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STYPENDYŚCI I STYPENDYSTKI 

FUNDUSZU STYPENDIALNEGO ALMANACHU MUSZYNY  

OSIĄGNIĘCIA W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 
 

STYPENDIA NAUKOWO-SOCJALNE 

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie  

 

Dominika Wilk – średnia ocen 5,1  

Wzięła udział w II etapie Olimpiady Matematycznej o Diamentowy Indeks AGH w 

Krakowie, a także w Powszechnym Konkursie Matematycznym Uniwersytetu 

Warszawskiego. Z racji swoich uzdolnień artystycznych uczestniczyła w wielu imprezach, 

organizowanych przez LO, Muzeum Regionalne, Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu 

Muszyny. Były to między innymi: „Z poezją piękniej” – wieczór w Muzeum Regionalnym 

poświęcony Franciszkowi Karpińskiemu, program artystyczny z okazji I Powiatowego 

Konkursu Kulinarnego „Dzikie smaki Sądecczyzny”, koncert kolęd w szkole, koncert 

noworoczny SPAM. Dominika wzięła udział w konkursie SPAM na spot reklamujący LO. 

 

Kinga Gościńska – średnia ocen 4,7 

Chętnie angażuje się w działalność społeczną (akcje w ramach Dnia Wolontariatu, „Urodziny 

na lekarstwo” – akcja w przedszkolu w Krynicy, projekt „Działam, bo lubię” – realizowany w 

Ośrodku Wsparcia w Muszynie, WOŚP). Osiągnęła etap rejonowy Olimpiady Bibliologicznej 

i Informatologicznej w Krakowie w II LO im. Króla Jana III Sobieskiego. Wzięła udział w 

programie artystycznym z okazji I Powiatowego Konkursu Kulinarnego „Dzikie smaki 

Sądecczyzny”. Interesuje się sportem, aktywnie uczestnicząc w międzyszkolnych 

rozgrywkach koszykówki (etap powiatowy), siatkówki (Liga Juniorek, etap powiatowy). 

 

Katarzyna Marczyk – średnia ocen 4,8 

Osiągnęła etap rejonowy Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej w Krakowie w II 

LO im. Króla Jana III Sobieskiego. Wzięła udział w wielu imprezach artystycznych „Z poezją 

piękniej” – wieczór w Muzeum Regionalnym poświęcony Franciszkowi Karpińskiemu, 

program artystyczny z okazji I Powiatowego Konkursu Kulinarnego „Dzikie smaki 

Sądecczyzny”, koncert kolęd w szkole, koncert noworoczny SPAM. Jest członkiem zespołu 

redagującego gazetkę szkolną. Uczestniczyła w Ogólnopolskim Turnieju Literackim „Misja – 

Książka” oraz w konkursie SPAM na spot reklamowy. 

 

Weronika Długosz – średnia ocen 4,1 

Wzięła udział w imprezach artystycznych, m.in. w wieczorze poświęconym Franciszkowi 

Karpińskiemu „Z poezją piękniej” w Muzeum Regionalnym, w programie artystycznym z 

okazji I Powiatowego Konkursu Kulinarnego „Dzikie smaki Sądecczyzny”, koncercie kolęd 

w szkole, koncercie noworocznym Stowarzyszenia Przyjaciół  Almanachu Muszyny. 

Uczestniczyła jako wolontariusz w pracach WOŚP. Aktywnie spełnia się na polu sportowym, 

jest bramkarką w drużynie piłki ręcznej dziewcząt (wicemistrzostwo powiatu). Wzięła udział 

w konkursie SPAM na spot reklamowy. 
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STYPENDIA ARTYSTYCZNE 

Uczniowie Szkoły Muzycznej II Stopnia w Nowym Sączu, absolwenci Szkoły Muzycznej 

I Stopnia w Krynicy. Uczniowie LO w Muszynie i Technikum w Krynicy. 

 

Jakub Cieśla  

Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Krynicy-Zdroju, a od 

roku 2016 uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu, w klasie fortepianu 

Joanny Ustarbowskiej-Dudki. Jest ambitny, ma dużą wrażliwość muzyczną, umiejętności 

techniczne, a to gwarantuje postępy i harmonijny artystyczny rozwój. Daje liczne koncerty 

organizowane nie tylko na rzecz lokalnego środowiska, ale także poza nim (Krynica-Zdrój, 

Nowy Sącz, Stary Sącz, Warszawa). Pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w warsztatach 

instrumentalnych prowadzonych przez uznane autorytety w zakresie pianistyki. Brał udział w 

lekcjach otwartych prof. Karola Radziwonowicza, prof. Filipa Wojciechowskiego, prof. Ewy 

Zakrzewskiej, prof. Andrzeja Tatarskiego i prof. Justyny Galant-Wojciechowskiej. Obecnie 

przygotowuje się do Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I 

i II stopnia pn. „IV Wiosenne Spotkania Kameralne MUZYKOWANIE W TRZCIANIE”, a 

także do  Ogólnopolskiego Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku. 

Karol Kieta 

Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Krynicy-Zdroju, a 

obecnie uczniem PSM II st. w Nowym Sączu. W bieżącym roku szkolnym podjął naukę na 

guzikowym akordeonie koncertowym (z barytonami), co otwiera drogę do przygotowania do 

studiów muzycznych. Rozwija się dobrze przez wytrwałą, systematyczną pracę; znajduje to 

odzwierciedlenie w ocenach (bardzo dobry z akordeonu w pierwszym semestrze). 

Zaangażował się w pracę nowo powstałego szkolnego zespołu kameralnego pod kierunkiem 

nauczyciela akordeonu, w którym rozwija umiejętności gry muzyki rozrywkowo-jazzowej 

(zespół w składzie: akordeon, gitara, kontrabas). Jest członkiem szkolnego koła 

akordeonowego, brał udział w wyjeździe uczniów i nauczycieli na Międzynarodowy Festiwal 

Muzyki Akordeonowej w Przemyślu (w grudniu 2016). 

Joachim Drab 

Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Krynicy-Zdroju. W 

roku szkolnym 2016/2017 rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w 

Nowym Sączu, w klasie skrzypiec Katarzyny Główczyk. Od początku roku jest aktywnym 

uczniem, wziął udział w warsztatach skrzypcowych prowadzonych przez prof. R. Reinera, a 

także występował w wielu koncertach w Nowym Sączu, Krynicy, Muszynie. Joachim został 

nominowany do nagrody dra Jerzego Masiora za osiągnięcia artystyczne w roku 2016. 10 

grudnia 2016 roku wziął udział w koncercie nominowanych w Nowym Sączu. Współtworzy 

trio fortepianowe, z którym przygotowuje się do dwóch ogólnopolskich konkursów zespołów 

kameralnych szkół muzycznych drugiego stopnia. Jako solista Joachim przygotowuje się do 

udziału w Ogólnopolskim Forum Muzycznym w Rybniku, a także w Międzynarodowym 

Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Dolnym Kubinie na Słowacji. Rozwija się 

znakomicie, realizuje program znacznie wykraczający poza poziom pierwszej klasy. W 

pierwszym semestrze otrzymał ocenę celującą z instrumentu głównego. 

 

STYPENDIA DLA STUDIUJĄCYCH NA WYŻSZYCH UCZELNIACH 

 

Katarzyna Synowiec (AGH), Marzena Niedzielska-Pawliszak (UJ), Piotr Śliwiński 

(AGH), 

Nasi stypendyści (stypendia pomostowe oraz za najlepiej zdaną maturę) zaliczyli pierwszy 

semestr na circa 4.0 i poszerzają wiedzę w ramach kół naukowych wykraczających poza 

podstawowy program nauczania. 


