
 

Uchwałą Rady Pedagogicznej 

z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

do Pamiątkowej Księgi Szkoły 
wpisani zostali: 

 
Bartłomiej Leśniak 

Bartosz Pióro 

Patryk Artur Prus 

Jakub Maciej Sordyl 

Adrian Dawid Zaręba 

Weronika Alicja Głownia 

Szymon Kożuch 

Patryk  Jerzy Sipiora 

Grzegorz Radwan 



Patryk  

Artur 

Prus 
 

Urodzony 6 kwietnia  2001 roku w Wadowicach. W latach   2017– 2020 
uczęszczał do klasy o profilu matematyczno - fizycznym. Rokrocznie uzyskiwał 
świadectwa z wyróżnieniem i z takim świadectwem ukończył szkołę.  
Patryk od początku nauki w liceum wyróżniał się nieprzeciętnymi 
uzdolnieniami i zainteresowaniami w dziedzinie matematyki i innych 
przedmiotów ścisłych, jednocześnie nie zaniedbując pozostałych dziedzin 
wiedzy.   Dzięki własnej pracy z wyprzedzeniem opanował materiał 
obowiązkowy z matematyki już w pierwszej klasie, by w kolejnych latach móc 
konsekwentnie oddać się rozwiązywaniu problemów 
konkursowych  i  olimpijskich. Zaowocowało to licznymi sukcesami Patryka: 
dwukrotnie brał udział w zawodach II stopnia LXX i LXXI Olimpiady 
Matematycznej, został finalistą III stopnia XIII Ogólnopolskiej Olimpiady 
"O Diamentowy Indeks AGH" z fizyki, uczestniczył w zawodach II stopnia 
XVIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, uzyskał wynik bardzo 
dobry  w  Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" za rok 
2018/2019. W roku szkolnym 2018/2019 uzyskał też Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów za najwyższą średnią w szkole.  

Osobowość Patryka – człowieka dociekliwego, z ogromną pasją, 
zaangażowanego w swój rozwój, niejednokrotnie inspirującego nauczycieli do 
wchodzenia na ścieżki dotąd jeszcze nieprzebyte – to osobowość poszukiwacza 
i odkrywcy, dla którego nie ma wiedzy, której nie warto byłoby posiąść 
i zgłębiać. Dzięki swojemu talentowi i pracy znalazł się w miejscu dostępnym 
nielicznym. 

 
 
 
  
 



Adrian  

Dawid 

Zaręba 
 

 

  

Urodzony 30 kwietnia 2001 roku w Wadowicach. W latach 2017 - 2020 
uczęszczał do klasy o profilu matematyczno - fizycznym. Poświęcał dużo czasu 
na rozwijanie swoich pasji i umiejętności, dzięki czemu rokrocznie uzyskiwał 
świadectwo z wyróżnieniem, a w roku 2019/2020 został laureatem I stopnia 
Konkursu „O Złoty Indeks Politechniki Śląskiej”  w dziedzinie fizyki.  

Jest człowiekiem pracowitym, spokojnym, rozważnym, nastawionym na 
rozwój osobisty i osiąganie sukcesów. Jednocześnie cechuje go skromność                     
i pokora. 

  



 

Jakub  

Maciej 

Sordyl 

 
 
 
 

Urodzony 12 czerwca 2001 roku w Wadowicach. W latach 2017 - 2020 
uczęszczał do klasy o profilu matematyczno - fizycznym. Rokrocznie 
otrzymywał świadectwo z wyróżnieniem.  

Jakub już od pierwszej klasy konsekwentnie rozwijał swoje pasje 
związane z przedmiotami ścisłymi. Jego uzdolnienia oraz pracowitość 
i determinacja przyniosły mu sukces w klasie III, gdy uzyskał podwójny tytuł 
finalisty w XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” 
w dziedzinie zarówno matematyki, jak i fizyki. 

Tym osiągnięciom towarzyszyły skromność, poczucie humoru i wysoka 
kultura osobista Jakuba.  



 

Bartłomiej 

Jakub 

Leśniak 
 

 

Urodzony 10 maja 2001 w Wadowicach. Uczęszczał w latach 2017-
2020do klasy o profilu matematyczno-fizycznym.  

Powiedzieć o Bartku, że cechują go sumienność, wysoka kultura osobista, 
rzetelność, honor, odpowiedzialność, szlachetność…  to spore uproszczenie. Jest 
on przedstawicielem tej grupy młodego pokolenia, dla której właśnie te wartości 
wyznaczają  autentyczny azymut życiowy.   Bartek w wielu sytuacjach dał się 
poznać  nauczycielom i uczniom jako człowiek, na którym zawsze polegać 
można jak na Zawiszy. Udowodnił, że etos rycerski, który wielu wydaje się dziś 
zupełnie anachroniczny, można na nowo realizować u progu XXI wieku. Bartek 
zostanie też zapamiętany jako niezastąpiony członek ekipy technicznej zespołu 
teatralnego „C’est la vie”, aktywny uczestnik wielu przedsięwzięć, 
przedstawień, apeli, a także nadzwyczaj sumienny skarbnik klasowy. 

Jednakże najbardziej spektakularny sukces Bartka przyszedł w klasie III, 
a stało się nim zajęcie I miejsca w eliminacjach finałowych 
XXII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego.  
W swym przemówieniu Bartek rozważał kwestię, czy „Czasy walki o wolność 
ojczyzny – pamiętać, czy  odłożyć do lamusa?”.  

Jego wzorowa postawa uczniowska, odpowiedzialny stosunek do obowiązków 
szkolnych, a także zwyczajna życzliwość i szacunek do innych zasługują 
na najwyższe uznanie i szacunek. 

  



 

Bartosz  

Pióro 

 
 

 Urodzony 14 maja 2001 r. w Wadowicach uczęszczałw latach 2017 – 
2020 do klasy o profilu matematyczno - fizycznym. Już od pierwszej klasy 
konsekwentnie pracował na swoje sukcesy, które osiągnął w klasie III. Bartosz 
został finalistą III stopnia XIII Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy 
Indeks AGH w dziedzinie fizyki oraz finalistą 69. Olimpiady Fizycznej.  

Pasje Bartosza nie kończą się na fizyce. Z równym zaangażowaniem zanurzał 
się w świat humanistyki. Jego wielką miłością jest muzyka – zarówno 
ta klasyczna (poznawana na żywo podczas szkolnych wyjazdów do 
Filharmonii Krakowskiej) jak i bardziej współczesna. Kolejnymi dziedzinami, 
którymi pasjonuje się Bartosz, są kinematografia, a także literatura. 
Wielokrotnie wykorzystywał on swoją znajomość różnorodnych tekstów 
kultury, aby w sposób niebanalny wzbogacić dyskusje na lekcjach przedmiotów 
humanistycznych. 

Bartosz jest młodym człowiekiem o różnorodnych talentach 
i zainteresowaniach, śmiało można powiedzieć, że ma osobowość renesansową, 
ponieważ łączy w swych rozmyślaniach skomplikowane zagadnienia  z nauk 
ścisłych z humanistyką. Z determinacją dąży do wyznaczanych sobie celów.  

  



Grzegorz  

Radwan 

 
Urodzony 28 marca 2001 roku w Wadowicach. W latach 2017-2020 

uczęszczał do klasy humanistycznej. Rokrocznie uzyskiwał 
świadectwa  z  wyróżnieniem i z takim świadectwem kończy szkołę. 
 
Już od pierwszych dni w Liceum rozwijał swoje lingwistyczne pasje. 
Prawdziwy humanista, „pożeracz” literatury, miłośnik sztuki, uczeń o wielu 
zainteresowaniach wybiegających poza programy szkolne. Otwarty umysł, 
samouk. Od lat uczy się języków obcych, zgłębiając wiedzę z zakresu języka 
niemieckiego, łacińskiego, angielskiego w murach szkolnych oraz - samodzielnie- 
języka francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i niderlandzkiego. Jego pasja 
translatorska została wyróżniona i dostrzeżona przez organizatorów 
konkursów i olimpiad, w których rokrocznie uczestniczył. 
 
W roku szkolnym 2019/2020 uzyskał tytuł finalisty XXXVIII Olimpiady 
Języka Łacińskiego. W tym samym roku szkolnym uczestniczył w etapach 
okręgowych XLIII Olimpiady Języka Niemieckiego i XXXII Olimpiady 
Filozoficznej. 
 
Grzegorz przez trzy lata nauki w Liceum pełnił sumiennie funkcję skarbnika 
klasy. Przez te lata swoją postawą inspirował innych do pracy, samodyscypliny, 
wytrwałości w dążeniu do celu i umiejętności znalezienia czasu na rozwijanie 
własnych zainteresowań. Dał się również poznać jako człowiek z poczuciem 
humoru i nienaganną kulturą osobistą.  
Do opisu Grzegorza pasują słowa Cycerona, którego jest miłośnikiem: 
Cum ad naturam eximiam et illustrem accessit ratio quaedam conformatioque 
doctrinae, tum illud nescio quid praeclarum ac singulare existere. 
„Gdy z naturą niezwykłą i wybitną połączy się (…) wykształcenie naukowe, 
wówczas (…)powstaje coś wspaniałego i osobliwego” 
/Cyceron, Pro Archia poeta 7/ 



Patryk   

Jerzy  

Sipiora  

 
Urodził się 7 kwietnia 2002 roku w Wadowicach. W latach 2017 – 2020 

uczęszczał do klasy o profilu  językowym. Rokrocznie otrzymywał świadectwo 
z wyróżnieniem. Ukończył szkołę uzyskując średnią ocen 5,06.  Jego wielką 
pasja była nauka języka francuskiego i rozwijanie zdolności językowych, o czym 
świadczy jego udział w olimpiadach i konkursach na każdym etapie nauki. 
W roku szkolnym 2019/2020 został laureatem  XLIII Olimpiady Języka 
Francuskiego na szczeblu centralnym. 

Dbał  o własny rozwój, czego dowodem było otrzymanie w roku 2019   
stypendium z Regionalnego Programu Stypendialnego  za wyniki i osiągnięcia 
uzyskane w klasie drugiej oraz Nagrody Starosty Wadowickiego .  

 Patryk dał się  też poznać jako miłośnik sportu. Reprezentował szkołę w 
różnych dyscyplinach – w  szachach  czy w tenisie stołowym, zajmując wysokie 
miejsce na szczeblu powiatowym oraz w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży 
w biegach sztafetowych na szczeblu wojewódzkim. 

 Patryk wyróżniał  się pracowitością i sumiennością, wytyczył sobie ambitne 
cele i konsekwentnie do nich dążył. Zdolny, spokojny, pomocny w nauce, 
o wysokiej kulturze osobistej, zjednywał sobie sympatię nauczycieli oraz 
kolegów i koleżanek. 

  



 

Szymon  
Kożuch 

 

 
Urodzony 3 lipca 2001 roku w Wadowicach. W roku szkolnym 

2017/2018 rozpoczął naukę w klasie o profilu matematyczno-fizycznym, którą 
zmienił, chcąc rozwijać swą pasję, na klasę sportowo-turystyczną. 

Uczciwy, słowny, odpowiedzialny a przy tym pozostający w cieniu z wyboru, 
Szymon przyciągał do siebie coraz więcej osób liczących się z jego skromnym 
zdaniem. Jego pracowitość i wytrwałość w osiąganiu celów co roku pozwalała 
mu uzyskiwać świadectwo z wyróżnieniem. Przez trzy lata reprezentował 
nasze liceum w zawodach piłki siatkowej halowej oraz plażowej, obejmując 
w ostatniej klasie zaszczytną funkcję kapitana drużyny. Wyróżniający się 
niezwykłą kulturą osobistą, uśmiechem i otwartością, stał się osobą, bez której 
nie odbywały się żadne imprezy szkolne organizowane przez Samorząd 
Uczniowski. Można by rzec, że stał się jego twarzą. Wyrazem największego 
zaufania uczniów było wybranie Szymona jako reprezentanta Samorządu 
Uczniowskiego do Rady Szkoły. 

Szymon przez całe trzy lata starał się żyć wg filozofii Epikura: „ Żyj 
niezauważony”. Na szczęście dla nas dostrzegliśmy Go.  

  



 

Weronika 

 Alicja 

Głownia 

 
Urodzona 3 maja 2001 roku w Wadowicach. W latach 2017 – 2020 

uczęszczała  do klasy o profilu biologiczno - chemicznym. Rokrocznie 
uzyskiwała  świadectwa z wyróżnieniem i z takim świadectwem kończy szkołę. 

Weronika wyróżniała się wzorową postawą zarówno względem 
obowiązków szkolnych, jak i w codziennym życiu. W czasie nauki w liceum 
rozwijała swoje różnorodne zainteresowania, w tym literackie, językowe, 
chemiczne  czy  sportowe. W roku szkolnym 2017/18 uzyskała III nagrodę 
w kategorii  „Dziennikarstwo” podczas XXXVIII Małopolskiego Festiwalu 
Artystycznego Młodzieży oraz wyróżnienie w kategorii  „Reportaż” 
w   Powiatowym  Konkursie Publicystycznym  „O Laur Peryskopu" . Będąc 
uczennicą klasy drugiej  wzięła udział w finale Wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy Chemicznej  UJ. W roku szkolnym 2019/20została finalistką XIII 
Ogólnopolskiej  Olimpiady Przedmiotowej  „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczpospolitej"  oraz 
reprezentowała szkołę w etapie okręgowym Olimpiady Historycznej. 
Reprezentowała również szkołę  w Powiatowym Konkursie z Języka 
Angielskiego „Shamrock”  i  w Olimpiadzie Języka Angielskiego. Chętnie 
angażowała się w pokazy chemiczne i biologiczne w czasie Małopolskiej Nocy 
Naukowców i podczas Dnia Otwartego Szkoły. 

Zawsze cechował ją spokój, wytrwałość i wysoka kultura osobista. 
Imponowała swoją wszechstronnością i wiedzą z wielu dziedzin, a jednak 
pozostała niezwykle skromną osobą, na której pomoc zawsze można było liczyć. 
 


