
 

 

Numer specjalny 1/2012 

 

Szanowni Rodzice, 
 

oddajemy w Wasze ręce numer naszej gazetki. Możecie w nim przeczytać o szkolnej 

rzeczywistości, sukcesach, podejmowanych inicjatywach oraz działalności stowarzyszenia. 

Innymi słowy, zobaczycie szkołę z naszej, uczniowskiej perspektywy. 

 

Zapraszamy! 
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Nie takie anielskie życie ucznia LO 

 
Zdawać by się mogło, że zdrowy, młody 

człowiek, nie pozbawiony sił i witalności, potrzebuje 

zaledwie odrobiny chęci by podołać trudom szkoły 

i nauki. Dziś pragniemy obalić ten mit. Czasem przeżycie 

tygodnia, obfitego w sprawdziany i kartkówki jest czynem 

wprost heroicznym. 

   Aby zaliczyć sprawdzian z angielskiego na ocenę 

dobrą, należy nauczyć się (bagatela) minimum 300 słów 

tematycznych oraz  przypomnieć sobie dobrze kilka 

z dwunastu czasów gramatycznych ( „Skąd nagle Anglicy 

wymyślili tyle czasów?”). 

Pomyślmy, że w taki  dzień grozi niekiedy odpytywanie 

z biologii. Począwszy od odróżnienia jak wyglądają 

chromosomy po nauczenie się składu deoksyrybozy i tych 

wszystkich dziwnych nazw, przy których plącze się język. 

Następnie nadchodzi matematyka i nagle w zeszycie 

brakuje kilku z setki zadanych zadań  (o zgrozo, pewno 

akurat zostanie się zapytanym  o to, którego się nie ma). 

Dzień kończy język polski, a na nim „Lalka” (ups, to 

trzeba było przeczytać na dziś?)  

            Stąd, niejednokrotnie  trzeba sobie radzić  inaczej.  

Jeżeli nie ma się pojęcia co dzieje się na lekcji, nie należy  

schylać głowy, patrząc w blat stołu, tylko potakiwać  

głową. Zachowuje się wtedy tak ważne pozory i czasami 

można przeżyć… dzień albo dwa… Do momentu aż 

niebezpieczeństwo minie. Wszak w szkole można przy 

okazji nauczyć się aktorstwa, prawda?  

                                                                                

                                                                        N.R 



STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. M. KOPERNIKA W ŻYWCU 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów I LO im. Mikołaja Kopernika w Żywcu. 

Wszyscy o nim słyszeli, jednak czy każdy wie, czym dokładnie się ono zajmuje? 

Zapytaliśmy o to Panią wicedyrektor szkoły – mgr Aleksandrę Bury. 

 

 

Skąd pomysł na powołanie do życia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół  

Szkoły? 

Pomysł utworzenia Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Szkoły powstał przed paroma laty, 

ale pierwsza jego idea narodziła się już w czasie uroczystych obchodów Jubileuszu 100-lecia szkoły 

w roku 2004, kiedy to spotkali się jej wychowankowie z różnych lat. Prace przygotowawcze 

do utworzenia Stowarzyszenia, prowadzone przez kilku nauczycieli oraz paru absolwentów liceum, 

trwały od początku 2009 roku.  Połączyło nas i zmotywowało do działania ważne poczucie wspólnoty: 

stanowiliśmy lub stanowimy społeczność tej szkoły, tu pod okiem dobrych nauczycieli kształciły się 

nasze umysły i charaktery, spędziliśmy w niej chwile pięknej młodości, nawiązywaliśmy przyjaźnie 

i silne związki koleżeńskie. Żywimy szacunek wobec żywieckiej szkoły i jej bogatej historii. Chcemy 

kultywować trwałą pamięć o jej przeszłości i wyrażać zainteresowanie jej teraźniejszością. Zajmują nas 

wszelkie działania na rzecz rozwoju naszego liceum – jesteśmy zainteresowani wspomaganiem 

działalności szkoły, rozumiejąc, że w ten sposób wywieramy wpływ na jej przyszłość.  

Stowarzyszenie ostatecznie „wystartowało” w kwietniu 2009 roku. Dzięki życzliwości jednego 

z absolwentów powstał Statut. Na siedzibę stowarzyszenia przyjęto budynek szkoły przy ul. Słowackiego 

2 w Żywcu. Wśród uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika  ogłoszono konkurs na logo 

i baner Stowarzyszenia – posługujemy się pracami zwycięzców (zostali nagrodzenie!). Założyliśmy 

własną stronę internetową, na którą np. łatwo trafić przez zakładkę na stronie szkoły. 

 

 

Czym zajmuje się Stowarzyszenie? 

Przede wszystkim nasze Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze charytatywnym. Cele jego 

działania są różnorodne. Kultywuje dziedzictwo szkoły, nawiązuje i utrzymuje więzi łączące 

absolwentów, uczniów, nauczycieli i sympatyków naszego liceum, udziela wszechstronnej pomocy 

szkole w realizowaniu jej bieżących zadań w celu polepszenia efektów i warunków kształcenia 

młodzieży, to znaczy po prostu, że stara się sfinansować różne zakupy czynione przez szkołę. Ponadto 

próbuje mobilizować społeczność lokalną wokół problemów kształcenia i wychowania licealistów 

i współdziała z władzami, instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi zainteresowanymi 

działalnością Stowarzyszenia na rzecz rozwoju naszego liceum. 

 

 

Jakie inicjatywy udało się zrealizować do tej pory? 

Jedną z ciekawych inicjatyw Stowarzyszenia było utworzenie Funduszu Stypendialnego dla 

Uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika W Żywcu, cierpiących na przewlekłe 

schorzenia (oraz opracowanie regulaminu działania). Kierowaliśmy się przy tym chęcią docenienia 

wysiłków Waszych kolegów i koleżanek, którzy mają problemy ze zdrowiem, cierpią na choroby 

wrodzone oraz inne i jest im przez to zwyczajnie trudniej prowadzić życie takie, jakie wiedzie przeciętny 

nasz licealista. Bywa, że nawet nie wiecie, że macie kogoś takiego w klasie, kto, zgłoszony do naszego 

Funduszu przez wychowawcę i Panią K. Majdak, szkolną pielęgniarkę, otrzymuje wsparcie finansowe. 

My wewnętrznie nazywamy te kwoty tak: pieniądze, które uczeń może wydać, na co chce i nie musi się 

z nich przed nami rozliczać, rozumiemy je jako pewien rodzaj uznania za dzielność chorej osoby, sposób 

wyrażenia szacunku wobec niej. Aby pozyskać na ten cel fundusze postanowiliśmy przeprowadzić 



na terenie szkoły zbiórkę publiczną w dniu zebrania rodziców po I semestrze. Dała ona wspaniały efekt – 

zebrana  kwota wynosiła blisko 2.300zł. Obdarowaliśmy stypendiami 6 osób, w następnym roku stało się 

podobnie. Jak się nie trudno domyślić, postanowiliśmy akcję powtarzać corocznie i tak się dzieje – 

tegoroczna zbiórka przed nami.  

Innym przykładem naszej działalności jest to, że Stowarzyszenie przystąpiło do Stowarzyszenie 

Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Mikołowie i w ramach 

prowadzonej przez nie akcji Akcji "1% dla mojej organizacji" zyskało szanse na dar 1% odpisu 

podatkowego. Działanie zostało rozpropagowane i, mimo późnego w stosunku do okresu rozliczeniowego 

terminu przystąpienia do tej akcji, Stowarzyszeniu udało się zgromadzić sumę w wysokości ponad 900zł. 

Jest to dowód zrozumienia przez środowisko potrzeb szkoły i zaufania wobec niej. Dzięki temu kupiliśmy 

brakujące w szkole pomoce (słowniki i ćwiczenia) do nauki języków: angielskiego, francuskiego, 

hiszpańskiego, łacińskiego i rosyjskiego. Podobnych zakupów dokonujemy na bieżąco z dostępnych 

środków.  

Kolejny przykład: staramy się pomagać działalności Szkolnego Obserwatorium Astronomicznego 

Copernicus i wspierać prace prowadzone pod kierunkiem Pani prof. Zofii Pajetki-Jurasz. Dlatego 

sfinansowaliśmy dla 38 uczniów I LO im. M. Kopernika, uczestników zajęć koła astronomicznego 

i geograficznego, bilety do Planetarium na Równicy (760 zł).  

Ważną działalnością jest przystępowanie Stowarzyszenia do konkursów ofert na zadania 

publiczne. Staramy się o przyznanie grantów na różne typy i formy działalności. Wymienię tu przykłady 

grantów pozyskanych i zrealizowanych. Są to projekty: zloty, rajdy dla dzieci i młodzieży – opiekunem 

był Pan prof. Jacek Seweryn, dotacja wynosiła 1000zł /zadania publiczne Gminy Żywiec/, Szkolne 

Święto Sportu – realizowali nauczyciele wychowania fizycznego, 1500zł /zadania publiczne Gminy 

Żywiec/, Z muzami za pan brat – projekt Klubu Europejskiego pod opieką Pani prof. Beaty Fałdrowicz, 

1500zł /zadania publiczne Powiatu Żywieckiego/. W tej chwili jest w trakcie realizacji prowadzony przez 

Panią prof. Ewę Górę projekt Odkrywamy Zabłocie – w programie „Działaj Lokalnie” Żywieckiej 

Fundacji Rozwoju (w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności), pozyskana kwota to 2000 zł. Na bieżący rok zostały zgłoszone do konkursów grantowych 

projekty: dotyczący gry w szachy, propagowanej przez bibliotekę szkolną i Panią prof. Barbarę Deskę I ty 

możesz zostać mistrzem (1500zł) oraz rozwijający działalność szkolnego radia, którym opiekuje się Pan 

prof. Juliusz Maszloch Międzynarodowe Radio „Kopernik” (5700zł), ponadto projekt przygotowywany 

we współpracy z Radą Rodziców Obóz profilaktyczno-naukowy „Rysianka” (ponad 17000zł), 

przeznaczony do realizacji dla uczniów z klasy uniwersyteckiej matematyczno-językowej. Muszę jednak 

podkreślić, że aby taka działalność mogła zaistnieć, trzeba poświęcić wiele godzin na pisanie każdego 

wniosku i – co ostatecznie najważniejsze – dysponować odpowiednim koniecznym wkładem finansowym 

własnym do projektów. Mierzymy więc zamiary podług sił (por.A. Mickiewicz), a to nie zawsze jest 

łatwe.  

 

Rozumiemy, jak ważna jest promocja szkoły w środowisku. Dlatego Stowarzyszenie ufundowało 

10 koszulek z logo szkoły. Po raz pierwszy uczniowie zaprezentowali się w nich podczas XIII Giełdy 

Edukacyjnej Powiatu Żywieckiego w 2011 r. 

 

 

Czy Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów pochłania wiele kosztów? 

Jeśli tak, to skąd pieniądze? 

Utrzymujemy się wyłącznie ze składek członków Stowarzyszenia (20zł na rok). Wielką pomocą są 

otrzymywane przez nas dary finansowe od sympatyków szkoły i Stowarzyszenia, co niestety, jest 

zjawiskiem raczej wyjątkowym, ale cuda się zdarzają. Zaraz podam tego przykład. 

W roku 2007 odwiedził szkołę wnuk Bronisława Gustawicza, budowniczego i pierwszego 

dyrektora, Pan Jerzy Wyrobek – przedsiębiorca mieszkający w USA, zajmujący się nanotechnologią  

i mający swój wkład w rozwój tej dziedziny wiedzy. Pomógł nam wówczas finansowo w powstaniu 

Szkolnego Obserwatorium Astronomicznego. Od tego czasu jesteśmy w stałych kontaktach. 



To absolutnie niezwykły człowiek, który, w uznaniu dla pracy liceum, godnego kontynuatora dzieła 

przodka i szkoły szanującej swoją tradycję, przekazał nam darowiznę pieniężną dla Stowarzyszenia. 

Uwaga! Wynosiła ona 20 tysięcy $. Zgodnie z jego życzeniem pieniądze zainwestowaliśmy w rozwój 

nauk ścisłych w szkole, efektem czego jest przede wszystkim nowy gabinet fizyczny, z którego korzystają 

uczniowie, z tablicą interaktywną i pomocami dydaktycznymi do doświadczeń, ale też pomoce dla innych 

przedmiotów. Z tego wspaniałego daru udało się też w całości sfinansować i zorganizować we wrześniu 

2011r. matematyczno – językowy obóz naukowy w Beskidzie Żywieckim w Schronisku Górskim PTTK 

na Hali Rysianka. Przez cztery dni uczniowie tegorocznej klasy uniwersyteckiej IIIb (25 osób) pod okiem 

opiekunów: Pani prof. Urszuli Pietyry, Pani prof. Anny Jankowskiej i ks. Piotra Niemczyka mogli 

w nietypowy sposób zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności matematyczne oraz językowe, 

poznawać piękno Małej Ojczyzny – Beskidów i cieszyć się wzajemnie swoją obecnością, ucząc się 

w nieco inny sposób niż ten tradycyjny. Wszyscy wrócili z niego bardzo zadowoleni! Potem nawet 

uczennice napisały o tym artykuł do pisma czytanego w każdej szkole województwa śląskiego, które 

nazywa się „Magazyn Szkolny” (listopad 2011).  

 

Jakie są plany Stowarzyszenia na przyszłość? 

 Żadne nadzwyczajne. One dają się zdefiniować tak: po prostu starać się jeszcze mocniej 

pomagać szkole, kultywować jej historię, tradycję i zasługi dla społeczeństwa oraz dążyć do promocji 

liceum w środowisku lokalnym. Żmudna, ale bardzo wartościowa - naszym zdaniem – praca, wymagająca 

wielu chęci, konsekwencji w działaniu, zaangażowania i… czasu, czasu (!). 

 

Jak można zostać członkiem Stowarzyszenia? 

 W bardzo prosty sposób: po pierwsze - chcieć, pod drugie – wypełnić deklarację 

członkowską dostępną na stronie www. Stowarzyszenia lub  w sekretariacie szkoły i dostarczyć ją do nas 

(następnie opłacać składki). I już jest się członkiem. Potem: należy działać, angażując się w prace 

Stowarzyszenia. Zapraszamy wszystkich chętnych! Warto czynić dobro. Jesteśmy o tym przekonani. 

 

 

Rozmawiały: 

Paulina Pajestka i Anna Worek 

 

 

 

Przyjrzyjmy się teraz co ciekawego działo się w szkole w ostatnich miesiącach 

 

 

 

 OBÓZ NAUKOWY NA RYSIANCE 

 
Na początku września, a konkretnie w dniach 19-22. 09. 2011 r 

klasa uniwersytecka – IIIb pod czujnym okiem Pani prof. Urszuli Pietyry, 

Pani prof. Anny Jankowskiej i ks. Piotra Niemczyka wyruszyła na obóz 

naukowy na Rysiankę, by z dala od cywilizacji wyciszyć się 

i przygotować do matury. Zapytaliśmy uczniów IIIb jak wspominają 

spędzone tam chwile. 

„Większość z nas była przerażona, kiedy dowiedzieliśmy się ile czasu będziemy tam 

poświęcać nauce matematyki i angielskiego. Przecież wyjście w góry jak na razie kojarzyło 

się nam z odpoczynkiem, a tam mieliśmy się uczyć. Jednak gdy po ciężkiej drodze na szczyt 

znaleźliśmy się w końcu w schronisku strach minął. Okazało się, że pierwszy dzień będzie 

całkiem i przyjemny, bo nauki nie będzie tak dużo. Ksiądz jednak i tak zadał nam „zadanie 

domowe”, jednak w porównaniu z tym, z czym na co dzień spotykamy się w szkole, było to 



zadanie całkiem miłe. Część z nas po przywitaniu i rozpakowaniu się ruszyła na Halę 

Lipowską, gdzie odbyła się Msza Święta z prośbą o siły i wytrwałość dla wszystkich 

uczestników obozu oraz o pomyślne zdanie matury. Wieczorem usiedliśmy wspólnie przy 

ognisku, a tuż po kolacji rozpoczęły się zabawy i tańce przy dźwiękach gitary.  

Po tym dniu obudziliśmy się pełni sił i radości, mimo że od samego poranka 

słyszeliśmy o tym,  że dzisiaj czeka nas dużo pracy. Każdego dnia rywalizowaliśmy ze sobą, 

choć raczej nazwałabym to wielką współpracą międzygrupową . Pomimo ogromu zadań, 

które musieliśmy wykonywać nikt z nas nie narzekał na zmęczenie. Miło było na chwilę 

oderwać się od korytarza szkoły i monotonnego dzwonka, a usłyszeć za to śpiew ptaków 

i rozkoszować się pięknymi widokami. Jedyne narzekanie jakie się pojawiło było ostatniego 

dnia, kiedy musieliśmy wracać.  

Nieprzespane noce z powodu rozwiązywania matematycznych łamigłówek pobudziły 

nasze koleżanki w stylu wysoko - matematycznym, którego nie zrozumie żaden humanista, 

ponieważ każdej nocy z troską w głosie powtarzały pewne wyznanie: „signum Cię!” ;P.  

Można powiedzieć, że ten obóz bardzo nas do siebie zbliżył. Widać nauka matematyki 

i języka angielskiego potrafią pozytywnie wpłynąć nie tylko na wynik matury, ale również 

relacje międzyludzkie.” 
M.W. 

 

 

 

WYMIANA SZKOLNA ŻYWIEC-UNTERHACHING 

 
W dniach 17-23 września uczniowie naszej szkoły przebywali w Niemczech 

na wymianie uczniowskiej prowadzonej od wielu lat ze szkołą Lise-Meitner-gymnasium 

w Unterhaching. Opiekę nad dwunastoma uczniami z naszej szkoły sprawowało trzech 

nauczycieli: Pan prof. Piotr Rydarowicz, Pani prof. Leokadia Pietraszko oraz Pan prof. 

Marian Makuch. 

 

  Uczniowie mieszkali u swoich kolegów z Bawarii w Unterhaching - mieście 

partnerskim Żywca. W Niemczech na grupę z Polski czekało dużo atrakcji: zwiedzali 

Filmstadt, stadion piłkarski Allianz Area, uczestniczyli w kulturowym święcie piwa – 

Oktoberfest.  Ponadto odbyli  rejs statkiem po Chimesee oraz zwiedzali zachwycający zamek 

Ludwika II Bawarskiego, który został zbudowany na wzór Pałacu Wersalskiego. 

 

„Ogromne wrażenie zrobiła na nas szkoła w Unterhaching”- wspominają uczniowie- „Jest ona 

o wiele większa i nowocześniejsza niż nasza. Dodatkowo mogliśmy zetknąć się z bliska 

z kulturą niemiecką. Na bawarskim wieczorze uczyliśmy się ich rodzimych tańców oraz 

jedliśmy tradycyjne potrawy”. 

 

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku, to grupa niemiecka odwiedziła nasze liceum, 

a uczniowie mieli szanse pokazać gościom, jak wygląda nauka w polskiej szkole. Program 

wymiany był obfity w atrakcje. Koledzy z Niemczech zwiedzali nasz żywiecki browar 

oraz udali się wspólnie na wycieczkę do Krakowa i do Kopalni Soli w Wieliczce. 

Szczególnym przeżyciem było odwiedzenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 

„Wymiana uczniowska jest bardzo rozwijającym przeżyciem dla ucznia. Można sprawdzić, 

swoje umiejętności językowe oraz osłuchać się z językiem niemieckim” - komentuje opiekun 

wycieczki Pan prof. Piotr Rydarowicz. 

 

                                                                                                                                            N.R 

 



 

AKADEMIA FILMOWA 
   

 

Od bieżącego roku szkolnego, nasze liceum ma możliwość uczestniczenia w projekcie 

zorganizowanym przez żywieckie kino „Janosik" i Panią prof. Marię Rybarską. Osoby, które 

wcześnie zgłosiły swoją chęć uczestniczenia  w projekcie „Akademia Filmowa” biorą raz 

w miesiącu udział w projekcjach filmów przeznaczonych specjalnie dla nich. Filmy te nie są 

przypadkowe, niosą ponadczasowe  przesłanie oraz życiową naukę, które z pewnością skłonią 

nas do  refleksji i głębszego zastanowienia się nad tym, co w życiu jest ważne i wartościowe. 

Pierwsze takie spotkanie  odbyło się w październiku i wówczas miała miejsce projekcja filmu 

pt. „Lincz". To zainspirowany głośnymi wydarzeniami we Włodowie thriller o zbrodni, która 

wstrząsnęła polskimi mediami i wymiarem sprawiedliwości.  Natomiast jedno z ostatnich 

spotkań, już czwarte z kolei, odbyło się 16.01.2012 r. i tuż po prelekcji grupa uczniów 

biorących udział w  „Akademii Filmowej" obejrzała „Joannę" wyreżyserowaną przez Feliksa 

Falka. Muszę przyznać, że ten film wywarł na mnie chyba największe wrażenie. Nie ma 

w tym nic zaskakującego, gdyż postawa głównej, a zarazem tytułowej bohaterki, w którą 

wcieliła się znakomita polska aktorka Urszula Grabowska, z pewnością zasługuje na miano 

wzorca do naśladowania. Jej gotowość do poświęcenia oraz chęć pomocy innym, kiedy 

istnieje ryzyko zagrożenia jej własnego życia, są naprawdę godne podziwu. Zarówno ja, jak 

i inni uczestnicy „Akademii Filmowej" nie możemy doczekać się kolejnych, pouczających 

projekcji.  
 

 

M.F. 

 

 

  

 

„ODKRYWAMY ZABŁOCIE" 
 

 

W październiku I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu 

przystąpiło do projektu pt. "ODKRYWAMY ZABŁOCIE", a wszystko za sprawą 

Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów LO im. Mikołaja Kopernika oraz Muzeum 

Miejskiego w Żywcu i Naukowego Towarzystwa Żywieckiego. Inicjatywa ta ma na celu 

ocalenie od zapomnienia pięknej dzielnicy Żywca jaką jest Zabłocie, a także zapoznanie 

młodzieży z jej historią i niegdyś rozgrywanymi na jej terenie wydarzeniami. 

W projekt z wielkim zaangażowaniem i gorliwością włączyło się wielu uczniów 

naszego liceum. Młodzież prowadzi wywiady ze starszymi osobami pamiętającymi dawne 

dzieje Żywiecczyzny oraz zbiera zdjęcia i wielorakie materiały opisujące Zabłocie, całość zaś 

koordynuje Pani wicedyrektor Aleksandra Bury oraz Pani prof. Ewa Góra.  

Wszystkie zebrane i opracowane materiały mają ukazać się w postaci publikacji 

książkowej poświęconej Zabłociu pod koniec roku 2012. 

 

 

Paulina Pajestka 

 



Tymczasem jest już za nami kilka ważnych konkursów i zawodów 

 
Do drugiego etapu 

szkolnego Powiatowego 

Konkursu Logicznego 

spośród 82 uczniów 

zakwalifikowali się: 

Do rejonowego (ostatniego) 

etapu Śląskiego Konkursu 

Zadaniowego w Bielsku Białej 

zakwalifikowali się:  

Do drugiego etapu 

w „Olimpiadzie o Diamentowy 

Indeks AGH” z matematyki 

zakwalifikowali się: 

 1. Tomasz Bednarz 

 2. Katarzyna Kupczak 

 3. Alicja Korczak 

 4. Aleksandra Szczotka 

 5. Mariusz Domżał 

 6. Ewa Fijak 

 7. Adam Jagosz 

 8. Kinga Patera 

 9. Rafał Bąk 

10. Ewelina Hrapkowicz 

11. Bartłomiej Piela 

12. Katarzyna Hylińska 

13. Kinga Walaszek 

1.  Karina Kubica IIb 

2.  Izabela Walaszek Ib 

3.  Jakub Koch If 

4.  Rafał Bąk IId 

5.  Jakub Matejko IIb 

6.  Adam Jagosz Ib 

7.  Dominik Juraszek IId 

 

1.   Małgorzata Duc IIb 

2.   Marta Kroczek IIb 

3.   Karina Kubica IIb 

4.   Łukasz Setla IId 

5.   Rafał Bąk IId 

6.   Janusz Tracz IId 

7.   Kamil Słowik IIIb 

8.   Joanna Dziergas IIIb 

9.   Magdalena Bera IIIb 

10. Magdalena Buława IIIb 

11. Karina Kostka IIIb 

12. Katarzyna Białek IIId 

13. Mariusz Domżał IIId 

 

 

Uczeń klasy IIId Rafał Górny zakwalifikował się do II etapu „Olimpiady z Języka 

Angielskiego”. 

 

Do II etapu „Olimpiady Języka Łacińskiego” zakwalifikowały się: 

Anna Pępek IIe 

Monika Faber IIe 

Patrycja Golec IIe 

 

Kwalifikację do zawodów okręgowych „Olimpiady Literatury i Języka Polskiego” 

uzyskali:  

 

Paulina Bąk IIIb - 54pkt. 

Małgorzata Gaj Ia - 55pkt. 

Aleksandra Kołodziej IIIg - 56pkt. 

Anna Siwiec IIIg - 56pkt. 

Anna Worek IIa - 60pkt (100%). 

 

KTGiK „KANGCHENDZONGA" PTTK przy I LO w Żywcu  zostało laureatem IX 

Ogólnopolskiego Konkursu na "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo - Turystyczny 

w Polsce". Opiekunem koła jest Pan prof. Jacek Seweryn 

 

 

Sukcesy w sporcie 
 

Powiatowe zawody lekkoatletyczne 

Drużyna dziewcząt zajęła 2 miejsce w powiecie (skład; Aleksandra Murzyn, Joanna 

Łukaszek, Karolina Birger, Alicja Pyrgies, Natalia Raczek, Anna Prochownik, Alicja 

Jankowska, Joanna Kureczko, Karina Kubica, Marta Krzyżaniak). 

Na podium indywidualnie uplasowała się Natalia Raczek (bieg na 800m)  



Drużyna chłopaków miejsce 6. (skład Adrian Cebrat, Bartłomiej Szczelina, Mieszko 

Żyrek, Kamil Łysień, Jakub Podkościelny, Michał Dendys, Tomasz Mojżeszek, Michał 

Kulik, Szymon Białek, Dominik Juraszek, Kacper Miętel). 

 

Powiatowa Licealiada Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych- 

3 miejsce drużyna dziewcząt, 5 miejsce drużyna chłopców. 

 

Dnia 25 października 2011 roku odbyły się zawody tenisa stołowego. 

Nasze liceum zajęło I miejsce w „Powiatowych Mistrzostwach Szkół 

Ponadgimnazjalnych” i awansowało do zawodów rejonowych. 

Jak powiedział Pan prof. Waldemar Pal: „To wielki sukces dla naszego liceum”. Szkołę 

reprezentowali: Jakub Podkościelny, który wygrał turniej, Damian Wójcik (4 miejsce) 

i Michał Klimczak (9-12). 

W zawodach rejonowych nasze liceum zajęło II miejsce przegrywając tylko jednym punktem 

z SMS ŻAPN. Naszą szkołę reprezentowali: Jakub Podkościelny, Damian Wójcik, Michał 

Klimczak. Byli o krok od zwycięstwa! 

 

 

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
 

Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w przygotowaniu 

do konkursów! 
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