
Maria 
Laura 
Laszczak 

 

Urodzona 10 stycznia 1999 roku w Wadowicach, w roku szkolnym 
2015/2016 rozpoczęła naukę w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. 
Rokrocznie uzyskiwała świadectwa z wyróżnieniem i z takim świadectwem 
kończy szkołę. 

 Maria od początku wyróżniała się wzorową postawą zarówno 
względem obowiązków szkolnych, jak i w codziennym życiu. W roku szkolnym 
2017/2018 uzyskała tytuł laureata w konkursie biologicznym „Test Biologia 
Plus” oraz reprezentowała szkołę w Konkursie Neurobiologicznym 
organizowanym przez UJ. Jest też laureatką Wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy Chemicznej organizowanego przez Wydział Chemii UJ w roku 
2017/2018, finalistką tegoż konkursu w roku 2016/2017. W roku szkolnym 
2016/2017 została stypendystką „Regionalnego Programu Stypendialnego”, 
znajdując się w gronie najlepszych uczniów Małopolski.  

Spokój, rozwaga, uśmiech i wewnętrzne ciepło zjednały Jej sympatię 
nauczycieli oraz kolegów i koleżanek.  

 

 



Natalia 
Julia 
Wróbel 

 

Urodzona 23 lipca 1999 roku w Wadowicach, roku szkolnym 2015/2016 
rozpoczęła naukę w klasie o profilu biologiczno - chemicznym. Rokrocznie 
uzyskiwała świadectwa z wyróżnieniem i z takim świadectwem kończy szkołę. 

  Natalia wyróżniła się zamiłowaniem do chemii i biologii, co 
zaowocowało uzyskaniem tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy 
Chemicznej organizowanym przez Wydział Chemii UJ w roku 2017/2018 oraz 
tytułu finalisty w tymże konkursie w roku 2016/2017. Dwukrotnie byłą 
laureatką konkursu biologicznego „Test Biologia Plus” oraz  reprezentowała 
szkołę w konkursach: „Prochemia” i w Konkursie Neurobiologicznym 
organizowanym przez UJ. W roku 2016/2017 była stypendystką  
„Regionalnego Programu Stypendialnego" dla najlepszych uczniów Małopolski. 
Dała się poznać także jako osoba o zainteresowaniach humanistycznych. W 
roku 2016/2017 uzyskała wyróżnienie w kategorii dziennikarstwo na 
Festiwalu Artystycznym Młodzieży w Krakowie. 

Na wyróżnienie zasługuje Jej zaangażowanie na rzecz klasy, pracowitość 
i wzorowa postawa uczniowska. 

 



Stefania  
Anna   
Rokowska 

   
 

Urodzona 3 maja 1999r.  uczęszczała do klasy humanistycznej. Już od 
pierwszych dni w Liceum, inspirowana twórczością Leśmiana, rozwijała swoją 
niezwykłą wrażliwość, talent poetycki i wiedzę humanistyczną. 

 Jako utalentowana poetka szybko została doceniona. W klasie pierwszej 
zwyciężyła w VIII Powiatowym Konkursie Literackim „ Twórczość Haliny 
Poświatowskiej – poruszająca, inspirująca i łącząca pokolenia” oraz została 
laureatką Ogólnopolskiego Przeglądu Literackiej Twórczości Młodzieżowej 
„Lipa”, zaś w klasie drugiej zdobyła główną nagrodę – Talent w Powiatowym 
Przeglądzie Artystycznym.  

W jednym ze swoich opublikowanych wierszy Stefania napisała: 
„Ścielą dywany parkowe alejki 
Deszcz na witrażach preludia wybija 
Wraz z barwą liści, jesiennym deszczem 
Mijam” 

Wbrew tym słowom Stefania w okresie licealnym nigdy nie była 
niepostrzeżenie mijającym jesiennym liściem. Dostrzegano jej wiedzę, talent 
i wrażliwość wszędzie - nawet w krakowskim  środowisku akademickim. Kiedy 
w ostatnich dwóch latach startowała w prestiżowej olimpiadzie polonistycznej, 
przez profesorów na egzaminach ustnych nazwana została „dziewczyną 
z duszą”.  Jej wrażliwość, ale także profesjonalna wiedza zostały docenione. 
W roku szkolnym 2016/2017 reprezentowała Małopolskę w finale centralnym 
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, a w roku 2017/2018 otrzymała tytuł 
finalisty, uzyskując tym samym zwolnienie z wszystkich egzaminów 
maturalnych z języka polskiego.  
 O tej kochającej świat i ludzi marzycielce nie sposób myśleć prozą, bo 
Stefania  to – jak pisze jej ukochany twórca - Leśmian: 

„niepoprawny Istnieniowiec! 
Poeta – znajoma mgłom dziewczyna. 
Nadskakujący snom – manowiec, 
Wieczności śpiewna krzątanina.” 



Szymon 
Gołba 

 

 

Urodzony 15 października 1999 roku w Oświęcimiu, w roku szkolnym 
2015/2016 rozpoczął naukę w naszej szkole, w klasie o profilu 
humanistycznym. Rokrocznie uzyskiwał świadectwa z wyróżnieniem i z takim 
świadectwem kończy szkołę. 

Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego był trochę onieśmielony, 
przejęty a nawet przestraszony nową szkołą i nowymi wymaganiami. Jednak 
szybko ją polubił, chciał tu przychodzić, o czym świadczy najwyższa w klasie 
frekwencja. 

Dziś - w dniu jej zakończenia - wystarczy spojrzeć na Szymona, żeby 
zobaczyć człowieka otwartego, odważnego, radosnego, który czerpie, ile się da 
przyjemności z życia i nauki – a szczególnie nauki historii, która jest jego 
prawdziwą i wielką pasją. 

Szymon swoją postawą udowadnia, że fizyczne ograniczenia nie są 
w stanie uwięzić intelektu ani zniewolić silnego ducha. Dla wszystkich nas jest 
wzorem wielkiej determinacji w dążeniu do celu i realizacji marzeń, których 
symbolem są spadające gwiazdy, a to przywodzi na myśl słowa Stephen’a 
Hawkinga „ Niemal wszystkie pierwiastki, z których jesteśmy zbudowani, ty 
i ja, zostały wyprodukowane wewnątrz gwiazd istniejących na długo przed 
powstaniem Ziemi. Mamy zatem prawo twierdzić, że wszyscy jesteśmy dziećmi 
gwiazd”. I wszyscy mamy prawo do szczęścia. 

Szymon wraz ze swoimi Rodzicami, którzy stali się naszymi 
prawdziwymi Przyjaciółmi, zapiszą się w historii Liceum jako jasno świecące 
gwiazdy, wskazujące nam wszystkim – uczniom i nauczycielom, co w życiu jest 
ważne, a co najważniejsze. 

 

 



Przemysław 
Michał 
Cieluch 

Urodzony 16 października 1999 r. w Suchej Beskidzkiej. W latach 2015 -
2018 uczęszczał do klasy sportowo-turystycznej z elementami ratownictwa 
medycznego.  

Zdolny, pracowity i koleżeński potrafił zjednywać rówieśników do 
organizacji licznych  szkolnych przedsięwzięć oraz wielu  imprez 
środowiskowych. Wielokrotnie wspierał osoby niepełnosprawne, chore, 
potrzebujące pomocy . Był jednym z filarów szkolnego wolontariatu. Dał się 
także poznać jako utalentowany artysta- aktor i człowiek o wyjątkowej 
wrażliwości. Z prawdziwą pasją angażował się  w działalność  szkolnej grupy 
teatralnej „ C’est la vie”, z którą dwukrotnie brał udział w Małopolskim 
Festiwalu Artystycznym Młodzieży w latach 2016 i 2017.   
Dzieląc się swoja energią z innymi, Przemysław jednocześnie dbał o własny 
rozwój, czego dowodem było otrzymanie w 2017 r.  stypendium Prezesa Rady 
Ministrów za wyniki i osiągnięcia uzyskane w klasie drugiej. 
W latach 2015/2016 i 2016/2017 zdobywał drugie miejsca w Ogólnopolskim 
Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym PTTK (OMTTK PTTK) 
na szczeblu wojewódzkim oraz brał udział w finale wojewódzkim Małopolskiej 
Licealiady Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych. Przemek 
rokrocznie otrzymywał świadectwa z wyróżnieniem, sumiennie pełnił funkcję 
przewodniczącego klasy i angażował się w działalność Samorządu 
Uczniowskiego. 

   Przemysław Cieluch przez trzy lata nauki w Liceum swoją postawą 
inspirował innych do działania i realizował Platońską zasadę: Czuć to, co 
piękne i kochać, co dobre – w tym cel rozumnego życia.  

 



 

       

Rok szkolny 

 

      2017/2018 

 

 

 



 

Uchwałą Rady Pedagogicznej 

z dnia 24 kwietnia 2018r. 

do Pamiątkowej Księgi Szkoły 
wpisani zostali: 

 

 

Maria Laura Laszczak 

Natalia Julia Wróbel 

Przemysław Michał Cieluch 

Szymon Gołba  

Stefania Anna Rokowska 


