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Co możesz znaleźć w środku: 

W oczekiwaniu na Jezusa- szkolne Jasełka 

 

 

Licealiada- piłka koszykowa 

 



W oczekiwaniu na Jezusa- szkolne Jasełka 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia nasza młodzież przygotowała jasełka. 

Przedstawienie zatytułowane "Pragnienia ludzkiego serca" zostało 

zaprezentowane 21 grudnia na scenie Bieszczadzkiego Domu Kultury. 

Uczniowie z naszej szkoły, pod opieką siostry Alicji Zygmunt, wykorzystali do 

spektaklu wyłącznie ruch, światło i muzykę. Nie były więc to typowe jasełka, 

zabrakło słów i biblijnych cytatów, a mimo to, każdy z nas bez problemów 

zrozumiał przekaz. Przedstawienie ukazywało poszukiwanie przez człowieka 

drogi do Jezusa. Sceny pokazywały, że każde nasze działanie zbliża nas do 

Jezusa, jest oczekiwaniem na spotkanie z Nim. Na zakończenie jasełek odbył 

się mini koncert kolęd naszego chórku, do którego po chwili wszyscy z 

radością się przyłączyli. To oryginalne Bożonarodzeniowe przedstawienie na 

pewno będzie zapamiętane na długo przez wspólnotę naszej szkoły. 

 

 

 



Sportowe oblicze naszej szkoły  

Styczeń to czas sportowej rywalizacji młodzieży szkolnej. Uczniowie z naszej 

szkoły, jak co roku, chętnie wzięli udział w powiatowej licealiadzie rozgrywek 

koszykówki.  

 

Nasze dzielne dziewczyny, po meczu pełnym emocji i stłuczeń, wygrały z ZSTiA 

w Lesku na terenie rywalek i to one mogą przygotowywać się do kolejnego 

etapu, którym będzie konkurowanie na szczeblu rejonowym. Mamy nadzieję, 

że nasze uczennice powtórzą sukces z tamtego roku, jakim była walka w 

półfinałach wojewódzkich, a może nawet, w co głęboko wierzymy, poprawią 

to osiągnięcie.  

Naszą szkołę mężnie reprezentowały: 

-Adriana Prorok 

-Oliwia Hryców 

-Natalia Rajchel 

-Julita Dudzik 

-Katarzyna Hebda 

-Kamila Stec 

-Izabela Głaz 

-Katarzyna Lorenowicz 

-Anna Konieczko  

 

 

 

 

 



 

Walka chłopaków z naszej szkoły w rozgrywkach piłki koszykowej niestety nie 

zakończyła się sukcesem. Po emocjonującym meczu nasi uczniowie ulegli 

chłopakom z ZSTiA w Lesku i zakończyli swój udział w rywalizacji na poziomie 

rozgrywek powiatowych. Liczymy na lepszy wynik chłopaków w przyszłym 

roku, a konkurentom z ZSTiA gratulujemy awansu do rozgrywek rejonowych.  

Skład naszych reprezentantów: 

-Stanisław Kotyła 

-Patryk Gorczyński 

-Marcin Suchar 

-Robert Kaim 

-Mateusz Wojtas  

-Michał Krzywowiąza 

-Karol Podkalicki 

-Karol Osadczuk  

 



,,Tropem wilczym”- bieg pamięci żołnierzy 

wyklętych 

Dnia 28 lutego o godzinie 12:00 w Lesku odbył się czwarty „ Bieg ku pamięci 

żołnierzy wyklętych” zorganizowany przez Fundacje Wolność i Demokracja. 

Oddawany jest w ten sposób hołd żołnierzom antykomunistycznego 

podziemia zbrojnego lat 1944-1963 – bohaterom, którzy nigdy nie pogodzili 

się z okupacją sowiecką i narzuceniem Polsce systemu komunistycznego.                                                                           

W ramach projektu odbył się między innymi bieg na 1963 m. (jest to 

odwołanie do roku w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty- Józef Franczak 

ps. Lalek). Bieg składał się łącznie z trzech etapów: pierwszym był bieg na 

1km.- w którym startowali uczniowie szkoły podstawowej. Drugim był bieg na 

1963 m., w którym startowała większość naszych uczniów. Trzecim natomiast 

był bieg na 6km. rozpoczynający się od Jankowiec, dokąd większość osób 

została przewieziona autokarem.              

Zarówno koniec jak i początek biegu odbył się przed budynkiem starostwa, 

gdzie zostały rozdane nagrody. Medale zdobyli wszyscy uczestnicy biegu, 

natomiast puchary-najwytrwalsi z nich. Pierwsze miejsca w głównej mierze 

zajęły osoby pochodzące z Sanoka i okolic. Natomiast w biegu na 6000 m. 

pierwsze miejsce zajęła uczennica z liceum w Lesku- Natalia Pomykała, której 

serdecznie  gratulujemy. 

 

Jagoda Wójcicka 

 



 

 

 



Szkolne rekolekcje 

W dniach 10 i 11 marca w naszej szkole odbyły się szkolne dni skupienia dla 

uczniów i nauczycieli. Miały nas one przygotować do lepszego przeżycia 

zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

Pierwszego dnia, w czwartek, uczniowie naszej szkoły zaprezentowali 

spektakl pt. ,,Nie zapomnę o Tobie biedna Ziemio”  przygotowany pod opieką 

siostry Alicji Zygmunt. Przedstawienie to miało nam przybliżyć postać św. 

siostry Faustyny Kowalskiej i pokazać, gdzie powinniśmy szukać wsparcia w 

chwilach cierpienia i zwątpienia. 

W piątek o godzinie 1000 wszyscy razem zebraliśmy się w kościele, by 

wysłuchać konferencji przygotowanej przez księdza Rafała Szykułę. Była 

niezwykle ciekawa i wywołała w nas wiele refleksji na temat naszego życia, 

czego wyrazem było liczne uczestnictwo uczniów i nauczycieli w sakramencie 

pokuty. Następnie obejrzeliśmy przygotowaną przez naszych uczniów drogę 

krzyżową, która miała nam uświadomić jak wielkie cierpienie sprawiamy 

Jezusowi poprzez nasze grzechy i zaniedbania w codziennym życiu. Kolejnym 

punktem rekolekcji była Msza Święta. Wszyscy uczniowie chętnie przyłączyli 

się do śpiewania razem ze scholą , którą przygotowała nasza profesorka 

Katarzyna Wermińska.  

Tegoroczne rekolekcje zaowocowały wieloma przemyśleniami na temat 

naszego życia i postępowania. Wszyscy mamy nadzieję, że kolejne będą 

równie efektywne.  
 



Pośmieszkuj z nami  
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