawid Biel, Edyta Chrobak, Monika Ciesielka,
Artur Faltyn, Mariusz Gabryś, Małgorzata Jankowska, Weronika Kwak, Jan Majerczak,
Katarzyna Sopata i Przemysław Wojtaszek. Zostali oni zakwalifikowani do udziału w
projekcie DiAMEnT, którego hasło brzmi: dostrzec i aktywizować możliwości, energię,
talenty.
Zajęcia odbywają się w grupach 10-20 osobowych i, oprócz matematyki, obejmują takie
przedmioty jak: język angielski, przedsiębiorczość i technologia informacyjnokomunikacyjna. Przewidywany czas realizacji projektu - dwa lata szkolne: 2010/11 i 2011/12. Forma: pięciogodzinne
spotkania raz w miesiącu, w sobotę.

Matematyka przez Internet?
Z inicjatywy nauczyciela matematyki, pana Wojciecha Ligasa, na stronie internetowej naszej szkoły
www.lokroscienko.nowotarski.pl utworzono swoistą platformę e-learningową. Otóż w linku: Matematyka dla
maturzystów uczniowie klas drugich i trzecich mogą znaleźć zarówno zadania, z różnych działów matematyki, jak i ich
rozwiązania. Pomysł ten cieszy się dużą popularnością wśród uczniów (około 800 odwiedzin), którzy mogą w ten sposób
doskonalić swoje matematyczne umiejętności.

Program pozwalający „zobaczyć” matematykę jest kolejną propozycją dla
uczniów, która pojawiła się na internetowej stronie szkoły. GeoGebra to
bezpłatne wieloplatformowe oprogramowanie służące do dynamicznej
wizualizacji problemów matematycznych. Służy on nauczycielom z całego
świata. Od szkoły podstawowej do poziomu uniwersyteckiego! GeoGebra łączy
geometrię, algebrę, tabele, grafikę, statystykę i analizę matematyczną w jednym
łatwym do użycia pakiecie. Aby ściągnąć ten program na domowy komputer
wystarczy skorzystać z poniższego adresu:
http://www.lokroscienko.nowotarski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=72:przydatnyprogram&catid=1:aktualnoci.

Przedsiębiorczość w praktyce
W ubiegłym roku szkolnym w projekcie Rekiny Przedsiębiorczości, współfinansowanym przez Unię Europejską, w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z naszego liceum
wystartowały dwie drużyny. Projekt jest skierowany do młodzieży ze
szkół ponadgimnazjalnych. Za pośrednictwem Szkolnej Internetowej Gry
Giełdowej młodzi ludzie uczą się inwestować otrzymane wirtualne 100
tys. zł. Zespoły uczestniczące w grze mają dostęp do giełdowych notowań
on-line. Swój kapitał mogą inwestować w akcje spółek giełdowych,
dokonywać transakcji krótkiej sprzedaży oraz zakładać lokaty bankowe.
Celem Gry jest osiągnięcie najwyższej stopy zwrotu z inwestycji. Kurs elearningowy ma nowoczesną i atrakcyjną formę samouczka
wzbogaconego o treści multimedialne, który w przystępny sposób
przekazuje wiedzę z zakresu rynku kapitałowego. Ponadto pozwala on na dzielenie się wiedzą i dyskusje merytoryczne
na forum internetowym i czacie. W ramach Kursu uczestnicy będą mogli się również zapoznać z terminologią giełdowofinansową w języku angielskim. Projekt realizowany będzie do dnia 30 czerwca 2012. To tej pory drużynę z naszej
szkoły, która wytrwała na palcu boju, stanowią: Gabriela Bejska i Justyna Lasek z kl. 2b. Swój zespół nazwały Krofrukty,
ponieważ uczą się j. rosyjskiego. Życzymy im takich decyzji na giełdowym rynku, aby z czasem można je nazwać
prawdziwymi rekinami przedsiębiorczości.
Gabriela i Justyna biorą także udział w międzynarodowych rozgrywkach Zarządzanie Firmą
JATITAN
(http://newtitan.ja.org/ ). W I. etapie konkurują ze sobą zespoły z Polski. Dodatkową trudność stanowi platforma
amerykańska, na której prowadzone są rozgrywki, oczywiście w języku angielskim. Opiekunem merytorycznym obu
projektów jest nauczyciel informatyki i przedsiębiorczości, pan Ryszard Postawka.

Dzień Patrona Szkoły – Stefana Żeromskiego
Dnia 16 grudnia społeczność szkolna, zgromadzona na sali gimnastycznej krościeńskiego liceum obchodziła po raz
kolejny Dzień Patrona - Stefana Żeromskiego. Wśród zaproszonych gości byli m.in. uczniowie najstarszych klas z
okolicznych gimnazjów. Uroczysta akademia rozpoczęła się od wręczenia dyplomów laureatom konkursu literackiego
oraz Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości S. Żeromskiego. W I etapie uczestniczyli uczniowie wszystkich klas
natomiast do drugiego etapu przeszli ci, którzy osiągnęli maksymalny wynik (18 uczniów). Etap drugi wygrała uczennica
klasy 3a, Anna Drabik - poprawnie odpowiadając na wszystkie pytania. Na pochwałę zasłużyła klasa 1b, w której aż 7
uczniów (na 20) zakwalifikowało się do drugiego etapu.
Po nagrodzeniu laureatów konkursów nastąpiła część artystyczna. W perfekcyjnie przygotowanych dekoracjach
zobaczyliśmy uczniów wcielających się w role bohaterów takich utworów Żeromskiego jak: "Wierna rzeka", "Siłaczka",
"Doktor Piotr", "Ludzie bezdomni" oraz "Przedwiośnie". Publiczność nagrodziła występ gromkimi brawami. Pieczę nad
przygotowaniem święta Patrona Szkoły sprawowały: prof. Edyta Barnaś, prof. Antonina Morawczyńska oraz prof.
Jadwiga Wolska. Poniżej prezentujemy fragment najwyżej ocenionej pracy w konkursie literackim. Jej autorką jest
uczennica klasy 3c, Elżbieta Jankowska.
Skrzypce Judyma
„Za plecami Pisarza rozległo się nagle ciche chrząknięcie,
-Czy ty Stefanie nigdy nie przestaniesz być pisarzem? - święty Piotr z chytrym uśmieszkiem bawił się pękiem kluczy.
-Nigdy. Jest jeszcze tyle historii, które zasługują na opisanie - odpowiedział z prostotą Pisarz, odprowadzając wzrokiem elegancką
matkę młodego skrzypka, która próbowała właśnie przetaszczyć walizkę syna przez dość wysoki dworcowy próg.
Niebiański Klucznik spoglądał w tym samym kierunku.
-Nie zmieniaj tematu - pogroził Pisarzowi palcem. - Już dawno po godzinie policyjnej i gdyby nie moja spostrzegawczość, to
spędziłbyś noc na tej ławeczce! A jakby tego było mało, Michał szuka cię po całym Niebie i piekli się, że on też chce mieć jakąś głębię
charakteru, a nie tylko zbroję „w której, niczym w lazurowej toni oceanu, odbijają się promienie krwawego Słońca”. Ale ja go
ostrzegałem, że Homer tak to opisze!
-A Milton?
Święty lekceważącą machnął ręką.
-Ten to znowu zrobi z Lucyfera romantycznego bojownika o wolność i równość, a wtedy Michał na pewno załatwi mu
przeprowadzkę o dwa piętra w dół. Z możliwością przekonania się z autopsji, ile romantyzmu jest w naszym upadłym
rewolucjoniście - dodał uśmiechając się z przekąsem”.

Kształtowanie wrażliwości
Zadaniem każdej szkoły, oprócz dydaktyki, jest przygotowanie młodych ludzi do życia
w społeczeństwie. W naszym liceum odbywa się to poprzez angażowanie młodzieży w
różnego rodzaju działania o charakterze charytatywnym. Widać to w pracy Szkolnego
Koła PCK, Szkolnego Oddziału Caritas, Samorządu Uczniowskiego czy samodzielnych
inicjatywach uczniów. Przypomnijmy kilka takich działań:
Szkolne Koła PCK pod kierunkiem prof. Anny Witkowskiej zorganizowało 6
października wyjazd do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Nowym Targu.
Uczestniczyło w nim dziesięcioro uczniów z klas trzecich. Byli to: Weronika Kwak, Joanna Gorlicka, Katarzyna Wanat z
klasy 3a, Weronika Morawczyńska, Beata Regiec z klasy 3b oraz Monika Kozub, Agnieszka Urbaniak, Jolanta Koczór,
Joanna Ciesielka i Michał Flatyn z klasy 3c. Każdy z nich oddał po 450 mil. krwi ( w sumie aż 4,5 l).
W dniach od 13 do 15.12.2011 roku na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n. D. odbył się kiermasz
świąteczny, z którego dochód przeznaczono na rzecz misji w Ekwadorze. Podczas jego trwania Szkolny Oddział Caritas
sprzedał nadesłane pocztówki świąteczne oraz ręcznie robioną biżuterię na łączną kwotę 102 zł. Serdecznie dziękujemy
wszystkim darczyńcom.
W dniu 22.12.2010 roku grupa kolędników, złożonych z uczennic i uczniów klasy Ic krościeńskiego liceum, odwiedziła,
po raz kolejny, Przytulisko im. Brata Alberta w Grywałdzie. Po zaprezentowaniu tradycyjnych jasełek, kolędnicy wręczyli
pensjonariuszom 46 paczek świątecznych przygotowanych przez Szkolny Oddział Caritas. Opiekunami grupy byli: ks.
Janusz Pabian oraz prof. Wanda Mikołajczyk.
Uczniowie krościeńskiego liceum uczestniczyli od 22 listopada do 03 grudnia w akcji "Góra gorsza". Już po raz 11
Towarzystwo Nasz Dom, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizuje we wszystkich szkołach całej
Polski zbiórkę na rzecz dzieci z domów dziecka.
Od 15 listopada do 3 grudnia szkolny oddział Caritas przeprowadził wśród uczniów i nauczycieli zbiórkę pieniędzy sprzed
denominacji. Zebrano kwotę 12.418,10 zł, co po zamianie na obecnie obowiązujące nominały daje 124,18 zł. Zebrane
banknoty i monety zostały przekazana diecezjalnemu oddziałowi Caritas w Tarnowie.
Aż 15 wspaniałych, czyli uczniów klas pierwszych i drugich krościeńskiego liceum, pomogło chorym dzieciom poprzez
wzbogacenie funduszu WOŚP o niebagatelną kwotę 12.610.25 zł oraz 58,85 Euro, 3 $. W niedzielnej akcji uczestniczyli:
Izabela Bejska z kl. 1a, Agata Kołodziej i Beata Osowska z kl. 1b, Gabriela Bejska [zebrała aż 1230.25 zł!], Krzysztof
Bratkowski, Hubert Chlipała, Weronika Hamerska, Monika Jurek, Magdalena Malik, Jan Młynarczyk, Michał Oleksy,
Sebastian Prymula z kl. 2b oraz Agnieszka Gorlicka i Dominika Regiec z kl. 2c. Owoce ich pracy dzielnie zliczały w sztabie:
pani dyrektor, Zofia Krępa, pani wicedyrektor, Elżbieta Wójcik oraz prof. Jadwiga Wolska. Wszystkim dziękujemy za ten
dar serca.

Wiadomości sportowe
Reprezentanci naszej szkoły uczestniczyli 19 listopada w Spiskiej Starej Wsi /Słowacja/ w Międzynarodowym Turnieju
Piłki Siatkowej. Tym razem dziewczęta okazały się najlepsze wygrywając zawody w swojej kategorii. Chłopcom się nie
poszczęściło, gdyż uplasowali się na trzecim miejscu.
W rozegranym 30 listopada na sali gimnastycznej LO w Krościenku Turnieju Piłki Siatkowej, z okazji Dnia
Niepodległości, wzięło udział osiem drużyn. Naszą szkołę reprezentowały 2 drużyny dziewcząt [starsze i młodsze] oraz
dwie drużyny chłopców [starsi i młodsi]. Ich przeciwnikami były reprezentacje: Zespołu Szkół i Placówek z Krościenka
oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Niedzicy. Nasi zawodnicy zwyciężyli w obu kategoriach.
W rozegranym na przełomie grudnia i stycznia VI. Turnieju Szachowym im. Grzegorza Kaźmierskiego o tytuł
szachowego arcymistrza szkoły startowało 10 miłośników tej królewskiej gry. Bezkonkurencyjnym okazał się uczeń klasy
1b, Krystian Ziemianek, który wygrał wszystkie partie, drugie miejsce z tytułem mistrza zajął Michał Dancewicz z kl. 3b
a trzecie przypadło w udziale Wojtkowi Zachwiei z kl. 1a. Gratulujemy!

W Galerii na Poddaszu, prowadzonej przez szkolną bibliotekę, w minionym semestrze
swoje rysunki wystawiali: Dyda Beata, z kl. 2b, Oliwer Marzec z kl. 2a oraz Ewa Gąsienica z kl 3a. Życzymy im
wytrwałości w rozwijaniu swoich talentów. Niech ich prace będą inspiracja dla innych.

Nasi prymusi
Imię, nazwisko

Klasa

Średnia

Katarzyna Faltyn

1a

4,79

Anna Berezicka
Natalia Olszewska
Agnieszka Surowiak

1b

4,85
4,78
4,84

Artur Faltyn
Justyna Lasek

2b

Katarzyna Sopata
Weronika Kwak
Stanisław Ciesielka
Marta Rychtarczyk

3a
3b

Gratulujemy!

4,85
4,71
5,15
4,7
4,73
5,0

