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LICEALNIE NA SPORTOWO 

Upragnione wakacje przed nami:) Cieszmy się nimi, ale planujmy je rozważnie.  

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo własne, naszych bliskich i  towarzyszy jest najważ-

niejsze ! Bądźmy więc odpowiedzialni korzystając z zasłużonego wypoczynku. 

UDANYCH, NIEZAPOMNIANYCH WAKACJI!!! 

W dniu 06.06 w naszym Liceum odbył się 
dzień sportu. Uczniowie rywalizowali  
w różnego rodzaju konkurencjach takich 
jak: rzut osobisty do kosza, trafienie  
w tyczkę piłką ręczną, trafienie w po-
przeczkę, szybkość reakcji na BlazePod, 
spacer farmera, jazda na rowerze oraz 
strzelanie na laserowej strzelnicy. Poza 
konkurencjami sprawnościowymi odbył 
się quiz sportowy, ocena plakatu o grze 
zespołowej oraz wiadomości w języku ob-
cym z wybranej gry zespołowej. Na koniec 
uczniowie rozegrali turniej w koszykówkę, 
piłkę nożną oraz siatkówkę. We wszystkich 
grach bezkonkurencyjna okazała się klasa 
3b wygrywając w każdej grze zespołowej. 
Natomiast po podliczeniu wszystkich kon-
kurencji I miejsce zajęła klasa IIa, II miejsce 
klasa Ia, III miejsce klasa IIb. Dla wszyst-
kich uczestników ogromne brawa za zaan-
gażowanie oraz postawę fair play . 

WAKACJE TUŻ TUŻ... 



Str. 2 
Czerwiec 2022 

5 – dniowy obóz szkoleniowy  

w ramach realizacji Edukacji wojskowej 

Prawdziwa próba charakteru  

 

Tak młodzież klasy 3b o profilu wojskowym określiła swój kilkudniowy pobyt w Jednostce 

Wojskowej – 6 Batalionie Dowodzenia w Krakowie. Rozmawiając z młodzieżą zobaczyłam 

w ich oczach fascynację, pasję, zaangażowanie i wiele chęci do dalszej pracy. 

Alicja Żurawik, Jakub Olszewski tak opisali tygodniowy pobyt w wojsku: 

- O świcie zaprawa, poranne ćwiczenia, zbiórka, śniadanie i odprawa na placu apelowym. 

Zawsze przeprowadzana była przez plutonowego Andrzeja Bielę, który omawiał plan dnia. 

Następnie 40 minutowy przejazd na poligon. A tam zajęcia m.in. z: 

- taktyki, w tym z wykorzystaniem pojazdów bojowych, 

- terenoznawstwa, w tym marsz wg azymutu, 

- szkolenia inżynieryjno – saperskiego z ustawianiem pojedynczej miny ppanc., 

- składania i rozkładania broni ( KBK AKM, BERYL- KBS WZ 96), 

- rozpoznania, 

- maskowania, 

- udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów, 

- pracy na radiostacjach przenośnych małej mocy UKF oraz na przewodowych środkach 

łączności, 

- działania punktu kontrolno – ochronnego. 

Dyrektor Marek Kuchta, który był opiekunem grupy podczas pobytu, podziwia młodzież za 

zaangażowanie w grupie i indywidualne podejście do zadań. Pochwałę ustną od plutonowe-

go Andrzeja Bieli otrzymali uczniowie: Cyprian Frączek, Oskar Lizończyk, Wiktoria Świer-

kosz, Arturo Spani. Atmosfera na zgrupowaniu była wspaniała. Jedność i rywalizacja to ce-

chy dominujące wśród tych młodych ludzi. Na pochwałę zasługuje również perfekcyjna 

punktualność. Widać zgranie i mobilizację do działania. Kwintesencją wyjazdu był egzamin 

– sprawdzian wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, z którym młodzież dobrze 

sobie poradziła. 

W trakcie trwania obozu szkoleniowego w Jednostce trzy osoby obchodziły swoje osiemna-

ste urodziny: Marta Latko, Karolina Wieńć i Adam Sater. Koledzy z klasy zorganizowali  

dla nich pasowanie na dorosłego członka klasy. 

Obóz szkoleniowy obejmował 50 godzin zajęć praktycznych z programowych 185 godzin 

szkolenia w ramach realizacji Edukacji wojskowej – programu MON. 
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2 czerwca z okazji Dnia Dziecka mieliśmy zaszczyt gościć w naszej 
szkolnej sali baletowej dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1  
oraz Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego ,,Błękitna 
Laguna” z Trzebini. W obu tych placówkach uczniowie klas pedago-
gicznych mają możliwość doskonalenia umiejętności pracy z dziećmi 
i poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie. 
Przedszkolaki wzięły udział w spektaklu pt. ,,Zamieszanie w krainie 
bajek” przygotowanym w ramach zajęć pedagogicznych prowadzo-
nych w naszej szkole. Zabawa na scenie polegała na wymieszaniu 
treści różnych znanych dzieciom baśni i połączeniu ich w jedną nową 
całość. Uczniowie wcielili się w role: Baby Jagi, Jasia i Małgosi, Króla 
Baja, Czerwonego Kapturka, Kota w butach, Złego wilka, Wiedźm 
oraz Krasnoludków. 
Ten wspaniały, niezwykły dzień poprzedziły dwutygodniowe przygo-
towania. Dzieci, jak wiadomo, są bardzo wymagającymi widzami – 
wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik. Licealiści zadbali o to, 
aby zaprojektowane i własnoręcznie wykonane kostiumy były ideal-
nie dopasowane do baśniowych postaci. Dużo pracy i kreatywności 
wymagało również przygotowanie dekoracji. Kierownikiem artystycz-
nym tego niezwykłego przedsięwzięcia była Pani Gabriela Skrzeciń-
ska, która jest nauczycielem pedagogiki wczesnoszkolnej w naszym 
liceum. 
Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu, powtarzały 
kwestie wypowiadane przez aktorów, bezbłędnie rozpoznawały zna-
nych im baśniowych bohaterów, tańczyły i śpiewały wspólnie z akto-
rami. Wszystkim towarzyszyło wiele pozytywnych emocji. Na na-
szych gości czekał drobny poczęstunek oraz możliwość zrobienia so-
bie wspólnego zdjęcia. Zarówno goście jak i organizatorzy na pewno 
miło będą wspominać wspólnie spędzony czas. 

Uczniowie kl. 1b 

Wielkie zamieszanie w … naszym Liceum 

I miejsce w I Mistrzostwach Szkół Średnich w Pierwszej Pomocy  - Oświęcim 2022 

Nasza reprezentacja z klas medycznych: Renata Witkowska, Zuzan-
na Stawarz i Kacper Staroń nie miała sobie równych podczas  
I Mistrzostw Szkół Średnich w Pierwszej Pomocy, organizowanych 
przez Małopolską Uczelnię Państwową im. rtm. W. Pileckiego  
w Oświęcimiu. Zawody obejmowały część teoretyczną oraz prak-
tyczną w ciekawie nazwanych konkurencjach m.in. „U szefa na dy-
waniku”, „Kuchenne rewolucje”, czy też „Wyginam śmiało ciało”.  
Za intrygującymi określeniami konkurencji kryły się zadania  
z szerokiego zakresu udzielania pierwszej pomocy, w tym podejmo-
wanie działań w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, podej-
rzenia zawału, padaczki, czy też krwotoku, zranień  
i złamań. Wspaniała organizacja oraz świetna atmosfera rywalizacji 
wzbogacona została o pokaz służb ratowniczych. 
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Krajowa Odznaka Jakości dla naszego Liceum  

za udział w projekcie eTwinning. 

W roku szkolnym 2021/2022 nasze Liceum przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Kulturowo-

Językowego na platformie eTwinning. 

Projekt pt. „WWW. CON. PEOPLE - World Wide Words Connect People” miał na celu zapoznanie 

uczniów z historią języka angielskiego, poznanie innych kultur i narodowości, rozwinięcie umiejętności 

komunikacji w języku angielskim oraz rozwój cyfrowych. W projekcie wzięły udział licea z Turcji, Grecji, 

Włoch, Jordanii i nasze z Polski. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 1B: Marcin Kucharski, 

Robert Jedynak, Milena Bałc i Oliwia 

Mniszak pod przewodnictwem pani 

Marioli Urbańczyk-Dragan. Dzięki 

wytężonej pracy wymienionych tutaj 

uczniów, ich zaangażowaniu i poświę-

ceniu swojego czasu wolnego, nasze 

Liceum zostało wyróżnione Krajową 

Odznaką Jakości eTwinning Quality 

Label. Jest to wyróżnienie przyznawa-

ne szkołom, uczniom i nauczycielom, 

których działania w ramach eTwinnin-

gu reprezentują wysoki poziom. Dla 

szkoły jest to publiczne potwierdzenie 

zaangażowania i dążenia do jakości 

oraz otwartości na współpracę euro-

pejską. 

W ramach naszego projektu „WWW. CON. PEOPLE” nauczyciele ze współpracujących ze sobą krajów 

zorganizowali dla uczniów wiele ciekawych i rozwijających zadań. Jednym z nich było przygotowanie 

prezentacji na temat wybranego święta obchodzonego w kraju uczniów i wygłoszenie jej w języku angiel-

skim na międzynarodowym spotkaniu online, które zostało zapisane na platformie YouTube. W meetingu 

wzięło udział około 50 osób, nauczycieli i uczniów. 

Innym zadaniem, które uczniowie mile wspominają, było napisanie po angielsku tradycyjnego listu o sobie 

i wysłanie go pocztą. W obecnych czasach coraz mniej osób pisze listy odręcznie i wszyscy jesteśmy przy-

zwyczajeni do e-maili, otrzymanie tego rodzaju listu z zagranicy wzbudziły w nas bardzo pozytywne emo-

cje. Dzięki temu zadaniu uczniowie mogli dowiedzieć się o sobie trochę więcej. A listy, które otrzymali-

śmy od kolegów z innych krajów, można przeczytać na gazetce poświęconej eTwinningowi, na korytarzu 

na drugim piętrze. 

Największe emocje i największą radość wzbudziło w uczniach zadanie-wyzwanie, w którym mieli oni za 

pomocą języka angielskiego nauczyć kolegów z innych krajów kilku zwrotów grzecznościowych w swoim 

języku ojczystym. Nasi uczniowie wylosowali Turcję. Uczyliśmy ich podstawowych zwrotów grzeczno-

ściowych: „Dzień dobry”, „Przepraszam”, „Dziękuję” za pomocą angielskiego, a oni próbowali nauczyć 

nas języka tureckiego. Nie było to najłatwiejsze zadanie. Trzeba było wykazać się pomysłowością, jeśli 

chodzi o metody nauczania i cierpliwością w powtarzaniu zwrotów w trzech językach. 

Dzięki temu projektowi mogliśmy poznać uczniów i nauczycieli z krajów o odmiennej kulturze niż nasza  

i wspólnie stworzyć coś, co zostało docenione i nagrodzone Odznaką Jakości. Jeszcze raz gratulujemy 

uczniom, którzy brali udział w tym projekcie. Dzięki ich pracy zdobycie tej Odznaki było możliwe! 

Mariola Urbańczyk-Dragan- koordynator projektu 


