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Liceum Ogólnokształcące nr 43  

mieści się w historycznym  

budynku zwanym  

Szkołą „Pod Benedyktem”  

w zabytkowej części Podgórza, 

przy ul. Limanowskiego  

między Placem Bohaterów Getta 

a węzłem komunikacyjnym 

przy Powstańców Wielkopolskich 

i Wielicką (przystanek: Podgórze 

Szybka Kolej Aglomeracyjna). 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 43 W KRAKOWIE — NASZE ATUTY 

• doskonałe połączenie komunikacyjne  

(tramwaj, autobus, kolej aglomeracyjna) 

• jednozmianowość 

• nauka w kameralnej i miłej atmosferze 

• oryginalne rozszerzenia i uzupełnienia przedmiotowe  

• profesjonalna kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem  

i uprawnieniami egzaminatorów OKE 

• promowanie indywidualności i osobowości uczniów 

• bardzo dobre wyniki szkoły w rankingach we poprzednich  latach 

• stawiamy na wysoki poziom nauczania, tolerancję i kulturę 

Fort Świętego 
Benedykta 

Podgórze SKA 
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XLIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

ul. Limanowskiego 60-62 

30-534 Kraków 

tel/fax: (12) 656-17-34 
e-mail: lo43krakow@gmail.com 

www.lo43krakow.pl 

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY POD BENEDYKTEM 
Planowane oddziały w roku szkolnym 2018/2019 

matematyka 

 biologia 

 chemia 

1A 

Klasa pod patronatem Wydziału Nauk o Zdro-
wiu UJ Collegium Medicum. 

Klasa stwarza możliwość studiowania  
na kierunkach: medycyna, biotechnologia,  
weterynaria, inż. biomedyczna, odnawialne źró-
dła energii, ogrodnictwo, chemia kryminalistycz-
na, biologia, chemia, dietetyka. 

j. polski 

biologia 

j. angielski 

1B 

Klasa pod patronatem Instytutu Socjologii  
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Klasa stwarza możliwość studiowania  
na kierunkach: turystyka i rekreacja. fizjoterapia,  
pielęgniarstwo, rehabilitacja, psychologia,  
kosmetologia, behawiorystka zwierząt. 

j. polski 

historia 

wos 

retoryka 

Klasa pod patronatem Krakowskiego Stowarzy-
szenia Mówców oraz Instytutu Socjologii  
Uniwersytetu Jagiellońskiego  

Klasa stwarza możliwość studiowania na kierun-
kach: prawo, historia, politologia, socjologia, 
teatrologia, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, 
filmoznawstwo, filozofia, etnologia, geologia,  
kryminologia, polonistyka. 

Klasa pod patronatem Wydziału Filozofii  
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 

Klasa stwarza możliwość studiowania na kierun-
kach: ekonomia, geografia, archeologia, 
 inż. środowiska, bioinżynieria, logistyka,  
religioznawstwo, etnologia. 

1C 

matematyka 

geografia 

j. angielski 

1D 

Dodatkowa oferta 

• warsztaty mówców debat oksfordzkich 

• koło dziennikarskie 

• wolontariat 

• gazetka Strefa 43 

• koło fotograficzne 

• zajęcia teatralne 

• zespół wokalno-muzyczny  

• zajęcia - fitness, zumba  

• wyjazdy narciarskie 

• wycieczki rowerowe 

języki obce 

 angielski 

 hiszpański 

 niemiecki  

 włoski 
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Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim 
Instytut Socjologii UJ 

Współpraca z uczelniami 

Współpraca z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II 

W ramach współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie uczniowie 
klas  3C i 3D udali się do lektorium Uniwersytetu Papieskiego na wykład dotyczący filozoficz-
nego problemu: „Czy komputery potrafią myśleć?”. 

Po wysłuchaniu prelekcji młodzież miała okazję pogłębić wiedzę dotyczącą powyższego za-
gadnienia, jak również obejrzeć prezentację ukazującą genezę komputeryzacji oraz zagrożeń 
związanych z postępem technologii. 

W poniedziałek 16 kwietnia w ramach IV Tygodnia Pracy Socjalnej w naszej szkole gościliśmy 
pracowników naukowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, studentów oraz 
gościa specjalnego: prof. Ron z University of Haifa w Izraelu.  
 
Pani profesor Pnina Ron zmierzyła się w życiu z wieloma tragicznymi sytuacjami: w czasie Ho-
locaustu straciła swoją rodzinę. Wyjechała do Izraela i tam zajęła się socjologią i psychologią. 
Obecnie pomaga innym ludziom pokonać „demony przeszłości” i wyjść z traumy, z którą sama 
się zmierzyła.  
 
Wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę, przeprowadziła z nami dyskusję na ten temat 
w języku angielskim. Rozmawialiśmy również o wyzwaniach, jakie stoją przed współczesną 
młodzieżą. Obie strony uważnie się słuchały, przez co bardzo chętnie zabieraliśmy głos i wyra-
żaliśmy swoje opinie. 
 

Podczas pracy w grupach stworzyliśmy nasze 
własne, indywidualne definicje traumy, sposo-
by radzenia sobie z nią oraz zastanowiliśmy się, 
co najważniejszego wyciągnęliśmy z tej lekcji. 
Każda z grup zaprezentowała wyniki swoich 
prac.  
 
Ostatnim elementem naszej współpracy był 
spacer po terenie byłego obozu pracy Płaszów.  
Razem z panią profesor jeszcze raz zobaczyliśmy 
pozostałości zła, jakie się tutaj wydarzyło oraz 
dyskutowaliśmy nad potrzebą odpowiedniego 
upamiętnienia tego miejsca.  

Maciej Mlak 
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Współpraca z uczelniami 

Polsko-szwedzka współpraca 
zapowiedź wymiany 

W kwietniu 2018 roku XLIII Liceum Ogólnokształcące miało zaszczyt 
gościć delegację ze szkoły Älvboda Friskola z miejscowości Skutskär 
w Szwecji. Naszą szkołę odwiedził dyrektor  Johan Sennerfeldt, za-
stępca dyrektora Ewa Andersson oraz trójka nauczycieli. Spotkanie 
zaowocowało nawiązaniem długofalowej współpracy pomiędzy na-
szymi szkołami, a w przyszłym roku szkolnym planowana jest  
wymiana uczniów XLIII Liceum Ogólnokształcącego oraz młodzieży 
ze Szwecji. 

Älvboda Friskola jest prywatnym zespołem szkół, kształcącym 
uczniów w wieku od 10 do 18 lat. System edukacyjny w Szwecji pozwala każdemu uczniowi 
wybrać dowolną szkołę, w tym także prywatną, w której chciałby się uczyć bez ponoszenia ja-
kichkolwiek kosztów, co sprawia, że szkoła ze Skutskär jest dostępna dla każdego. Szkoła mieści 
się w niedawno wyremontowanym budynku i zapewnia szereg udogodnień dla młodzieży: 
świetnie wyposażone sale lekcyjne, nowoczesny sprzęt elektroniczny, halę sportową oraz sto-
łówkę, gdzie każdy uczeń codziennie otrzymuje obiad finansowany przez państwo. W szkole 
działa również asystent do spraw wielokulturowości, który wspiera nowoprzybyłych uczniów 
z  innych krajów. 

Skutskär, miejscowość, w której 
mieści się szkoła. Znajduje się w 
gminie Älvkarleby w regionie 
Uppsala i liczy około 6 tys. 
mieszkańców. Podczas pobytu w 
Szwecji nasi uczniowie odwiedzą 
miasta Uppsala oraz Sztokholm. 

Uppsala, czwarte pod względem 
zaludnienia miasto w Szwecji, 
słynie z pięknej gotyckiej kate-
dry, która jest największym bu-
dynkiem sakralnym w kraju. W 
katedrze pochowana jest Kata-
rzyna Jagiellonka, żona króla 
Szwecji Jana III Wazy, matka 
Zygmunta II Wazy. Nad jej na-
grobkiem znajduje się herb Rze-
czypospolitej, a na ścianie powy-
żej znajduje się fresk przedsta-
wiający Kraków. W Uppsali 
znajduje się również założony w 
roku 1477 najstarszy uniwersytet 
w całej Skandynawii. 

Sztokholm, liczący 1,5 
mln mieszkańców, to stolica 
Szwecji. W mieście znajduje się 
około 70 muzeów, a do głów-
nych zabytków należą Pałac 
Królewski, Katedra Storkyrkan, 
Ratusz Miejski oraz skansen. 

Podczas wizyty uczniów ze szkoły Älvboda Friskola w Polsce planowane jest zwiedzanie Krako-
wa oraz wyjazdy do nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i do kopalni soli 
w Wieliczce. 

Mamy nadzieję, że wymiana będzie wzbogacającym doświadczeniem zarówno dla uczniów na-
szej szkoły jak i dla młodzieży ze Szwecji. 

prof. Ewa Piekarska 
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Współpraca z uczelniami 

„Szlakiem Pamięci 1941-43” 
w 75 rocznicę likwidacji krakowskiego getta 

XLIII Liceum Ogólnokształcące we współ-
pracy z  Instytutem Socjologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego rozpoczęło „Spacerem pa-
mięci” realizację projektu badającego trudne 
relacje międzyludzkie w czasach II wojny 
światowej.  

„Lekcja z archeologiem była, w mojej 
opinii, wspaniałym wstępem do później-
szych zajęć i wycieczki po terenie by-
łego obozu koncentracyjnego na terenie 
Płaszowa”  

„…Przed wzięciem udziału w pro-
jekcie nie wiedziałem nic o obozie 
w Płaszowie. Po udziale w tym 
przedsięwzięciu moja wiedza 
znacznie się powiększyła 
w  zakresie historii z okresu dru-
giej wojny światowej oraz obecnej 
sytuacji na terenie obozu….”  
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Szkoła przyjazna uczniowi 

Laureat olimpiady 

Liceum 43 ma kolejny powód do dumy. Uczeń naszej szkoły jest laureatem 
olimpiady przedmiotowej. 

Michał Kękuś z klasy 3c jest laureatem Małopolskiego Konkursu Języka 
Polskiego. Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się 11 kwietnia 2018 
w niezwykłym miejscu – Czytelni Głównej Biblioteki Jagiellońskiej. 

Tutoring 

Tutoring to metoda edukacji zindywi-
dualizowanej, opierająca się na bezpo-
średnich spotkaniach tutora z uczniem.  

Tutor prowadzi i wspiera ucznia w procesie 
edukacyjnym i wychowawczym. Metoda ta 
pozwala na  efektywniejsze i szybsze zdoby-
wanie wiedzy oraz kształtowanie osobowo-
ści.  

Metoda jest tradycyjnie stosowana na wielu 
brytyjskich i amerykańskich uniwersytetach. 
Elementy tutoringu będą wprowadzane 
w procesie edukacyjnym w naszej szkole. 

b
o
ca

tu
to

r.
m

e 

Patronat 

Współpraca szkoły z krakowskimi uniwersytetami ma na celu: 

• Uzupełnienie wiedzy dydaktycznej i pogłębianie zainteresowań 

• Możliwość poznania nowych technologii z wykorzystaniem  
nowoczesnych pomocy dydaktycznych 

• Uczestniczenie w ciekawych projektach naukowych 

• Popularyzację osiągnięć naukowych 

• Pogłębianie umiejętności językowych poprzez udział w wykła-
dach anglojęzycznych 
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Wydarzenia sportowe 

Turniej siatkówki 
„Kolejny turniej siatkówki 
za nami. Pomimo bardzo 
wymagających przeciwni-
czek nasze zawodniczki po-
kazały charakter i o każdy 
punkt walczyły do samego 
końca…” 

W koszykówkę  
też gramy 

„Uczniowie naszego Liceum 
wzięli udział w zawodach ko-
szykówki organizowanych 
przez Straż Miejską Kraków. 
Na parkiecie krakowskiego 
Klubu Sportowego KORONA 
zawodnicy LO43 dzięki zaan-
gażowaniu i walce o miejsce 
na parkiecie wygrali wszyst-
kie mecze w fazie grupowej i 
zgarnęli komplet punktów…” 

Narciarstwo 
„Wyjazd na narty w ramach 
międzyoddziałowych zajęć WF.” 

Sport w naszej szkole  
odgrywa dużą rolę.  

Oto przykładowe relacje 
z wydarzeń sportowych 
z udziałem naszych 
uczniów. 

Na rowery 
Na rowerach śmigamy w ramach dodatko-
wych godzin wf albo umawiamy się na wy-
jazdy jedno i kilkudniowe. Wkrótce jedziemy 
na dwa dni do Puszczy Niepołomickiej... 
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Wydarzenia sportowe 

Małopolskie  
Igrzyska  

Młodzieży Szkolnej  

„Nasi uczniowie nie zwalnia-
ją tempa! Nasza reprezen-
tantka Ania Kapustka zajęła 
I miejsce w Szkolnej Indywi-
dualnej Lidze LA w biegu 
na 600 m!”... 

Dzielnicowy turniej piłki nożnej 
„Pierwszy mecz nie był łatwy, gdyż już na początku spotkania straciliśmy dwie bramki po błę-
dach w obronie. Nasi zawodnicy pokazali jednak, że potrafią sobie poradzić w każdej sytuacji 
wygrywając 2:3. Wszystkie mecze były bardzo ciekawe, zawodnicy zaskakiwali nas swoimi 
umiejętnościami, których nie powstydziłby się niejeden zawodowy piłkarz…” 

Sukcesy sportowe uczniów w speedballu 
„Dwóch uczniów z  naszej szkoły: Wojciech Baś i Patryk Trzaska oraz nasza absolwentka Alicja 
Malik pod opieką wuefisty pana Roberta Szymika zakwalifikowali się do Mistrzostw Polski. 
Serdecznie zapraszamy do kibicowania!…” 

Zwycięstwa  
badmintonowe 

„Nasi uczniowie regularnie 
uczestniczą w Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej orga-
nizowanych przez Mię-
dzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Krakowie. 
Turniej rozpoczęliśmy 
z przytupem i do fazy  
play-off weszliśmy 
z pierwszego miejsca…” 
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Koło fotograficzne 
Pozalekcyjne zajęcia z fotografii odbywają się 
w naszej szkole od 2011 roku. Mogą brać w nich 
udział uczniowie wszystkich klas.  
Fotografujemy wszystko i wszystkim. Architektu-
ra, portret, pejzaż, martwa natura, "street" foto, ro-
baczki i kwiatki.  
Dysponujemy mobilnym atelier fotograficznym, 
sami obrabiamy, drukujemy i prezentujemy nasze 
prace. Zapraszamy wszystkich uczniów do popró-
bowania swoich sił! 

Debaty oksfordzkie 

Lekcje Retoryki i Wystąpień Publicznych to cotygodniowe zajęcia, które pozwalają 
uczniom zapoznać się z podstawami oratorstwa oraz rozwinąć umiejętność wy-
grywania sporów.  

Zajęcia przeplatają teorię retoryki: od początków istnienia tej nauki w starożytności, po nowo-
czesne techniki perswazji. Duża ilość ćwiczeń praktycznych pomaga uczestnikom pokonywać 
tremę i zdobywać pewność siebie. Podczas spotkań uczniowie analizują teksty największych 
mówców w historii, pracują nad świadomością mowy ciała, a także ćwiczą dyskutowanie na 
każdy temat, dopracowując pod okiem prowadzących zdolność jasnego i atrakcyjnego dla słu-
chaczy przekazywania swoich myśli.  

W szkole już od zeszłego roku pod opieką prof. Bożeny Kiszniewskiej działa koło debat i reto-
ryki, które jest otwarte i dostępne dla wszystkich. Osoby biorące udział w zajęciach uczą się 
podczas nich podstaw wypowiadania, argumentacji czy też wystąpień publicznych. Uczestnicy 
mieli okazję reprezentować szkołę w wielu turniejach debat oksfordzkich jak na przykład Kra-
kowska Szkoła Debaty, czy też w turnieju debat historycznych organizowanym przez  

Instytut Pamięci Narodowej. 

Rozwijamy się 
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Podgórskie Dyktando 

Organizowane przez naszą szkołę każdego roku Podgórskie Dyktando na stałe weszło 
już do kalendarza imprez Krakowa.  

 

Organizatorzy wydarzenia - Porozu-
mienie Podgórze Razem, Dzielnica 
XIII Podgórze oraz  nasza szkoła 
współpracują już od szesnastu lat, 
aby wśród krakowskich uczniów wy-
łonić mistrzów ortografii. Pomysło-
dawczyniami i opiekunkami Dyktan-
da Podgórskiego są 
prof. Maria Fortuna-Sudor 
i prof. Barbara Nędza. 

Przez wszystkie te lata tekst dyktand 
recenzował prof. Walery Pisarek. W tym roku po raz pierwszy recenzentem będzie prof. 
Jan Miodek.  

Teksty dyktand nawiązują zwykle do tradycji Krakowa lub historii Podgórza. Uczestnicy 
rozwiązują również ortograficzną krzyżówkę. 

Uroczyste zakończenie, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbywa się w Urzędzie 
Miasta i uświetnione jest artystycznym występem przygotowanym przez uczniów i nau-
czycieli naszej szkoły. 

XVI edycja dyktanda odbędzie  się w piątek 25 maja 2018 o godzinie 9.00 w siedzibie 
naszego liceum. W piątek 8 czerwca o godzinie 10.00 w sali widowiskowej Muzeum 
Podgórza zaplanowane jest uroczyste zakończenie konkursu i rozdanie nagród.  

Tradycja 
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Koło dziennikarskie 
W naszej szkole od wielu lat intensywnie 
rozwija się gazetka szkolna „Strefa 35” 
odnosząc liczne sukcesy. Teraz – przemia-
nowana na „Strefę 43” – zbiera nowe po-
mysły.  

Nasza redakcja od początku roku uczest-
niczy w zajęciach prowadzonych przez 
dziennikarza pana Mariusza Kusia. Uczy-
my się redagowania tekstów, sztuki pre-
zentacji, działania w stresie, współpracy, 
zachowania się przed kamerą. Jednym z 
zadań dziennikarskich było prowadzenie 
relacji… z kulka papierową w buzi!  

Niedawno byliśmy tez z wizytą w radiu „Prymat”, gdzie uczniowie mogli poczuć jak wygląda 
praca w profesjonalnym studio!  

Jest dużo zabawy, ale też prawdziwej nauki, nie 
tylko z zakresu dziennikarstwa, ale tak naprawdę 
wielu ważnych, potrzebnych na współczesnym 
rynku pracy umiejętności, a przede wszystkim 
pokonywania własnych słabości. Zapraszamy na 
zajęcia dziennikarskie od września! Czekamy na 
młodych ludzi lubiących pisać, prezentować, 
tworzyć, pracować z ludźmi, chcących zdobyć 
wiele nowych umiejętności w tym zakresie! 

Rozwijamy się 
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Taniec to sposób na życie 
i forma wyrażenia siebie 

W naszej szkole odbywają się liczne konkursy i pokazy taneczne. 

Wszystkie osoby zainteresowane tą formą aktywności mogę pod opieką prof. Barbary Adler 
doskonalić i prezentować swoje umiejętności. 

Rozwijamy się 
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Chór szkolny 

Zespół Wokalno-instrumentalny 43 LO (potocznie zwany chórem szkol-
nym) pod opieką prof. Justyny Witek to grupa utalentowanych młodych 
ludzi, których łączy radość ze śpiewu, tańca oraz gry na instrumentach.  

Nasz zespół to zarówno wybitni wokaliści, tancerze, instrumentaliści jak też 
osoby, które po prostu lubią bawić się i dzielić muzyką. Razem stawiamy 
czoła nowym wyzwaniom i zawsze działamy zespołowo. 

Chór uświetnia akademie i uroczystości szkolne, ale próby 
i „muzykowanie” odbywają się także w luźniejszej atmosferze poza szkołą. 
:-) 

 

Rozwijamy się 



 

15 



 

16 

„Antygona LIVE!” 

Uczniowie klas 2d i 2e wystąpili w Narodowym Sta-
rym Teatrze w sztuce opartej na „Antygonie” Sofoklesa. 

W sobotę 14 kwietnia 2018 w Teatrze Starym przy placu 
Szczepańskim na Nowej Scenie odbył się finał projektu 
teatralnego i pokaz etiud: „Antygona Live!”. 

Pokaz etiud teatralnych wieńczył program edukacyjny „Dramat w działaniu” podczas którego 
nauczyciele z małopolskich szkół mieli zajęcia m.in. z pisania scenariuszy, improwizacji, pracy 
z ciałem i głosem, relaksacji itd. Wszystko  prowadziło do stworzenia wraz ze swoimi uczniami 
autorskich scenariuszy opartych na twórczej lekturze Antygony… 

W końcu nadszedł dzień, gdy wszyscy mogli zaprezentować swoje wersje antycznego dramatu 
na scenie teatru. Były więc alternatywne historie bohaterów, przeróbki wątków, przedstawie-
nia na poważnie z cytatami z Sofoklesa, były sceny, gdzie np. dwie Antygony (jedna będąca 
głosem rozsądku a druga kierująca się sercem) rozmawiały z dwoma królami Kreonami, a na-
wet fantastyczny monodram licealistki. W jednej ze sztuk pokazano ten dramat jako rywaliza-
cję mężczyzn z kobietami i walkę uczuć z umysłem, by ostatecznie uniknąć rozlewu krwi tylko 
poprzez współpracę i kompromis. W innej z etiud słowa sztuki zastąpiono powtarzającym się 
wierszykiem, ale ton głosu i gra młodych aktorów pozwalała od razu zrozumieć, co się dzieje 
na scenie. 

Występ naszych uczniów 

Gdy nadeszła nasza kolej, uczniowie Liceum 43 
pod opieką prof. Joanny Golc wystawili przed ze-
braną tłumnie publicznością sztukę „A gdyby Haj-
mon zdążył?”. Najpierw odegrana została panto-
mima, będąca streszczeniem sztuki. Antygona przy-
łapana przez ochroniarzy na zasypywaniu ciała 
brata-zdrajcy zostaje postawiona przed królem Kre-
onem i skazana na śmierć. Popełnia jednak samo-
bójstwo. Pociąga to za sobą kolejne śmierci – w 
tym ukochanego Hajmona, który nie może już jej 
uratować, gdyż jest za późno. W tym momencie 
czas gwałtownie się zatrzymuje i zaczyna biec w przeciwnym kierunku, by po chwili…  
ukochany Hajmon zdążył. Widzowie mogli zobaczyć co z tego wynikło.  

Występ uczniów w Narodowym  
Starym Teatrze 

Wydarzenia artystyczne 
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Wydarzenia artystyczne 

Wiosenny Przegląd Artystyczny 

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny odbył się „Wiosenny Przegląd Artystyczny” 
XLIII Liceum w Krakowie. Widzowie zebrani na sali gimnastycznej mogli podziwiać przeróżne 
formy artystyczne. Przegląd rozpoczął się od pokazu żywych obrazów. 

Wielkie wrażenie zrobił obraz „Żałobne wieści” 
Artura Grottgera, nazywanego malarzem powsta-
nia styczniowego, prezentowanym 
przez klasę 1a. 

 

Następnie odbyły się występy wokalne, pokazy taneczne (taniec nowoczesny, taniec towarzy-
ski, występ formacji tanecznej) a na końcu wręczenie nagród dotyczących konkursu z okazji 
Święta Pi oraz poczęstunek.  

Wśród sześciu innych obrazów były też 
dwa malowidła Leonarda da Vinci:  

 „Dama z gronostajem”  

  i „Ostatnia wieczerza”. 
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Wolontariat 

Daj serce innym 
W naszej szkole od lat bardzo prężnie działa wolontariat pod opieką p. pedagog  
prof. Beaty Mlak i z pomocą prof. Pauliny Warchał.  

Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w przeróżnych akcjach.  Choć prawie zawsze są 
organizowane w dni wolne od nauki, to nie zraża to młodych ludzi – poświęcają bezin-
teresownie swój czas i uwagę, aby pomóc innym.  

Współpracujemy z licznymi organizacjami: 

• Zarządem Infrastruktury Sportowej Biegi: Cracovia Półmaraton, Cracovia Maraton 
(w tegorocznym brało też udział aż 62 naszych uczniów!), Bieg Trzech Kopców 

• Klubem Dystans (Bieg Sylwestrowy, Bieg Marzanny, Klub Dystans) 

• Fundacją Dziewczynka z zapałkami 
(akcje marketowe) 

• Fundacją Promień Nadziei (zbiórka 
żywności dla Caritas + akcje marke-
towe) 

• Hospicjum Św. Łazarza – jesteśmy 
rekordzistami w zbieraniu zakrę-
tek!, co roku kwestujemy na cmen-
tarzu i mamy koło szkoły własne 
Pole Nadziei, 

• Hospicjum dla dzieci „Alma Spei”  
(przygotowywaliśmy ozdoby na 
kiermasz bożonarodzeniowy, obsłu-
giwaliśmy kiermasz na Rynku 
Głównym, kwestowaliśmy w ko-
ściele) 
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Wolontariat 
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