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Urodzony 16 listopada 2000 roku w Suchej Beskidzkiej. W latach   

20016 – 2019 uczęszczał do klasy o profilu matematyczno - fizycznym. 
Rokrocznie uzyskiwał świadectwa z wyróżnieniem i z takim świadectwem 
ukończył szkołę.  

Damian od początku nauki w liceum wyróżniał się wzorową postawą 
zarówno wobec obowiązków szkolnych, jak i w codziennym życiu. 
Konsekwentnie, z ogromnym zaangażowaniem i pasją rozwijał swoje 
zainteresowania matematyczno – fizyczne. 

W roku szkolnym 2017/2018 został finalistą V Olimpiady Solidarności 
na szczeblu wojewódzkim, a w roku 2018/2019 uzyskał tytuł laureata 
w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z fizyki. Na wyróżnienie zasługuje 
Jego sumienne pełnienie funkcji przewodniczącego samorządu klasowego, 
ogromne zaangażowanie w życie klasy i szkoły, pracowitość i wzorowa 
postawa uczniowska. 
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Urodzony 12 lipca 2000 roku w Rzeszowie. W latach 2016 - 2019 
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 2018/19 został laureatem Olimpiady 
o Diamentowy Indeks AGH z matematyki. Zdolny, pracowity, spokojny, 
rozważny i koleżeński, potrafił zjednywać rówieśników do organizacji 
klasowych i szkolnych przedsięwzięć. 
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Urodzony 24 stycznia 2000 roku w Wadowicach. W latach 2016-2019 
uczęszczał do klasy o profilu matematyczno - fizycznym. Rokrocznie 
otrzymywał świadectwo z wyróżnieniem.  

Dzieląc się swoja energią z innymi, Tymoteusz jednocześnie dbał o własny 
rozwój, czego dowodem było otrzymanie w 2018 r. stypendium Prezesa Rady 
Ministrów za wyniki i osiągnięcia uzyskane w klasie drugiej.   Jego 
zamiłowanie do sportu przyniosło mu liczne sukcesy - VI miejsce w Finale 
Ogólnopolskim Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Chłopców, III 
miejsce w finale wojewódzkim  Małopolskiej Licealiady Młodzieży Szkolnej w 
Badmintonie Drużynowym Chłopców, IV miejsce w finale wojewódzkim 
Małopolskiej Licealiady Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Plażowej Chłopców.  

Tym wszystkim osiągnięciom towarzyszyły poczucie humoru i wysoka 
kultura osobista, nieustępliwość w dążeniu do celu, które zjednywały 
Tymoteuszowi sympatię nauczycieli oraz kolegów i koleżanek. 
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Urodzony 6 listopada 2000 roku w Wadowicach. Uczęszczał w latach 
2016-2019 do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Cechuje go sumienność, 
pracowitość, zamiłowanie do sportu. Czerpie, ile się da, przyjemności z nauki. 
Dwukrotnie został finalistą Olimpiady Przedsiębiorczości na etapie okręgowym. 
Rokrocznie uzyskiwał świadectwo z wyróżnieniem. Jego wzorowa postawa 
uczniowska, odpowiedzialny stosunek do obowiązków szkolnych zasługują na 
uznanie i szacunek. 

  



 Aleksandra  

Nowak 

 
 

  Urodzona 24 lutego 2000 r., uczęszczała w latach 2016 -  2019 do klasy 
biologiczno – chemicznej. Już od pierwszej klasy konsekwentnie pracowała na 
zyskanie miana sportowej osobowości Liceum.  

W roku 2016/2017 zdobyła trzecie miejsce w finale wojewódzkim 
Małopolskiej Licealiady Młodzieży Szkolnej w drużynowym tenisie stołowym. 
Rok później powtórzyła sukces, zajmując czwarte miejsce w województwie. 
Jednocześnie angażowała się w wiele innych zawodów i przedsięwzięć 
sportowych: 

W bieżącym roku wywalczyła dla szkoły  II miejsce w finale rejonowym 
Małopolskiej Licealiady Młodzieży w piłce siatkowej oraz I miejsce w Turnieju 
Trójek Siatkarskich Dziewcząt o Puchar Dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity. 

Te ostatnie osiągnięcia przypieczętowały  trzyletni okres wielu sukcesów 
na szczeblu wojewódzkim, rejonowym i powiatowym. 
O ich rozmiarze świadczy trzykrotnie przyznany tytułu Sportowca Roku naszej 
szkoły. 
 Tytuł ten miał w przypadku Aleksandry także  wymiar osobowościowy. 
Sportowcem roku czyniły ją nie tylko wymierne sukcesy, ale także tak ważne  
w etosie sportowca skromność i umiejętność działania w zespole i dla zespołu.  

Aleksandra  w toku przygotowań do wielu zawodów dała się także 
poznać jako osoba rzetelna, konsekwentna i bardzo pracowita, a na boisku jako 
uosobienie spokoju i opanowania. Swoją postawą potwierdzała refleksję 
Owidiusza, że  kropla drąży skałę nie siłą, ale ciągłym padaniem. 

Ta dewiza życiowa zaowocowała sukcesami sportowymi także poza 
szkołą. Z drużyną MKS Andrychów w ostatnich miesiącach Aleksandra 
dotarła do półfinałowego turnieju o awans do II ligi.  
   



Aleksander  
Andrzej 

Rupik 

Urodził się 31 marca 2000 r. w Wadowicach. Ukończył szkołę z wyróżnieniem, 
osiągając średnią ocen 5,16. Naukę rozpoczął w klasie matematyczno-fizycznej. 
Ostatecznie jednak podjął decyzję o kształceniu się w klasie o profilu językowym. Mimo 
że nigdy nie zrezygnował z rozwijania zdolności matematycznych, to jednak 
zainteresowania językowe i artystyczne stały się jego prawdziwą pasją. 

Świetna znajomość języka angielskiego zaowocowała zdobyciem I miejsca 
w powiatowym Konkursie Języka Angielskiego SHAMROCK. 

Już w pierwszej klasie, prowadząc jako konferansjer wiele szkolnych 
i powiatowych imprez kulturalno – oświatowych,  dał się poznać jako profesjonalista 
o zdolnościach scenicznych. Pełnię swoich możliwości aktorskich rozwinął, działając od 
2017 r. w kole teatralnym „C'est la vie”. Z zaangażowaniem przystąpił wraz z zespołem 
do przygotowania wielu spektakli prezentowanych szerokiej publiczności. 

Jego talent został dwukrotnie doceniony przez profesjonalistów na Małopolskim 
Festiwalu Artystycznym Młodzieży w Krakowie:  W roku 2018 otrzymał 
indywidualną nagrodę dla wyróżniającego się aktora, a rok później nagrodę zespołową 
za spektakl, w którym zagrał główną rolę. Autentyzm w wyrażaniu emocji 
i przejmująca interpretacja tekstów zachwyciła także jurorów Festiwalu Artystycznego 
TALENTY, którzy w roku 2018 przyznali mu nagrodę główną za monodram.  Każdy 
występ aktorski Olka pozostaje na długo w pamięci, o czym mieli okazję przekonać się 
nauczyciele i uczniowie wszystkich klas podczas szkolnego programu artystycznego „Po 
męskiej stronie mocy” w marcu 2019 r. 

Aleksander dał się poznać również jako talent sportowy. Reprezentował szkołę 
w różnych dyscyplinach – siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, pływaniu, zajmując 
wysokie miejsca  na wszystkich szczeblach. Między innymi dwukrotnie (w klasie II i III) 
zdobył z drużyną chłopców II miejsce w rejonie na Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży 
w piłce siatkowej. Największym sukcesem było jednak VI miejsce w Finale 
Ogólnopolskim Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej chłopców w 2017 r. 
 Aleksander to wrażliwa i  twórcza osobowość. Wszechstronnie uzdolniony, jest 
człowiekiem skromnym, o niezależnej naturze, który pragnie rozwijać się intelektualnie, 
fizycznie i duchowo. Do opisu jego charakteru bardzo pasują słowa Doroty 
Terakowskiej „Tajemnice są po to, by ciekawiły”. Ta tajemnicza aura wokół Olka 
sprawiła, że intrygował i inspirował społeczność Szkoły, w konsekwencji czego zostanie 

na długo zapamiętany. 
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Uchwałą Rady Pedagogicznej 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

do Pamiątkowej Księgi Szkoły 
wpisani zostali: 

 

 

Damian Artur Mizera 

Konrad Maksymilian Kowalczyk 

Tymoteusz Filip Ściga 

Jan Maksymilian Ściga 

Aleksandra Nowak 

Aleksander Andrzej Rupik 


