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W jubileuszowym, XX Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018 Liceum Ogólnokształcące
Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej kolejny raz znalazło się w gronie najlepszych
liceów w Polsce i uzyskało tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

43-300 Bielsko-Biała, ul. A. Frycza Modrzewskiego 12
tel. 33 812 42 56 • e-mail: sekretariat@rejbb.pl
www.rejbb.pl • www.facebook.com/szkolyrejabb

informacje o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020: str. 23

Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja

Nowy rok szkolny 2018/2019

Liczba uczniów (stan na 31 X 2018 r.):
Gimnazjum ...................................................49
Liceum Ogólnokształcące ............................100

Dyrekcja i grono pedagogiczne
Dyrektor: mgr Dorota Feodorów
Zastępca dyrektora: mgr Marcin Gut

J. POLSKI
mgr Dorota Brzezicka, mgr Adam Macudziński,
mgr Krzysztof Płatek, mgr Dorota Tobiasz
J. ANGIELSKI
mgr Agata Ewak, mgr Lucyna Kajor, mgr Jolanta
Leszczyńska, mgr Ewa Samotyj-Hess,
mgr Tomasz Skotnicki
J. NIEMIECKI
mgr Joanna Bieniek, mgr Monika Heinrich
J. FRANCUSKI
mgr Joanna Zaremba
J. HISZPAŃSKI
mgr Stanisław Barcik, mgr Sabina Kachel
J. WŁOSKI
mgr Martyna Matusiak
MATEMATYKA
dr Dawid Kotrys, mgr Maria Saletnik,
dr Miłosława Zastawny-Kubica
HISTORIA
mgr Marcin Marczyński,
mgr Jacek Talik
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Marcin Marczyński, mgr Jacek Talik
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
mgr Marcin Marczyński
GEOGRAFIA
mgr Piotr Biela, mgr Marcin Gut
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, EKONOMIA
mgr Marcin Gut
BIOLOGIA
mgr Przemysław Kieda, mgr Wanda Łozińska
CHEMIA
mgr Przemysław Kieda,
mgr Franciszek Rothkegel
FIZYKA
mgr Dorota Feodorów, mgr Andrzej Koźmic,
mgr Dariusz Ostrowski
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PRZYRODA
mgr Dorota Feodorów,
mgr Franciszek Rothkegel
INFORMATYKA
mgr Witold Hałka, mgr Dariusz Ostrowski,
mgr Andrzej Szydełko
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Bogusław Korczyk
WIEDZA O KULTURZE
mgr Grzegorz Dymarski
ZAJĘCIA TECHNICZNE
mgr Grzegorz Dymarski, mgr Dariusz Ostrowski
WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Rafał Widuch, mgr Magdalena Żelechowska
RELIGIA
mgr Krystyna Blachura, ks. Karol Długosz
ETYKA
mgr Marcin Marczyński
BIBLIOTEKARZ
mgr Tomasz Sowiński
PEDAGOG
mgr Magdalena Rusin

Wychowawcy klas
Gimnazjum
3a . ................................. mgr Monika Heinrich
3b ............................................. mgr Piotr Biela
3c .........................mgr Magdalena Żelechowska
Liceum Ogólnokształcące
1A ............................... mgr Marcin Marczyński
1B .................................. mgr Dorota Brzezicka
2A ...................................... mgr Maria Saletnik
2B ........................................... mgr Agata Ewak
3A .................................. mgr Magdalena Rusin
3B ..................................... mgr Dorota Tobiasz
3C . .............................. mgr Dariusz Ostrowski

Skład Samorządu Szkolnego
Jeremi Bredy (3B)...................... przewodniczący
Michał Herzyk (2B).............................. zastępca
mgr Marcin Marczyński......opiekun Samorządu
Delegatami do Młodzieżowej Rady Miasta są:
Jeremi Bredy (3B) i Karina Handzlik (2B)

Osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018
Rok szkolny 2017/18 zakończył się
wieloma sukcesami naszych uczniów.
Paweł Tyrna w Finałach Polskiej Edycji
30. Konkursu Unii Europejskiej dla
Młodych Naukowców (EUCYS) zaprezentował swoją pracę pt. „Matematyczny opis kształtu muszli głowonogów”. Jury przyznało mu wyróżnienie
za najlepszą prezentację projektu.
W trakcie roku szkolnego przygotowywał się także do Olimpiady Biologicznej i Olimpiady Chemicznej. W obu został laureatem na szczeblu krajowym i zakwalifikował się
do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe. Do olimpiad przygotowywały
Pawła: z biologii Pani mgr Wanda Łozińska a z chemii Pani mgr Alicja Klus.

Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna

Paweł, już jako nasz absolwent, reprezen-

tował szkołę na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej (International Biology Olympiad, IBO) i wrócił ze złotym medalem zajmując
pierwsze miejsce w Europie i ósme na świecie!
Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna to konkurs biologiczny, w którym uczestniczą zawodnicy
ze szkół średnich z całego świata. Każdy z krajów
wysyła czteroosobową reprezentację. W skład reprezentacji Polski weszli zawodnicy, którzy zajęli
miejsca 1-4 w finale Olimpiady Biologicznej.
Tegoroczna IBO odbyła się w Teheranie i trwała
7 dni. Brało w niej udział 261 zawodników z 71
krajów.

Najpierw odbyły się cztery egzaminy praktyczne (trwające po 90 minut): botanika, zoologia, biochemia
i ekologia. Zawodnicy musieli m.in.
przeprowadzać
miareczkowanie,
chromatografię
cienkowarstwową
i kolumnową, elektroforezę, wykonywać przekroje roślinne oraz przeprowadzać sekcję pijawki. Dwa dni później odbył się dwuczęściowy egzamin
teoretyczny (każda część trwała trzy
godziny), podczas którego uczestnicy na komputerach rozwiązywali 98
zadań w formie testu wielokrotnego
wyboru.
Na podstawie wyników poszczególnych egzaminów ustalona została
kolejność zawodników. Pierwszym
10% przyznano złote medale, dalszym 20% – srebrne, zaś kolejnym
30% – brązowe. Polska reprezentacja
zdobyła złoty, dwa srebrne i brązowy medal.

Medal Ministra Edukacji Narodowej
Minister Edukacji Narodowej docenił wieloletnią
pracę dydaktyczną Pani
Wandy Łozińskiej zwieńczoną wieloma osiągnięciami
uczniów i uhonorował ją w
tym roku Medalem MEN.
Jesteśmy wdzięczni Pani
Wandzie Łozińskiej za pracę pełną oddania i podziwiamy jej profesjonalizm.
W imieniu społeczności
szkolnej gratulujemy i dziękujemy.

Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna

Paweł Tyrna

został zdobywcą srebrnego medalu
na 50. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej (International Chemistry Olympiad, IChO).
Podczas olimpiady zawodnicy przystąpili do
trwających po pięć godzin egzaminów: praktycznego i teoretycznego. Na podstawie ilości
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Mikołaj Wrzoł – nasz tegoroczny absolwent, od-

niósł wielki sukces wygrywając seniorski turniej
tenisa mężczyzn. Wygrana pozwoli mu awansować do pierwszej dwudziestki najlepszych tenisistów w Polsce. Będzie jednym z najmłodszych
graczy w czołówce seniorów w Polsce. Gratulujemy!
Na zdjęciu: Mikołaj z trenerem Stavros Wawrzos.

Michał Rajzer, będąc uczniem klasy drugiej gim-

zdobytych punktów przyznano medale.
Złote medale otrzymało 12% najlepszych
uczestników, srebrne – kolejne 22% i brązowe – dalsze 32%.
Tegoroczna, jubileuszowa 50. IChO odbywała się na Słowacji i w Czechach.
Wzięło w niej udział 300 zawodników
z 76 krajów z całego świata. Reprezentacja Polski zdobyła
trzy srebrne i jedenbrązowy medal.
Gratulujemy Pawłowi i jego nauczycielce
Alicji Klus!
Szymon Kocur, również nasz tegoroczny
absolwent,
został
laureatem Ogólnopolskiego Konkursu
„Europa – społeczeństwo,
gospodarka,
polityka, kultura”.
Organizatorem konkursu był Instytut Europeistyki Wydziału Nauk
Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
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nazjum, pomimo rywalizowania z uczniami klas
trzecich uzyskał drugi wynik w województwie zostając laureatem Konkursu Przedmiotowego z Fizyki. Uczeń ten
przygotowywał się pod okiem Pani mgr
Doroty Feodorów.

Oliwia Szarek

– uczennica tegorocznej klasy
pierwszej liceum – zajęła pierwsze miejsce w
skoku w dal podczas zawodów lekkoatletycznych
Licealiady Młodzieży, która odbyła się we wrześniu bieżącego roku.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Fox
Uczniowie Pani mgr Lucyny Kajor z klasy 2 gimnazjum: Marika Stępniak, Michał Dunaj i Xavier
Rajda uzyskali w ww. konkursie wyniki dobre.

Wyniki egzaminów
MATURA – PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
Polska

woj. l skie

EGZAMIN GIMNAZJALNY – lata 2014-2018

B-B

Rej

2014

100

105

75

79

50

53

25

26

0

0

J. polski

Matematyka

J.angielski

woj. l skie

J. polski

2016

Przyrodn.

Matemat.

2017

2018

J. obcy (PP) J. obcy (PR)

EGZAMIN GIMNAZJALNY – regiony
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Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Jakub Cegielski

– uczeń klasy 3 C – otrzymał
stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki
w nauce uzyskane w roku szkolnym 2017/2018.

LOSY ABSOLWENTÓW LICEUM

ekonomiczne

politechniczne
Stypendium
Fundacji Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
spo .-polityczne

3
2

– uczeń klasy 3a gimnazjum – otrzymedyczne
Michał Rajzer

filologiczne
mał stypendium
Fundacji Towarzystwa Szkolnego
przyrodnicze
im. M. Reja
w roku szkolnym 2018/2019.
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3
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2 5
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6

6

artystyczne
przerwa roczna

ekonomiczne
politechniczne
spo .-polityczne
medyczne
filologiczne
przyrodnicze
artystyczne
przerwa roczna
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Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018
WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ W GIMNAZJUM
Liczba uczniów zapisanych ............................65
Średnia wszystkich klas . .............................4,19
Frekwencja całkowita wyniosła .............. 87.6 %

OCENY ZE SPRAWOWANIA W KLASACH GIMNAZJALNYCH
(wart. absolutne)

ŚREDNIA OCEN Z PRZEDMIOTÓW W GIMNAZJUM (wart. absolutne)
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2a

2b

2c

W. ﬁzyczne

84,0

EDB

84,8

Informatyka

1,00

86,0

Zaj. techn.

88,5
Zaj cia artyst.

87,43

88,0

Etyka

89,2

Religia

90,0

3a

UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ (GIMNAZJUM)
L.P. IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

ZACHOWANIE ŚREDNIA

1 Marika Stępniak
2a b. dobre 5,27
2 Alicja Boruń
2c wzorowe 5,19
3 Michał Rajzer
2a wzorowe 5,13
4 Kornelia Kubica
2b b. dobre 5,07
5 Damian Olszewski
3a wzorowe 5,07
6 Jagoda Boruta
2b wzorowe 5.00
7 Patrycja Chrapczyńska 2a b. dobre 5.00
8 Michalina Klapp
2c wzorowe 5.00
Michał Rajzer (opiekun mgr D. Feodorów):
Laureat Konkursu Przedmiotowego z Fizyki

6,00

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ W LICEUM

ŚREDNIA
OCEN Z PRZEDMIOTÓW W LO (wart. absolutne) – PP
5,50

Liczba uczniów zapisanych ..........................118
Średnia wszystkich klas . .............................3,79
Frekwencja całkowita wyniosła ............ 86,92 %

OCENY ZE SPRAWOWANIA W KLASACH LO (wart. absolutne)
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UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ (LICEUM)
L.P. IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

ZACHOWANIE ŚREDNIA

1 Paweł Tyrna
2 Jakub Cegielski

3A
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wzorowe 5,67
b. dobre 5,22
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Imprezy i wydarzenia szkolne

od listopada 2017 do listopada 2018

Konkurs Wiedzy o Kulturze i Językach Europejskich

Nasi wolontariusze w Domu Opieki SOAR – 22.11.2017
Wolontariusze i sympatycy Szkolnego Koła Caritas – uczniowie liceum: Filip Szczepanik, Mateusz Cebrat, Maciej Hura, Jeremi Bredy, Andrzej
Karwala, Mateusz Szczotka, Adam Woźnicki
oraz gimnazjum: Michalina Klapp, Jagoda Boruta, Aleksandra Fijak, Maja Makuch, Wiktoria Nowara, Zuzanna Odrzywołek, Oliwia
Pabich, Marek Szymanek odwiedzili seniorów
Ewangelickiego Domu Opieki „Soar”. Młodzież
pragnęła mieszkańcom „Soaru” ofiarować piosenkę i uśmiech, by rozweselić czas pochmurnego,
listopadowego dnia. Atmosfera spotkania była
bardzo miła. Zaprezentowane utwory nagrodzono brawami, a nadto pod koniec dostojni seniorzy włączyli się we wspólne śpiewanie.
Zdjęcia: Krystyna Blachura

15 listopada 2017 r. w murach Reja odbył się
Konkurs Wiedzy o Kulturze i Językach Europejskich przygotowany przez p. prof. Lucynę Kajor.
Gimnazjaliści musieli odpowiedzieć między innymi na następujące pytania: jakim wyrażaniem
angielskim określana jest pora roku zwana „babie
lato”, jak nazywa się dynastia panująca obecnie
w Anglii, który kontynent nazywa się „starym
kontynentem”, czy co oznacza angielski idiom
„when pigs fly”.

Uczniowie LO mieli za zadanie udzielić odpowiedzi na pytanie jak inaczej nazywany był francuski
król Ludwik XIV, z czym kojarzą się Cosa Nostra,
Camorra, Sacra Corona Unita, co oznacza niemieckie wyrażenie „ubung macht den meister”, kto
stworzył sztuczny język esperanto i wiele innych.
Dzień Języków Obcych uświetnił wykład p. prof.
Krzysztofa Płatka, który bardzo ciekawie opowiadał o Bobie Dylanie – amerykańskim artyście, pieśniarzu, poecie, kompozytorze i laureacie Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury w roku 2016.
Zdjęcia: Janusz Mazurkiewicz
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Akcja „Szlachetna paczka”
W niedzielę 10 grudnia 2017 r. nastąpił niezwykle oczekiwany czas na przekazanie wielkiego
daru serca jakim jest „Szlachetna Paczka” Rodzinie, czyli Pani Stanisławie i jej córce Małgosi. Ta
wzruszająca chwila na zawsze zostanie w pamięci
wszystkich osób, które były tam obecne.

Wszystkie elementy, o jakie proszono w „Szlachetnej Paczce”, udało się zrealizować. Buty, ławeczkę do wanny, igły i nici do wyszywania...,
i wiele innych. Drzwi, które także były potrzebne
są w trakcie realizacji. Tę informację przekazaliśmy Pani Stanisławie, by oczekiwała przyjścia
fachowca, który pobierze wymiary, a następnie
zamontuje dwoje drzwi – do łazienki i kuchni.
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi.” Poprzez dzieło jakim jest „Szlachetna Paczka” cała społeczność
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja wspaniale ukazała
wielkość swego ducha!
Relacja i zdjęcia: Krystyna Blachura

Zbiórka żywności w ramach akcji „Tak, pomagam!”
Po raz kolejny Szkolne Koło Caritas pod przewodnictwem Filipa Szczepanika podjęło się szczytnego
dzieła jakim jest udział w Ogólnopolskiej Zbiórce
Żywności dla Ubogich – „Tak, pomagam!”.
W sklepie Biedronka znajdującym się w CH Sfera
w Bielsku-Białej w dniach 8 i 9 grudnia 2017 r.,
przez ponad 18 godz. wolontariusze zachęcali
klientów do ofiarności.
Zebrano pokaźne ilości produktów żywnościowych, np.: 147 kg mąki, 135 kg makaronu, 95 kg
cukru, 85 kg ryżu, 53 l oleju, 35 kg czekolad i wy-

robów czekoladowych,
31 kg kawy i kakao, były
również kasze, płatki,
ciastka, ciasta, konserwy mięsne, rybne, sosy,
koncentraty spożywcze,
dżemy i oczywiście bakalie, oraz wiele innych
cennych artykułów.
Trud młodzieży, która ofiarowała swój czas
i siły, sprawił, że w wielu ubogich domach, radość
z suto zastawionego wigilijnego stołu, będzie miała miejsce!
Wszystkim Wolontariuszom dziękuję za udział
w zbiórce żywności!”
Relacja i zdjęcia: Krystyna Blachura

Maraton Pisania Listów Amnesty International
Jak co roku w grudniu na całym świecie odbywał
się Maraton Pisania Listów organizowany przez
Amnesty International. Podczas wydarzenia miliony ludzie mobilizowały się do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka.
Do akcji można się
było przyłączyć także
w naszym Liceum.
Wielu uczniów pisało listy i podpisywało petycje okazując w ten sposób solidarność
z ludźmi, którym potrzebne jest wsparcie. Akcji
towarzyszyło hasło „Napisz list. Zmień życie!”.
Wszystkie działania miały na celu wspomóc ludzi
torturowanych czy więzionych za wyrażanie swoich poglądów. Akcje takie pomagają uczynić świat
choć trochę lepszym.
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radiomagnetofonu Eltra Emilia, przenośnych
radioodbiorników (Lena, Ania, Nina), odbiorników samochodowych Safari 2A, Tramp, wentylatora Zefir z 1964 roku oraz kultowego kolorofonu
C230B, nieodłącznego elementu każdej imprezy
oraz aparatów telefonicznych z tamtego okresu.
W sumie wystawionych było 25 eksponatów
dzięki uprzejmości kilku nauczycieli, którzy
zgodzili się na zaprezentowanie swoich sprzętów
znalezionych w domach. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali eksponaty, a nauczyciele cieszyli
się na widok sprzętu z czasów ich młodości i dzieciństwa.

Wykłady na temat świata islamu i muzułmanów

Szkolna Wigilia
22 grudnia 2017 r. w naszym Gimnazjum i Liceum odbyła się szkolna Wigilia. Wczesnym popołudniem zebraliśmy się w auli i obejrzeliśmy
sztukę napisaną na tę okazję przez naszego ucznia
Onufrego Damka. Spektakl był bardzo zaskakujący i zmuszający do refleksji. Uczniowie liceum
zachwycili nas swoją grą aktorską na poziomie
godnym profesjonalistów.
Spotkanie wigilijne na auli zakończyliśmy wspólnym kolędowaniem uczniów i nauczycieli. Tradycyjnie uroczystość zakończyła się wspólnym
biesiadowaniem w klasach.

21 lutego 2018 r. uczniowie fakultetów z historii,
wos-u i geografii mieli okazuję wysłuchać dwóch
bardzo ciekawych wykładów prof. dr hab. Katarzyny Górak-Sosnowskiej, które odbyły się w ramach
projektu Komisji Europejskiej „Muslim minorities and the refugee crisis in Europe”. Pierwszy
z nich był zatytułowany „Bliski Wschód po Arabskiej Wiośnie”, drugi zaś „Muzułmanie w Europie – między integracją a separacją”. Wykłady
dotyczyły szeroko pojętej tematyki świata islamu
i muzułmanów. Prof. dr hab. Górak-Sosnowska
jest absolwentką SGH i USWPS, doktorem nauk
ekonomicznych (SGH) z habilitacją z religioznawstwa (UJ). Od wielu lat współpracuje z Polskim Komitetem ds. UNESCO.

Zdjęcia: Maciek Gałuszka

Wystawa sprzętu elektronicznego z PRL
W związku z 36. rocznicą wprowadzenia stanu
wojennego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
w naszej szkole dnia 14 grudnia
2017 r. odbyła się wystawa sprzętu
elektronicznego z PRL. Nie
mogło zabraknąć kultowych i ogólnie
znanych odbiorników radiowych
takich jak Zodiak
DSS401, Taraban
R-510, magnetofonu ZK 140T,
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Projekt DeBBaty
13 marca 2018 r. odbył się Wielki Finał i tym
samym zakończyła się trzecia edycja projektu
DeBBaty w którym uczniowie naszego LO brali
z dużym powodzeniem udział. Rektor SGH prof.
Marek Rocki był Patronem Honorowym imprezy,

zaś gościem specjalnym
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH.
W tym roku DeBBaty
odbywały się aż w 8 miastach Polski, brało w nich
udział 140 debatantów
z 35 szkół, zaś zespoły
organizacyjne tworzyło aż
120 osób.
Bielsko-Biała jest miastem, w którym powstał projekt i jest nam niezmiernie miło, że kolejna edycja odbyła się w
murach Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, które reprezentowali w projekcie: Marcelina Klekocińska, Jeremi
Bredy i Rafał Smolin.

Dzień Gier Planszowych i Logicznych
19 marca 2018 r. odbył się w naszym Gimnazjum Dzień Gier Planszowych i Logicznych.
Organizatorem przedsięwzięcia był p. prof. Marcin Marczyński, zaś gry udostępnił bielski Sklep
Hobbystyczny GNOM. Było nam także bardzo
miło gościć uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja.

Konkurs literacki z okazji Światowego Dnia Książki
i Praw Autorskich
Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich przy współpracy biblioteki szkolnej p. prof.
Krzysztof Babicki zorganizował w „Reju” konkurs
literacki. Zadaniem uczniów było odnalezienie
na terenie szkoły pięciu kodów QR, które odsyłały ich do zagadek literackich. Ich rozwiązaniami
było pięć tytułów książek. Zwycięzcy, którzy jako

pierwsi skompletowali wszystkie tytuły, zdobyli
nagrody książkowe. Serdecznie gratulujemy!
Święto stało się okazją do przeprowadzenia wśród
młodzieży miniankiety. Na jej podstawie ułożyliśmy listę bestsellerów uczniów „Reja”. Na jej
pierwszym miejscu znalazły się „Dary anioła”
Cassandry Clare i „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Drugie miejsce zajął „Manifest
komunistyczny” Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, zaś na trzecim uplasowały się „Bardzo biała
wrona” Ewy Nowak, „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza i „Minecraft. Poradnik dla początkujących”. Sporo uczniów, bo blisko 21% ankietowanych, nie czyta na chwilę obecną żadnej książki.
Dobrym zjawiskiem jest jednak to, iż większość
czyta i to pozycje nieobowiązkowe, spoza kanonu
lektur. Największym zainteresowaniem młodzieży cieszą się kryminały, zarówno klasyka gatunku
– autorstwa Agaty Christie czy Arthura Conana
Doyle’a, jak i bestsellery ostatnich lat, takich pisarzy jak Stieg Larsson czy Jo Nesbø.

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
27 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów i zarazem
pożegnania absolwentów naszego LO. W szkolnej auli naszym abiturientom zostały wręczone
nagrody, dyplomy i świadectwa.
Uroczystość zakończył program artystyczny przygotowany przez uczniów z młodszych klas. Przygotowali niepodziankę w postaci quizu o naszej
szkole. Abiturienci podziękowali nauczycielom
i pracownikom, wręczając im specjalnie ułożone,
pełne uroczego dowcipu, laudacje.
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Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim

Klasa 3A – wychowawca mgr Dorota Brzezicka

Klasa 3B – wychowawca mgr Marcin Marczyński

24 maja 2018 r. nasze
Liceum gościło ks. Adama Bonieckiego – jak
sam się określa – edytorialistę
„Tygodnika
Powszechnego”, niegdyś
jego redaktora naczelnego. Spotkanie zorganizował Klub „TP”, którego
działalność współkoordynuje Pani Janina Rogolińska-Pieronek, nasza
emerytowana polonistka.
Ksiądz Boniecki słynie
z odważnych odpowiedzi
na trudne i niewygodne
pytania, o czym i tym razem mogli przekonać się
uczestnicy spotkania. Jednocześnie ten wybitny
publicysta uświadomił zebranej publiczności, że
nurtujące nas problemy wymagają głębokiego
przemyślenia, na pytania nie ma krótkich, jednoznacznych odpowiedzi, nie istnieją uniwersalne
recepty, milczenie może pociągać za sobą współodpowiedzialność za zło, którego częstą przyczyną
jest strach.

Klasa 3C – wychowawca dr Miłosława Zastawny-Kubica

Wszystkich zainteresowanych myślą ks. Bonieckiego i jego współpracowników z redakcji zapraszamy do biblioteki szkolnej, w której
można wypożyczyć najnowszą książkę szanownego gościa, pt. „Połączenie odebrane” i podarowany nam przez organizatorkę spotkania zbiór
wywiadów przeprowadzonych przez „Tygodnik
Powszechny”.
Relacja i zdjęcie: Tomasz Sowiński
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Dzień otwarty
8 czerwca 2018 r. w murach Reja odbył się Dzień
Otwarty. Odwiedzający nas kandydaci na uczniów
LO mogli dowiedzieć się, czym wyróżniamy się
na tle innych bielskich szkół, a także wziąć udział
w zajęciach pokazowych
z biologii, chemii oraz
wykładach i warsztatach
z matematyki dotyczących Ciągu Fibonacciego i Wstęgi Möbiusa.
W szkolnej auli wielkie
zainteresowanie wzbudziła prezentacja projektów gimnazjalistów.
Uczestnicy Dnia Otwartego mieli także okazję,
by wziąć udział w warsztatach z origami.

Klasa 3a – wychowawca mgr Adam Macudziński

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
22 czerwca 2018 roku w auli szkolnej odbyła się
uroczystość zakończenia roku szkolnego. Tego
dnia żegnaliśmy także uczniów klasy trzeciej naszego Gimnazjum. Dyplomy i nagrody otrzymali wszyscy wyróżniający się uczniowie naszych
obu szkół.
Uroczystość była także okazją, by podziękować za
długoletnią współpracę Panu profesorowi Józefowi Czaderowi i księdzu dr Markowi Uglorzowi.
Przedstawienie zatytułowane „Samotny wśród lu-

dzi” przygotowane przez p. prof. Macudzińskiego, które stanowiło część artystyczną wzruszyło
sporą część widowni. Było wyjątkowo głębokie ze
względu na poruszoną tematykę odrzucenia i braku prawdziwej miłości. Kolejny raz zachwyciła
nas świetna gra naszych uczniów – aktorów.
13

Wolontariusze w akcji „Kromka chleba dla sąsiada”
20 i 21 września 2018 r. odbyła
się zbiórka żywności dla ubogich, organizowana przez Caritas. W akcji wzięło udział ponad
20 wolontariuszy z naszej szkoły.
Miejscem działania dla naszego
SKC była Biedronka w Centrum
Handlowym Sfera. Podczas tej
akcji uzbieraliśmy między innymi ponad 60 kg cukru i 70 l oleju. Łączenie uzbieraliśmy prawie
pół tony żywności!
Relacja: Michał Rajzer

Zajęcia dodatkowe
Rysunek i malarstwo

Martwa natura, Maja Makuch. Ołówek

Nasze Liceum organizuje od kilku lat cieszące się
dużym zainteresowaniem dodatkowe zajęcia z rysunku i malarstwa.
Zajęcia te prowadzone są przez Pana mgr Piotra
Kwaśnego, wykwalifikowanego plastyka. Rozwijają umiejętności plastyczne, poszerzają wiedzę
z zakresu historii sztuki, przygotowują do studiów
plastycznych i architektonicznych.
Zdobyte podczas kursu umiejętności przydają się
ich absolwentom podczas egzaminów wstępnych
na ww. wydziały.

Martwa natura, Maja Makuch. Ołówek
Martwa natura, Magdalena Berek. Ołówek

„Róża”, Kornelia Kubica. Akwarela

Język rosyjski
Ze wględu na duże zainteresowanie uczniów
szkoła zorganizowała również zajęcia z języka rosyjskiego prowadzone przez Panią mgr Izabelę
Barcik.w

Brydż sportowy
Zajęcia z brydża sportowego rozpoczęły się w tym
roku szkolnym. Prowadzi je Pan Adrian Bakalarz,
wykwalifikowany trener brydża, sędzia i organizator turniejów brydżowych. Zajęcia te wspomagają
rozwój logicznego myślenia i uzdolnień matematycznych w oparciu o zagadnienia teorii gier i decyzji oraz teorii informacji.

Wycieczki i wymiany międzynarodowe
Jarmark bożonarodzeniowy w Pradze
9 grudnia 2017 r. uczniowie naszego Gimnazjum i LO wraz z opiekunami odwiedzili Pragę,
by wziąć udział w jarmarku bożonarodzeniowym
i wczuć się w przedświąteczną atmosferę tego
pięknego miasta.
Odwiedzając stolicę Czech, nie można było pominąć przejścia przez Hradczany czy słynny most Karola. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli zgodni co
do tego, że zegar Orloj na Ratuszu Staromiejskim
zdecydowanie zbyt szybko wybijał kolejne godziny
wyprawy. Adwentowa atmosfera pomimo silnego
wiatru była mocno wyczuwalna w powietrzu.
Zdjęcia: Tomasz Sowiński
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Wymiana młodzieży z Amsterdamem 11-15.03.2018 r.

Wycieczka naukowa do Lwowa 03-07.04.2018 r.

Wymiana uczniów szkół różnych krajów jest jednym z najlepszych sposobów na poznanie świata
i ćwiczenie języków. W marcu przyjęliśmy grupę uczniów ze szkoły średniej z Amsterdamu.
Wizyta choć krótka, była bardzo intensywna.
Obejmowała takie atrakcje jak: wycieczka górska
na Klimczok z pieczeniem kiełbasek, wyjazd do
Krakowa, gdzie uczestnicy wymiany zwiedzali
między innymi Fabrykę Schindlera, a także wyjazd do Muzeum Auschwitz-Birkenau. Ostatniego dnia wymiany wszyscy uczniowie brali udział
w szkolnym quizie i prezentacji zdjęć zrobionych
podczas wymiany.

„Do Lwowa przyjeżdża się tylko raz. Potem się do
niego wraca” twierdzi pan Oleg, przewodnik wycieczki naukowej, która odbyła się w dniach 3-7
kwietnia. I pewnie większość z tej ponad dwudziestoosobowej grupy uczniów chętnie wróci do
Lwowa, który zachwycał swym pięknem, bawił
licznymi atrakcjami i urzekał otwartością miesz16

kańców. Na zwiedzanie miasta grupa miała trzy
pełne dni. W pierwszym uczniowie poznali lwowski Rynek, staromiejskie uliczki i place z pięknymi
kamienicami, świątyniami i gmachami. Następnego dnia młodzież zwiedziła m.in. aptekę „Pod

Czarnym Orłem”, dziedziniec Kamienicy Królewskiej, należącej niegdyś do rodu Sobieskich,
oraz zdobyła górę Wysoki Zamek i usypany na
niej Kopiec Unii Lubelskiej, najwyższe wzniesienie Lwowa. W ostatnim dniu wycieczka poznała
wielkomiejski Lwów i odwiedziła cmentarze Łyczakowski i Cmentarz Obrońców Lwowa, a deszczowe przedpołudnie spędziła interpretując obrazy z kolekcji malarstwa europejskiego i polskiego
w Lwowskiej Galerii Sztuki. Uczniowie okazali
się też miłośnikami muzyki klasycznej. W Operze
Lwowskiej wysłuchali „Reqiuem” G. Verdiego,
obejrzeli „Rycerskość wieśniaczą” P. Mascagniego,
a najzagorzalsi melomanii mieli okazję podziwiać
salę lustrzaną gmachu, w której wystawiono „Stabat Mater” G.B. Pergolesiego.

Wymiana młodzieży z Heidelbergiem
Od 22 do 27 kwietnia 2018 r. w naszym Gimnazjum trwała kolejna już wymiana uczniowska z
uczniami ze szkoły Elisabeth von Thadden z niemieckiego Heidelberga. Pierwszym jej punktem
była wycieczka do Krakowa, podczas której pogoda i humory wszystkim dopisywały. Wawel, uliczki Starego Miasta i klimat Krakowa na pewno
pozostaną na długo w pamięci naszych gości.

Wyprawa na Szyndzielnię i Klimczok połączona z pieczeniem kiełbasek udała się wyśmienicie. Słońce
nie opuszczało naszej grupy nawet
na chwilę. W trakcie wizyty naszych niemieckich
sąsiadów były też chwile na zadumę i refleksję,
kiedy to uczniowie zwiedzali muzeum AuschwitzBirkenau.
Wymiana była współfinansowana ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
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Wymiana młodzieży z Amsterdamem 03-09.06.2018 r.
Poniżej relacja uczniów klas pierwszych LO z wyjazdu:
„3 czerwca rano przyjechaliśmy do Amsterdamu.
Zostaliśmy odebrani przez goszczących nas Holendrów i pojechaliśmy do domów, by następnie
spędzić wspólne popołudnie. Kolejnego dnia
wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy Rijks Museum oraz miasto. Popołudnie znów spędziliśmy
razem. Następnego dnia mogliśmy zobaczyć, jak
wyglądają lekcje w holenderskiej szkole. Mieliśmy
możliwość dokładnie przyjrzeć się zajęciom. Później graliśmy razem w grę miejską, podczas której
w grupach chodziliśmy po mieście i robiliśmy
zdjęcia w różnych miejscach. Popołudnie spędziliśmy całą grupą nad jeziorem. W środę pojechaliśmy pociągiem do Hagi, gdzie zwiedzaliśmy
park miniatur Madurodam. Później pojechaliśmy
tramwajem na plażę, gdzie miło spędziliśmy czas.
Czwartek spędziliśmy w Zaanse Schans oglądając stare młyny i wiatraki. Ostatnie popołudnie
i wieczór spędziliśmy razem, żeby nacieszyć się
swoim towarzystwem przed wyjazdem. W piątek zwiedzaliśmy dwa muzea – dom Anny Frank
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oraz Muzeum Van Gogha. Później był ostatni
moment, żeby zrobić zakupy i nacieszyć się Amsterdamem. O 18 wyjechaliśmy z dworca autobusowego, a następnego dnia o 11 byliśmy już
w Bielsku. Wszystkim bardzo podobał się wyjazd
oraz pobyt w Holandii.”

Wycieczka integracyjna klas I LO
„W Reju się nie poddajemy tylko współpracujemy”.
17 września 2018 r. klasy pierwsze LO, jedna
z wychowawczyń p. prof. Dorota Brzezicka oraz
pedagog szkolny p. Magdalena Rusin wzięli
udział w niezapomnianej wycieczce integracyjnej.
Jedną z atrakcji wyjazdu była eksploracja liczącej
ok. 1200 m. Jaskini w Trzech Kopcach. Podziemna trasa była oczywiście dostosowana do możliwości uczestników, którzy pokonywali ją ubrani
w kombinezony i zaopatrzeni w kaski i latarki.
Dla wielu uczestników była wyzwaniem do pokonania lęków i braku wiary w swoje możliwości,

Wycieczka naukowa na Uniwersytet Śląski
W dniu 27 września br. odbyła się wycieczka
naukowa do Katowic, której celem było wysłuchanie wykładów naukowych organizowanych
w ramach „Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego”.
Jednym w nich był wykład pt. „Biorobotyka”, na
którym zaprezentowany został robot stworzony
przez inżynierów z Politechniki Śląskiej – robot
neurorehabilitacyjny Luna EMG, dzięki któremu
w znacznym stopniu skróceniu ulega czas potrzebny na rehabilitację. Kolejny wykład poprowadził
biolog na temat fizjologii układów mięśniowego
i nerwowego. Ten wykład pomógł zrozumieć,
jaką niezbędną wiedzę trzeba posiadać, by stworzyć, np. takiego robota. Ostatni, trzeci wykład
dotyczył genetyki – od DNA po biologię molekularną i diagnostykę laboratoryjną.
Wykłady z cyklu „Osobliwości Świata Fizyki”
dotyczyły potęgi ciśnienia i sposobów jego wykorzystania oraz wszechobecnych fal elektromagnetycznych i ich zastosowań.

dla innych okazją do
podania pomocnej dłoni. Dzięki temu główny cel wyprawy został
osiągnięty. Uczniowie
lepiej wzajemnie się
poznali i mieli okazję
przekonać się, jakie
korzyści płyną z tworzenia zgranego zespołu. Dziękujemy firmie
Gou-Tec&TDMA za profesjonalną organizację
wyjazdu. https://www.gou-tec.pl/
Zdjęcia: Magdalena Rusin

Rajd szkolny – wycieczka integracyjna z okazji Dnia
Komisji Edukacji Narodowej
15 października rejowska społeczność wzięła udział
w wycieczce na Kozią Górę zwaną też Stefanką.
Poszczególne grupy docierały tam przez Kołowrót, od strony Cygańskiego Lasu i Błoni. Pogoda tego dnia wybitnie dopisała, świeciło słońce,
było ciepło, królowała złota polska jesień.

Wymiana młodzieży z uczniami ze szkoły partnerskiej
Elisabeth von Thadden w Heidelbergu
Od 7 do 13 października br. osiemnastoosobowa grupa uczniów klas trzecich gimnazjum wraz
z nauczycielkami: Joanną Bieniek oraz Moniką
Heinrich brała udział w wymianie z uczniami
z partnerskiej szkoły w Niemczech. Uczniowie
polscy mogli między innymi zobaczyć szkołę niemiecką oraz uczestniczyć w ciekawych zajęciach
szkolnych. Podziwiali starówki takich miast jak
Heidelberg i Spira i wspólnie spędzili jedno
z popołudni ślizgając się na lodowisku na łyżwach. Warte odnotowania było także zwiedzanie
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Muzeum Mercedesa w Stuttgarcie. Tutaj
na dziewięciu
poziomach
z a j m u j ą c yc h
łącznie 16,5
tysięcy metrów kw. podziwiać można 160 pojazdów i ponad 1500 innych eksponatów. Grupa
wróciła do Polski pełna wrażeń i z niecierpliwością oczekuje już rewizyty gości niemieckich w
maju 2019 roku.
Wymiana była współfinansowana ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
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Liceum Ogólnokształcące
Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Oczytani - oczarowani”
Celem projektu jest rozwój czytelnictwa książek i prasy wśród młodzieży
szkolnej. Liceum, chcąc przeciwdziałać dalszemu pogłębianiu kryzysu
czytelnictwa wśród uczniów, pragnie promować je poprzez atrakcyjne
i różnorodne formy, wzorując się na działaniach edukacyjnych państw,
w których znajduje się ono na wyższym poziomie.
Szkoła zmierza także do rozwoju czytelnictwa w językach obcych. Istotnym
krokiem w osiągnięciu tego celu jest podniesienie poziomu znajomości języka
angielskiego pracowników, mających wpływ na poziom czytelnictwa w szkole.

Dofinansowanie projektu z UE: 89 167,67 PLN
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Rekrutacja 2019/2020

Informacje o planowanych klasach i profilach nauczania.
Liceum trzyletnie (rekrutacja po gimnazjum)
Trzy klasy po około 20 osób.
Język angielski realizowany na poziomie rozszerzonym dla wszystkich klas oraz do wyboru dwa do trzech
proponowanych przedmiotów w klasie „medycznej”: biologia/chemia/matematyka;
w klasie „humanistycznej”: język polski/historia/wiedza o społeczeństwie;
w klasie politechniczno-ekonomicznej: matematyka/fizyka/geografia/informatyka.

Liceum czteroletnie (rekrutacja po szkole podstawowej)
Trzy klasy po około 20 osób
Obowiązkowe przedmioty rozszerzone w poszczególnych klasach:
Klasa „medyczna”: biologia, chemia, język angielski;
Klasa „humanistyczna”: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie;
Klasa „politechniczno-ekonomiczna”: matematyka, geografia, język angielski.
wwPrzewidujemy zorganizowanie dodatkowych zajęć dla osób zainteresowanych, które nie będą realizować rozszerzonych przedmiotów w klasach, ale będą chciały poszerzać wiadomości z matematyki,
fizyki lub języków obcych oraz rozwijać swoje zainteresowania np. z rysunku i malarstwa lub brydża
sportowego.
Wszystkie zajęcia dodatkowe będą uruchomione dla grup co najmniej sześcioosobowych.
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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
WYDARZENIE
DATA
Rozpocz!cie roku szkolnego
3 wrze"nia, poniedzia#ek
Wywiadówka
11 wrze"nia, wtorek
Wymiana m#odzie&y ze szko#' w Heidelbergu 8-15 pa(dziernika
14 pa(dziernika, niedziela
Dzie$ KEN
15 pa(dziernika, poniedzia#ek
1 listopada, czwartek
Dzie$ Wszystkich )wi!tych
2 listopada, pi'tek
9 listopada, pi'tek
)wi!to Niepodleg#o"ci
11 listopada, niedziela
12 listopada, poniedzia#ek
Konferencja "ródroczna
19 listopada, poniedzia#ek
Wywiadówka "ródroczna
Wigilia szkolna
Bo&e Narodzenie – Nowy Rok
)wi!to Trzech Króli
Wystawienie ocen po pierwszym pó#roczu
Konferencja klasyfikacyjna
Wywiadówka
Ferie zimowe
Wymiana m#odzie&y ze szko#'
w Amsterdamie (LO)
Konferencja "ródroczna
Wywiadówka klas III LO
Egzaminy gimnazjalne
Wystawienie ocen ko$coworocznych
klas III LO
)wi!ta Wielkanocne
Konferencja klasyfikacyjna klas III LO
Zako$czenie roku szkolnego klas III LO
Przerwa "wi'teczna i dni wolne
Matury
Konferencja RP
Wywiadówka
Wystawienie ocen ko$coworocznych
Konferencja klasyfikacyjna
Dzie$ administracyjny
)wi!to Bo&ego Cia#a
Zako$czenie roku szkolnego
Wakacje
Konferencja plenarna
Poprawy matur
Egzaminy poprawkowe i konferencje
!
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20 listopada, wtorek
21 grudnia, pi'tek
24 grudnia – 1 stycznia
6 stycznia, niedziela
11 stycznia, pi'tek
14 stycznia, poniedzia#ek
15 stycznia, wtorek
11-22 lutego
10-15 marca
18 marca, poniedzia#ek
19 marca, wtorek
10-12 kwietnia

UWAGI
Dzie$ wolny od zaj!%
Gimnazjum
Obchody Dnia KEN
- rajd szkolny
Dzie$ wolny od zaj!%
Dzie$ wolny od zaj!%
Obchody Dnia
Niepodleg#o"ci
Dzie$ wolny od zaj!%
Zmiana terminu ze
wzgl!du na decyzj! sejmu
RP w sprawie 12 listopada
Dni wolne od zaj!%

Dni wolne od zaj!%
Nowa edycja – przyjazd
go"ci z Holandii

17 kwietnia, "roda
18-23 kwietnia
24 kwietnia, "roda
26 kwietnia, pi'tek
1-3 maja, "roda-pi'tek
6-24 maja
20 maja, poniedzia#ek
21 maja, wtorek
17 czerwca, poniedzia#ek
18 czerwca, wtorek
19 czerwca, "roda
20 czerwca, czwartek
21 czerwca, pi'tek
Od 24 czerwca
24 czerwca, poniedzia#ek
19-21 sierpnia
26-30 sierpnia

Dni wolne od zaj!%
Dni wolne od zaj!%

Dzie$ wolny od zaj!%
Dzie$ wolny od zaj!%
Dzie$ wolny od zaj!%
Dni wolne od zaj!%

