
 

 

Kapituła Stypendium Absolwenckiego  I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie                           
w Andrychowie w składzie: Katarzyna Przebinda-Niemczyk, Magdalena Biel, Wanda Tomiczek-Jamróz, Anna 
Guzdek, Joanna Czarnecka oraz Katarzyna Wróbel na posiedzeniu w dniu 7 marca 2023 r.  postanowiła 
przyznać Stypendium Absolwenckie w wysokości 1000 zł ufundowane przez Absolwentów  klasy IV D z 
rocznika 1997-2001 uczennicy klasy 2c Karolinie Żurek. 

Uzasadnienie:  

KAROLINA ŻUREK ur. 11.08.2006 r.,  w roku szkolnym 2022/23 jest uczennicą klasy drugiej o profilu 
matematyczno-angielskim w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Andrychowie. 

To, co przekonało Kapitułę do przyznania stypendium Karolinie, to nie tylko  jej wzorowa postawa 
uczniowska, wysokie wyniki w nauce, ale przede wszystkim bezinteresowne zaangażowanie w pomoc 
innym. Uważnie obserwująca otaczający świat, zauważa w nim nie tylko jego piękno, ale zwraca uwagę na 
problemy, na cierpienie, zwłaszcza tych, których los jest uzależniony od nas ludzi- zwierząt.  

Dzięki prawdziwym talentom organizatorskim oraz umiejętnościom współpracy w listopadzie i grudniu 
2022 r. samodzielnie zorganizowała akcję pomocy dla schroniska OTOZ Animals w Oświęcimiu oraz 
przekonała do poparcia tej inicjatywy dyrekcję Szkoły wraz z nauczycielami.  W tę akcję charytatywną, 
przemyślaną i przeprowadzoną jak prawdziwy projekt udało jej się zaangażować 40. osobową grupę 
wolontariuszy – licealistów, którzy razem z nią kwestowali na ulicach Andrychowa, poświęcając swój wolny 
weekendowy czas oraz samodzielnie przygotowali smakołyki do sprzedaży podczas mikołajkowego 
kiermaszu w naszym Liceum. Jednocześnie Karolina poprosiła o wsparcie właścicieli sklepów zoologicznych, 
w których mieszkańcy Gminy Andrychów mogli zostawiać niezbędne artykuły dla zwierząt oraz wrzucać 
datki do puszek. Dzięki pomysłowi Karoliny i sprawnemu przeprowadzeniu oraz rozreklamowaniu                          
w lokalnych mediach tej akcji udało się zebrać ponad 7400 zł oraz karmę, legowiska, koce i w trudnym 
zimowym czasie wesprzeć działalność schroniska.  

Kreatywność, gotowość do podejmowania różnych inicjatyw, bezinteresowność oraz niezwykła skromność 
Karoliny zdecydowały również o wybraniu jej przez Samorząd Uczniowski do Rady Szkoły II kadencji. 
Karolina kieruje się w życiu mottem: „warto pomagać, bo dobro powraca”, które to słowa stara się wcielać 
w życie. Z pewnością jej postawa zasługuje na wyróżnienie! 

 

 



 

 

 

Kapituła Stypendium Absolwenckiego  I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie                           
w Andrychowie w składzie: Katarzyna Przebinda-Niemczyk, Magdalena Biel, Wanda Tomiczek-Jamróz, Anna 
Guzdek, Joanna Czarnecka oraz Katarzyna Wróbel na posiedzeniu w dniu 7 marca 2023 r.  postanowiła 
przyznać Stypendium Absolwenckie w wysokości 900 zł ufundowane przez Absolwentów  klasy IV D                         
z rocznika 1997-2001 uczennicy klasy IV fp Mai Gracy. 

Uzasadnienie:  

MAJA GRACA ur. 13.02.2004 r.,  w roku szkolnym 2022/23 jest uczennicą klasy czwartej o profilu 
językowym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Andrychowie. 

To, co przekonało Kapitułę do przyznania stypendium Mai, to nie tylko  jej wzorowa postawa uczniowska, 
wysokie wyniki w nauce, ale przede wszystkim bezinteresowne zaangażowanie w pomoc innym. Przez 
cztery lata nauki w Liceum Maja aktywnie włączała się w prace szkolnego wolontariatu, z zaangażowaniem 
brała udział w licznych akcjach charytatywnych organizowanych przez Szkołę. Jako osoba niezwykle 
utalentowana wokalnie, przez cztery lata stanowiła podporę chóru szkolnego, występując na każdej 
uroczystości szkolnej, zachwycając swoim głosem i coraz dojrzalszymi interpretacjami wykonywanych 
utworów. Społeczność Liceum z pewnością zapamięta jej poruszające występy w spektaklu „Larwy” szkolnej 
grupy teatralnej „C’est la vie”, w apelach z okazji Święta Niepodległości i upamiętniającym wprowadzenie 
stanu wojennego, w uroczystym zakończeniu szkoły klas maturalnych, w szkolnych Festiwalach Talentów, 
podczas Balu Studniówkowego. Maja zawsze aktywnie włączała się w promocję naszej Szkoły w środowisku 
lokalny. Jednocześnie z zaangażowaniem brała udział w różnych konkursach zarówno tych przedmiotowych 
(konkursy języka angielskiego), jak i tych artystycznych. W roku 2021 została laureatką XLI Festiwalu 
Artystycznego Młodzieży. 

Maja dała się poznać jako osoba niezwykle wrażliwa i utalentowana. Jej przykład potwierdza, że rozwijanie 
swoich talentów i bezinteresowne dzielenie się nimi pozwala zapisać się  w sercach i pamięci ludzi. 

 

 

 

 



 

 

 

Kapituła Stypendium Absolwenckiego  I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie                           
w Andrychowie w składzie: Katarzyna Przebinda-Niemczyk, Magdalena Biel, Wanda Tomiczek-Jamróz, Anna 
Guzdek, Joanna Czarnecka oraz Katarzyna Wróbel na posiedzeniu w dniu 7 marca 2023 r.  postanowiła 
przyznać Stypendium Absolwenckie w wysokości 900 zł ufundowane przez Absolwentów  klasy IV D                      
z rocznika 1997-2001 uczennicy klasy IV hp Katarzynie Błachut. 

Uzasadnienie:  

KATARZYNA BŁACHUT ur. 27.05.2005 r.,  w roku szkolnym 2022/23 jest uczennicą klasy czwartej o profilu 
humanistycznym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Andrychowie. 

To, co przekonało Kapitułę do przyznania stypendium Katarzynie, to nie tylko  jej wzorowa postawa 
uczniowska, wysokie wyniki w nauce, ale przede wszystkim bezinteresowne zaangażowanie w pomoc 
innym. Przez okres nauki w Liceum Katarzyna aktywnie włączała się w prace szkolnego wolontariatu, z 
zaangażowaniem brała udział w licznych akcjach charytatywnych organizowanych przez Szkołę.  

Katarzyna dała się poznać jako osoba niezwykle utalentowana artystycznie, literacko i aktorsko.  W 2021 r. 
zajęła III miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Języka Rosyjskiego, występowała również                       
w Ogólnopolskim Przeglądzie Szekspirowskim w Języku Angielskim. W pamięci społeczności Liceum zapisała 
się jej rola Karusi w spektaklu „Larwy” Szkolnej Grupy Teatralnej „C’est la vie”. Jednocześnie zawsze 
znajdowała czas, by swoimi zdolnościami dzielić się ze społecznością Szkoły. 

Katarzynę wyróżnia niezwykła wrażliwość na problemy współczesnego świata. Potrafi o nich niezwykle 
poruszająco opowiadać, stając za obiektywem aparatu fotograficznego czy kamery. Cykle jej zdjęć zdobyły 
najwyższe nagrody na Festiwalu Artystycznym Młodzieży w latach 2020-22. Wspólnie z siostrą Anną 
nakręciły dwa filmy konkursowe dotyczące wartości takich jak akceptacja, tolerancja, pochylające się nad 
problemem osób wykluczonych, samotnych, poszukujących swojego miejsca w życiu. Za film „Ziemski anioł” 
otrzymały I nagrodę Festiwalu Artystycznego Młodzieży. Film „MaskaRADA” dostępny był w mediach 
społecznościowych w ramach ogólnopolskiego konkursu „Pozytywne społeczeństwo”, nauczyciele 
wykorzystywali go również jako materiał do rozmów na lekcjach wychowawczych. 

Katarzyna dała się poznać jako osoba niezwykle skromna, wrażliwa i utalentowana. Potrafi posługiwać się 
różnorodnymi środkami artystycznego wyrazu, by poruszyć serca tych, którzy spotykają się z jej talentem.  

 


