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W XXI Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019 Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego
im. M. Reja w Bielsku-Białej kolejny raz znalazło się w gronie najlepszych liceów w Polsce i uzyskało tytuł
„Złotej Szkoły 2019".
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Nowy rok szkolny 2019/2020

Liczba uczniów (stan na 31 X 2019 r.):
Liceum Ogólnokształcące ............................137

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

J. POLSKI
mgr Dorota Brzezicka, mgr Dorota Tobiasz
J. ANGIELSKI
mgr Agata Ewak, mgr Lucyna Kajor,
mgr Jolanta Leszczyńska,
mgr Ewa Samotyj-Hess
J. NIEMIECKI
mgr Joanna Bieniek, mgr Monika Heinrich
J. FRANCUSKI
mgr Joanna Zaremba
J. HISZPAŃSKI
mgr Maja Dobija, mgr Sabina Kachel
J. WŁOSKI
mgr Dorota Sokołowska
MATEMATYKA
mgr Maria Saletnik, dr Miłosława ZastawnyKubica
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 Wanda Łozińska
CHEMIA
mgr Przemysław Kieda,
mgr Teresa Kowalska,
mgr Franciszek Rothkegel
FIZYKA
mgr Dorota Feodorów, mgr Andrzej Koźmic,
dr Miłosława Zastawny-Kubica
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PRZYRODA
mgr Dorota Feodorów
INFORMATYKA
mgr Witold Hałka, mgr inż.Tomasz Konior
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Bogusław Korczyk
WIEDZA O KULTURZE
mgr Grzegorz Dymarski
PLASTYKA
mgr Grzegorz Dymarski
WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Rafał Widuch, mgr Magdalena Żelechowska
RELIGIA
mgr Krystyna Blachura, ks. Artut Woltman
ETYKA
mgr Marcin Marczyński
BIBLIOTEKARZ
mgr Tomasz Sowiński
PEDAGOG
mgr Magdalena Rusin

Wychowawcy klas
Liceum Ogólnokształcące
1a.................................... mgr Magdalena Rusin
1A ........................................ mgr Widuch Rafał
1b .................................. mgr Dorota Brzezicka
1B ....................... mgr Magdalena Żelechowska
1c ................................... mgr Magdalena Rusin
1C . .................................... mgr Dorota Tobiasz
2AB ............................ mgr Marcin Marczyński
3A ...................................... mgr Maria Saletnik
3B .......................................... mgr Agata Ewak

Skład Samorządu Szkolnego
Jagoda Boruta (1A) .................. przewodniczący
Zyta Gołębiowska (1B).......................... zastępca
Magdalena Berek (1A) . ....................... sekretarz
Anna Kolaska (1B) koordynator szkolnego koła
Caritas
mgr Marcin Marczyński......opiekun Samorządu
Delegatami do Młodzieżowej Rady Miasta są:
Karina Handzlik (3B) i Klaudia Gryczka (3A)

Osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019
Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych ubiegłorocznych maturzystów. Dzięki zaangażowaniu naszych nauczycieli, ich doświadczeniu zawodowemu i wytrwałej pracy uczniów, Liceum zajęło bardzo wysokie
miejsca w rankingu we wszystkich trzech kategoriach:
Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019, Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2019
oraz w Rankingu Szkół Olimpijskich 2019.
Z przyjemnością informujemy, że nasze liceum zostało sklasyfikowane w rankingu Perspektyw na 110
miejscu w kraju, 9 miejscu w województwie śląskim i 4 miejscu w Bielsku-Białej. Jednocześnie zostaliśmy zaklasyfikowani do najwyższej grupy – złotych szkół w Polsce. Osiągnięcie było możliwe dzięki zaangażowaniu zeszłorocznych maturzystów, którzy pracując pod okiem naszych
nauczycieli, osiągnęli wysokie wyniki z egzaminu dojrzałości.
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja z Bielska-Białej jest wśród 1000
najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2019.
Liczymy na równie wysokie miejsce w rankingu, którego wyniki zostaną
ogłoszone w styczniu 2020 r.

Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2019”

Wyniki egzaminu CAE British Council

Gratulujemy zdobycia w Konkursie Fizycznym
„Lwiątko” tytułu TAON Michałowi Rajzerowi –
absolwentowi oddziału gimnazjalnego w naszym
L.O. Opiekunem Michała był prof. Andrzej
Koźmic.
Konkurs „Lwiątko”
wzorowany jest na
popularnym matematycznym Kangurze. Na pomysł, aby
według zasad sprawdzonych w Kangurze
zorganizować
konkurs z fizyki,
wpadli w 2001 roku
nauczyciele „uniwersyteckiego” liceum
we Lwowie. Nazwa
„Lwiątko”, po ukraińsku „Levenja”, właśnie od
Lwowa pochodzi. Pomysł podchwyciło także
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, któremu ukraińscy organizatorzy zaproponowali rozszerzenie konkursu na Polskę. Od
2019 organizatorem Konkursu jest Fundacja
Akademia Młodych Fizyków.

Z ogromną radością i dumą informujemy, że
14 uczniów przystąpiło do egzaminu ACE,
w klasyfikacji Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-tests/
cefr/ i trzynastu z nich uzyskało wynik na poziomie C1, czyli tzw. „advanced”.
Bardzo dziękujemy nauczycielom za koordynowanie organizacji egzaminu w naszej szkole,
współpracę z British Council w tym zakresie
i przede wszystkim za doskonałe przygotowanie
uczniów do egzaminu.
Zachęcamy uczniów klas maturalnych do podjęcia trudu przystąpienia do tego egzaminu
w roku przyszłym.
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Konkurs matematyczny KANGUR 2019

Konkurs Fizyczny in English

W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2019 absolwent oddziału gimnazjalnego w naszym Liceum – Michał Rajzer
– zdobył wyróżnienie. Konkursowi patronują
od lat Polskie Towarzystwo Matematyczne i Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
M. Kopernika.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Klaudia Gryczka, uczennica klasy 3A – otrzyma-

ła stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok
szkolny 2018/2019.

Wielki sukces naszego absolwenta!

Uczeń klasy 3a gimnazjum Szymon Stawinoga został Finalistą „Konkursu Fizycznego in English”.
8 lutego 2019 r. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach odbył się III „Konkurs Fizyczny in
English”. Do testu konkursowego przystąpiło ponad 130 uczniów z ok. 30 szkół z województwa
śląskiego. Do tego samego testu konkursowego
przystąpili w tym dniu także uczniowie w szkołach w Kijowie oraz Madrycie.
12 marca 2019 odbył się turniej finałowy, w którym Szymon znalazł się w gronie dziesięciu najlepszych finalistów.

Szymon Kocur

może pochwalić się wygraną
w największym hackathonie w Europie HackYeah 2019. Wydarzenie miało miejsce 14 i 15
września tego roku. Wspólnie z zespołem Szymon wygrał główną nagrodę w kategorii „Enter
the World of Entertainment” oraz był w finale
w kategorii „Communication”.
Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć
pod adresami:
www.uw.edu.pl/sukces-studenta-uw-podczashackyeah-2019/
www.hackyeah.pl/winners-2019/

Osiągnięcia sportowe

Oliwia Szarek – uczennica klasy drugiej – zajęła 1 miejsce w skoku w dal, zaś Małgorzata Kosiec – uczennica
klasy pierwszej – 3 miejsce w biegu na 800 m w zawodach międzyszkolnych z lekkoatletyki podczas Licealiady Młodzieży, która odbyła się we wrześniu 2019 r.
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Wyniki egzaminów
EGZAMIN GIMNAZJALNY – regiony
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Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019
OCENY Z ZACHOWANIA W KLASACH (wart. absolutne)
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WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ W GIMNAZJUM

ŚREDNIA
OCEN W KLASACH (wart. absolutne)
Z,+#)*(."`+).'.-0($(`b.SA:BY?j=7.:N;?9EY6DW.
89:;5.V:U.VNU.V=.c.d7F6:C>EFe.89:;5.(U.fU.`.c.97=DEF
GIMNAZJALNYCH
a, b, c i LICEALNYCH A, B, C

Liczba uczniów gimnazjum ...................... 49
Średnia ocen klas gimnazjalnych............. 4,37
Frekwencja roczna ........................... 87.23 %
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UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ (GIMNAZJUM)
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ŚREDNIA OCEN
Z PRZEDMIOTÓW W GIMNAZJUM
(wart. absolutne)

0.C7

9.54

L.P. IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

ŚREDNIA

1 Anna Kolaska
3a
2 Michał Rajzer
3a
3 Marika Stępniak
3a
4 Alicja Boruń
3c
5 Aleksandra Fijak
3c
6 Kornelia Kubica
3b
7 Michalina Klapp
3c
8 Jagoda Boruta
3b
Z,+#)*(."`+)./.!,/+#&*"kl'.SA:BY?j=7.:N;?9EY6DW.
9<
9=
9 Patrycja Chrapczyńska 3a
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Gołębiowska
3b
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0
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ŚREDNIA OCEN Z PRZEDMIOTÓW W LICEUM
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absolutne) – poziom podstawowy
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UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ (LICEUM)
L.P. IMIĘ I NAZWISKO

1 Jakub Cegielski
WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ W LICEUM
2 Julia Kensy
3 Klaudia Gryczka
Liczba uczniów liceum .........................100
4 Olga Nowocień
Średnia ocen klas licealnych................. 3,84
5 Martyna Stryczek
Frekwencja roczna ........................ 84.95 %
6 Nina Podwacietnik
7 Kajetan Kubicz
8 Julia Baran
9 Patryk Kurczyna
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Imprezy i wydarzenia szkolne

od listopada 2018 do listopada 2019

Język współczesnego Kościoła
22 października 2018 r. nasze Liceum po raz kolejny miało przyjemność gościć Klub „Tygodnika
Powszechnego”. Przedmiotem spotkania był „Język współczesnego Kościoła". Debatę prowadzili wybitni znawcy tematu – księża i naukowcy,
zajmujący się w swoich badaniach problemem
komunikacji interpersonalnej: dr hab. Jacek
Warchala (Uniwersytet Śląski), prof. Aldona Skudrzykowa (Uniwersytet Śląski), dr Ewa Bobrow-

Prelekcja na temat ciepła systemowego

ska (Uniwersytet Jagielloński), ks. prof. Wiesław
Przyczyna (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II),
ks. Mirosław Jagłosz (Diecezja Sosnowiecka).
Debatowano między innymi nad stanem języka
w kościele oraz na temat negatywnych skutków
trudności komunikacyjnych, prowadzących do
agresji i wykluczenia. Liceum jest partnerem
wspierającym działania klubu Tygodnika Powszechnego, stąd kolejny raz ciekawe spotkanie
odbyło się w naszej szkole.
Zdjęcie: Tomasz Sowiński

Prelekcja dotycząca bezpieczeństwa na drodze
22 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Zaproszona aspirant Ilona Michalczyk przedstawiła
uczniom szkoły najważniejsze zasady zachowania
obowiązujące poszczególnych uczestników ruchu
drogowego: pieszych, kierowców i rowerzystów.
Wykład połączony był z prezentacją filmów pokazujących różne, najczęściej tragiczne zdarzenia,
które spowodowane były nieodpowiedzialnym lub
brawurowym zachowaniem pokazanych osób.
8

W piątek 16 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie z pracownikiem firmy Tauron w ramach
projektu „Czym skorupka za młodu nasiąknie
– dbam o czystość powietrza; ciepło systemowe,
energia, co o tym, wiem”.
Prezentację przedstawił uczniom klas trzecich
gimnazjum Ireneusz Czulak. Spotkała się ona
z bardzo dużym zainteresowaniem. Przekazywane informacje często spotykały się ze zdziwieniem
słuchaczy i wzbudzały emocje. Zadane prowadzącemu pytania, dowodzą, że poruszone zagadnienia związane z zanieczyszczeniem środowiska, zapotrzebowaniem społeczeństwa na ciepło
i energię są dla młodzieży ważne, że chcą o nich
rozmawiać.
Spotkanie zakończyło się próbą uruchomienia
za pomocą specjalnego dynama żarówki o mocy
60 W. Okazało się, że jest to bardzo trudne, ilość
energii do tego potrzebna jest naprawdę duża!
Wnioski ze spotkania: oszczędzajmy energię,
bądźmy świadomymi „konsumentami” ciepła
i energii elektrycznej.

się z biedą. Nasze wolontariuszki Ania Kolaska
i Julia Nowak wraz z innymi wolontariuszami,
pomagały w roznoszeniu ciepłego posiłku, chleba, napojów, ciast.
Z dużą uwagą troszczyły się by nie brakło niczego
każdemu z uczestników spotkania.
Hasłem tegorocznych obchodów Światowego
Dnia Ubogich były słowa: „Biedak zawołał, a Pan
go wysłuchał”. W tym dniu to właśnie przez dobre serce i dłonie Ani i Julii, mogła przyjść Boża
pomoc do najbiedniejszych osób naszego miasta.
Bardzo im za to dziękuję!
Relacja: Krystyna Blachura

Rocznica odzyskania niepodległości
11 listopada 2018 r. przypadła setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach
jej obchodów rejowska społeczność brała udział
w kilku wydarzeniach. Jednym z nich było uroczyste spotkanie w szkolnej auli, podczas którego
nastąpiło odśpiewanie hymnu i zaprezentowała
została prelekcja prof. Jacka Talika. Kolejnym
wydarzeniem było wyjście na bielski Rynek, by
wspólnie z uczniami innych szkół śpiewać pieśni
patriotyczne. Uczniowie obejrzeli także wystawę
„Ojcowie niepodległości” przygotowaną przez
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Zespół Szkół Ekonomicznych.
Ekspozycja prezentowała liderów walki o wolną
Polskę w 1918 roku. Na wystawie znajdowało się
również kalendarium najistotniejszych wydarzeń
w procesie odradzania się niepodległej Polski.
Zdjęcia: Tomasz Sowiński

Światowy Dzień Ubogich

Kolędowanie w ośrodku SOAR
19 grudnia 2018 r., czyli tuż przed Świętami
Bożego Narodzenia, 18 uczniów wraz z panią
Krystyną Blachurą odwiedziło Ewangelicki Dom
Opieki SOAR w Bielsku-Białej. Po przybyciu wolontariusze, pragnąc wprowadzić mieszkańców
Domu w bożonarodzeniowy nastrój, zaśpiewali
radosne kolędy i złożyli życzenia świąteczne. Na
miejscu przywitał wszystkich ks. Karol Długosz,
który dołączył do wspólnego śpiewu na cześć
Bożej Dzieciny. Było to cudowne popołudnie!
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i mamy
nadzieję powtórzyć kolędowanie za rok.
Relacja: Anna Kolaska

Po raz kolejny nasze Szkolne Koło Caritas włączyło się w pomoc przy organizacji Światowego Dnia
Ubogich w diecezji bielsko-żywieckiej.
17 listopada w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa zaraz po wspólnej modlitwie na
Eucharystii, w podziemiach świątyni odbyło się
spotkanie ewangelizacyjne, koncert i poczęstunek
dla około 200 osób, które na co dzień borykają
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świata sprawiedliwości. W Roku Praw Kobiet
bohaterkami akcji były kobiety. W akcji udział
wzięło 89 uczniów i uczennic oraz 6 osób z grona
pedagogicznego. Łącznie napisaliśmy 278 listów,
z czego najwięcej w obronie racji społeczności
Sengwer, zamieszkującej odległą Kenię.

Nabożeństwo ekumeniczne
Dnia 11 grudnia 2018 r. w kościele ewangelickim
Zbawiciela odbyło się ekumeniczne nabożeństwo
dla uczniów, rodziców i nauczycieli szkół prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja. Chcieliśmy wspólnie uwielbić Boga naszą
modlitwą i śpiewem w czasie adwentu, który ma
nas nie tylko przygotować do radosnego wspomnienia narodzin Bożego Syna na ziemi, lecz
jednocześnie przypomnieć nam, iż Jezus przyjdzie
jeszcze raz, ale już jako Nasz Pan i Król.

Akcja „TAK, POMAGAM”
Dnia 7 i 8 grudnia 2018 r. przed sklepem Biedronka w CH Sfera miała miejsce zbiórka żywności dla osób potrzebujących w ramach akcji
Caritas ,,TAK, POMAGAM".
W samą sobotę masa zebranych produktów wynosiła ponad 350 kg, co oznacza, że w sumie
w 2 dni udało nam się zebrać prawie 500 kg
żywności dla osób potrzebujących. Zdecydowanie najczęściej przynoszone artykuły to makaron
i cukier, odpowiednio 78 kg i 90 kg.

Relacja: Xavier Rajda

Maraton Pisania Listów Amnesty International
Tegoroczny Maraton Pisania Listów trwał w naszej szkole przez tydzień. Od 3 do 7 grudnia 2018
r. można było własnoręcznie wspierać międzynarodową walkę w obronie praw człowieka, domagając się w listach do osób i instytucji z całego
10

Nasze spotkanie było wyjściem na przeciw pragnieniu naszego Zbawiciela wyrażonemu w słowach do Ojca: „Nie tylko za nimi proszę, ale i za
tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we
Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze,
we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas
jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał"
J17, 20-21.
Bóg zbawia świat swoją miłością, która potrafi
spajać to co nam nieraz wydaje się nie możliwe do
scalenia. Ogromna jest moc miłości.
Zapragnijmy więc tak, na serio, by ta Boża miłość, przynosząca radość i pokój, łączyła nas
nieustannie na każdej płaszczyźnie – w rodzinie,
szkole, kościele, ojczyźnie, ... – niech to będzie
nasze przygotowanie na przyjście Pana!
Relacja: Krystyna Blachura

Podsumowanie akcji „Szlachetna paczka”
„Czy ktoś z Państwa widział górę prezentów?
A może komuś było dane zobaczyć zachwyt na
twarzy kogoś obdarowanego w ten sposób? Pewnie to rzadki widok, ale jednak możliwy, jak się
okazuje.
To właśnie dzięki wspaniałej współpracy Szanownych Rodziców, Uczniów i Nauczycieli, czyli całej

społeczności szkolnej L.O. Towarzystwa Szkolnego im M. Reja – takie wydarzenie miało miejsce!
Świadkiem tego są wolontariusze: Julia Kensy i jej
Rodzice, Mateusz Szczotka oraz ja.
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia wręczyliśmy wymarzone prezenty naszej Rodzinie ze
„Szlachetnej Paczki". Zaskoczenie, zachwyt, radość i słowa wdzięczności... bo Oni, to naprawdę
ludzie ubodzy. Dużo tych dobrych słów padało
wyrażających podziękowanie za ogrom okazanego
serca!
By dopełnić skalę radości pragnę przekazać, iż
ostatni z elementów prezentu - drzwi wejściowe
do domu – niedawno został zamontowany.
W ten sposób możemy powiedzieć, iż dzięki włączeniu się Szkoły w dzieło „Szlachetna Paczka",
dla jednej konkretnej Rodziny świat stał się piękniejszy!!! Cieszę się, że mogę Państwem współpracować. Dziękuję!”
Krystyna Blachura

Szkolna wigilia
21 grudnia 2018 r. rejowska społeczność brała
udział w szkolnej wigilii. Uroczystość rozpoczęła
się w auli, gdzie grupy językowe prezentowały
zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe z poszczególnych obszarów geograficzno-kulturowych. Nie zabrakło także oczywiście wspólnego
śpiewania najpiękniejszych polskich kolęd. Po
części artystycznej uczniowie z wychowawcami
wspólnie zasiedli do wigilii klasowych. Bardzo
cieszymy się, że na uroczystość przybyli licznie
absolwenci szkoły.
Zdjęcia: Franciszek Sapeta
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Odwiedziny misjonarki
W styczniu 2019 r. mury Reja odwiedziła misjonarka pani Irma Torn mieszkająca w Barneveld
w pobliżu Amsterdamu. Pani Irma ukończyła
Szkołę Misyjną w RPA. Odwiedziła wiele krajów afrykańskich, Egipt, RPA, Izrael. Obecnie
mieszka w bielskiej Parafii i tutaj także służy Słowem Bożym.
Misjonarka zaprezentowała slajdy i ciekawe informacje na temat pobytu w różnych krajach. Spotkanie z naszymi uczniami było okazją do konwersacji w języku angielskim, a także okazją do
poznania życia i kultury wielu krajów.

„Tygodnik Powszechny" dla młodych?
27.02.2019 r. w naszym liceum odbyły się
warsztaty czytelnicze dla uczniów klas drugich,
prowadzone przez panią mgr Janinę RogolińskąPieronek. Zajęcia miały na celu pogłębić wiedzę
młodych ludzi na temat „Tygodnika Powszech-

Dzień Gier Planszowych i Logicznych
21 marca 2019 r. odbył się w Reju Dzień Gier
Planszowych i Logicznych. Organizatorem tego
przedsięwzięcia był 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. Wybór gier był bardzo
duży, zaś wszyscy uczestnicy świetnie się bawili.

Olimpiada „Zwolnieni z teorii”

nego" oraz poszerzyć ich umiejętności czytelnicze i redaktorskie. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak ingerowała cenzura w wydanie
czasopisma w latach osiemdziesiątych ubiegłego
wieku, poczytać teksty współczesnej publicystyki i zredagować numer magazynu według własnego pomysłu.
Relacja: uczennica Karina Handzlik
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Z dumą prezentujemy projekt naszych licealistek:
Martyny Stryczek i Martyny Gizickiej, który powstał w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii”.
Poniżej prezentacja uczennic:
Open Minds Project – OTWIERAMY UMYSŁY!
„Promujemy relacje międzyludzkie, interakcję
i rozmowę. Zachęcamy młodych ludzi do otwierania się na siebie nawzajem i nawiązywania kontaktu. Poszerzamy świadomość i wiedzę na temat
psychologii i problemów psychicznych.
Nasz projekt powstał po to, aby otwierać ludzkie umysły! Niestety w obecnych czasach coraz
bardziej zamykamy się na siebie nawzajem - na
uczucia, problemy i potrzeby innych. Zapominamy, jak niezwykle ważną rzeczą jest rozmowa
lub zwykłe spędzenie razem kilku chwil. Zamiast
wyjść i porozmawiać twarzą w twarz, zamykamy
się w rzeczywistości wirtualnej, we własnych czte-

rech ścianach. Coraz
mniej pamiętamy też
o tym, że ludzie mają
emocje. Mają też
problemy psychiczne – takie jak depresja, nerwice, różnego
rodzaju uzależnienia
i zaburzenia związane
z przewlekłym stresem
– które ze wspomnianych już powodów są
coraz powszechniejsze i poważniejsze, szczególnie
wśród ludzi młodych. Poprzez nasz projekt chcemy zwiększać świadomość o tych problemach,
które są niestety często pomijane. Chcemy też
pomagać ludziom poprzez zapewnienie możliwości spotkania i rozmowy z innymi, która jest tak
rzadka w naszym wiecznie zabieganym świecie.
Niech wszyscy przekonają się, że razem jest zawsze lepiej!”

Spotkanie autorskie
z Aleksandrą Łojek
W ramach projektu
POWER „Oczytanioczarowani” 12 kwietnia 2019 roku nasze
Liceum gościło Aleksandrę Łojek, autorkę
książki „Belfast. 99
ścian pokoju” (Wołowiec: Czarne, 2015),
która opowiedziała o dramacie mieszkańców
Irlandii Północnej w czasach tzw. Kłopotów i problemach współczesnego Belfastu.

Wielkanocna akcja „TAK, POMAGAM”
29 i 30 marca 2019 r. przed sklepem Biedronka
w CH Sfera odbyła się zbiórka żywności w ramach akcji „TAK, POMAGAM” organizowanej
przez Caritas.
Pierwszego dnia ilość zebranych produktów przekroczyła nasze oczekiwania, łącznie w dwa dni
udało się nam zebrać ponad 400 kg żywności
dla osób potrzebujących. Najwięcej zebraliśmy
makaronu i mąki, dokładniej po 82 kg każdego
produktu.

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy za pomoc i serce włożone w akcję.

Relacja: Anna Kolaska

Konferencja Bielsko-Biała Model United Nations
(BBMUN) 2019
15-17 czerwca Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja było współorganizatorem konferencji Bielsko-Biała Model United
Nations (BBMUN) 2019.
Były to modelowe obrady ONZ w języku angielskim, w których udział wzięli licealiści i studenci,
którzy mieli szansę wcielić się w rolę delegatów
różnych państw i w wyjątkowej
atmosferze
porozmawiać
o najważniejszych
światowych problemach, poznać
wielu ciekawych
ludzi z całej Polski i z zagranicy,
a także zdobyć
wartościowe umiejętności i doświadczenie.
13

Zakończenie roku szkolnego maturzystów
26 kwietnia 2019 r. odbyła się w murach Reja
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 klas drugich.
Życzymy Wam wszystkim, abyście dostali się
na wybrane uczelnie i miło wspominali lata
spędzone w REJU.

kl. III A z wychowawczynią mgr Magdaleną Rusin

Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora LO

kl. III B z wychowawczynią mgr Dorotą Tobiasz

kl. III C z wychowawczynią mgr Joanną Bieniek
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Dnia 31 maja na hali „Victoria” odbył się Turniej
Piłki Koszykowej o Puchar Dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im.
M. Reja. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce
zajęła Szkoła Podstawowa nr 29, drugie Szkoła
Podstawowa nr 36, trzecie Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, czwarte Szkoła Podstawowa nr 2. W kategorii chłopców na
pierwszym miejscu uplasowało się Gimnazjum
Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, na drugim
Szkoła Podstawowa nr 2, na trzecim Szkoła Podstawowa nr 29.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za
przybycie, sportową rywalizację i gratulujemy
wyników.
Ogromne podziękowania kierujemy dla firmy
ZOOLOGY (www.zoology.com.pl/), która ufundowała wyjątkowe koszulki dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika.

kl. III a z wychowawczynią mgr Moniką Heinrich

Zakończenie roku szkolnego
19 czerwca 2019 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania uczniów klas
trzecich gimnazjum. Jak co roku wyróżniający się
uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy za bardzo
dobre wyniki w nauce, jak również za pracę na
rzecz społeczności szkolnej.
Gratulujemy uczniom jak i nauczycielom wszystkich osiągnięć.

kl. III b z wychowawcą mgr Piotrem Bielą

kl. III c z wychowawczynią mgr Magdaleną Żelechowską

Szkolne Koło Caritas z panią mgr Krystyną Blachurą
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Goście z Berdiańska
18 września 2019 r. „Rej” miał przyjemność po
raz drugi już gościć w swojej auli uczniów z Berdiańska, miasta partnerskiego Bielska-Białej.
Młodzież w wieku od 13 do 17 lat pod opieką
dwóch nauczycielek języka polskiego z Ukrainy,
zaprezentowała swoim polskim rówieśnikom
z naszego Liceum i delegacjom szkół średnich
z Bielska-Białej swój kraj, swoje miasto i swoje
talenty. Wśród zaproszonych gości byli, oprócz
pomysłodawczyni programu Trzy razy „B”: Bielsko-Biała – Berdiańsk. Z piosenką na rowerach,
p. Grażyny Staniszewskiej, reprezentującej Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia,
przedstawiciele MZO, p. Ewa Szymanek-Płaska
i inspektor Janusz Kaps. Wydarzenie uświetniła obecność Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
p. Jarosława Klimaszewskiego. Po zakończeniu
części oficjalnej spotkania nastąpił czas na pytania polskich uczniów do swoich koleżanek i kolegów z Ukrainy. Były to wzruszające chwile dla
obu stron odkrywania dramatu młodych ludzi
zamieszkujących tereny odległe od linii frontu
o około 70 km.
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W piątek jeszcze raz naszą szkołę odwiedzili goście z Berdiańska, którzy przedstawili problemy
Ukrainy uwikłanej od lat w konflikt zbrojny
wolontariuszom ze Szkolnych Kół Caritas i delegacji z Polskiego Czerwonego Krzyża. Postanowiono przyjść z pomocom żołnierzom ATO i
ich rodzinom, organizując zbiórkę środków opatrunkowych, koców, odzieży i pomocy szkolnych
dla dzieci żołnierzy. P. Grażyna Staniszewska wyznaczyła na koordynatorkę akcji, Anię Kolaskę,

przewodniczącą Caritasu w „Reju”.
Młodzież „Reja” miała także okazję gościć rówieśników z Ukrainy w swoich domach na kolacjach
organizowanych na początek i na koniec pobytu
berdiańczyków w Bielsku-Białej. W przeddzień
wyjazdu Ukraińców do domu, raz jeszcze uczniowie ze szkół partnerskich spotkali się ze swoimi
koleżankami i kolegami zza wschodniej granicy w
kawiarni „Środek” w podziemiach Teatru Polskiego, by móc swobodnie porozmawiać i umocnić
kontakty.
W projekcie uczestniczył również bibliotekarz
z „Reja”, Tomasz Sowiński, oprowadzając młodzież z Ukrainy po Bielsku-Białej i zabierając ją
na pierwszą dla niektórych osób wędrówkę po
górach, podczas której berdiańczycy mieli okazję
podziwiać panoramę okolic ze szczytów Skrzycznego i Malinowskiej Skały, a także wejść do Jaskini Malinowej.
Uczniowie z Ukrainy, z których wielu uczy się
języka polskiego, zabrali ze sobą komplety wycofane z biblioteki podręczniki do gimnazjum, które staną się teraz pomocą naukową dla uczniów
Centrum Języka i Kultury Polskiej w Berdiańsku.

Akcja „Kromka chleba dla sąsiada”
W dniach 20 i 21 września 2019 r. dwudziestu wolontariuszy z naszej szkoły wzięło udział
w zbiórce żywności „Kromka chleba dla sąsiada".
„Sąsiadem” tym razem były osoby starsze i samotne. To właśnie dla nich wspólnymi siłami udało
się nam zebrać ponad 380 kg produktów spożywczych. Wszystkim serdecznie dziękujemy za
udział i pomoc. Zapraszamy na kolejną zbiórkę,
która odbędzie się już w grudniu.
Relacja: Anna Kolaska
Zdjęcia: Franciszek Sapeta i Tomasz Jurczyk

Relacja i zdjęcia: Tomasz Sowiński

17

Wycieczki i wymiany międzynarodowe

Wymiana młodzieży z uczniami ze szkoły partnerskiej
w Amsterdamie 10-14.03.2019 r.
Relacja uczniów:
„10 marca 2019 r. odwiedzili nas uczniowie ze
Spinoza Lyceum w Amsterdamie. Pierwszego
wieczoru oprowadziliśmy ich po urokliwym
bielskim Rynku i placu Bolesława Chrobrego.
Kolejnego dnia wymiany zwiedziliśmy przepiękny Kraków, gdzie zobaczyliśmy dzielnicę
żydowską, Uniwersytet Jagielloński, Wawel,
Kościół Mariacki oraz wysłuchaliśmy hejnału mariackiego. Do Bielska-Białej wróciliśmy

Wycieczka naukowa do Florencji 03-08.03.2019 r.
Relacja uczestniczki wycieczki:
„Wycieczka do Florencji odbyła się w dniach
3-8.03.2019 r. Najpierw zwiedziliśmy średniowieczną Sienę, a następnie przez trzy dni kontemplowaliśmy piękno zabytków Florencji. Wystarczy wymienić gotycką Katedrę Santa Maria
del Fiore zwieńczoną kopułą Bruneleschiego,
Ponte Vecchio – najsłynniejszy most nad rzeką
Arno, Kościół Santa Croce czy Piazza Signoria.
Wycieczkę zakończyliśmy wizytą w Galerii Uffizi
i mając jeszcze w pamięci panoramę miasta, oglądaną z Placu Michała, niestety, musieliśmy już
wyruszyć w drogę powrotną.”
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ok. 19:30 i rozeszliśmy się do
domów. Następnego dnia holenderscy uczniowie odwiedzili naszą szkołę i uczestniczyli
w lekcjach. Po zajęciach w szkole oprowadziliśmy ich ponownie
po naszym mieście. Byliśmy na
placu Bolesława Chrobrego oraz
Rynku, opowiedzieliśmy im
o zamku Sułkowskich i pokazaliśmy pomnik Reksia. Następnie kolejką linową wyjechaliśmy
na Dębowiec, tam rzucaliśmy
się śnieżkami. Zafascynowani
ogromną ilością śniegu holenderscy goście kupili w schronisku plastikowe jabłuszka na
których zjeżdżali ze stoku Dębowca. Po zabawach na śniegu
wypiliśmy gorącą czekoladę.
Po wycieczce w góry graliśmy

Wymiana młodzieży z uczniami ze szkoły partnerskiej
w Heidelbergu maj 2019 r.
12. maja nadszedł długo wyczekiwany przez
uczestników wymiany dzień – rewizyta uczniów
Gymnasium Elizabeth von Thadden z Heidelberga. Przywitaliśmy ich pod szkołą i rozjechaliśmy
się do domów. Następnego dnia uczestniczyliśmy
w lekcjach, a później odkrywaliśmy Bielsko podczas gry miejskiej. Wtorek to Kraków w strugach
deszczu, które nie przeszkodziły nam pokazać
gościom piękna dawnej stolicy Polski i zachęcały

w bilard. W środę uczestnicy ze
strony holenderskiej udali się
do Oświęcimia. To miejsce zrobiło na nich ogromne wrażenie
i na pewno zapamiętają je na
długie lata. Po południu poszliśmy na kręgle, a wieczorem spotkaliśmy się wszyscy razem aby
pożegnać naszych znajomych
z Holandii. Czwartek 14 marca
był ostatnim dniem wymiany.
Spotkaliśmy się w szkole, przygotowaliśmy quiz o Polsce oraz
oglądaliśmy zdjęcia z wymiany. Zjedliśmy upieczone przez
uczennice ciasto, piliśmy herbatę i rozmawialiśmy o wspólnie
spędzonych chwilach. To była
naprawdę udana wymiana. Już
nie możemy doczekać się rewizyty w Holandii.”
do odwiedzin ciepłych i przytulnych kawiarenek
starego miasta. Niesprzyjająca aura nie opuściła
nas również w środę, kiedy to zdobyliśmy szczyt
Szyndzielni zadziwiając naszych gości faktem, iż
śniegu mamy w maju w górach więcej niż oni
przez całą zimę w Heidelbergu. Kolejnego dnia
odwiedziliśmy wspólnie Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau. Piątek to znowu szkoła
i szalone dwie godziny w centrum rekreacyjnym
GOjump. Oprócz tego ten czas wolny, te ogniska,
te spotkania, te obchodzone wspólnie urodziny...
i nadeszła sobota, dzień pożegnania, kiedy polały
się łzy i zakończyła się kolejna historia współpracy
miedzy naszymi szkołami.

Wymiana została współfinansowana ze środków
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
19

Wymiana młodzieży z uczniami ze szkoły partnerskiej
w Amsterdamie 8-12 września 2019 r. (szkoła partnerska
Spinoza Lyceum).
Relacja Franciszka Sapety:
„W wymianie uczestniczyło 13 polskich uczniów,
a sama wycieczka była koordynowana przez Panie
prof. Agatę Ewak i Lucynę Kajor. Podróż rozpoczęła się w czwartek rano i już około godziny 11:00
wylądowaliśmy na lotnisku Amsterdam-Schiphol
i po około dwudziestu minutach po raz kolejny zobaczyliśmy się z naszymi partnerami. Nasz pierwszy dzień w Amsterdamie nie był zbytnio zróżnicowany, ponieważ polegał on na spędzaniu czasu ze
swoją rodziną goszczącą. Prawie każdy uczeń wraz
ze swoim partnerem poszedł zwiedzać miasto.
W poniedziałek rano spotkaliśmy się całą grupą
polską na stacji Amsterdam Centraal, skąd razem
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z polskimi oraz holenderskimi nauczycielami pojechaliśmy do tradycyjnej holenderskiej wioski
i skansenu wiatraków Zaanse Schans. Mogliśmy
zobaczyć proces tworzenia tradycyjnych holenderskich butów oraz pozwiedzać wiatraki lub
młyny leżące nad rzeką. Po przyjeździe do Amsterdamu ponownie wspólnie spędziliśmy czas
z naszymi partnerami z Holandii.
We wtorek spędziliśmy czas w Spinoza Lyceum. Po
obejrzeniu szkoły udaliśmy się wraz z przewodnikiem do Rijksmuseum. Jest to na pewno obowiązkowy punkt przy planowaniu wizyty w Amsterdamie, ponieważ muzeum naprawdę robi ogromne
wrażenie. Po zobaczeniu wszystkich najbardziej
interesujących obrazów oraz innych eksponatów
prezentowanych w muzeum, wraz z przewodnikiem skierowaliśmy się w stronę centrum miasta.
W trakcie wspólnego zwiedzania przewodnik
szczegółowo przekazał nam wiele ciekawych informacji o Amsterdamie. Wieczorem urządziliśmy
małe przyjęcie w parku, podczas którego każdy
mógł na spokojnie porozmawiać oraz wymienić się
refleksjami na temat miasta.
W środę pojechaliśmy na wycieczkę nad Morze
Północne, które bez wątpienia jest piękne. Chociaż pogoda nie dopisała spędziliśmy w Zandvoort
aan Zee kilka godzin. Po powrocie do Amsterdamu każdy wrócił do domu, aby spakować walizki
i przygotować się do podróży. Wieczorem wszyscy
uczestnicy wymiany wraz z opiekunami spotkali
się w szkole na wspólnym pożegnalnym posiłku.
W czwartek rano nasza przygoda z Amsterdamem
– niestety – dobiegała końca. O godzinie 9:00
wylądowaliśmy w Katowicach. Godzinę później
znów zobaczyliśmy nasze rodziny.
Podsumowując, wymiana była bardzo udana.
Pomimo zmęczenia, będziemy ją bardzo miło
wspominać.”

Wycieczka naukowa do Lwowa 23-27.09.2019 r.

podczas dwóch wędrówek po mieście. W środę
młodzież odwiedziła zamki tzw. „Złotej Podkowy”: w Olesku, Podhorcach i Złoczowie.
Popołudniami klasy trzecie spacerowały po
Kopcu Unii Lubelskiej oraz Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu „Orląt Lwowskich”,
gdzie uczniowie przedstawili krótkie biografie
słynnych lwowian. Ci, którzy we Lwowie byli
na wycieczce wiosną ubiegłego roku odwiedzili
parki Żelazna Woda i Piaskowe Jeziora, a także Lwowski Państwowy Instytut Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej i muzeum wybitnego

„Niech inni se jadą gdzie mogą, gdzie chcą...”
a klasy trzecie Liceum wybrały za kierunek wycieczki naukowej Lwów. Uczniowie pod opieką swoich wychowawców, prof. Marii Saletnik
i prof. Agaty Ewak, oraz bibliotekarza Tomasza Sowińskiego, w dniach 23-27 września
zwiedzali Lwów i okoliczne zamki. Miejscowy
przewodnik, p. Oleg, przedstawił młodzieży
historię Lwowa, jego zabytków i mieszkańców,
malarza ukraińskiego, Iwana Trusza. W kilku
miejscach miasta odczytane zostały fragmenty
wspomnień i poezja przedwojennych mieszkańców Lwowa: Józefa Wittlina, Stanisława
Lema i Witolda Szolginii. W przeddzień wyjazdu młodzież uczestniczyła w przedstawieniu
operetkowym „Wesoła wdówka”, wystawionym
na deskach słynnej Opery Lwowskiej. Komu
nie wystarczały wrażenia kulturalne, mógł smakować lwowskiej kuchni w wybitnych restauracjach miasta.
Relacja i zdjęcia: Tomasz Sowiński

Wycieczka integracyjna klas I LO
16 i 18 września odbyły się wycieczki integracyjne
klas pierwszych do Szczyrku Biłej, gdzie po wyjściu do Chaty Wuja Toma na przełęczy Karkoszczonka, uczniowie uczestniczyli w zajęciach integracyjnych z wykwalifikowanym psychologiem
- terapeutą. Najciekawszą atrakcją wycieczki była
eksploracja jaskini w Trzech Kopcach, która wymagała od wszystkich nie tylko kondycji fizycznej, ale przede wszystkim odpowiedzialności za
drugą osobę i wzajemnej pomocy.
21

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

Projekt „Oczytani-oczarowani"

W Polsce od lat poważnym problemem jest spadek czytelnictwa. Szczególnie niepokojący jest
fakt, iż coraz mniej czyta młodzież, przygotowująca się do wyboru dalszej drogi życiowej. Rezygnacja z lektury na etapie kształtowania nawyków
i osobowości młodego człowieka na progu doj-

rzałości, stała się przedmiotem niepokoju nauczycieli, uczących w LO Towarzystwa Szkolnego im.
M. Reja w Bielsku-Białej. Po dokonaniu wstępnej
analizy problemu, postanowili przeciwdziałać mu
w sposób planowy, wykorzystując do tego możliwość uczestnictwa w programie Erasmus Plus.
Przedstawiciele grona pedagogicznego Liceum
opracowali projekt o nazwie „Oczytani-oczarowani”, poprzez który mają zostać podniesione
kwalifikacje językowe
i metodyczne pracowników szkoły, w celu
propagowania czytelnictwa wśród młodzieży
szkolnej, ze szczególnym
uwzględnieniem literatury anglojęzycznej,
zarówno beletrystyki, jak i literatury popularnonaukowej. Efektem projektu ma być rozbudzenie
czytelnictwa wśród uczniów i nawyku sięgania do
literatury, a także wartościowych tekstów anglojęzycznych zamieszczanych w Internecie. Zaowocuje to wyższymi kompetencjami językowymi, jeszcze lepszymi ocenami z egzaminu maturalnego,
a w dalszej perspektywie – możliwością podjęcia
wybranych studiów na dowolnej uczelni europejskiej, a w konsekwencji konkurencyjnością na
rynku pracy.
Więcej informacji o realizowanych w ramach projektu działaniach można znaleźć na blogu
www.oczytani-oczarowani.rejbb.pl.

Zajęcia dodatkowe
Rysunek i malarstwo
Nasze Liceum organizuje od kilku lat cieszące się
dużym zainteresowaniem dodatkowe zajęcia z rysunku i malarstwa.
Zajęcia prowadzone przez dr Piotra Kwaśnego,
nauczyciela malarstwa, rozwijają umiejętności
plastyczne, poszerzają wiedzę z zakresu historii
sztuki oraz przygotowują do studiów plastycznych i architektonicznych.
Zdobyte podczas kursu umiejętności przydadzą
się ich uczestnikom podczas egzaminów wstępnych na kierunki artystyczne i architektoniczne.
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Język łaciński
Ze względu na duże zainteresowanie uczniów
szkoła zorganizowała również zajęcia z języka
łacińskiego prowadzone przez mgr Aleksandrę
Adamus.

z ludźmi z całego świata. Dzięki tej inicjatywie
przyczyniamy się do tworzenia bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata poprzez edukację
międzykulturową rozwijającą umiejętności interpersonalne i kompetencje globalne. Cieszymy się,
że dzięki współpracy z AFS nasi uczniowie zdecy-

Liceum Szkołą Partnerską AFS

W roku szkolnym 2018/19 w ramach projektu
AFS gościlismy w murach naszej szkoły kolejnego ucznia, tym razem z Turcji. Ta forma wymiany międzykulturowej jest możliwością zbierania
doświadczeń, które służą rozwojowi młodego
człowieka, poszerzaniu wiedzy, nawiązywaniu
kontaktów, a także promocji naszego kraju i regionu. Udział w programie nie ogranicza się tylko
do uczęszczania na zajęcia szkolne i nauki języka,
ale daje możliwość zanurzenia się w obcej kulturze, zdobycia umiejętności radzenia sobie w zaskakujących sytuacjach oraz zawarcia przyjaźni

dowali się na skorzystanie z możliwosci wyjazdu
zagranicznego w ramach wymiany międzykulturowej, a także, że wśród naszych rodziców znaleźli
się tacy, którzy przyjęli Erena do swojego domu
jako rodzina goszcząca.

Rekrutacja 2020/2021

Informacje o planowanych klasach i profilach nauczania w roku szkolnym 2020/2021
Planujemy utworzenie trzech klas dwudziestoosobowych, w których możliwe będzie
realizowanie następujacych przedmiotów rozszerzonych: matematyka, język polski,
język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.
Od nowego roku szkolnego poszerzamy ofertę edukacyjną. Zapraszamy do klasy
dwujęzycznej, gdzie językiem wykładowym będzie język angielski.
Przewidujemy zorganizowanie dodatkowych zajęć dla osób zainteresowanych,
które nie będą realizować rozszerzonych przedmiotów w klasach, ale będą chciały
poszerzać wiadomości i przygotować się do matury z matematyki, fizyki, informatyki
lub języków obcych oraz rozwijać swoje zainteresowania np. z rysunku i malarstwa ,
języka łacińskiego lub brydża sportowego.
Wszystkie zajęcia dodatkowe będą uruchomione dla grup co najmniej
sześcioosobowych.
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kalendarz roku szkolnego 2019/2020
WYDARZENIE

DATA

UWAGI

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września, poniedziałek

Międzynarodowa wymiana młodzieży

8-12 września

Wywiadówka

17 września, wtorek

Wycieczka do Lwowa

23-27 września

Konferencja RP

30 września, poniedziałek

Dzień KEN

14 października, poniedziałek

Dzień wolny od zajęć

Dzień Wszystkich Świętych

1 listopada, piątek

Dzień wolny od zajęć

Święto Niepodległości

11 listopada, poniedziałek

Dzień wolny od zajęć

Konferencja śródroczna

18 listopada, poniedziałek

Wywiadówka śródroczna wka śródroczna

19 listopada, wtorek

Wigilia szkolna

20 grudnia, piątek

Boże Narodzenie – Nowy Rok, Święto Trzech Króli

23 grudnia – 6 stycznia

Wystawienie ocen po pierwszym półroczu

10 stycznia, piątek

Ferie zimowe

13-26 stycznia

Konferencja klasyfikacyjna

27 stycznia, poniedziałek

Wywiadówka

28 stycznia, wtorek

Wymiany młodzieży ze szkołą w Amsterdamie
i Heidelbergu

Wiosna 2020 r.

Konferencja śródroczna

16 marca, poniedziałek

Wywiadówka klas III LO

17 marca, wtorek

Święta Wielkanocne

9-14 kwietnia

Wystawienie ocen końcoworocznych klas III LO

21 kwietnia, wtorek

Konferencja klasyfikacyjna klas III LO

22 kwietnia, środa

Zakończenie roku szkolnego klas III LO

24 kwietnia, piątek

Przerwa świąteczna i dni wolne

1 maja, piątek

Matury

4-22 maja

Konferencja RP

18 maja, poniedziałek

Wywiadówka

19 maja, wtorek

Święto Bożego Ciała

11 czerwca, czwartek
12 czerwca – dzień wolny

Wystawienie ocen końcoworocznych

23 czerwca, wtorek

Konferencja klasyfikacyjna

24 czerwca, środa

Dzień administracyjny

25 czerwca, czwartek

Dzień wolny od zajęć

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca, piątek

Dzień wolny od zajęć

Wakacje

29 czerwca – 31 sierpnia

Dni wolne od zajęć

Konferencja plenarna

29 czerwca, poniedziałek
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Wyjazd do Amsterdamu
Wycieczka naukowa

Dni wolne od zajęć
Dni wolne od zajęć

Daty do ustalenia między
stronami wymiany

Dni wolne od zajęć

Dzień wolny od zajęć

Dni wolne od zajęć

