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Wydanie szkolnej gazety zwiastuje zbliżające się wakacje. Tak się składa, że po raz
kolejny KRAMIK towarzyszy uczniom, nauczycielom i rodzicom podczas Pikniku
Rodzinnego, który w tym roku organizowany jest w Zespole Szkół w Lanckoronie 4 czerwca
2016r. To jest dobra okazja, aby do zaprezentowania naszej szkoły. Drodzy Czytelnicy, oto w
Waszych rękach świeżutki numer KRAMIKA, na łamach którego staraliśmy się pochwalić
naszymi sukcesami i podejmowanymi działaniami. Jak co roku braliśmy udział w różnych
konkursach, imprezach i akcjach charytatywnych. Ale w niektórych po raz pierwszy, jak np.
„Szlachetna Paczka” i zapewniamy, że nie ostatni. Byliśmy, jesteśmy aktywni podczas
lokalnych uroczystości, gramy w Gminnej Orkiestrze, śpiewamy, tańczymy, recytujemy,
sadzimy drzewa, sprzątamy świat… Słowem – JESTEŚMY!
Redakcja
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LAUREACI… FINALIŚCI…
Oczywiście, oczywiście nie mogło być inaczej! Bartłomiej Hawrylczyk uczeń klasy
IIIa gimnazjum przyzwyczaił nas do tego, że od kilku lat zajmuje najwyższe lokaty w
konkursach historycznych. W bieżącym roku szkolnym ponownie na swoim koncie ma
poważne osiągnięcia – został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im.
majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”, a w Małopolskim
Konkursie z Historii dla uczniów gimnazjum Bartek może pochwalić się tytułem finalisty.
W konkursie wiedzy ogólnej „Leonardo”, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek
Kultury w Makowie Podhalańskim Bartek i jego kolega z Zespołu Szkół w Izdebniku będą
reprezentowali naszą gminę 3 czerwca w III etapie konkursu. Jest to międzynarodowy
konkurs, w którym biorą udział także uczniowie ze Słowacji. Na zwycięzców czeka nagroda
w postaci trzydniowej wycieczki do Warszawy. Trzymamy kciuki!
Wymieniając osiągnięcia uczniów naszej szkoły, nie można ominąć Anety
Studnickiej z kl. IIIa gimnazjum – finalistki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”, z kolei Ela Bąk została finalistką konkursu
historycznego „Ani na chwilę nie złożyliśmy broni…”.
No to dalej o finalistach będzie mowa! Karolina Piwowar i Patrycja Guńkiewicz to
finalistki konkursu „Historia Solidarności” – gratulujemy!
Wśród szkolnych historycznych „zapaleńców” mamy też Wojtka Łopatę i Szymona
Florka, którzy szlifują wiedzę, w tym roku zabrakło im niewiele punkcików, aby dołączyć do
sukcesów kolegów.

Jak wszyscy wiemy – nic za
darmo! Aby uzyskać tak wysokie lokaty, nasi koledzy musieli ciężko pracować przez cały rok
szkolny. To godziny pracy na poniedziałkowych spotkaniach z nauczycielem historii
Barbarą Kowalską, wertowanie książek, czytanie lektur i rozwiązywanie testów. Ale jest
satysfakcja! Zwycięstwo! I dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.
J. Bucka
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Wycinanki, wystrzyganki ludowe – najpiękniejsze z Lanckorony
Ela Pisz została laureatką XVII Małopolskiego Konkursu Plastycznego "Wycinanki,
wystrzyganki ludowe" organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" w
Krakowie. Gratulujemy uczennicy i jej opiekunce Pani Irenie Zgudzie!

fot. J. Bucka

„Mały mistrz” - sportowe zmagania pierwszoklasistów
Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a
jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na
sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny.
W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za
które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Pod opieką wychowawczyni p. Renaty Lasek –
Gajewskiej oraz nauczyciela w.f. p. Bartłomieja Piwowarczyka uczniowie kl. I stają się
małymi mistrzami!

fotff f

Fot. M. Gajewski
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MATEMATYKA NA SPORTOWO 18 września 2015r. uczniowie naszej szkoły zmagali się z
konkurencjami matematyczno - sportowymi. Zawody przygotowały nasze wspaniałe
nauczycielki matematyki we współpracy z nauczycielami w-fu. Takie zajęcia są dowodem na
to, że można połączyć przyjemne z pożytecznym!

fot. M. Gajewski

Madzia Mirocha najlepsza w kumite
Mało kto wie, że nasza koleżanka z klasy IIIb
gimnazjum jest taka dobra w dyscyplinie seido karate.
Madzia Mirocha pochwaliła się osiągnięciami,
przynosząc do szkoły dyplomy z 2015 i 2016r.
świadczące o jej umiejętnościach
w/w sporcie.
Dwukrotnie zajęła I miejsce w
kategorii kumite – ostatnio w III
Ogólnopolskim Turnieju Karate o
puchar
Burmistrza
Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej. Gratulujemy!

Pomagamy z serca
Cieszymy się, że 11 paczek pięknie, świątecznie udekorowanych „wyjechało” z naszej szkoły
do potrzebującej wsparcia rodziny.
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Wzięliśmy też udział w innych akcjach charytatywnych…
Samorząd uczniowski
przeprowadził w szkole
akcję „GÓRA GROSZA”.
Uczniowie i pracownicy Zespołu
Szkół w Lanckoronie wrzucali
grosiki do przygotowanej puszki z
logo akcji. Po przeliczeniu grosika
do grosik okazało się, że
uzbieraliśmy 198,78 zł

Chwila wspomnień… Wprowadzeni w świąteczny nastrój
Akcje charytatywne, chęć pomagania innym to ważne elementy w naszym życiu, ale nic tak
nie wprowadza nas w świąteczny nastrój jak jasełka, wspólne kolędowanie i klasowe wigilie.
Tak było…

Jasełka 2015przygotowane przez p. Anetę
Kurowską – Maj z uczniami Zespołu Szkół
w Lanckoronie.

Wigilia w oddziale przedszkolnym.

5

Szopki z Zagórza
Już po raz piąty w Krakowie odbyły się spektakle
Szopki z Zagórza. Dochód corocznie przeznaczany jest
na konto stypendium Towarzystwa Przyjaciół
Lanckorony dla najlepszego ucznia w Lanckorońskim
Gimnazjum.
Twórcy Szopki: panowie Kazimierz Wiśniak, Władysław
Andreasik i Maciej Rudy z niebywałym pietyzmem
przygotowują fanty, których losowanie odbywa się po
spektaklu. Wszyscy doskonale się bawili i zajadali
różnymi przysmakami.
Irena Zguda

„Pierwsza pomoc dla najmłodszych"
Uczennice z klasy II gimnazjum postanowiły nauczyć młodszych
kolegów udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w domu i
na ulicy. Zrealizowały to w ramach projektu edukacyjnego „Pierwsza
pomoc dla najmłodszych”. Dzieci ćwiczyły, jak przeprowadzić
prawidłowo RKO, ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz
uczyły się opatrywać rany. Brawo gimnazjalistki!
"I ty możesz zostać ratownikiem"
Nasi uczniowie po raz kolejny brali udział w konkursie I pomocy
przedmedycznej
zorganizowanym
przez Komendę
Powiatową Policji w
Wadowicach.14.04.2016 r. w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach
rywalizowało 13 drużyny z terenu gmin
Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona,
Stryszów i Spytkowice. Wszystkie
drużyny wykazały się dużą wiedza z
zakresu I pomocy. Rywalizacja była
wyrównana, a o osiągnięciu najwyższych
miejsc decydowały minimalne różnice
punktów. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III gimnazjum w składzie: Magdalena
Moskal, Magdalena Mirocha, Justyna Wypartowicz, Mikołaj Kozieł.

Dźwięk instrumentów i czerwień mundurów
Chociaż Gminna Orkiestra Dęta w Lanckoronie
powstała niedawno, bo we wrześniu 2014 r., to może się
dziś pochwalić wysokim poziomem gry i szerokim
repertuarem. Występy muzyków uświetniają wszystkie
ważne uroczystości w Lanckoronie i trzeba przyznać, że
koncertują super! Dzięki życzliwemu spojrzeniu Pana
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Tadeusza Łopaty Wójta Gminy Lanckorona muzycy prezentują się wspaniale i elegancko w
swoich czerwono czarnych mundurach i gustownych kapelusikach.

1050-lecie Chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego
Obchody 1050-lecia Chrztu Polski i Powstania
Państwa Polskiego w Lanckoronie zorganizowali
Wójt Gminy Lanckorona oraz Rada Gminy w
Lanckoronie przy współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Lanckoronie.
Uczniowie Zespołu Szkół wLanckoronie wraz z
uczniami z innych szkół uświetnili swym
teatralym występem obchody 1050-lecia Chrztu
Polski i powstania Państwa Polskiego.

„LANCKORONA- MIEJSCE, KTÓRE TWORZY HISTORIĘ”
Uczniowie klas III gimnazjum kończą w tym roku program innowacji pedagogicznej z
historii „ Lanckorona – miejsce, które tworzy historię”, której celem jest przybliżenie
młodzieży miejsca, w którym żyją, skąd wywodzą się ich przodkowie. W ramach tego
programu uczniowie pod nadzorem Barbary Kowalskiej wykonali wiele ciekawych
projektów, które były bardzo pracochłonne, ale efekty wspaniałe. Największą popularnością
cieszyły się lanckorońskie domki. Powstało wiele również albumów. Wszystkie prace
cyklicznie zostały zaprezentowane i podziwiać je można było w szkole. Nad realizacją
projektu trzymała pieczę Pani Barbara Kowalska, która inspirowała, doradzała, dopingowała i
oczywiście pomagała. Trzy lata młodzież realizowała zadania innowacji. Narodziło się
mnóstwo pomysłów, które urzeczywistnione zostały w pracach uczniów. Jednak
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najważniejszy był cel, jaki postawiony został u progu działań – poznanie życia przodków i
dogłębne wertowanie historii Lanckorony. Cel zdecydowanie został osiągnięty! Wystarczy
spojrzeć na dzieła uczniów.Prace są naprawdę interesujące. Zachwycali się nimi uczniowie z
młodszych klas i rodzice podczas wywiadówki.

Coraz ładniej, nowocześniej i bezpieczniej
Dzięki przychylności Wójta Gminy Lanckorona Pana Tadeusza Łopaty i Rady Gminy
nasza szkoła pięknieje! Mijający rok szkolny był obfity w prace remontowe – mamy
odnowioną salę gimnastyczną, nowe kolorowe szatnie z monitoringiem, dzięki któremu
zdecydowanie uczniowie są grzeczniejsi. Oczywiście, że tak! Już niejeden łobuziak widział
swoje „występy” na ekranie komputera w gabinecie dyrektora. A zapewniał wcześniej, że był
taki grzeczny, nic niestosownego nie robił. A tu ma dowód! I co? Super! Jesteśmy w szatni
grzeczni jak baranki. Obecnie malowane są sale lekcyjne i wymieniane oświetlenie.
A tak pięknie wyglądają odnowione pomieszczenia
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„ŻYJ ZDROWO” - powitanie wiosny w Lanckoronie
Nietypowo uczniowie Zespołu Szkół w Lanckoronie powitali wiosnę! 21 marca w
naszej szkole czekało na nas wiele atrakcji. Klasy I i IIb gimnazjum pod kierunkiem p. E.
Pałus oraz p. L. Gracy przygotowały przedstawienie promujące zdrowe odżywianie.
Głównym hasłem tegorocznego pierwszego dnia wiosny było „Żyj zdrowo”, a więc zalecano
wszystkim ruch, zabawę i śmiech. Obejrzeliśmy film pt. "10 zasad zdrowego odżywiania".
Uczniowie wzięli udział w różnych konkursach. Klasy 0 -III mogły wykazać sie znajomością
owoców i warzyw. Starsi konkurowali ze sobą, jedząc cytrynę lub pijąc cytrynowy sok.
„Kwaśne” miny uczestników konkursu mieszały się z uśmiechem, dając widzom niezłe
widowisko. Klasy gimnazjalne zaprezentowały ekologiczne marzanny. Niektóre „panny”
zadziwiały swym wyglądem, ale trzeba przyznać uczniowie naszej szkoły są pomysłowi.

Fot. L.Graca

Bierzemy udział w sadzeniu drzew

6 kwietnia 2016r. gimnazjaliści wzięli łopaty do ręki i z werwą podjęli się nie byle wyzwania
- zasadzili 42 drzewka poniżej boiska sportowego LKS „ZRYW” Lanckorona. Sadzonki
dostarczył Urząd Gminy Lanckorona w ramach realizacji tzw. dosadzeń zieleni na terenie
gminy.
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Promujemy zdrowe odżywianie się
W przyszkolnym ogródku jesień była obfita w zdrową zieleń.
Wiosna już obudziła nasiona. Czekamy, czekamy…

Wesołe kanapki w oddziale przedszkolnym

Migawki z zerówki

Wielkanocna kartka
zdobyła nagrodę!
Nasi najmłodsi koledzy
pod nadzorem p. Bożeny
Kosowskiej i p. Ani
Gasińskiej stworzyli taką
oto świateczną kartkę!
Czyż nie wspaniała?
Kilka migawek z życia naszych
milusińskich…
Nasi najmłodsi uczniowie spotkali sie
z lekarzem z Panią Agnieszką Sternal,
która pokazała, jak bada się chore
dziecko.

Z wizytą w Gminnej Bibliotece
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IV Konkurs Recytatorski „Zabawy słowem”
W dniu 10 maja 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w
Lanckoronie odbyła się czwarta edycja Lanckorońskiego
Konkursu Recytatorskiego. Organizatorem konkursu był
Zespół Szkół w Lanckoronie oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Lanckoronie.
Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy
Lanckorona – Pan Tadeusz Łopata.
To teraz wyniki! Nic dodać, nic ująć – skasowaliśmy
najlepsze miejsca!
W kategorii klas I – III szkół podstawowych:
I miejsce - Nadia Maczyta z ZS w Lanckoronie; Dawid
Malinowski z ZS w Izdebniku; II miejsce – Alicja
Matuła z ZS w Izdebniku; III miejsce – Kamil
Białek z SP w Jastrzębi. W kategorii klas IV – VI
szkół podstawowych: I miejsce – Gabriela Hudzik
z ZS w Lanckoronie; II miejsce – Szymon Florek z
ZS w Lanckoronie; III miejsce – Liliana Zagórda z
ZS w Izdebniku; Wyróżnienie – Iwona Norek z ZS
w Skawinkach. W kategorii klas gimnazjalnych:
I miejsce – Beata Palacz z ZS w Lanckoronie; II
miejsce
–
Maria
Chorąży
z
ZS
w
Skawinkach; Marzena Cora z ZS w Izdebniku.
"Moje Lanckorońskie Strony"- nagrody rozdane
12 maja 2016 r. do Skawinek zawitali najmłodsi uczniowie z naszej gminy wraz z
nauczycielami, rodzicami oraz zaproszeni goście. Tegoroczny XI już konkurs regionalny
"Moje Lanckorońskie Strony" odbywał się pod patronatem Wójta Gminy Lanckorona Pana
Tadeusza Łopaty. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą o położeniu, przyrodzie,
walorach gminy Lanckorona i legendach z nią związanych, ale zaciekawić widzów swoją
pracą prezentowaną w ramach konkursu.
Wielką radość sprawiła uczestnikom konkursu ufundowana i przyznana przez Wójta
Gminy Lanckorona p. Tadeusza Łopatę nagroda dla najlepszych prezentacji. Otrzymali ją:
Szymon Peterschein z Zespołu Szkół w Izdebniku, Julia Chyla ze Szkoły Podstawowej w
Jastrzębi, Klaudia Kłącz z Zespołu Szkół w Skawinkach i nasza koleżanka Wiktoria Gibas z
Zespołu Szkół w Lanckoronie przygotowana do konkursu przez p. Joannę Pykę.
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Doświadczyć = zrozumieć
Pod opieką p. Lilianny Klimowskiej – Pułki nauczyciela fizyki uczniowie
gimnazjumwzięli udział w bardzo interesującym projekcie „Doświadczyć= zrozumieć”.
Zaangażowanie młodzieży było ogromne, zajęcia przyciągały widzów, którzy bacznie
obserwowali „cuda” dokonywane przez gimnazjalistki. Super edukacja! Pan Wójt Tadeusz
Łopata również był świadkiem przeprowadzonych doświadczeń.
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„Trzy księżniczki, jedno marzenie” – spełnione marzenie gimnazjalistów
O czym marzyli uczniowie kl. IIIa naszego gimnazjum? O własnej sztuce, takiej
stworzonej, zagranej przez całą klasę. Scenariusz napisały Marta Gaweł i Justyna Kłaput.
Zmiksowały 3 różne baśnie i powstał całkiem ciekawy tekst. O księżniczkach, o królewiczach
i miłości… Ciekawym zabiegiem było włączenie do baśniowego świata elementów
współczesnej rzeczywistości. Cóż więcej pisać! Spektakl podobał się, brawa bili dorośli i
dzieci, a gimnazjaliści spełnili swoje marzenia na deskach sceny w GOK w Lanckoronie.
J. Bucka

Z ostatniej chwili
Dzień Mamy i Taty w oddziale
przedszkolnym to uroczystość, która odbyła się w
naszej szkole 1 czerwca i na pewno rodzicom i
dzieciom na zawsze zapadnie w pamięci.
Prawdziwie wzruszające chwile, gdy pociechy
recytują wiersze i śpiewają piosenki, patrząc w
oczy mamy i szukając uśmiechu na twarzy taty.
Występy najmłodszych były wspaniałe, nawet
niewielkie pomyłki miały swój urok!
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Okiem obserwatora źycia szkoły

Na sportowo, na wesołoi na
poważnie!
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Dzień Dziecka pod hasłem „Żyj smacznie i zdrowo”
1 czerwca Dzień Dziecka przebiegał w naszej szkole pod hasłem „Żyj smacznie i zdrowo”!
Wszyscy uczniowie wzięli udział wimprezie przygotowanej przez Panie Ewę Gęboliś i Anetę
Kot. Sportowe współzawodnictwo pełne emocji, okrzyków i śmiechu dostarczyło wiele
radości. A co najważniejsze... w tym dniu, częstowaliśmy się nie słodyczami, ale pysznymi
kanapkami! Zrobiły je uczennice z kl.I gimnazjum i należy tutaj nadmienić, że sałata i
pietruszka były z naszego przyszkolnego ogródka.Artystyczne kanapki wykonały Klaudia
Wrona, Klaudia Frączek, Amelia Bargieł, Beata Bruzda, Marta
Bogdał, Agnieszka Klimala, Paulina Wojtanek i Sara Powroźnik.
Dziękujemy, były pyszne!
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PRZYJACIEL SZKOŁY
Taki tytuł mamy zaszczyt przyznać osobom i instytucjom
Firma stolarska"WIKA" p. Twardosz
Firma "X DRINK" p. Kacper Bogacz
Restauracja VERONA
Firma TRAGAR
Sklep STOP
Joanna i Damian Zaręba
Anna i Dawid Setkowicz
Agata i Jan Marszałek
Oddział przedszkolny 0A i 0B
Studio urody „SEKRET PIĘKNA” Zuzanna Wróbel
Joanna i Andrzej Morek
Kryta Pływalnia „Delfin” w Wadowicach
Firma „Lanckars”
Zakład mechaniczny Marek Król
Cafe „Arka” Budzowscy
Zakład samochodowy Roman Hyrkiel
Halina Sarapata
Willa „Tadeusz”
Sabina Pilch
Auto serwis Łukasz Czapik
Zakład mechaniki pojazdowej Kawa
Firma Adam Kurowski
Cafe Pensjonat
Państwo Małgorzata Osielczak – Stawinoga i Andrzej Stawinoga
Ceramika z Lanckorony Piaskowscy
Ceramika Agnieszka Cywińska
Piekarnia Siwek Lanckorona
Państwo Katarzyna i Marcin Łukasiewicz
Państwo Anna i Piotr Zdziebłowscy
Państwo Agnieszka i Grzegorz Latuszek
Fundacja Sowiarnia Wadowice
PWB Media Warszawa
Kinga Zając
IPRA Kraków
Winnica Lanckorona
Apteka w Lanckoronie – Anna Leszczyńska
Zofia Oszacka
Państwo Magdalena i Paweł Dzidek
Państwo Agnieszka i Samuel Sternalowie
Samochodowe SPA Norbert Pyka
FHUP Lancko – Stanisław Głowacz
Państwo Katarzyna i Mateusz Dyrga
Państwo Agnieszka i Marian Kwiatkowscy
Sklep Jadwiga Mirek i Tadeusz Miska
Elżbieta i Zbigniew Mirocha
Państwo Kinga i Michał Kurowscy
Firma ZBIDEX Rudnik
Państwa Jadwiga i Jarosław Florek
„Najtańsze gadżety” odzież i gadżety reklamowe –Kraków
Pani Charlotte Bisping
Salon Meblowy IWOX
KRAMIK – PISMO ZESPOŁU SZKÓŁ W LANCKORONIE
Adres redakcji: Zespól Szkół w Lanckoronie 34-143 Lanckorona tel. (33) 8763590 Redaguje zespół pod opieką J. Buckiej.
Kontakt: zswlanckoronie@poczta.onet.pl
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