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Osiągnięcia uczniów XLII LO w roku szkolnym 2019/2020 

 

III miejsce Maciej Maciejewski 1b1, konstruktor „Niesamowitej Maszyny PB”, finał III 

edycji ogólnopolskiego Konkursu „Niesamowita Maszyna”, zobacz maszynę: 

https://www.facebook.com/lo42krakow/videos/297975224709537 

Olga Kaliszczak 2a, 13 wynik w Polsce i tytuł finalisty w ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Znajomości Afryki  

Tymoteusz Masłyk 2d finalista  IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wszczep Sobie 

Zdrowie  

 I miejsce z wyróżnieniem w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Oblicza Dialogu” 

oraz uzyskanie certyfikatu za wzorową realizację programu edukacyjnego Młodzież na rzecz 

tolerancji i pokoju, organizowanym przez IDMJPII w Krakowie. Liderami projektu, przy 

współpracy z wieloma innymi uczniami, byli: Kamil Tłuszcz 2c, Lena Banicka 2c, 

Kacper Krehlik 2c, Julia Franaszek 2e, Paulina Świca 2e, Wioletta Jarek 2b1, Maja 

Hyjek 2a1, Andrea Lino 3c, Aleksandra Paszcza 3c. Opiekun projektu: Monika 

Lewicka. 

 II Międzyszkolny Przegląd Teatralny im. Gustawa Holoubka, w którym uczniowie z 

naszego Koła Teatralnego zaprezentowali sztukę "Książki zbójeckie" na podstawie 

"Dziadów" cz. IV Adama Mickiewicza. Wystąpili uczniowie z dziesięciu krakowskich 

liceów, a jury przyznało dwie nagrody za główne role aktorskie i nagrodę za najlepszy 

spektakl. Ponadto przyznano wyróżnienie, które zdobyliśmy MY! W przedstawieniu 

wystąpili: Jakub Korzeniowski 2b, Maksymilian Gosztyła 1b1, Anna Jamróz 1e, 

Zuzanna Kliś 1e1, Karolina Fryt 1d1 i Maja Markowska 1d1, opiekun Marcin Sondej. 

Mamy w szkole SUPERBOHATERÓW! 

Oliwia Gromadowska 2b i Julia Kuliś 2e Suberbohaterami w Krakowie i w XLII LO, bo 

ukończyły 9 tygodniowy kurs pod nadzorem służb: Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia 

Ratunkowego. Podczas spotkań nasi uczniowie uczyli się odpowiedniego reagowania w 

sytuacjach kryzysowych (takich jak wtargnięcie niebezpiecznej osoby na teren szkoły, 

rozpylenie nieznanej substancji, podłożenie ładunku wybuchowego), nabywali umiejętności 

niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy, jak również samoobrony. 

 

Krakowska Olimpiada Młodzieży (rozgrywki sportowe) podsumowanie roku 2018/2019: 

13 grudnia w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się uroczysta gala podsumowująca 

rywalizację sportową młodzieży w roku szkolnym 2018/2019. Nasza szkoła zajęła wysokie 

IV miejsce wśród szkół w Krakowie, otrzymała puchary oraz bon 400 zł na zakup sprzętu 

sportowego. W imieniu XLII LO nagrody z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. 

Edukacji, Sportu i Turystyki p. Anny Korfel-Jasińskiej odebrali: uczniowie Julia Downar-

Zapolska 1e i Filip Czernecki 1b, opiekun p. Grażyna Olszewska oraz dyrektor szkoły dr 

Paweł Cząstka. 
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Bartek Wesołowski 1d zdobył II nagrodę i tytuł laureata w konkursie „Mój pierwszy 

biznes” organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie 

 

Nasi bohaterowie! 

Działania charytatywne w czasie pandemii podejmowane przez uczniów i nauczycieli 

XLII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie: 

 

Jan Florczyk 2b wraz z harcerzami i samodzielnie szył maseczki i składał przyłbice, przed 

świętami wziął udział w zbiórce tzw. „Banku żywności” 

 

Bartłomiej Wesołowski 1d zajmował się produkowaniem przyłbic ochronnych dla personelu 

medycznego przychodni NZOZ OSMED - druk 3D 

 

Iwo Waś 2d,  zaangażował się w służbę w Pogotowiu Harcerek i Harcerzy ZHR, w ramach 

której realizowana jest pomoc seniorom (m.in. dostarczanie zakupów), pomoc w Banku 

Żywności oraz oddał krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Krakowie 

 

Bartosz Mirowski 1d, razem z tatą przygotowywał płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni 

zgodnie z zaleceniem WHO. Najpierw zaczęli dla potrzeb własnych, później rodzina, 

najbliżsi i znajomi. Płyny dostępne na rynku są w większości do dezynfekcji i działają na 

bakterie i grzyby. Poza tym nie zawierają w swoim składzie dostatecznie dużo środków 

ochronnych do skóry (gliceryna i D-pantenol). Postanowili uruchomić domowe laboratorium, 

w którym mogli przygotowywać zgodnie z instrukcją WHO płyn niszczący wirusy w tym 

koronawirusa.  Przygotowane płyny przekazywali płyny dla kościoła lub DPS-u. 

 

Karolina Stasińska, bibliotekarz, wraz z córką szyły maseczki i przekazywały je rodzinie, 

znajomym, starszym sąsiadom. 

 

Monika Lewicka, nauczycielka religii podejmowała działania: 

- pomoc drobnym przedsiębiorcom, żeby ich biznesy nie musiały upadać z dnia na dzień, 

- włączenie się w akcję: kanapki dla osób w kryzysie bezdomności, 
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- rozpowszechnianie akcji: Ekipa z Sąsiedztwa (zakupy dla seniorów, koperty życia), 

- przygotowanie Paczek Dobra dla mieszkanek krakowskiego schroniska dla kobiet, 

- przygotowanie Świątecznych Paczek dla młodzieży z rodzin objętych opieką kuratorską, 

- przekazanie materiału na maseczki szyjącym je wolontariuszom, 

- udział w zrzutkach np na potrzeby DPS w Bochni. 


