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Dla wspólnego dobra
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Przy ulicy Modrzewskiego
Już ponad dziesięć lat towarzyszymy naszym szkołom oraz informujemy o działaniach Towarzystwa Szkolnego. Uznaliśmy, że czas na
zmiany i dlatego numer, który oddajemy w ręce naszych czytelników,
ukazuje się w odświeżonej szacie graficznej.
Miniony okres przyniósł Towarzystwu Szkolnemu ważne wyróżnienie
– za swoją działalność edukacyjną otrzymało liczącą się Nagrodę
im. ks. Leopolda Otto.
To skłania do pewnych podsumowań, z tej perspektywy piszemy
o drodze, jaką przeszły szkoły podstawowe – wychowanie i naukę
trzeba zaczynać jak najwcześniej. Z drugiej strony chwalimy się jubileuszem i przemianami Wyższej Szkoły Administracji. I jak zwykle dokumentujemy interesujące, barwne życie liceum i gimnazjum,
w których nie brak nowych wyzwań z e-dziennikiem na czele.
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Od maja w liceum i gimnazjum funkcjonuje e-dziennik. W ramach przygotowania i wdrożenia zakupiono 21 notebooków, a podczas spotkań
klasowych wszyscy rodzice oraz uczniowie otrzymali hasła i loginy.
Już 60% rodziców oraz prawie wszyscy uczniowie korzystają z informacji
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Jubileusz 15-lecia wsa
W tym roku Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej obchodzi jubileusz 15-lecia swojej działalności. Dla uczczenia tego ważnego w historii
uczelni momentu zaplanowano wiele wydarzeń.
Z inicjatywy studenckiego samorządu odbył się już, 17 czerwca br., studencki
piknik motoryzacyjny, a w jego ramach różne konkursy, m.in. na najładniejsze
auto pikniku. Zwycięzcy otrzymali zestawy do pielęgnacji swoich czterech
kółek.
Główna uroczystość jubileuszowa, podczas której uczelnia otrzyma sztandar,
odbędzie się 23 czerwca.
Na ręcznie wykonanym sztandarze będzie znajdować się bordowe logo uczelni,
jej nazwa i rok założenia – 1997. Wyrazem szacunku i uznania dla darczyńców,
którzy przyczynią się do ufundowania sztandaru, będą pamiątkowe gwoździe
umieszczone na drzewcu.
Ponadto powstało Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Administracji
w Bielsku-Białej, wydana zostanie księga jubileuszowa, a zwieńczeniem jubileuszu będzie bal jubileuszowy w październiku br.
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Dla wspólnego dobra / Towarzystwo uhonorowane prestiżową nagrodą
Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja w BielskuBiałej zostało laureatem prestiżowej w ewangelickim
środowisku Nagrody im. Ks. Leopolda Otto, przyznawanej co roku od 10 lat przez ogólnopolski dwutygodnik „Zwiastun Ewangelicki”.
Tegoroczną nagrodę kapituła przyznała „za stworzenie
i rozwój szkolnictwa ewangelickiego po latach
przerwy oraz etos ewangelickiego zaangażowania dla dobra wspólnego, a także kształcenie
i wychowywanie, bez różnicy wyznania, kolejnych
roczników młodych Polaków”. Oprócz Towarzystwa
Szkolnego im. Mikołaja Reja nagrodę otrzymały także:
Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Franciszka Michejdy z Cieszyna, Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne
z Gliwic, Fundacja Edukacyjna im. Jerzego S. Bandtkiego
z Krakowa, Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im.
ks. Marcina Lutra z Wrocławia.
Nagroda jest wyrazem uznania dla osób, które w swym
zaangażowaniu społecznym i kościelnym podążają śladami ks. Leopolda Marcina Otto, założyciela w 1863 r.
„Zwiastuna Ewangelickiego” i jego głównego autora oraz
wydawcy, działacza narodowego i społecznego, uczestnika
patriotycznych manifestacji w okresie powstania styczniowego, ideologa polskiego protestantyzmu i zarazem
prekursora ekumenizmu.

Doceniona dobra robota
Wręczenie nagród odbyło się 20 kwietnia br. w Bielsku-Białej, w ramach jubileuszu wydawcy „Zwiastuna
Ewangelickiego” – Augustany. Uczestników, w tym parlamentarzystów – Czesława Gluzę i Aleksandrę Trybuś,
przedstawicieli samorządów: prezydenta Bielska-Białej
Jacka Krywulta oraz starostów: bielskiego wicestarostę
Grzegorza Szetyńskiego i starostę cieszyńskiego Jerzego
Nogowczyka, a także władze kościelne, licznych duchownych, powitał dyrektor Wydawnictwa Augustana ks. Jerzy
Below.
Do zebranych przemówił biskup Kościoła Ewangelicko –
Augsburskiego Jerzy Samiec gratulując dorobku. „Książki
to pierwszy wyznacznik ewangelickiej tożsamości. Drugi
– to szkolnictwo” – mówił biskup. Laudację odczytał ks.
Jerzy Below, z którym statuetki i dyplomy wręczał bp
Jerzy Samiec i bp Paweł Anweiler, zwierzchnik diecezji
cieszyńskiej.
Nagrody odebrali przedstawiciele zarządów stowarzyszeń
i dyrekcji szkół, a w ich imieniu głos zabrali: Adam Klemens
z Bielska-Białej, ks. Janusz Sikora z Cieszyna, Maria Czudek
z Gliwic, Waldemar Uhl z Krakowa i Stefania Goździk z Wrocławia. Wystąpienia odwoływały się do Bożej łaski i ludzkiej
odpowiedzialności, a dobrze streszczają je słowa przewodniczącego bielskiego Towarzystwa, Adama Klemensa:
„Moja babcia mawiała »to porządna luterska robota« –
i jeśli nasza działalność tak jest postrzegana, to dziękujemy
i mamy nadzieję, że przysłuży się ona Kościołowi”.
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W swej ponad dwudziestoletniej historii Towarzystwo
założyło następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące
(1990 r.), Policealną Szkołę Administracji Publicznej
(1992 r.) przekształconą w Wyższą Szkołę Administracji
(1997 r.), Policealną Szkołę Fizjoterapii (1995 r.) Gimnazjum (1999 r.) Przez pewien czas jako „przygotowanie”
do otwarcia gimnazjum funkcjonowała też szkoła podstawowa, co było związane ze zmianami w systemie oświaty.
Od roku szkolnego 2001/2002 Towarzystwo podjęło się,
jako zadania zleconego przez gminę, prowadzenia publicznej szkoły podstawowej. Nauka w Szkole Podstawowej
nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja jest bezpłatna,
podobnie jak w kolejnej działającej od 2004 r. na tych
samych zasadach placówce, Szkole Podstawowej nr 10
Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja.

To coś więcej niż szkoły
W kolejnych numerach „Zwiastun Ewangelicki” przedstawia laureatów, którzy odpowiedzieć muszą na nastepujące
zagadnienia: krótka historia ze wskazaniem okoliczności
utworzenia kolejnych szkół, nasz patron i idea naszego
działania, pozaszkolne działania edukacyjne oraz inne
projekty, ewangelicki profil szkół, najważniejsze osiągnięcia, plany na przyszłość.
Prezentację rozpoczęto od bielskiego Towarzystwa Szkolnego w numerze 9/2012. A o planach na przyszłość tak
opowiedział przewodniczący zarządu Adam Klemens:
„Staramy się planować rozwój prowadzonych przez Towarzystwo placówek na wielu płaszczyznach. W pierwszej
kolejności dbamy o stałe podnoszenie atrakcyjności ich
oferty edukacyjnej i usprawnianie pracy. Staramy się
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom uczniów i studentów.
Jesteśmy w trakcie wdrażania systemu dziennika elektronicznego w szkołach podstawowych, gimnazjum

Takie były początki

„Zanim media ogłosiły „koniec komunizmu”, kilkunastoosobowe
grono ewangelików, których celem było założenie niepublicznego
liceum, zbierało się na plebanii ewangelickiej w Starym Bielsku.
Przy wsparciu tamtejszego proboszcza ks. prof. Manfreda Uglorza i ówczesnego zwierzchnika diecezji cieszyńskiej bpa Jana
Szarka doprowadzono do rejestracji Towarzystwa Szkolnego
im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej we wrześniu 1989 r. W grudniu
stowarzyszenie wybrało zarząd w składzie: przewodniczący –
Witold Kubik, wiceprzewodniczący – Henryk Sikora, sekretarz
– Janina Pawlas, skarbnik – Jan Lorek, członkowie zarządu – Ewa
Chojecka i Renata Rosowska.
„Założyciele, powołując do życia to liceum, chcieli najlepsze
chrześcijańskie cnoty przekazać tu uczącej się młodzieży. Są
one potrzebne także ogółowi naszego społeczeństwa, które
po okresie deprawacji potrzebuje odrodzenia duchowego (...)
Sądzę, że pragnieniem nas wszystkich jest, aby to liceum mogło
wychowywać młode pokolenie Polaków tak, aby byli oni gorliwymi, świadomymi chrześcijanami, rzecznikami ekumenizmu,
demokracji i patriotyzmu” – mówił 1 września 1990 roku bp Jan
Szarek podczas otwarcia Liceum Ogólnokształcącego, jednej
z pierwszych niepublicznych szkól w kraju. Jej dyrektorką, pełniącą tę funkcję do dziś, została Renata Rosowska. Od początku
zakładano, że nie będzie to szkoła wyznaniowa, stawiano natomiast na wysoki poziom nauczania”.
„Zwiastun Ewangelicki” 9/2012, fragment

Nagroda im. ks. Leopolda Otto

Nagroda im. ks. Leopolda Otto przyznawana jest corocznie przez „Zwiastun Ewangelicki” jako hołd złożony
założycielowi tego czasopisma. Jest przypomnieniem wielkiej postaci polskiego luteranizmu, która nową
drogą poprowadziła Kościół ewangelicki w Polsce.
Od roku 2003 otrzymują ją osoby, aktywnie udzielające się w dziedzinach, w których zasłużył się
ks. Leopold Otto lub do działania w których mocno motywował ówczesnych ewangelików. Wyróżnienie
to jest nagrodą honorową i stanowi ją statuetka z płaskorzeźbą patrona nagrody.

ks. Leopold Marcin Otto (1819-1882)

duchowny ewangelicki, działacz narodowy i społeczny, wydawca. Studiował teologię w Dorpacie (obecnie
Tartu w Estonii) i Berlinie, a doktorat uzyskał na Uniwersytecie Lipskim. Wikariusz w Kaliszu, proboszcz
w Piotrkowie Trybunalskim, Warszawie i Cieszynie. Założyciel, redaktor, autor artykułów i wydawca
„Zwiastuna Ewangelickiego”, którego pierwszy numer ukazał się 15 stycznia 1863 r.
Wszędzie, gdzie służył jako duchowny, rozwijał i wspierał poczucie polskiej tożsamości narodowej.
Był postacią niezwykłą: łączył w sobie cechy przywódcy duchowego z temperamentem działacza
społecznego i kulturalnego.

i liceum. Jest to bardzo funkcjonalny system, który z jednej strony ułatwia działanie szkół, dając równocześnie
rodzicom możliwość bieżącego monitorowania osiągnięć
swych pociech. Poprawia to również znacząco możliwości
komunikacji rodziców z wychowawcami i nauczycielami.
Pierwsze, bardzo pozytywne komentarze pozwalają nam
wierzyć, że będzie to przyjęte jako kolejna zaleta naszych
placówek.
Nasze szkoły są powszechnie znane z szerokiego wachlarza
proponowanych zajęć dodatkowych. Monitorując zmieniające się zainteresowania i zapotrzebowania młodzieży,
staramy się wprowadzać nową tematykę i formy zajęć.
W najbliższym czasie rozważane są m.in. zajęcia z robotyki,
kreowania wizerunku w Internecie czy dodatkowe zajęcia
z przedmiotów ścisłych – nauczanych w językach obcych
dla uczniów planujących dalszą naukę za granicą. Trwają
również prace nad uruchomieniem klas dwujęzycznych,
w których językiem wykładowym będzie język obcy.
Mimo że Wyższa Szkoła Administracji pozostaje ciągle
największą niepaństwową uczelnią naszego regionu,
systematycznie staramy się uatrakcyjniać również i jej

ofertę. Zdajemy sobie sprawę ze zmian, jakie dokonują
się na rynku pracy, z rosnących oczekiwań w stosunku do
poziomu wykształcenia absolwentów. W związku z tym,
uczelnia czyni starania, by kolejne wydziały umożliwiały
kontynuację nauki po zakończeniu studiów pierwszego
stopnia i w konsekwencji – uzyskanie tytułu magistra.
Systematycznie rozwijamy współpracę międzynarodową,
co powoduje, że nasza uczelnia staje się rozpoznawalna
również za granicą. Dzięki temu rośnie liczba studentów
z sąsiednich krajów, co wydaje się dobrym lekarstwem na
kaprysy rodzimej demografii.
Chcemy w dalszym ciągu angażować się w działania
wykraczające poza mury naszych szkół. Mamy nadzieję
m.in. na kontynuację współpracy z Polskim Towarzystwem Ewangelickim. Liczymy też na spore zainteresowanie młodzieży okolicznych parafii propozycją anglojęzycznych półkolonii w okresie wakacyjnym. Chcielibyśmy, by
dzięki tym działaniom, placówki Towarzystwa Szkolnego
były dla lokalnej społeczności czymś więcej, niż tylko
szkołami”.
M.L.

Zdjęcia na 2. stronie okładki

Przyszłość zależy od kształtowania młodego pokolenia
Wśród postulatów Reformacji, ten, mówiący o konieczności kształ-

Wraz z wolnością pojawiły się nowe perspektywy, wśród nich poja-

towania młodego człowieka poprzez szkolne wychowanie i edukację,

wiła się myśl o odtworzeniu ewangelickiego szkolnictwa. Heroiczne,

został szczególnie mocno zaakcentowany. (…) W lokalnej rzeczywi-

pionierskie działania w tej dziedzinie podjęli wspólnie nauczyciele,

stości, odzwierciedleniem idei reformatorów był fakt nierozerwal-

księża i członkowie władz kościelnych różnych szczebli. Korzystając

nego współistnienia w przestrzeni ewangelickich parafii kościoła

z istniejących możliwości prawnych i posiadanych środków, tworzy-

i szkoły. Oba te budynki znajdowały się nieraz w bezpośredniej bli-

li zręby ewangelickiego szkolnictwa. Od początku jako priorytety

skości, przy czym często jako pierwsza powstawała właśnie szkoła.

przyjęli otwartość na młodego człowieka i jego potrzeby, wysoki

(…) Nasi przodkowie zachowywali głęboko w sercach myśl o tym,

poziom kształcenia i wychowanie według zasad etyki ewangelickiej.

że przyszłość Kościoła i społeczeństwa zależy od kształtowania

Dziś, po dwudziestu latach widoczne są realne wyniki i osiągnięcia

młodego pokolenia. Szeroko pojęta edukacja była także jednym

wypływające z konsekwentnego realizowania tych założeń, prze-

z priorytetów działań ks. Leopolda Marcina Otto – zarówno w jego

jawiających się w sukcesach uczniów i szerokim uznaniu, jakim

warszawskim, jak i w cieszyńskim okresie życia, i służby.

ewangelickie szkoły różnych szczebli cieszą się zarówno w spo-

Wraz z nastaniem w Polsce władzy komunistycznej, Kościół ewan-

łecznościach lokalnych, jak i na forum ogólnopolskim.

gelicki pozbawiony został możliwości pełnego realizowania swojej

(…) Dziękując laureatom za trud i zaangażowanie, wdzięczność

misji, a jednym z najbardziej bolesnych ograniczeń było pozbawienie

wyrażamy Bogu wszechmogącemu, którego prowadzeniu i błogo-

Kościoła możliwości wychowywania młodego pokolenia. Stan ten

sławieństwu na dalsze lata ich polecamy.

trwał przez prawie pół wieku, aż do chwili pełnego odzyskania przez
Polskę niepodległości.

ks. Marcin Brzóska
fragmenty laudacji odczytanej 20 kwietnia 2012 r.w Bielsku-Białej
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Szkoły na miarę oczekiwań
Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej powstała 1 września 2001 r. jako
placówka publiczna, nieodpłatna, prowadzona przez niepubliczny organ – Towarzystwo Szkolne. Podobnie Szkoła
Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku – Białej, którą powołano do życia w roku 2004
jest szkołą bezpłatną i publiczną, prowadzoną przez Towarzystwo Szkolne. Powierzono nam szkoły – mówią obie
ich dyrektorki, Maria Kajkowska i Lucyna Grabowska – z nadzieją, że będą one szkołami na miarę oczekiwań
i czasów. Staramy się, aby były nie tylko bezpieczne, ale i atrakcyjne dla uczniów i rodziców.

DWÓJKA /
przyjazna, bezpieczna, nowoczesna
Od początku istnienia placówki staraliśmy się wymagać najwięcej od siebie
samych oraz wzajemnie się wspierać.
Po latach wytężonej pracy możemy
stwierdzić, że szkoła odniosła sukces.
Jest postrzegana w środowisku jako
przyjazna, bezpieczna, nowoczesna,
twórcza, konsekwentna w działaniach,
a jednocześnie wymagająca. Szkoła
jest wybierana przez rodziców jako
miejsce rzetelnego i wielostronnego
rozwoju dziecka.
Udało nam się przekonać uczniów,
że nauka to nie tylko ciężka praca,
ale także przyjemność. Pomagaliśmy
i pomagamy im nadal w budowaniu
poczucia własnej wartości poprzez
odkrywanie nowych terenów, na których mogą się wykazać i poczuć, że
potrafią coś najlepiej lub lepiej niż dotychczas. Pokazaliśmy także uczniom,
że nie muszą się obawiać tego, czego
nie rozumieją, bo zrozumienie jest
tylko kwestią czasu.
W naszej szkole każdy ma szansę na
samorealizację. Tu każdego można
za coś pochwalić. To szkoła mówiąca
językiem zrozumiałym dla każdego,
a jednocześnie prowadząca przez to,
co nieznane, niepowtarzalne i piękne.
Od samego początku pracy szkoły
wielkie znaczenie maja dla nas efekty
pracy dydaktycznej i wychowawczej.
W oparciu o kompetencje kluczowe
tworzymy nowatorskie szkolne programy dydaktyczne i wychowawcze.
Dzięki wytrwałej pracy, z roku na
rok zaczęliśmy osiągać coraz lepsze
rezultaty w zakresie nauczania i wychowania. Szczególnie ważne jest dla
nas kształtowanie właściwych postaw
uczniów. Zależy nam, aby uczeń rozpoczynający u nas swoją przygodę
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z edukacją poczuł miłą, ciepłą i sprzyjającą mu atmosferę. Chcemy, aby
czuł się bezpiecznie, stawał się coraz
bardziej samodzielny i zaradny.
Staraliśmy się i nadal jest to naszym
celem, aby w trakcie sześcioletniej,
a czasami siedmioletniej edukacji
nasz uczeń posiadł umiejętność adaptacji w środowisku, umiał pracować
w grupie, rozwiązywał problemy na
miarę swoich możliwości, rozwijał
zainteresowania, radził sobie w sytuacjach nietypowych.
Priorytetem placówki oświatowej
jest oczywiście edukacja. Jednak
tak samo wiele wysiłku wkładamy
w tworzenie klimatu wzajemnego
zrozumienia i szacunku, w budowanie zaufania, rozwijanie u uczniów
poczucia odpowiedzialności za siebie
i innych.
Staramy się wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom i zainteresowaniom uczniów. Pomagamy im rozwijać zdolności, talenty, a w efekcie
osiągać radość z osobistych sukcesów.
Oczekujemy, że dzięki temu każdy
nasz absolwent będzie dobrze wyedukowany, kulturalny, komunikatywny,
otwarty na świat, zdrowy, świadomy
swoich możliwości i przygotowany do
dalszej edukacji. Zależy nam na tym,
aby uczeń kończący edukację w naszej
szkole miał harmonijnie ukształtowaną osobowość. Wielu takich właśnie
absolwentów opuściło już mury naszej szkoły. Jesteśmy z nich dumni.
Dzięki naszym doświadczeniom,
pomysłom, refleksjom i dalszej chęci
rozwoju stale wytyczamy nowe kierunki i konsekwentnie realizujemy
zamierzone cele. Zależy nam bowiem,
by nasza szkoła była atrakcyjna dla
uczniów, ich rodziców i osób z nią
związanych.
M.K.

DZIESIĄTKA /
tętni życiem
Atrybutami szkoły są: wszechstronny
rozwój dziecka, umiejętność twórczego myślenia, doskonalenie umiejętności ponadprzemiotowych, praca ze
standardami egzaminacyjnymi, umiejętność skutecznego porozumiewania
się, umiejętność rozwiązywania konfliktów, przygotowanie do aktywnego
i odpowiedzialnego uczestnictwa
w codziennym życiu, współpraca
z lokalnymi instytucjami życia społecznego. Działania te pozwalają również na realizację założeń podstawy
programowej kształcenia ogólnego.
W pracy naszej szkoły znaczącą rolę
odgrywają bezpłatne zajęcia pozalekcyjne. Bliscy są nam bowiem
wszyscy uczniowie zarówno bardzo
zdolni jak i ci, potrzebujący zajęć
wyrównawczych.
Nasi uczniowie uczestniczą również
w licznych projektach unijnych, takich jak: „Radosna szkoła”, „Pierwsze
uczniowskie doświadczenia drogą
do wiedzy”, „Edukacja na piątkę”,
„Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”.
Celem tych projektów jest wsparcie
indywidualnego rozwoju uczniów
oraz jego wszechstronny rozwój
i kształtowanie podstawowych umiejętności, a także praca nad poprawą
wad wymowy i postawy. Projekty
mają również wspomóc rozwój dzieci
szczególnie uzdolnionych w zakresie
zdolności matematycznych, przyrodniczych, językowych, plastycznych
i informatycznych.
Rozpoczynamy też zajęcia z robotyki. Zakupiono już specjalistyczny
sprzęt, a propozycja skierowana jest
głównie do chłopców. W przyszłości
planujemy współpracę z Uniwersytetem Dziecięcym Unikids, w ramach
projektu „Nauka jest cool”, który
rozbudzi w naszych uczniach jeszcze
większą pasję do nauki.
Pracownia komputerowa jest prawdziwą perełką szkoły. Tu powstają
wyjątkowe dzieła informatyczne. Wykwalifikowana kadra nauczycielska
wdraża dzieci już od najmłodszych lat
do pracy z komputerem. Planujemy
również wziąć udział w projekcie
„Bezpieczna szkoła”.

Serca uczniów podbija bogata oferta
zajęć pozalekcyjnych. Wychodzimy
w teren, wykonujemy doświadczenia,
odpowiedzialni za zajęcia sportowe
nauczyciele, wraz z dziećmi biorą
udział w zawodach międzyszkolnych.
Koło filmowe pozwala nam spojrzeć na świat oczami znakomitych
reżyserów filmowych. W ramach
zajęć artystycznych dzieci zwiedzają aktualne wystawy, biorą udział
w warsztatach plastycznych w Galerii
BWA, w muzeum zamkowym, a także
uczęszczają na zajęcia ceramiczne
odbywające się w naszej szkole. Na
bieżąco za pomocą gazetki ściennej
oraz strony internetowej informujemy rodziców o życiu społeczności
szkolnej.
Kolejnym atutem jest udział naszych
uczniów w różnych akcjach charytatywnych: „Góra Grosza”, pomoc
najbardziej potrzebującym, zbiórka
żywności i zakrętek na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Pomagamy
też zwierzętom ze schroniska dla
bezdomnych zwierząt. Nieobojętne
są szkole działania na rzecz ochrony
środowiska. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym Arka.
W tym roku duży nacisk kładliśmy na
segregację odpadów.
Szkoła tętni życiem, czego przejawem są apele, uroczystości, przedstawienia, gala szkolnych talentów,
przedstawienia teatralne z pięknymi
dekoracjami, wspaniałą muzyką,
a przede wszystkim grą utalentowanych, młodych aktorów. Interesujące
programy artystyczne uczniowie prezentują przedszkolakom.
Nasze działania w następnych latach
będą ukierunkowane na to, aby nadal:
• kreować pozytywny wizerunek
szkoły w środowisku lokalnym, upowszechniając swoje
osiągnięcia;
• rozpoznawać oczekiwania edukacyjne środowiska i stosownie
do nich kształtować swoją ofertę
edukacyjną;
• pozyskiwać sojuszników wspierających naszą działalność.
Nauczyciele, pracownicy szkoły,
uczniowie i rodzice będą nadal podejmować działania służące dobru dzieci.
L.G.
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Poszukiwanie nowych rozwiązań / powstanie i rozwój Wyższej Szkoły Administracji

Idea powołania szkoły wyższej zrodziła się w Towarzystwie Szkolnym im. M. Reja w roku 1995.
Po nieudanych próbach uzyskania pomocy ze strony
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, Towarzystwo zwróciło się o pomoc do
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki życzliwości ówczesnego dziekana wydziału
prof. dra hab. Józefa Wójcika, a następnie Rady Wydziału,
powołana została grupa pracowników Wydziału Prawa
i Administracji UJ, która pod kierunkiem prof. dra
hab. Józefa Filipka przygotowała program licencjackich
studiów administracyjnych, a także we współdziałaniu
z członkami zarządu Towarzystwa zredagowała stosowny
wniosek do ministra edukacji.

Misja szkoły
W dokumentach założycielskich zapisano, że misją
Wyższej Szkoły Administracji przede wszystkim będzie
umożliwienie absolwentom szkół średnich regionu Podbeskidzia, pracownikom administracji publicznej (rządowej
i samorządowej), a także innym osobom, zdobycie wyższego wykształcenia w zakresie administracji. Ponadto jako
istotny składnik misji szkoły przyjmowano nawiązanie stałej współpracy z urzędami administracji publicznej regionu
w zakresie realizacji różnego rodzaju zadań, a z uwagi na
przygraniczne położenie, także podjęcie współpracy ze
Słowacją i Czechami.
Decyzją nr DNS 1-145/TBM/192/97 z dnia 4 lipca 1997 r.
Minister Edukacji Narodowej wydał zezwolenie na utworzenie Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej
(numer N 119 w rejestrze uczelni niepaństwowych Ministra
Edukacji Narodowej), kierunek studiów: administracja,
określając jednocześnie ważność zezwolenia na okres pięciu lat. Powstała na podstawie tej decyzji Wyższa Szkoła
Administracji podjęła się realizacji misji przedstawionej
przez założyciela. Stara się ją wypełniać nadal, nadając jej
szerszy wymiar w warunkach rozwijających się powiązań
Polski jako członka Unii Europejskiej.
Na pierwszego rektora Wyższej Szkoły Administracji założyciel powołał prof. zw. dra hab. Józefa Filipka, który
funkcję te pełnił do 31 sierpnia 2003 r. Po złożeniu rezygnacji z z tej funkcji ze względu na stan zdrowia, założyciel
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powołał prof. dr hab. Irenę Pietrzyk na stanowisko rektora.
Pani profesor kierowała uczelnią w latach 2003–2006.
Z uwagi na wymogi nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym
z 2005 r. zaszła zmiana na stanowisku rektora. Z dniem
1 września 2006 r. rektorem został dr Tadeusz Wojtuszek, który pełnił tę funkcję do 31 sierpnia 2007 r. W dniu
1 września 2007 r. na stanowisko rektora powołany został
dr Aleksander Mańka – funkcję tę pełnił do 31 sierpnia.
2009. Od 1 września 2009 stanowisko rektora Wyższej
Szkoły Administracji pełni prof. zw. dr hab. Wiesława
Korzeniowska.
Po kontroli przeprowadzonej przez przedstawiciela MEN
w lipcu 2001 r., Minister Edukacji Narodowej decyzją nr
DSW-2-0145-422/TBM/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r.
przedłużył ważność zezwolenia na działalność szkoły do
dnia 30 września 2010 r.

Drugi kierunek, dwa wydziały
W marcu 2001 r. został złożony wniosek o zezwolenie na
uruchomienie w Wyższej Szkole Administracji drugiego
kierunku studiów, a mianowicie stosunków międzynarodowych. Decyzją nr DSW-2-0143-34/2001 z dnia 25
lipca 2001 r. Minister Edukacji Narodowej zezwolił na
uruchomienie wyższych studiów zawodowych na kierunku stosunki międzynarodowe. Ponieważ do roku 2001
uczelnia funkcjonowała jako placówka jednowydziałowa,
dziekanem dla obu kierunków studiów był dr Michał
Kalitowski. W roku 2003 decyzją senatu powstały dwa
wydziały – Wydział Administracji i Wydział Stosunków
Międzynarodowych. Dziekanami Wydziału Stosunków
Międzynarodowych byli: dr Jarosław Reszczyński (2001–
2002), dr Irena Głuszyńska (2002-2006), dr Zbigniew
Włosowicz (2006–2007). Decyzją Senatu WSA z dnia
18 maja 2007 zlikwidowany został Wydział Stosunków
Międzynarodowych, a kierunek został włączony do Wydziału Nauk Społecznych.

Ważne momenty
W lipcu 2005 r. Minister Edukacji Narodowej decyzją
DSW-34003/704/EK/Rej.119/05 zezwolił na uruchomienie kolejnego kierunku studiów – fizjoterapii na Wydziale
Fizjoterapii. Pierwszym dziekanem wydziału został nieży-

jący już prof. dr hab. Krzysztof Spodaryk (2005–2006),
następnie funkcję tę piastował dr Janusz Bromboszcz
(2006–31.01.2007), a od 1 lutego 2007 r. dziekanem
Wydziału Fizjoterapii jest dr Maciej Płaszewski.
W lipcu 2006 r. uczelnia otrzymała zgodę (decyzja DSW3-4003/230/EK/Rej.119/050) na uruchomienie kierunku
pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych. Na pierwszego
dziekana powołany został dr Zbigniew Marten (2006–
2007), od 1 września 2007 r. dziekanem jest dr Arkadiusz
Wąsiński. Decyzją Senatu WSA z dnia 12 października
2007 Wydział Nauk Społecznych zmienił nazwę na Wydział
Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych.
Z dniem 1 lipca 2008 roku, decyzją Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (DSW-2-06-40003-131/08)
nadano Wydziałowi Nauk Humanistycznych i Studiów
Międzynarodowych uprawnienie do prowadzenia studiów
pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo.
Kolejnymi ważnymi momentami dla uczelni były decyzje
ministra z 2009 r. (DNS-WUN-6022-1199-4/KT/ 09) oraz
z 2010 r. (DNS-WUN-6022-12400-2/SH/10)dotyczące
nadania uprawnień do prowadzenia studiów drugiego
stopnia na kierunkach: stosunki międzynarodowe oraz
pedagogika.

Od początku funkcjonowania uczelni za sprawy niezwiązane z dydaktyką odpowiada dyrektor administracyjny, a po
zmianie statutu WSA – jej kanclerz, mgr Renata Rosowska.

Nowe wyzwania
Kilkuletni okres rozwoju uczelni w dotychczasowej konfiguracji osiągnął pewien etap w sferze administracyjno-zarządczej, skłaniający władze uczelni do poszukiwania nowych
rozwiązań ułatwiających kontynuowanie dotychczasowych
osiągnięć i stymulujących pracowników do podejmowania
nowych wyzwań. W dniu 11 maja 2012 r. na wniosek rektora uczelni senat zaopiniował pozytywnie przekształcenie
Wydziału Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych w dwa odrębne wydziały. Zarządzeniem rektora
nr 73/05/2012 (14.05.2012 r.) z dniem 1 września 2012 r.
nastąpi wydzielenie się organizacyjno-strukturalne kierunku stosunki międzynarodowe do odrębnego Wydziału Studiów Międzynarodowych. Dotychczasowy Wydział
Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych
przekształci się w Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, realizując studia na kierunkach: pedagogika
i kulturoznawstwo.
Renata Rosowska

Dzień rodzinny
W sobotę 19 maja br. w Dziesiątce odbył się Dzień
Rodziny, na który każdy uczeń mógł przyprowadzić
mamę, tatę, siostrę, brata lub przyjaciela i pokazać im
budynek szkolny z nieco innej strony.
Specjalnie dla gości zaplanowano mnóstwo atrakcji. Pani
dyrektor powitała wszystkich w auli i zaprosiła na występ
koła teatralnego, prezentującego znane i lubiane bajki na
wesoło, a także na koncert rozśpiewanych i roztańczonych
przedstawicieli klas młodszych i starszych.
Po koncercie każdy mógł kreatywnie spędzić czas, biorąc
udział w zajęciach praktycznych z języka angielskiego,
pierwszej pomocy, informatyki lub orgiami. Mógł też zbu-

dować robota z klocków Lego, obejrzeć menażerię złożoną
z pupili uczniów lub uczestniczyć w turnieju szachowym.
Popularnością cieszyła się loteria fantowa z nagrodami
– niespodziankami. Młodsze dzieci szalały w sali zabaw
i na nadmuchiwanych zamkach, mogły też na chwilę zmienić się w superbohatera lub wróżkę – za sprawą farbek
do twarzy. Prawdziwym hitem dnia okazał się turniej
sprawnościowy, w którym prawie każdy uczeń chciał spróbować swych sił. Odbyło się także spotkanie informacyjne
dla rodziców przyszłorocznych uczniów szkoły.
Po tylu atrakcjach koniecznie trzeba było skosztować dań
z grilla, spróbować duszonek lub odpocząć przy popołudniowej kawie i ciastku w zaciszu świetlicowej kawiarenki.
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Dla każdego coś ciekawego
Jak zwykle drugi semestr w Dziesiątce wypełniony
był nie tylko nauką, ale też różnymi interesującymi
spotkaniami, konkursami oraz wydarzeniami.
Barwne, humorystyczne opowieści muzyków przeplatane piosenkami – taka była audycja muzyczna, w której
uczniowie uczestniczyli 7 marca br. Prowadzący zajęcia
muzycy w dynamiczny sposób zaprezentowali różne
gatunki muzyki oraz historie ich powstania. Dzieci dowiedziały się, jak pojawiły się ballady angielskie, muzyka
spirituals, work song, blues, rock&roll, jazz. Audycja
muzyczna wzbudziła zainteresowanie dzieci, które aktywnie reagowały na polecenia prowadzących, włączały się
w śpiew i wspólną zabawę.
Dnia 20 marca do szkoły zawitała wiosna. Wszyscy
uczniowie i nauczyciele przywitali ją zakładając ubrania
w zielonym kolorze. Uczniowie przygotowali z tej okazji
wiersze i piosenki o tematyce wiosennej, i ekologicznej
oraz przedstawiające krótko każdy zespół klasowy. Prezentacje odbyły się w auli. Była to inicjatywa Samorządu
Szkolnego i Rady Dziecięcej.
W Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Bielsku-Białej uczniowie Dziesiątki zdobyli II miejsce. W dniu 26
kwietnia Roksana Brodacz, Zuzanna Rogula, Aleksandra
Herma z klas III a oraz III b wykazały się umiejętnością
przekazywania wiedzy oraz umiejętnością współpracy
w grupie. Zuzanna Rogula pięknie wyrecytowała wiersz
Spacer po naszym mieście.
Uczniowie klas VI i V w dniu 10 maja mieli magiczną lekcję
przyrody. Dzięki uprzejmości Uniwersytetu Dziecięcego
Unikids mogli zobaczyć i doświadczyć, czym jest suchy
lód. Jest to substancja chłodząca o niezwykłych właściwościach. Ten lód się nie topi. Przechodzi ze stanu stałego
w gazowy. Wygląda to niesamowicie i robi duże wrażenie,
co uwieczniono na fotografiach.
Miłośnicy greckiej mitologii z klasy VI b: Anna Soczawa,
Konrad Mrówka i Bartek Targosz osiągnęli nie lada sukces. W międzyszkolnym konkursie „ Olimpijskie potyczki”,
który odbył się 15 maja, zajęli pierwsze miejsce. Wykazali
się nie tylko ogromną wiedzą, ale również zdolnościami
plastycznymi i wspaniałą sprawnością fizyczną. W każdej
z tych dziedzin byli najlepsi.

Program eTwinning / zawiedzione nadzieje
Uczniowie klas czwartych Dwójki, pod okiem nauczycielek Katarzyny Ziobrowskiej i Anny Jakubiec, uczestniczyli
w drugim półroczu w projekcie „About me by me”
w ramach unijnego programu eTwinning. Ma on na celu
współpracę między placówkami oświatowymi, zakładającą
wykorzystanie nowoczesnych technik komunikacji oraz
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promowanie szkolenia nauczycieli. Dzieci zrealizowały sześć
działań: przedstawiamy się, mój kraj, moje miasto, moje
zainteresowania, moja szkoła oraz polsko-angielski słownik
komunikacji.
Dzieci cieszyły się z możliwości pracy przy użyciu technologii informacyjnej i szlifowania języka angielskiego, jednak

Euro, fair play i zwycięzcy

Przygotowania do mistrzostw były dla szkoły okazją do
sportowych zawodów i przypomnienia sportowych zasad
zachowania, zarówno wśród zawodników, jak i kibiców.
W ramach kampanii Młodzież kibicuje bezpiecznie
16 marca br. odbyły się międzyklasowe rozgrywki sportowe dla klas 4-6. Uczniowie rywalizowali w konkurencjach
sprawnościowych, rozegrano również turniej piłki nożnej.
Klasy czwarte – żółci, klasy piąte – zieloni oraz klasy szóste – czerwoni kibicowali swoim kolegom i koleżankom
stosując się do zasad: „kibicuj fair play”, „kibicuj bezpiecznie”. Odbył się też konkurs na najciekawszy strój kibica,
w którym zwycięzcami okazali się: Małgorzata Karwowska
z kl. 2 c, Oliwia Szarek z kl. 3 a oraz Jeremi Bredy z kl. 5 a.
Został też zaprezentowany szkolny hymn na Euro 2012,
który później, 13 kwietnia br. wziął udział – i zwyciężył – w rejonowym etapie konkursu Kibicuję z piosenką.
Uczennice: Julia Onisk, Nikola Kocoń, Jagna Świtoń oraz
Julia Walusiak, reprezentując Dwójkę, wykonały piosenkę
autorstwa nauczycielek Anetty Kani, Agnieszki Marczyńskiej oraz Doroty Zaziąbło. Nie tylko jury ją doceniło, piosenka rozbrzmiewa w murach szkoły i stała się szkolnym
hymnem sportowym na Euro 2012. Dziewczęta reprezentowały Bielsko-Białą, wraz zespołem Dandelion z IV
LO, na szczeblu wojewódzkim konkursu w Katowicach.
Tego samego dnia w konkursie fotograficznym Radość
kibicowania w kadrze prace uczennic Julii Głuch, Klaudii
Bednarz, Marceliny Wilk oraz Oliwii Szarek przeszły zwycięsko etap rejonowy. Wraz z 12 zdjęciami uczniów szkół
podstawowych z innych rejonów zostały zakwalifikowane
do etapu wojewódzkiego.
Członkowie szkolnego koła fotograficznego wykonali wiele
zdjęć zarówno walczącym, jak i kibicującym uczestnikom
sportowego spektaklu w czasie marcowych rozgrywek.

fot. Klaudia Bednarz, 3a

Piosenka młodych kibiców w wykonaniu grupy wokalnej z Dwójki zwyciężyła w regionalnym etapie
konkursu „Kibicuję z piosenką” zorganizowanym
w kwietniu w związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej euro 2012.

były zawiedzione niemożnością nawiązania dialogu z potencjalnymi przyjaciółmi. Niestety już od początku trwania
projektu szkoła partnerska z Turcji – Esenyurt Sehit Ahmet
Poyraz Ilk~gretim Okulu nie wywiązywała się z wyznaczonych zadań. Dwójka zrealizowała projekt, w takim stopniu,
w jakim było to możliwe bez współpracy z Turcją.
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Wielka wygrana
tropicielek umiejętności
Trzecioklasistki z Dwójki zajęły I miejsce w finale
Ogólnopolskiej Olimpiady Tropicieli Umiejętności.
Pokonały 12 zespołów z całej Polski. Główną nagrodą
jest „Wielka wyprawa tropicieli” na Mazury dla całej
klasy 3 a. Dzieci uczestniczyć w niej będą w dniach
18-21 czerwca br.
W dniach 4 i 5 czerwca br. 6-osobowa reprezentacja klasy
3 a w składzie: Julia Głuch, Liwia Perkanowska, Milena
Suchanek, Oliwia Szarek, Oliwia Weksej i Marcela Wilk
uczestniczyła w finale Olimpiady Tropicieli Umiejętności. Wcześniej, w etapie międzyszkolnym, który odbył się
w maju, uczennice pokonały ponad 880 szkół z całej Polski
i zajęły drugie miejsce.
Na finał olimpiady dziewczęta wraz z wychowawczynią klasy Lucyną Homą pojechały do Poznania, gdzie
w niezwykłym miasteczku olimpijskim na tzw. Malcie,
pod namiotami sferycznymi rozwiązywały fascynujące
zadania. Uczennice rozgrywały konkurencje, które wymagały nie tylko wiedzy z podręczników. Zadania, związane
z codziennym życiem, inspirowały do zastosowania wiedzy
z różnych dziedzin i dawały dzieciom możliwość twórczego

podejścia do problemów. Olimpiada, zorganizowana przez
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, była wspaniałą zabawą, która dostarczyła uczestniczkom mnóstwa emocji.
Olimpiada jest programem edukacyjnym, którego celem
jest wyłonienie zespołu klasowego, który najlepiej potrafi
łączyć wiedzę wczesnoszkolną z praktycznymi umiejętnościami. W tegorocznej, pierwszej edycji w trzech miastach
– Poznaniu, Krakowie i Sopocie – uczestniczyło w zmaganiach finałowych 36 zespołów klasowych wyłonionych
spośród 5 tysięcy klas z całego kraju.

Wiosenne akcje koła pck
Członkowie Szkolnego Koła pck w Dziesiątce przeprowadzili przed Wielkanocą wiosenną zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszego
miasta.
Zebrano trzy kartony z produktami spożywczymi o długoterminowej dacie ważności. Z zebranych artykułów
zostały przygotowane paczki świąteczne.
Został też rozstrzygnięty szkolny etap konkursu rysunkowego Młodzież PCK – wczoraj i dziś. Jury złożone
z członków koła PCK wybrało jednogłośnie pięć prac,
które zakwalifikowały się do następnego etapu.
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Natomiast podczas konkurs Mały Ratownik, który
odbył się 25 kwietnia br. w siedzibie bielskiego oddziału
PCK, Dziesiątkę reprezentowali zwycięzcy eliminacji
wewnątrzszkolnych: Dorota Bożek z klasy V b oraz Filip
Słowik z klasy III a. Czekał ich sprawdzian teoretyczny
i praktyczny z udzielania pierwszej pomocy.
Ich udział w konkursie międzyszkolnym zakończył się
wielkim sukcesem: Filip zajął I miejsce, a Dorota II. Do
tego sukcesu przyczyniły się Sylwia Jabłońska – opiekun
Szkolnego Koła PCK oraz Marta Czauderna, która pomogła uczniom w praktycznym przygotowaniu.

Gimnazjaliści na Śniadaniu Mistrzów
W dniu 1 czerwca 2012 r. gimnazjaliści – laureaci konkursów przedmiotowych spotkali się na Śniadaniu
Mistrzów w śląskim Rosarium w Chorzowie.
Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, pod
opieką nauczycielki biologii Gabrieli Pytel, reprezentowali: Małgorzata Berowska, Karolina Czok, Michał Jędruch,
Emilia Kaczur, Wojciech Klemens, Marta Mościcka,
Karolina Nawrot, Maciej Tomasiewicz (zabrakło Marty
Jagosz).

Nauka, sport, zainteresowania
Uczniowie liceum i gimnazjum drugie półrocze spędzili
intensywnie.
Na wiosnę, w dniach 26-30 kwietnia br., odbyła się wycieczka do Lwowa. Oprócz oglądania interesujących zabytków
tego pięknego miasta, uczniowie wzięli udział w polsko-ukraińskim marszu ku czci ofiar zbrodni w Salinie.
Jak co roku zorganizowano konkurs kuchni francuskiej,
a także konkurs znajomości mapy fizycznej i politycznej dla
uczniów gimnazjum.
Tegoroczny, VIII Festiwal Nauki odbył się 27 marca. Gimnazjaliści zadawali podczas niego pytanie: Czy zabawka
umie myśleć? Dużym zainteresowaniem cieszył się blok
wykładów poświęcony zagadnieniom związanym z etycznymi i prawnymi uwarunkowaniami korzystania z Internetu,

W niesprzyjających warunkach pogodowych, ale w przyjaznej atmosferze, grupa ośmiorga uczniów uczestniczyła
w wielu atrakcjach zorganizowanych m.in. przez Pałac
Młodzieży. Interesujące doświadczenia chemiczne, trzymanie egzotycznych węży na ramionach czy puszczanie
ogromnych mydlanych baniek – to tylko niektóre z nich.
Podczas koncertu znane przeboje zagrał zespół Big Band.
Uczestnicy Śniadania Mistrzów otrzymali też bezpłatne
wejściówki na cały dzień do chorzowskiego Wesołego
Miasteczka. Jedyne czego brakowało to jedzenia, bowiem
kanapki przygotowane na drogę zniknęły po 15 minutach!

czy szerzej, cyberprzestrzeni. Kwestie zagrożeń związanych
z cyberprzestrzenią i odpowiedzialności karnej młodych
ludzi związanej z korzystaniem z Internetu omawiali też na
jednym ze spotkań z uczniami obu szkół policjanci z Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Miejskiej w Bielsku-Białej.
Drugie spotkanie, w czerwcu, dotyczyło bezpiecznego kibicowania, zwłaszcza w kontekście rozpoczynającego się
Euro 2012.
Nie zabrakło sukcesów sportowych, zwłaszcza w piłce
koszykowej, piłce ręcznej, lekkoatletyce (Ewa Berowska
– kwalifikacje do mistrzostw Polski, Michał Wichrowski),
snowboardzie (Rafał Jękot). Osiągnięcia naukowe prezentujemy w ramce. Ponadto Ewa Łamacz i Michał Wichrowski
z klasy I c liceum 28 maja reprezentowali DKF RejMovie na
Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych, która
odbyła się w arkadach Zamku Królewskiego w Warszawie.

KONKURS PRZEDMIOTOWY
J. niemiecki

UCZEŃ
Michał Jędruch
Karolina Dziąćko

TYTUŁ
laureat
finalista

OPIEKUN NAUKOWY
Monika Heinrich

Biologia

Marta Jagosz
Emilia Kaczur
Małgorzata Berowska
Karolina Czok
Marta Mościcka
Karolina Nawrot
Wojciech Klemens
Maciej Tomasiewicz
Martyna Michalska
Marta Mościcka
Wojciech Klemens
Wojciech Klemens
Marta Mościcka
Wojtek Klemens
Maciek Tomasiewicz
Kuba Słonka
Marta Mościcka

laureat
laureat
laureat
laureat
laureat
laureat
laureat
laureat
finalista
laureat
laureat
laureat
laureat
laureat
laureat
finalista
laureat

Gabriela
Sowińska-Pytel

Geografia
Chemia
Fizyka
Matematyka

Olimpiada Matematyczna
dla Gimnazjalistów

Marcin Gut
Franciszek Rothkegel
Renata Smycz
Maria Saletnik

Maria Saletnik
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PRZEDMIOT

UCZEŃ

Olimpiada Języka Angielskiego

Filip Rybczyński,

Agata Ewak

kl. 3b, laureat

Lucyna Kajor

Katarzyna Staszkiewicz,

Jacek Talik

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

OPIEKUN NAUKOWY

kl. 3b, finalistka
Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Katarzyna Staszkiewicz,

Jacek Talik

kl. 3b, finalistka
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Łukasz Below,

Marcin Gut

kl. 1a, finalista

Opuścili mury Reja
Teraz, w czerwcu, można już napisać, że kolejny
rocznik maturzystów opuścił mury Reja.
Zanim to nastąpiło, trzecioklasiści, ubrani w czarne
togi i birety zasiedli po raz ostatni w ławkach. Podczas
pożegnania klas trzecich 27 kwietnia br. abiturientów
żegnali nauczyciele, dyrekcja oraz młodsi koledzy. Najlepsi uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5,0

Zdjęcia na 4. stronie okładki
otrzymali pamiątkowe medale. Statuetkami uhonorowani
zostali sportowcy, których w szkole nie brak. Gratulowano
też uczniom wyróżniającym się w różny sposób w szkolnej
społeczności. Gimnazjaliści przygotowali dla starszych
kolegów nostalgiczny i dowcipny program artystyczny.
Był tort, kolorowe baloniki, radość i wzruszenie.

Uczeń w wyprawie unesco

Więcej angielskiego

Młodym ambasadorem Polski w wyprawie na pustynię
Sharqiya Sands w Omanie będzie Michał Wichrowski.

Od nowego roku nauczanie języka angielskiego zostanie poszerzone o autorski projekt „English Across
Subjects”, wdrażający do programów nauczania specjalistyczne słownictwo anglojęzyczne.

Będzie to wyprawa przeznaczona wyłącznie dla uczniów
Szkół Stowarzyszonych UNESCO – po jednym z 9 krajów
europejskich i 9 arabskich, uczestniczących w programie
Dialogu Euro-Arabskiego. Licealista z Reja został wybrany spośród wielu kandydatów i będzie poznawał kulturę
arabską oraz podróżował po pustyni od na początku lutego
2013 r.

Finał Roku Korczaka
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” –
te słowa Janusza Korczaka towarzyszyły uczniom
i pedagogom Dwójki w ostatnich miesiącach. We wrześniu ub. roku na wniosek rzecznika praw dziecka, sejm
uchwalił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka.
W tym roku przypadają dwie ważne rocznice z nim związane: 70. rocznica jego śmierci w obozie zagłady w Treblince
i 100. rocznica założenia przez niego Domu Sierot przy ul.
Krochmalnej w Warszawie.
Rok 2012 – Rokiem Janusza Korczaka, projekt realizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa
Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej podsumowany
został 19 czerwca br.
W dniu podsumowania skwer przed szkołą wypełnił dziecięcy śmiech i gwar. Tam odbywały się liczne konkursy:
literackie, plastyczne, m.in. na najpiękniejszą karetę
króla. Wokół szkoły i na boisku trwały rozmaite zabawy i rozgrywki sportowe. Atrakcją był dmuchany zamek
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Będzie on przebiegał dwutorowo. Wprowadzone zostaną
zagadnienia i słownictwo z przedmiotów społecznych,
przyrodniczych i matematycznych do lekcji języka angielskiego, z drugiej strony do wybranych lekcji przedmiotowych wprowadzane będą elementy angielskiego.

Zdjęcia na 1. i 3. stronie okładki
– zjeżdżalnia. Rada Rodziców przygotowała dla dzieci
nagrody i słodycze. Dziecięce marzenia powędrowały do
nieba razem z kolorowymi balonikami.
W ciągu roku nauczyciele wraz z uczniami realizowali
różne działania, dzięki którym nie tylko zapoznali się
z sylwetką J. Korczaka, ale poznali jego twórczość,
zwłaszcza mądrą książkę Król Maciuś I. Starsi uczniowie
z przyjemnością czytali ją swoim młodszym kolegom
oraz analizowali myśli pedagogiczne pisarza. Na lekcjach
wychowawczych wiele uwagi poświęcono też prawom
dziecka, w myśl jego wypowiedzi – hasła „Nie ma dzieci
– są ludzie”. Stary Doktor, jak nazywano Korczaka, był
jednym z pierwszych głosicieli prawdy o tym, że dziecko
jest autonomiczną osobą, która ma własną godność, zainteresowania, potrzeby i prawa.
Uczniowie wzięli udział w projekcji filmu „Korczak’’,
prezentacjach multimedialnych, konkursach literackich
i plastycznych, a także lekcjach tematycznych w Książnicy
Beskidzkiej.

Finał Roku Korczaka
Rok 2012 – Rokiem Janusza Korczaka, projekt uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2 podsumowany został 19 czerwca br.
– skwer przed szkołą wypełnił dziecięcy śmiech i gwar
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Opuścili mury Reja
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