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kalendarium
liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Żeromskiego 
w Bielsku-Białej

Historię każdej szkoły tworzą przede wszystkim pracujący 
w niej ludzie – dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, ale także 
pani sekretarka i woźny. To wszyscy decydują, że każdy dzień 
spędzony tutaj jest inny i niepowtarzalny. 

Te różne wrażenia, przeżycia, opinie o wspólnie spędzonych 
chwilach decydują, że tak trudno opisać 60 lat istnienia 
placówki, przez którą przewinęło się ponad 8000 
absolwentów, setki nauczycieli, kilku dyrektorów. 

Każdy zachował jednak rzecz najcenniejszą – wspomnienia – 
o nauczycielach i wychowawcach, koleżankach  
i kolegach, wspólnych chwilach, i tych dobrych, i tych złych. 

W miarę upływającego czasu bardziej doceniamy zdobyte 
w tej szkole doświadczenia. Nie mają na to wpływu zmiany 
ustrojowe, gospodarcze czy inne. 

Nawet istniejące mity, krążące opinie i legendy na temat 
liceum nie zmienią faktu, że wszyscy spotkaliśmy się dzięki 
tej szkole – wy absolwenci, my nauczyciele, dyrektorzy. 

Wszyscy, bez względu na to, gdzie dzisiaj się znajdują, 
są twórcami historii LO im. S. Żeromskiego. Dlatego 
kalendarium poświęcamy: 

dyrekTOrOm, nauCzyCielOm, aBSOlwenTOm
iii lO im. S. ŻerOmSkieGO
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1948 Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci podejmuje starania o budowę na tere-
nie miasta nowej 11-letniej szkoły, która miała być wybudowana dzięki funduszom 
RTPD.

 październik – powołano Komitet Budowy Szkoły.

1949 luty – zakupienie parceli między dzisiejszymi ulicami Bohaterów Warszawy, Wilsona, 
Grota-Roweckiego.

1950 7 kwietnia – początek budowy, pierwsze prace ziemne (opóźnienie spowodowane 
było brakiem pieniędzy); budową kierowali inż. Paweł Kajtosz, Marian Kusiba, Feliks 
Bielasik.

 21 maja – uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego – początek organizowania szkoły.

1951/1952 1 września – o godz. 8 rozpoczęcie roku szkolnego w budynku Liceum Żeńskiego przy 
ul. Schodowej, dyrektorem szkoły zostaje mgr Stanisław Stachów, jego zastępcą Jan 
Kukulski.

 16-18 września – przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 
– 397 uczniów (185 chłopców i 212 dziewcząt) w 7 klasach szkoły podstawowej, 
3 kl. VIII, 1 kl. IX, 1 kl. X. Oficjalna nazwa szkoły „Szkoła Ogólnokształcąca TDP stopnia 
podstawowego i licealnego”.

1952/1953 wrzesień – zmiana na stanowisku dyrektora szkoły – funkcję tę obejmuje Józef Doniec.

 maj-czerwiec – pierwsza matura, 22 maturzystów. Z wyróżnieniem opuścili szkołę 
Czesława Filas, Barbara Garbulińska, Marian Pikuła, Antonina Sendor, Henryka Wro-
cławek. W tym roku maturę zdali również znany artysta Wiesław Dymny i poeta Win-
centy Faber.

1953/1954 październik – nowym dyrektorem szkoły został Alfred Roemer. Zmiana nazwy szko-
ły na „II Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TDP”.

 maj, czerwiec – druga matura, 32 maturzystów. Z wyróżnieniem opuścili szkołę Mi-
rosława Jagodowska, Krystyna Jankowska, Ryszard Michalski, Danuta Wacławik.

1954/1955 1 września 54 – nowym dyrektorem szkoły został mgr Marcin Giza (do sierpnia 1959 r.).

1956/1957 22 grudnia 56 – po zjeździe łódzkim i rozwiązaniu OH działającej w ramach ZMP 
i przywróceniu ZHP, w szkole z inicjatywy prof. i phm. Kazimierza Wójtowicza odbyła 
się pierwsza otwarta zbiórka harcerska nawiązująca do tradycji skautingu.

 styczeń-lipiec – powstanie męskiej drużyny ZHP im. Zawiszy Czarnego, Koła Przyja-
ciół ZHP, pierwszy obóz w Zagórzu w Bieszczadach. Rozwój harcerstwa w szkole.

 1 lutego – likwidacja szkół TPD, wprowadzenie do szkoły lekcji religii.

  Szkoła posiada już pierwsze pracownie – fizyczną, biologiczną, chemiczną, geo-
graficzną. Na ich wyposażeniu znajduje się 1 telewizor, 2 magnetofony, radiowęzeł 
i aparat filmowy!

1957/1958 1 września – na skutek wciąż zwiększającej się w szkole liczby dziewcząt utworzo-
no po raz pierwszy, od czasu uruchomienia szkoły, obok klas koedukacyjnych, klasy 
żeńskie.
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 1 sierpnia 58 – Ministerstwo Oświaty zatwierdza wniosek Rady Pedagogicznej 
o nadaniu szkole imienia Stefana Żeromskiego (inne propozycje Bolesława Chrobre-
go, Cypriana Kamila Norwida, Marii Skłodowskiej-Curie).

1958/1959 W szkole powstaje czytelnia. 

 Wprowadzono klasy bez nauczania religii w oddziałach od I-VII (po jednej klasie) 
i jedną klasę VIII.

1959/1960 wrzesień – Kuratorium Okręgu Szkolnego zatwierdziło funkcjonowanie szkoły bez 
nauki religii.

 1 września – na stanowisko dyrektora szkoły powołano dotychczasowego zastęp-
cę – mgr Zbigniewa Mykietyna.

 W ramach tak zwanej politechnizacji szkoły powstają pracownie: krawiecka, zpt 
chłopców, gospodarstwa domowego. Uczniowie rozpoczynają praktyki produkcyj-
ne w zakładach: Silników Elektrycznych, Sprzętu Sportowego, Przemysłu Włókienni-
czego im. L. Laska i Spółdzielni Pracy „Elektrogrzejnik”. 

 Rozpoczyna działalność redakcja szkolnej gazetki pt. „Głos Szkolny ”, której opieku-
nem został prof. Kazimierz Gołębiowski. 

1960/1961 wrzesień – nowy rok szkolny rozpoczyna dwukrotnie większa liczba uczniów niż 
w momencie otwarcia szkoły – 930 (podst. 503 –12 klas, l.o. 427 –11 klas). W szko-
le wprowadzono obowiązek noszenia mundurków uczniowskich, tarcz, beretów 
i czapek. 

 Otwarcie boiska przy szkole – boiska lekkoatletycznego z bieżnią 6-torową dł. 125 
m, 3 skoczniami lekkoatletycznymi i 4 rzutniami, płytą asfaltową z 2 boiskami do ko-
szykówki, 1 do siatkówki (jak pisała Kronika Beskidzka: „młodzież chętnie pomagała 
– sam widziałem”).

1961/1962 1 września – szkoła rozpoczęła 10. rok działalności.

 10-11 lutego – obchody 10-lecia szkoły, I Zjazd Absolwentów. W holu budynku od-
słonięto tablicę pamiątkową z medalionem patrona dłuta rzeźbiarza Ryszarda Sro-
czyńskiego. 10 lutego szkoła otrzymała również sztandar ufundowany przez zakłady 
opiekuńcze: ZPW im. L. Laska i Spółdzielnię Pracy „Elektrogrzejnik”. 

 11-12 lutego – uroczysty I Zjazd Absolwentów szkoły. Odbyła się uroczysta akade-
mia, uroczystości osłonięcia tablicy pamiątkowej, zabawa taneczna w sali Pod Or-
łem, spotkania poszczególnych roczników i wspólny obiad w restauracji „Patria”.

1965/1966 1000-lecie państwa polskiego. Początek reformy oświatowej – wprowadzenie 8 let-
nich szkół podstawowych (do tej pory 7-klasowych). 

 czerwiec – w związku z reformą nie odbyły się egzaminy wstępne do klas I liceum. 
Od 1.09. liceum liczyło 10 oddziałów – 4 kl. IX(2), 3 kl. X (3) 3 kl. XI (4). Liczba uczniów 
358, nauczycieli 20. 

1966/1967 1 września – reorganizacja szkoły. Decyzją władz szkolnych podzielono dotychcza-
sową szkołę 11. na Szkołę Podstawową nr 22 im. S. Żeromskiego (dyr. Ludmiła Kukul-
ska) i Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego (dyr. Zbigniew Mykietyn).

 10 lutego – władze szkolne uznają liceum za szkołę wiodącą w zakresie pracy dydak-
tyczno-wychowawczej i administracyjnej.



15

k
a

len
d

a
riu

m
  w

yd
a

rzeń

 7 czerwca – Rada Pedagogiczna w 15-lecie pierwszego egzaminu dojrzałości usta-
nawia najwyższe odznaczenie uczniowskie Medalion Stefana Żeromskiego za wy-
bitne wyniki w nauce. Pierwsze trzy medaliony otrzymują: Małgorzata Świerczek, 
Bogdan Walewski, Maria Zachurzok.

1967/1968 wrzesień – otwarcie tylko jednego oddziału klasy pierwszej, liczba oddziałów 
zmniejszyła się do 8, a liczba uczniów do 282. Nawiązanie współpracy z Gimnazjum 
w Miszkolcu.

 8 czerwca – I Lekkoatletyczne Mistrzostwa Liceum.

 15 czerwca – I Zlot Turystyczny liceum na Chrobaczej Łące.

 lipiec, sierpień – wizyta nauczycieli i uczniów Gimnazjum z Miszkolca w naszej szko-
le i pobyt naszych uczniów i nauczycieli w Miszkolcu oraz nad Balatonem.

1968/1969 4 grudnia – powołano do życia Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, którego ce-
lem jest dobudowanie 6-izbowego skrzydła dla szkoły podstawowej. Przew. Komite-
tu został ppłk St. Fedyszyn, projekt społecznie opracował inż. J. Polcoch.

1969/1970 wrzesień – w związku z reformą oświaty nie było w tym roku szkolnym klas matu-
ralnych i nie odbyła się matura. Utworzono pierwszą klasę profilowaną. Była to eks-
perymentalna klasa matematyczna, której wychowawcą i nauczycielką matematyki 
została mgr Czesława Konior.

 10 lutego – Szczepowi ZHP „Pożyteczni” im. S. Żeromskiego wręczono sztandar 
ufundowany przez Koło Przyjaciół Harcerstwa.

1970/1971 2 września – uroczyste otwarcie nowego pawilonu szkolnego szkoły podstawowej. 
Gmach główny pozostaje do wyłącznej dyspozycji liceum.

 1 lutego – wicedyrektorem liceum mianowano mgr Stanisławę Ruczko, dotychcza-
sową polonistkę z Technikum Ekonomicznego.

1971/1972 1 września – naukę w 5. pierwszych klasach rozpoczęło 198 uczniów (pierwszy rocznik 
zreformowanej 8. klasowej szkoły podstawowej). Był to początek rozwoju organizacyj-
nego liceum i wprowadzenia po reformie oświaty nowych przedmiotów nauczania: 
zajęć technicznych w kl. I-IV, wych. plastycznego w kl. I-III, higieny i wychowania oby-
watelskiego w kl. IV oraz nadobowiązkowo drugiego języka obcego nowożytnego, 
języka łacińskiego, przysposobienia sportowego i tzw. fakultetów w kl. IV: humani-
stycznego, matematyczno-fizycznego, biologiczno-chemicznego i geograficzno-eko-
nomicznego. Rozpoczęto też w tym roku wprowadzanie systemu klasopracowni: języ-
ka polskiego, języka rosyjskiego, języka angielskiego i francuskiego, historii, geografii, 
matematyki, fizyki, chemii, biologii, wych. technicznego i plastycznego.

 12 lutego –uroczystość 20-lecia szkoły. Okolicznościowa akademia w Domu Muzyki.

 Podczas prac związanych z budową pawilonu dla szkoły podstawowej, zniszczono 
stare boisko, nowe odbudowano na wiosnę 1972 r.

1972/1973 1 września – naukę w już 7 klasach pierwszych rozpoczęło 263 uczniów. Wzrost licz-
by uczniów spowodowany był m.in. faktem zajęcia przez filię Politechniki Łódzkiej 
części budynku LO im. M. Kopernika.

 Przy liceum powstaje Koło PTTK nr 71. Prezesem Koła zostaje Piotr Bachta, opieku-
nem mgr Krystyna Gołębiowska. Członkowie koła organizowali zimowe i letnie wy-
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jazdy wypoczynkowe, spotkania andrzejkowe, wieczory poezji poświęcone tematy-
ce górskiej, wyjazdy do Krakowa na spektakle teatralne.

 20 listopada – po raz pierwszy w liceum obchodzono Dzień Patrona i uroczyste ślu-
bowanie uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły. Na stałe ten dzień wchodzi do 
kanonu uroczystości szkolnych.

 9 grudnia – oddanie do użytku przewiązki łączącej główny gmach liceum z pawilo-
nem szkoły podstawowej.

 26 czerwca – rekordowa liczba kandydatów ze szkół podstawowych przystąpiła do 
egzaminu wstępnego do liceum (z języka polskiego i matematyki – 300 osób).

1973/1974 1 września – powstały pierwsze klasy o profilu biologiczno-chemicznym i humani-
stycznym. Na skutek dużej liczby uczniów i małej ilości sal w szkole wprowadzono 
drugą zmianę i nauka odbywa się od godz. 7:30 do 18:00.

 Powstaje organizacja Ochotniczych Hufców Pracy, początkowo przy Drużynie Har-
cerskiej ZHP „Pożyteczni”. Opiekunką, a później Komendantem Szkolnym OHP, jako 
osobnej organizacji, zostaje mgr Małgorzata Waluś. Do rozwoju tej organizacji przy-
czyniła się również mgr Barbara Polak. Od tej pory młodzież naszego liceum w czasie 
wakacji łączyła wypoczynek z pracą. W ramach OHP odbywały się wyjazdy krajowe, 
głównie nad morze i zagraniczne do: Czechosłowacji, NRD, Francji, Belgii i Szkocji. 
Funkcje komendantów letnich obozów pełnili nauczyciele naszego liceum m.in. 
mgr M. Waluś, mgr B. Polak, mgr A. Major, mgr B. Kamola, mgr K. Bębenek, mgr S. Ko-
curkiewicz. 

 kwiecień – Koło PTTK zorganizowało w czasie ferii wiosennych „Wiosnowisko” – ty-
godniowy obóz w Rajczy.

 1 maja – nawiązanie współpracy z czechosłowackim gimnazjum w Orłowej. W ra-
mach współpracy odbywały się (na zasadzie wymiany) wycieczki klas, wzajemny 
udział przedstawicieli liceum i gimnazjum w uroczystościach szkolnych (np. Dzień 
Patrona, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego itd.), udział w uroczystościach 
70-lecia i 75-lecia Gimnazjum w Orłowej, mecze piłki siatkowej, wspólne zloty.

 sierpień – Koło PTTK zorganizowało letni obóz kajakowy po Krutyni i jeziorach Pusz-
czy Piskiej – op. mgr K. Gołębiowska.

1976/1977 20 sierpnia – decyzją Wydziału Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej powstaje 
„Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego”, a Szkoła Podstawowa nr 22 
podporządkowana zostaje administracyjnie liceum.

 1 września – w liceum w 28. oddziałach naukę rozpoczyna ponad 882. uczniów, na-
uczycieli jest aż 50.

 listopad – na Konkursie Krasomówczym dla młodzieży szkół średnich w Golubiu-
-Dobrzyniu wyróżnienie otrzymał ucz. Jacek Adamczyk – op. mgr K. Gołębiowska.

 luty – obóz narciarski Koła PTTK w Bukowinie Tatrzańskiej.

 maj-czerwiec – 238 abiturientów przystępuje do egzaminu dojrzałości. Jest to do-
tychczas największa liczba maturzystów w prawie 25-letniej historii szkoły.

 lipiec – obóz OHP w Sianożętach – op. mgr A. Adamczyk, mgr E. Zając.

 sierpień – obóz wędrowny PTTK: Krynica Górska-Bieszczady – op. mgr K. Gołę-
biowska.
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1977/1978 październik – tygodniowa wycieczka szkoleniowa członków PTTK, uczniów naszej 
szkoły w Góry Bielskie i Masyw Śnieżnika.

 22-23 października – obchody 25-lecia liceum i II Zjazd Absolwentów. Uroczysta 
akademia odbyła się w Teatrze Polskim. Wybito medalion okolicznościowy z podo-
bizną S. Żeromskiego i wydano okolicznościowy album zawierający historię szkoły. 
W zjeździe uczestniczyło 350 absolwentów.

 Sztandar szkoły odznaczono odznaką „Za zasługi dla województwa bielskiego”.

  15 grudnia – decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej z dniem 
1  stycznia 1978 r. powstaje „Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żerom-
skiego w Bielsku-Białej”. W skład zespołu wchodzą: III Liceum Ogólnokształcące im. 
S. Żeromskiego i Szkoła Podstawowa nr 22 im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej.

 29 marca – liceum zgłasza swój akces do udziału w ruchu szkół stowarzyszonych 
UNESCO.

1978/1979 wrzesień – rozpoczęto pierwsze, eksperymentalne lekcje informatyki, które prowa-
dziła mgr S. Kocurkiewicz. Liceum posiadało jeden komputer. 

 Otwarcie świetlicy szkolnej, która pełni również funkcję klubu harcerskiego. 

 18 stycznia – liceum zostaje przyjęte do szkół stowarzyszonych UNESCO.

 1 marca – otwarcie laboratorium językowego na 20 stanowisk.

 12 czerwca – Zlot Przyjaźni (na szczycie Czantorii) młodzieży naszej szkoły i Gimna-
zjum w Orłowej.

 27 czerwca-13 lipca – obóz OHP w Augustowie – op. mgr R. Niespał.

1979/1980 20 listopada – otwarcie Szkolnej Izby Tradycji i Pamięci Narodowej – op. mgr M. 
Siwczyk.

 8 stycznia – występ zespołu wokalnego Stokrotki z Niemenczyna koło Wilna na Li-
twie pod kierunkiem Jana Mincewicza. 

 1-29 czerwca – obóz OHP we Władysławowie – op. mgr S. Kocurkiewicz.

 10-21 czerwca – obóz wędrowny kl. III a – Beskid Żywiecki-Gorce-Pieniny – op. mgr 
J. Lorek.

1980/1981 20 sierpnia – rozpoczęcie roku szkolnego. W całym kraju trwały strajki, na Wybrzeżu, 
w Gdańsku toczyły się rozmowy stoczniowców z rządem, zakończone podpisaniem 
31 sierpnia tzw. porozumień sierpniowych i powstaniem NSZZ „Solidarność”.

 październik – tygodniowa wycieczka szkoleniowa członków PTTK, uczniów naszej 
szkoły, w Beskid Sądecki.

 27 listopada – w szkole powstaje koło pracowników oświaty NSZZ„Solidarność”, 
którego przewodniczącym zostaje mgr Jan Lorek. 

 27 stycznia-7 lutego – strajk generalny na Podbeskidziu – nauczyciele, uczniowie 
pieszo docierali do szkoły, gdyż nie jeździły autobusy WPK.

 21 marca – po raz pierwszy doszło w szkole do zbiorowych wagarów. Był to pierw-
szy Dzień Wagarowicza!

 19-25 czerwca – obóz wędrowny kl. II a Zawoja – Nowy Targ – op. mgr R. Adamiec 
i rodzice: dr Poraniewski i inż. Pikuła.
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 Młodzież naszej szkoły odpoczywała również na Międzynarodowych Obozach Języ-
kowych UNESCO.

1981/1982 wrzesień – powstaje 60-osobowy, mieszany chór szkolny „Camerata”, z którego 
wkrótce wyłoniono 11-osobowy zespół kameralny „Cantus”. W 1983 r. połączono 
oba chóry w jeden chór szkolny pod nazwą „Cantus”. Chór zdobył wiele nagród i wy-
różnień. Opiekunem chóru i jego dyrygentem został mgr L. Pollak.

 listopad – w Konkursie Krasomówczym dla uczniów szkół średnich w Golubiu-Do-
brzyniu ucz. naszej szkoły Jolanta Korczyk za wystąpienie „Co kocham w Polsce” zdo-
była I miejsce w Polsce – op. mgr K. Gołębiowska.

 13 grudnia – wprowadzenie stanu wojennego na terytorium państwa polskiego. 
Lekcje w szkołach zostają zawieszone. Nauczyciele pełnią dyżury w szkole od 7.00 
do 21.00, także w soboty i niedziele. Zostaje aresztowany, a następnie internowany 
przew. Koła Solidarności w szkole mgr Jan Lorek (do 11 stycznia).

 4 stycznia – wznowienie nauki w szkole, pierwszy semestr trwał do 15 lutego – bez 
ferii zimowych. Nie odbyła się też studniówka. 

 1 lutego – wizyta w szkole Ministra Oświaty i Wychowania prof. dr. Bolesława Farona.

 Chór szkolny pod kierunkiem mgr Leszka Pollaka zdobył I miejsce na szczeblu woje-
wódzkim w Przeglądzie Zespołów Artystycznych. 

 30 czerwca – z okazji uroczystości zakończenia roku szkolnego przedstawiciel Ko-
mitetu Głównego Olimpiady Geograficznej, prof. dr Jan Flis, wręczył szkole dyplom 
uznania za czterokrotne doprowadzenie uczniów do zawodów centralnych Olim-
piady Geograficznej. Opiekunem uczniów olimpijczyków była mgr Anna Adamczyk 
– nauczycielka geografii.

 sierpień – obóz letni PTTK – Beskid Niski – Bieszczady – op. mgr K. Gołębiowska.

1982/1983 luty – obóz narciarski PTTK w Soli-Kiczorze.

 lipiec – młodzież naszej szkoły w ramach OHP wyjechała do Wittenbergu – op. mgr 
M. Waluś, koło PTTK w Tatry – op. mgr K. Gołębiowska. 

1983/1984 sierpień-listopad – przedłużony remont szkoły – naprawa centralnego ogrzewania, 
malowanie i cyklinowanie sal. 

 wrzesień – opiekunem szkolnego Koła UNESCO została mgr Czesława Barankiewicz 
(liczne imprezy kulturalne – wyjścia do teatru, koncerty muzyki poważnej, korespon-
dencja z młodzieżą rosyjską, czeską, wyjazdy zagraniczne, sesje naukowe), zbiórki 
pieniężne (np. dla głodujących dzieci w Etiopii), udział naszych uczniów w Między-
narodowych Obozach Językowych.

 Klasy, głównie humanistyczne, biorą udział w Młodzieżowych Premierach Teatral-
nych, organizowanych specjalnie dla młodzieży szkół średnich. Po premierze sztuki 
odbywają się spotkania z reżyserami, aktorami oraz dyskusje. 

 27 kwietnia – podczas akademii z okazji 1. Maja w Teatrze Polskim młodzież kl. II b 
pod kierunkiem mgr J. Chudały wystawiła I akt opery „Halka”. III akt wystawiono 
14 lutego 1985 r.

 4 czerwca – maturzysta Piotr Trelewicz został zwycięzcą XXX Olimpiady Chemicznej 
i w Warszawie, w obecności nauczycielki chemii mgr Anny Jabłeckiej i wicedyrektor 
mgr Stanisławy Ruczko, odebrał dyplom laureata. Mgr Anna Jabłecka otrzymała od 
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Polskiego Towarzystwa Chemicznego – Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej 
Dyplom uznania za przygotowanie młodzieży do XXX Olimpiady Chemicznej.

 9 lipca – ucz. P. Trelewicz otrzymał brązowy medal na XVI Międzynarodowej Olim-
piadzie Chemicznej we Frankfurcie nad Menem w Republice Federalnej Niemiec.

 lipiec-sierpień – ucz. Bogusław Zgierski uczestniczył w Międzynarodowym Obozie 
Ekologicznym zorganizowanym przez szwajcarską komisję UNESCO w Natuschutz-
zentrum Ville Cassel dla uczniów od 16-19 lat, szczególnie zainteresowanych nauka-
mi o Ziemi.

 Chór szkolny odpoczywał i doskonalił swe umiejętności w Wolinie – op. mgr 
L. Pollak.

 Młodzież pracowała i odpoczywała na obozach OHP w Gdańsku i na Pojezierzu Ma-
zurskim (op. mgr I. Sinicka-Moll), koło PTTK na obozie letnim w Gorcach – op. mgr K. 
Gołębiowska.

1984/1985 wrzesień – w szkole powstał zespół recytatorski pod kierunkiem mgr K. Majiczek, 
w szkole ponownie zostaje utworzona drużyna, a następnie szczep harcerski. Szcze-
pową zostaje hm A. Pękala.

 czerwiec – podczas X Wojewódzkiej Spartakiady Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej 
II miejsce zajęła drużyna dziewcząt – op. mgr G. Filipiak.

 sierpień – obóz OHP w Jarosławiu – op. mgr S. Kocurkiewicz; chór szkolny odbywał 
tradycyjne warsztaty letnie w Czaplinku – op. mgr L. Pollak.

1985/1986 wrzesień – szkoła nawiązała współpracę z Muzeum na Zamku w Bielsku. Klasy liceal-
ne uczestniczyły w lekcjach muzealnych, zwiedzały okolicznościowe i stałe wystawy.

 28-30 listopada – udział przedstawicieli szkoły (mgr J. Jóźwiak i uczeń Jacek Baczak) 
w ogólnopolskim spotkaniu szkół im. S. Żeromskiego we Wrocławiu.

 maj – w ramach wymiany pomiędzy szkołami im. S. Żeromskiego, kl. I c została za-
proszona do Łodzi, a następnie podejmowała klasę II d w Bielsku (zwiedzanie szkół, 
wspólna wycieczka w góry i ognisko).

 czerwiec – podczas XI Wojewódzkiej Spartakiady Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej 
w Cieszynie drużyna dziewcząt zajęła II miejsce – op. mgr G. Filipiak.

 lipiec – warsztaty letnie chóru szkolnego odbyły się w Niemczech w miejscowości 
Berkenbrik – op. mgr L Pollak.

 sierpień – obóz wędrowny kl. I c po Pojezierzu Kaszubskim (Bory Tucholskie-
-Gdańsk)  – op. mgr J. Jóźwiak.

1986/1987 18 października – z okazji 35-lecia szkoły odbył się III Zjazd Absolwentów. Uroczysta 
akademia miała miejsce w Teatrze Polskim, spotkania klasowe w szkolnych salach, 
a uroczysty bal w „Patrii”. W zjeździe wzięło udział ok. 250 absolwentów. Największą 
popularnością cieszyły się „Kroniki wycieczek szkolnych”. W Sali Tradycji zorganizo-
wano wystawę poświęconą osiągnięciom szkoły. Uczestnicy Zjazdu wpisali się do 
okolicznościowej kroniki. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medalion oraz 
okolicznościowy folder, który wydano z okazji 35-lecia szkoły.

 listopad – ucz. kl. IV c Jarosław Chęciński zwyciężył w ogólnoszkolnym konkursie 
„Życie i twórczość S. Żeromskiego”, zorganizowanym w ramach Dnia Patrona, a na-
stępnie zajął I miejsce w Polsce na spotkaniu Szkół im. S. Żeromskiego w Żyrardowie. 
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Uczestnicy spotkali się córką pisarza, Moniką Żeromską i odwiedzili grób S. Żerom-
skiego w Warszawie – op. mgr J. Jóźwiak.

  czerwiec – XII Wojewódzka Spartakiada Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej – II miej-
sce zajęła drużyna dziewcząt – op. mgr U. Kłaptocz.

 lipiec – obóz wędrowny kl. II c po woj. szczecińskim (Cedynia-Chojnice-Gryfino-
-Szczecin) – op. mgr J. Jóźwiak.

 Warsztaty letnie chóru szkolnego w Bratysławie – op. mgr L. Pollak.

 sierpień – Koło Turystyki Górskiej w Krakowie zorganizowało Młodzieżową Szkołę Gór-
ską w Tatrach- wzięli w niej udział uczniowie naszej szkoły – op. mgr K. Gołębiowska.

1987/1988 wrzesień – w szkole powstała klasa o profilu pedagogicznym; przez okres dwóch lat 
nie było klas humanistycznych.

 Z chóru szkolnego „Cantus” powstaje pozaszkolny chór „Capella alla Polacca” – wy-
stępują w nim głównie absolwenci naszego liceum.

 październik – chór szkolny„Cantus” i pozaszkolny „Capella alla Polacca” rozpoczyna 
działalność pod patronatem Bielskiego Centrum Kultury. Nazwę chóru zmieniono 
na „Ave Sol”. Nadal jednak trzon zespołu stanowią uczniowie naszego liceum, dlate-
go osiągnięcia chóru są również osiągnięciami naszego liceum. Dyrygentem i opie-
kunem chóru jest mgr L. Pollak.

 20 listopada – otwarcie pierwszej pracowni komputerowej – op. mgr G. Pysz.

 kwiecień – odbył się zjazd szkół im. S. Żeromskiego w Kwidzynie, w którym uczest-
niczyły ucz. kl. III c – M. Słowińska i B. Januszczak i op. mgr J. Jóźwiak.

 maj – udział delegacji szkoły w spotkaniach poetyckich w Nałęczowie (współpraca 
szkół im. Żeromskiego) – op. mgr K. Majiczek.

 lipiec – obóz chóru szkolnego w Sianożętach – op. mgr L. Pollak.

 sierpień – obóz wędrowny kl. IIIc w Bieszczady (Sanok-Ustrzyki) – op. mgr J. Jóźwiak.

1988/1989 1 września – wszedł w życie Kodeks Ucznia zatwierdzony przez MO i W w dniu 
19 lipca 1988 r.

 październik – kl. IV c w ramach wymiany szkół im. S. Żeromskiego odbyła 6-dniową 
wycieczkę do Nałęczowa, Zamościa, Lublina, Kazimierza Dolnego.

 listopad – ucz. Magda Migo za tekst o Babiej Górze otrzymała wyróżnienie w Kon-
kursie Krasomówczym dla młodzieży szkół średnich w Golubiu-Dobrzyniu.

 16 lutego – szkoła nasza przyjęta została do Wojewódzkiego Klubu Przodujących 
Szkół, który działa pod patronatem Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego.

 marzec – MO i W wycofało, tuż przed maturą, obowiązkowy dla każdego ucznia, 
przedmiot do zdawania „Propedeutykę nauki o społeczeństwie”.

 1 maja – po raz pierwszy w historii powojennej nie odbył się w naszym mieście pochód. 

 SKS dziewcząt zajął I miejsce w Mistrzostwach Bielska-Białej w piłce ręcznej dziew-
cząt na rok szk. 1988/1989 – op. mgr U. Kłaptocz. 

 4 czerwca – odbyły się wybory do Sejmu i Senatu. Wielkie zwycięstwo „Solidarności”. 
W Polsce rozpoczęły się przemiany polityczne.
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 lipiec – obóz chóru szkolnego we Władysławowie – op. mgr L. Pollak.

1989/1990 wrzesień – w związku z planowaną likwidacją szkoły podstawowej i brakiem sal lekcyj-
nych w liceum, biblioteka szkolna została przeniesiona do sal szkoły podstawowej.

 W ramach Europejskiego Konkursu z okazji 100. rocznicy Wielkiej Rewolucji Fran-
cuskiej, zorganizowanego przez UNESCO, wyróżnienie zdobyła zbiorowa praca pla-
styczna uczniów kl. IV b (makiety, plakaty, model gilotyny itp.) – op. mgr Cz. Baran-
kiewicz.

 październik – w naszej szkole odbył się wojewódzki konkurs wiedzy o Rewolucji 
Francuskiej (z okazji 100. rocznicy wybuchu rewolucji). Patronat nad konkursem oraz 
nagrody ufundował atachee pedagogiczny Instytutu Francuskiego w Krakowie P. Do-
minique Ecournot. Konkurs przygotowały: mgr A. Major i J. Jóźwiak oraz kl. IIc.

1990/1991 1 września – z dniem 31 sierpnia na emeryturę przeszedł długoletni dyrektor li-
ceum mgr Zbigniew Mykietyn, który pełnił tę funkcję od 1.09.1959 r. Nowym 
dyrektorem ZSO została wybrana dotychczasowa wicedyrektor ds. szkoły pod-
stawowej mgr Romualda Adamiec. Na jej stanowisko został wybrany mgr Jacek 
Konikiewicz.

 Wprowadzono do szkół naukę religii. Pierwszym katechetą w liceum, po blisko 30 la-
tach przerwy, został ks. Krzysztof Tabath z parafii św. Mikołaja. 

 listopad – wycieczka młodzieży naszego liceum do Wilna – op. mgr B. Polak.

 22 grudnia – po raz pierwszy młodzież i grono pedagogiczne spotkało się wspólnie 
na „opłatku” w Bielskim Centrum Kultury, zorganizowanym przez księdza katechetę. 
Były wspólne życzenia i koncert kolęd chóru „Ave Sol”.

 kwiecień – Anna Paluch zajęła I miejsce w Polsce na XVII Olimpiadzie Geograficz-
nej – op. mgr A. Adamczyk.

 czerwiec – 15 uczniów naszej szkoły uzyskało II miejsce w Polsce w Konkursie znajo-
mości rocznika statystycznego – op. mgr A. Adamczyk.

 Katarzyna Dobija zajęła II miejsce w biegu na 100m w XVI Wojewódzkiej Spartakia-
dzie Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce – op. mgr G. Filipiak.

 Obóz letni w Jastrzębiej Górze – op. mgr K. Gołębiowska.

1991/1992 1 września – na emeryturę odeszła długoletnia wicedyrektor ZSO im. S. Żeromskie-
go mgr Stanisława Ruczko, która tę funkcję pełniła 20 lat (od 1 lutego 1971 r.). No-
wym wicedyrektorem ds. liceum został dotychczasowy wicedyrektor szkoły podsta-
wowej mgr Jacek Konikiewicz. Na jego zaś miejsce została wybrana mgr Czesława 
Barankiewicz.

 kwiecień – Anita Piecuch zajęła I miejsce, a Regina Jasiewicz III miejsce w Polsce pod-
czas X Olimpiady Języka Łacińskiego. W lipcu obie laureatki reprezentowały Polskę 
na Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Łacińskiego w Arpinum we Włoszech – op. 
mgr B. Kamola.

 26 czerwca – powołana została Rada Szkoły w składzie: nauczyciele, uczniowie i ro-
dzice (po 3 osoby). Przew. został p. W. Hajdyła, a członkami D. Tarka, M. Hatala, A. Bry-
ja, G. Muszyński, St. Zawadzki, B. Polak, K. Jasiak, M. Baczyńska, T. Drożdż.

 czerwiec/lipiec – obóz letni w Jastrzębiej Górze – op. mgr K. Gołębiowska.
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1992/1993 październik – został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną (12.10.) i Radę Szkoły 
(19.10.) Statut Szkoły, który reguluje funkcjonowanie naszej placówki oświatowej.

 czerwiec – w ciągu całego roku odbyło się 130 wycieczek szkolnych.

  Indywidualne Mistrzostwa Województwa Bielskiego w lekkiej atletyce – Bielsko-Bia-
ła – I miejsce w skoku w dal zajęła ucz. Katarzyna Dobija – op. G. Filipiak.

 czerwiec/lipiec – 18-dniowy obóz letni nad Morzem Śródziemnym w miejscowości 
Antips we Francji (koło Awinionu) – op. mgr A. Major, mgr K. Gołębiowska.

1993/1994 wrzesień – ZSO im. S. Żeromskiego przeszedł administracyjnie pod zarząd samorzą-
du bielskiego.

1994/1995 wrzesień – ucz. Michał Warchala został stypendystą Ministra Edukacji Narodowej.

 luty – po raz pierwszy, od wielu lat, ukazała się gazetka szkolna „Żeromek ”, reda-
gowana przez uczniów kl. I c – humanistycznej. Pomocą służył i opiekunem został 
naucz. informatyki Marcin Kozioł. Redakcja corocznie przyznawała nagrody, tzw. 
„Stefany”, nauczycielom w następujących kategoriach: najsympatyczniejszego, naj-
bardziej wymagającego, najdowcipniejszego.

1995/1996 wrzesień – w szkole powstaje klasa o profilu ekologicznym, z autorskim programem 
nauczania ekologii i ochrony środowiska mgr Aleksandry Pękali. 

 Uczennica Katarzyna Szkuta została stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz 
Dzieci, którego celem jest promowanie i wspieranie młodzieży szczególnie uzdol-
nionej. Ucz. kl. II Michał Warchala, także stypendysta Funduszu, laureat XX Olimpiady 
Historycznej, otrzymał indywidualny tok nauczania, co pozwoliło mu na ukończenie 
nauki w liceum w ciągu trzech lat.

 W ramach współpracy szkół UNESCO odbyła się wycieczka do Belgii.

 23 lutego-10 marca – ucz. Monika Barankiewicz przebywała na obozie UNESCO 
w Bordeaux.

 20-28 kwietnia – pielgrzymka młodzieży, rodziców i nauczycieli do Włoch. Trasa 
wiodła z Bielska do Wenecji, Padwy, Rzymu, na Monte Cassino, do Asyżu i Wiednia. 
Niezapomnianym przeżyciem i wyróżnieniem było spotkanie naszej grupy z Ojcem 
Św. (po audiencji generalnej) i jego osobiste błogosławieństwo. Op. grupy byli: 
ks. St. Filapek, ks. P. Greger – katecheci w naszej szkole oraz mgr K. Bębenek, mgr 
A.  Jabłecka, mgr J. Jóźwiak.

 11 maja – w sali gimnastycznej w liceum, z inicjatywy dyr. mgr Jacka Konikiewicza, 
odbył się „Rockbbal 96”, czyli I Przegląd Bielskich Zespołów Rockowych. 

1996/1997 wrzesień – ucz. kl. II c Anna Piotrowska, jako jedna z dziewięciu Polaków, została 
stypendystką Szkół Zjednoczonego Świata w Walii.

 13-15 września – fundacja „Nasza Ziemia” przyznała LO im. S. Żeromskiego dyplom 
uznania za udział w Akcji Sprzątanie Świata. Już od kilku lat młodzież naszej szkoły 
czynnie uczestniczy we wrześniu w tej ogólnopolskiej imprezie ekologicznej.

 październik – w szkole rozpoczęto realizację programu „Promocja zdrowia fizycz-
nego, psychicznego, społecznego i duchowego w systemie edukacji i poprzez 
system edukacji”. Program opracowało Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedago-
gicznej MO i W, zaś jego celem jest upowszechnianie tej tematyki wśród młodzieży 
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i rodziców. Program realizowali: mgr Cz. Barankiewicz, mgr A. Pękala, mgr St. Za-
wadzki.

 grudzień – nawiązanie współpracy między naszą szkołą a Centrum Edukacji przy by-
łym obozie Auschwitz – Birkenau, którego siedzibą jest Państwowe Muzeum Oświę-
cim – Brzezinka – op. mgr B. Głąbek.

 marzec – w czytelni szkolnej odbyło się spotkanie młodzieży z absolwentem naszej 
szkoły – Jackiem Baczakiem, autorem powieści „Zapiski z nocnych dyżurów”, za któ-
rą otrzymał w grudniu 1996 r. prestiżową nagrodę, przyznawaną młodym pisarzom 
przez Fundację im. Kościelskich. Spotkanie zorganizowała mgr B. Ścisłowska, polo-
nistka laureata z czasów licealnych. 

 2-dniowe seminarium naukowe dla młodzieży naszej szkoły na terenie Państwo-
wego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, zorganizowane przy współpracy Centrum 
Edukacyjnego przy byłym obozie. Młodzież uczestniczyła w projekcji filmów, spo-
tykała się z byłymi więźniami obozu. Wykłady pracowników naukowych muzeum 
przybliżyły z kolei problematykę eksterminacji w czasie II wojny światowej – op. 
mgr B. Głąbek. 

1997/1998 październik – zmiana na stanowisku dyrektora ZSO – pełniąca tę funkcję mgr Romu-
alda Adamiec (od 1.09.1990 r.) odchodzi, po konkursie stanowisko to obejmuje mgr 
Jacek Konikiewicz – dotychczasowy wicedyrektor. Jego stanowisko, wicedyrektora 
szkoły ds. liceum, obejmuje mgr Aleksandra Pękala.

 Przeprowadzono kapitalny remont sali gimnastycznej (m.in. zburzono scenę, po-
większono w ten sposób salę, położono nowy parkiet).

 Rozpoczęto remont sal lekcyjnych, łazienek szkolnych, korytarzy. W ciągu trzech lat 
cała szkoła została odnowiona, przede wszystkim dzięki wsparciu finansowemu i ol-
brzymiemu zaangażowaniu rodziców oraz sponsorów.

 luty – obóz narciarski w Eben w Austrii – op. mgr G. Muszyński.

 2-dniowe seminarium naukowe dla młodzieży naszej szkoły na terenie Państwo-
wego Muzeum Oświęcim – Brzezinka, zorganizowane przy współpracy Centrum 
Edukacyjnego przy byłym obozie. Młodzież kl. IV liceum uczestniczyła w projekcji 
filmów, spotkała się z byłymi więźniami obozu – op. mgr B. Głąbek. 

 czerwiec – obóz żeglarski na Mazurach – op. mgr G. Muszyński.

1998/1999 wrzesień – w miejsce zlikwidowanej kuchni i jadalni urządzono bibliotekę i dużą 
czytelnię.

 Obóz żeglarski uczniów naszej szkoły nad Jez. Mamry – op. mgr G. Muszyński.

 11-15 września – w szkole odbył się pierwszy kurs języka esperanto prowadzony 
przez p. Marię Majerczak. Powstało Koło Jęz. Esperanto, jego opiekunem została mgr 
E. Biskup.

 listopad/grudzień – Samorząd Szkolny zorganizował wśród młodzieży zbiórkę 
odzieży, zabawek na rzecz Ośrodka Specjalistyczno-Wychowawczego przy ul. By-
strzańskiej. Od tego roku akcja powtarzana jest co roku przed Mikołajem. Ciekawym 
pomysłem zebrania pieniędzy na ten cel jest konkurs wypieków, głównie uczennic 
naszej szkoły. Dochód ze sprzedaży młodzież przekazuje na rzecz Ośrodka. Akcją 
w szkole kieruje mgr B. Głąbek – op. Samorządu Szkolnego.
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 grudzień – w związku z 200. rocznicą urodzin A. Mickiewicza obchodzono w szkole 
Dzień Mickiewicza. Odbyły się konkursy: recytatorski, znajomości twórczości Mickie-
wicza, przedstawiano inscenizacje fragmentów jego dzieł, wykład pt. „Adam Mickie-
wicz – początek i koniec ”wygłosił mgr J. Marek. Organizatorami byli poloniści naszej 
szkoły. 

 1 stycznia – wprowadzono nowy podział administracyjny kraju. Po zlikwidowaniu 
województwa bielskiego nasza szkoła znalazła się w województwie śląskim.

 marzec – 2-dniowe seminarium naukowe dla młodzieży kl. IV naszej szkoły na tere-
nie Państwowego Muzeum Oświęcim – Brzezinka, zorganizowane przy współpracy 
Centrum Edukacyjnego przy byłym obozie – op. mgr B. Głąbek.

 kwiecień – inauguracja zajęć filmowych „Dobre Kino” w czytelni szkolnej. W ramach 
zajęć wyświetlane są filmy (głównie klasyka kina światowego i polskiego), po sean-
sie młodzież ma możliwość dyskusji na temat filmu – op. mgr K. Warchala. 

 czerwiec – reprezentacja szkoły w VI Bielskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym otrzy-
mała główną nagrodę (za najliczniejszy udział) – zestaw komputerowy.

 Przyłączono bibliotekę szkolną do internetu.

  18 czerwca – po ciężkiej chorobie zmarł Dyrektor ZSO mgr Jacek Konikiewicz. W na-
bożeństwie pogrzebowym uczestniczyła cała młodzież, grono pedagogiczne, dele-
gacje innych szkół, absolwenci, rodzice.

1999/2000 wrzesień – początek nowej reformy szkolnej – 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie 
gimnazjum, 3-letnie liceum. Oznacza to, że w roku szk. 2001/2002 nie będzie klas 
pierwszych liceum, a w 2004/2005 matury. Pozostawiono z ZSO szkołę podstawową, 
nie ma natomiast w Zespole gimnazjum.

 Rozpoczęcie komputeryzacji zbiorów bibliotecznych – mgr K. Warchala. Biblioteka 
szkolna posiada ok. 20 tys. książek, czasopisma, kasety wideo, pakiety multimedial-
ne i płyty CD. W ciągu roku szkolnego w czytelni przedstawiono wystawy obrazów 
ucz. Moniki Damek oraz obrazy i rysunki Tomasza Szklanego, którą artysta dedyko-
wał pamięci zmarłego dyr. szkoły – Jacka Konikiewicza. 

 Drużyna liceum zajęła II miejsce w Mistrzostwach Miasta w lekkoatletyce – op. mgr 
G. Muszyński. 

 27 września – szkoła przystąpiła do Międzynarodowego Programu Edukacyjnego 
„Interkulturo” pod auspicjami UNESCO, w ramach programu „Linquapax”, kierowa-
nego przez Uniwersytet Rzymski III, wprowadzony do szkół we wszystkich częściach 
świata od IX 1999 r. W szkole odbył się II kurs esperanto.

  listopad – wicedyrektor mgr Aleksandra Pękala (po konkursie) obejmuje oficjalnie 
stanowisko Dyrektora ZSO im. S. Żeromskiego. Nowym wicedyrektorem zostaje mgr 
Renata Morawiec. 

 styczeń – drużyna chłopców LO Żeromskiego zajęła I miejsce w piłce siatkowej oraz 
III miejsce w piłce koszykowej chłopców szkół ponadpodstawowych w Miejskich 
Igrzyskach Szkolnych – op. mgr G. Muszyński.

 luty – obóz narciarski w miejscowości Terchowa (Słowacja) – op. mgr G. Muszyński.

 marzec – 2-dniowe seminarium naukowe dla młodzieży naszej szkoły na terenie 
Państwowego Muzeum Oświęcim – Brzezinka, zorganizowane przy współpracy 
Centrum Edukacyjnego przy byłym obozie – op. mgr B. Głąbek.
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 Drużyna dziewcząt wywalczyła I miejsce w pływaniu sztafetą 4 x 50 m stylem dowol-
nym w Mistrzostwach Miasta – op. mgr G. Filipiak. 

 21 marca – I Dzień Poezji w szkole – odbył się turniej poezji, konkurs recytatorski 
i plastyczny, koncert poezji śpiewanej. Wykład „Pożytki czytania poezji” wygłosił mgr 
J. Marek. Przyznano nagrody i wyróżnienia uczniom – poetom naszej szkoły. Opieku-
nami imprezy byli nauczyciele jęz. polskiego.

  kwiecień – wycieczka uczniów naszej szkoły do Anglii – op. mgr A. Bil – Malarz, mgr 
M. Piecha, mgr I. Jafernik.

 Młodzież naszej szkoły wyjechała na wycieczkę do Muhringen k/Freiburga (płd. 
Niemcy), zorganizowaną przez Europejskie Centrum Młodzieży z Łodzi – op. I. Wi-
śniowska.

 29-30 kwietnia – I a Renkontigo de Interkulturaj Klasoj Krakovo – koła esperanty-
stów z naszej szkoły.

   maj – nowelizacja statutu szkoły.

 czerwiec – zorganizowany został obóz żeglarski – op. mgr G. Muszyński.

 Rekordowa liczba absolwentów przystąpiła do tegorocznych egzaminów wstęp-
nych do liceum (ok. 450). Trzeba było zaangażować wszystkich uczących w  ZSO, 
łącznie z księżmi. Wykorzystano wszystkie sale lekcyjne, łącznie z salami szkoły pod-
stawowej. 

2000/2001 wrzesień – nowy rok szkolny rozpoczęło w naszej szkole 10 klas pierwszych! Tego 
jeszcze w historii szkoły nie było! 

 W szkole powstaje klasa o profilu matematyczno-informatycznym. 

 11-15 września – 37 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w I cz. eksperymentu 
pedagogicznego „Esperanto jako propedeutyka języka obcego” w siedzibie Radia 
„Bielsko”. Zajęcia prowadził Jerzy Handzlik. Informacje na ten temat ukazały się w: 
Gazecie Wyborczej z dn. 13 IX 2000 w artykule „Mówcie im króliki”, Trybunie Śląskiej 
z dn. 12 IX 2000 w artykule „Żeromski esperantem stoi”, Kronice Beskidzkiej z dn. 
21 IX 2000 w artykule „Eksperyment z esperanto” oraz w międzynarodowej gazecie 
esperantystów „Juna Amiko” z dn. 21 IX 2000 – op. mgr E. Biskup.

 październik – drużyna chłopców zajęła II miejsce w piłce siatkowej, natomiast dru-
żyna dziewcząt w piłce koszykowej wywalczyła III miejsce w Mistrzostwach Miasta 
Bielska-Białej – op. mgr G. Muszyński.

 Nawiązanie współpracy ze szkołą w Essen. Wyjazd grupy młodzieży z naszej szkoły do 
Flotho. Wspólne zajęcia plastyczne i sportowe z młodzieżą z Essen. Uczestnicy wspólnie 
zwiedzili wystawę EXPO 2000. W czerwcu zaplanowano przyjazd młodzieży niemieckiej 
do naszej szkoły. Opiekunami grupy byli dyr. mgr A. Pękala, mgr J. Bieniek.

 luty – ogłoszenie konkursu na ekslibris biblioteki szkolnej – op. nad konkursem spra-
wuje mgr K. Warchala.

 marzec – ucz. M. Jedynak zajął IV miejsce w Śląskim Konkursie Matematycznym – op. 
mgr R. Morawiec.

 Nawiązanie współpracy z Centrum Edukacji przy Towarzystwie Żydowskim z siedzi-
bą w Oświęcimiu. Młodzież naszej szkoły wzięła udział w wykładach dotyczących 
kultury żydowskiej – op. mgr B. Głąbek.



26

k
a

le
n

d
a

ri
u

m
  w

yd
a

rz
eń

 Koło esperanto uczestniczyło w II części eksperymentu pedagogicznego „Esperanto 
jako propedeutyka języków obcych”, co zostało odnotowane w czasopismach „He-
roldo” nr 14 z 14.09. i nr 5 z 20.09. oraz w nr 4 „Internacja Pedagogia”. O działalności 
naszego szkolnego koła pisało również czasopismo „Juna Amiko” – op. mgr E. Biskup.

  Wystawa tekstów i rysunków Wiesława Dymnego, znanego reżysera, poety, absol-
wenta naszej szkoły. Teksty i rysunki pochodzą ze zbiorów Anny Dymnej – org. mgr 
K. Warchala.

 21 marca – II Dzień Poezji w szkole – odbył się turniej poezji, konkurs recytatorski 
i plastyczny, koncert poezji śpiewanej. Przyznano nagrody i wyróżnienia uczniom – 
poetom naszej szkoły. Opiekunami imprezy byli nauczyciele jęz. polskiego.

  kwiecień – 2-dniowe seminarium naukowe dla kl. IV liceum na terenie Państwowe-
go Muzeum Oświęcim – Brzezinka, zorganizowane przy współpracy Centrum Edu-
kacyjnego przy byłym obozie – op. mgr B. Głąbek.

 Wyjazd młodzieży naszej szkoły do Anglii – op. mgr A. Bil – Malarz, mgr M. Piecha, 
mgr B. Składowska.

  czerwiec – szkołę opuściło 187 absolwentów. 

 24-30 czerwca – nasi uczniowie gościli gimnazjalistów z Essen w ramach wymiany 
polsko- niemieckiej. Wspólnie zwiedzali nasze miasto, Kraków i Wieliczkę oraz zamek 
w Pszczynie. Uczestnicy wymiany zwiedzili także Muzeum w Oświęcimiu – op. dyr. 
A. Pękala, nauczycielki języka niemieckiego – mgr A. Siemiątkowska, mgr J, Bieniek, 
mgr I. Chmielewska, mgr M. Piecha – nauczycielka języka angielskiego.

2001/2002 wrzesień – na skutek reformy oświaty i utworzenia 3-letniego liceum, rok szkolny 
rozpoczął się bez klas pierwszych. W kwietniu 2002 r. rozpocznie się „Nowa Matura”, 
do której przygotowania trwają już kilka lat. 

 Rozpoczyna działalność szkolne koło teatralne, którego opiekunem została polonistka 
mgr B. Wesołowska. Pierwszy występ członków koła miał miejsce podczas IV Zjazdu 
Absolwentów. Zajęcia prowadzone są we współpracy z Teatrem Polskim w Bielsku-Bia-
łej, prowadzi je aktor teatru – absolwent naszej szkoły Bartosz Dziedzic. 

 11 września – zamachy terrorystyczne w Nowym Yorku i Waszyngtonie, które 
wstrząsnęły międzynarodową opinią publiczną.

 10-14 września – młodzież uczestniczyła w warsztatach ekologicznych w Zawoi na 
terenie Babiogórskiego Parku Narodowego – op. mgr E. Tokarska.

 15 września – odbył się IV Zjazd Absolwentów z okazji Jubileuszu 50-lecia nasze-
go liceum. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 mszą św. w Katedrze pw. św. 
Mikołaja koncelebrowaną przez biskupa diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusza Ra-
koczego i kapłanów – absolwentów naszej szkoły. O godz. 11.00 rozpoczęła się 
akademia w hali BBTS-u na ulicy Widok 12, w której brali udział zaproszeni goście, 
profesorowie i absolwenci. Po części oficjalnej wystąpiła młodzież naszego liceum 
z programem artystycznym. Najsympatyczniejszym momentem Zjazdu okazały 
się spotkania absolwentów w szkole z profesorami, koleżankami i kolegami. Ab-
solwenci chętnie zwiedzali wystawy ze starymi zdjęciami, kronikami wycieczek 
szkolnych. Ten „wspomnień czar” kontynuowany był podczas wspólnej kolacji 
i balu w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo”. Zabawa trwała do białego 
rana i znowu była okazją do wspólnych spotkań. W Zjeździe uczestniczyło prawie 
1200 osób. 
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 18-19 września – próbna nowa matura z matematyki i języka angielskiego. Wg no-
wych kryteriów wszyscy uczniowie pozytywnie zdali próbną maturę. 

 21 września – młodzież kl. I i II naszego liceum tradycyjnie już uczestniczyła w akcji 
Sprzątanie Świata.

 23 września – wybory parlamentarne wygrała koalicja SLD-UP, zapowiadając m.in. 
zmiany terminów rozpoczęcia nowej matury. Jedną z pierwszych decyzji nowego 
rządu było odłożenie terminu nowej matury do roku szk. 2004/2005. Maturzystom- 
ze względu na trwający już rok szkolny – pozwolono do 30 września 2001 r. podjąć 
decyzję o tym, czy egzamin maturalny chcą zdawać wg starych zasad czy nowej 
matury. W naszym liceum wszyscy maturzyści wybrali dotychczasowa formę starej 
matury i będą ją zdawali przed własnymi nauczycielami. 

 27 września – alarm w związku z anonimowym telefonem o podłożeniu bomby – 
nasza szkoła, jak wcześniej inne w mieście, została ewakuowana. Miało to niewąt-
pliwie związek z sytuacją międzynarodową i atmosferą zagrożenia terroryzmem po 
11 września.

 październik – przy Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej 
rozpoczyna działalność Lokalna Akademia Informatyczna (LAI) powołana w ramach 
programu edukacyjnego Interkl@sa. W ramach LAI uruchomiony został moduł szko-
leniowy Cisco Networking Academy (CNA), który rozwija się dynamicznie na całym 
świecie od roku 1997, a obejmuje podstawowe informacje z zakresu budowy i funk-
cjonowania sieci komputerowych i przygotowuje do uzyskania certyfikatu zawo-
dowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Szkoła została wyposażona 
w nowoczesny sprzęt firmy Cisco, który pozwala wykonywać ćwiczenia laboratoryj-
ne w ramach szkolenia. Zajęcia z uczniami, którzy są zainteresowani technologiami 
sieciowymi, prowadzą nauczyciele – instruktorzy CCNA – mgr inż. A. Janczewska 
i mgr W. Jakubiec. 

 Wystawa prac plastycznych uczennicy Dominiki Śliwki w bibliotece szkolnej. 

 30 października – oficjalne otwarcie nowej pracowni komputerowej w sali 22 oraz 
bibliotece (5 stanowisk ogólnodostępnych dla uczniów) z udziałem Prezydenta Mia-
sta oraz władz oświatowych. Pracownia powstała z przeznaczeniem do wykorzysta-
nia na lekcjach z różnych przedmiotów. Powstanie pracowni było możliwe dzięki 
programowi inter@klasa, którego inicjatorką była G. Staniszewska.

   listopad – po wywalczeniu I miejsca w rozgrywkach miejskich i rejonowych drużyna 
dziewcząt naszej szkoły w składzie: A. Nowotyńska, B. Przybyła, K. Kromczyk, G. Wa-
sik w zawodach na szczeblu wojewódzkim wywalczyła III miejsce podczas Licealiady 
Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym. Indywidualnie Beata Przybyła wywalczyła 
również VI miejsce – op. mgr Grażyna Filipiak. 

 listopad-styczeń – nasza szkoła włączyła się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, 
w ramach której w bibliotece szkolnej licealiści czytali uczniom SP bajki. Szczególnie 
wyróżniły się ucz. M. Dwornik i K. Barteczko, z grona nauczycielskiego prof. J. Marek – 
org. mgr M. Lewandowska, mgr K. Warchala.

 10 grudnia – kadra pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniu na temat sekt i nowych 
ruchów religijnych. Szkolenie prowadziła p. Bogna Gałecka z Dominikańskiego Cen-
trum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. 

 styczeń – w związku z licznymi przypadkami dewastacji w toaletach szkoły Rada Pe-
dagogiczna w porozumieniu z młodzieżą podjęła decyzję o wprowadzeniu uczniow-
skich dyżurów. Spotkało się to z wielkim zainteresowaniem mediów lokalnych oraz 
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ogólnopolskiej telewizji Polsat – która 31 stycznia nakręciła krótki reportaż na tere-
nie szkoły.

 luty – Wojewódzka Licealiada Młodzieży Szkolnej szkół ponadgimnazjalnych w piłce 
ręcznej Żory. Reprezentacja szkoły dziewcząt zajęła IV miejsce – op. mgr G. Filipiak.

 marzec – W finale XVII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów 
klas drugich w Katowicach reprezentowali naszą szkołę: G. Kazan (op. mgr G. Pysz), 
E. Laszczak (op. mgr S. Kocurkiewicz) oraz B. Kaczmarczyk (op. mgr D. Dendzik).

 13 marca – Dzień Otwarty szkoły – przyszli pierwszoklasiści mieli możliwość zapo-
znania się z ofertą edukacyjną, profilami klas, bazą lokalową szkoły. Dzień cieszył się 
wielkim zainteresowaniem wśród gimnazjalistów. Od tego roku dzień organizowany 
jest corocznie.

 21 marca – tradycyjny pierwszy dzień wiosny, znany także jako dzień wagarowicza 
zastąpiliśmy III Dniem Poezji. Przeprowadzono kilka konkursów: poetycki (wiersze 
uczniów), recytatorski, plastyczny. Wybrano także najlepsze wierszydło o wiośnie. 
Koło teatralne wystawiło przedstawienie „Babel”, które potem powtórzono na poże-
gnanie klas IV w Teatrze Polskim – op. nauczyciele języka polskiego: mgr. B. Składow-
ska, mgr W. Hampl, mgr J. Marek oraz nauczyciele innych przedmiotów. 

 24 marca – Bartosz Baścik został finalistą X Ogólnopolskiego Konkursu Chemiczne-
go organizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach i gli-
wickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego – op. mgr D. Lenartowicz. 

 kwiecień, czerwiec – wymiana młodzieży i wizyta naszych uczniów w Niemczech: 
Essen i Lörrach (Badenia Wirtenbergia). 13 czerwca ponowne spotkanie młodzieży 
w Bielsku (zwiedzanie Bielska-Białej oraz Krakowa, wycieczka na Słowację).

 maj – ucz. Joanna Pieronek została laureatką XIX Olimpiady Języka Łacińskiego i re-
prezentowała nasz kraj w Międzynarodowym Konkursie „Certamen Ciceronianum” 
w Arpino we Włoszech – op. mgr B. Kamola – Golonka.

 czerwiec – obóz żeglarski na Mazurach – op. mgr G. Muszyński.

 Szkołę opuściło 202 absolwentów.

 30 sierpnia-8 września – obóz jeździecki dla uczniów naszej szkoły w Bytnicy k/
Zielonej Góry w ośrodku „Rancho Gryżyna”. Głównym punktem pobytu była nauka 
jazdy konnej – op. mgr J. Bieniek.

2002/2003 wrzesień – wprowadzenie gimnazjum pociągnęło za sobą konieczność reformy 
szkół średnich, która zaczęła obowiązywać od 1.09.2002 r. Okres kształcenia w tych 
szkołach zmniejszono o rok, wprowadzono nowy system oceniania. Szkoły gimna-
zjalne kończą się specjalnym egzaminem, którego wyniki mają być przepustką do 
szkół średnich. Zmieniły się również zasady egzaminu maturalnego. Nowa matura, 
która ma być przepustką na uczelnie wyższe, jest oceniana procentowo, a także zo-
stała podzielona na poziom podstawowy i rozszerzony. Oba egzaminy są jednako-
we w całym kraju, co sprzyja tworzeniu jednakowych standardów nauczania. Wpro-
wadzono nowe programy nauczania. Ilość materiału pozostała ta sama, natomiast 
zmniejszył się czas na jego realizację. Wprowadzono także nowe przedmioty: pod-
stawy przedsiębiorczości (2 godz. w cyklu nauczania) i wiedzę o kulturze (1 godz. 
w cyklu nauczania). Wprowadzono formę czterostopniowego awansu nauczycieli: 
od stanowiska stażysty przez nauczyciela kontraktowego i mianowanego aż do dy-
plomowanego. Oprócz tego nauczyciele otrzymali możliwość pełnienia funkcji eg-
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zaminatora, eksperta, edukatora, opiekuna stażu, doradcy metodycznego lub kon-
sultanta. 

 9-13 września – młodzież uczestniczyła w warsztatach ekologicznych w Pienińskim 
Parku Narodowym – op. mgr E. Tokarska, mgr D. Wojtowicz.

 20 września – Sprzątanie Świata z udziałem kl. I i II. Koordynatorem akcji była mgr 
E. Tokarska.

 październik – lokalna Akademia Informatyczna – kolejna grupa uczniów rozpoczy-
na szkolenie CISCO. 

 Mgr J. Marek został powołany do sprawowania funkcji członka Okręgowej Komisji 
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. 

 4 października – młodzież klas maturalnych spotkała się z prawnikiem, sędzią Sądu 
Rejonowego w Bielsku-Białej Bogdanem Fibingerem. Młodzież zadawała pytania 
dotyczące studiów prawniczych i pracy samorządu lokalnego w związku m.in. ze 
zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

 12-13 października – z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej odbyła się wy-
cieczka nauczycieli – trasa wiodła przez Morawski Kras, Brno, Wiedeń.

 27 października – w całym kraju odbywały się wybory samorządowe, w których po 
raz pierwszy w bezpośredni sposób wybierani byli prezydenci, burmistrzowie miast 
oraz wójtowie gmin. O wyborach dyskutowano podczas lekcji, a młodzież zapozna-
wała się z kandydatami i ich programami. W Bielsku-Białej potrzebna była II tura 
(10 listopada), w której kandydat niezależny Jacek Krywult pokonał kandydata SLD 
Antoniego Kobielusza.

  październik-listopad – początki Małego Wolontariatu w naszym liceum. Początko-
wo młodzież liceum pomagała dzieciom SP w odrabianiu lekcji, czytała bajki. Wo-
lontariat w chwili obecnej jest bardziej rozbudowany – uczniowie wolontariusze 
współpracują z Domem Opieki przy ul. Żywieckiej, Domem Małego Dziecka i uczest-
niczą (oprócz stałych zajęć) w różnych przedsięwzięciach – op. pedagog szkolny mgr 
E. Kowalska-Gaździcka, mgr A. Białoń-Siuda.

 23 listopada – w ramach wycieczki do Krakowa grono pedagogiczne obejrzało 
w Teatrze Starym „Wariacje enigmatyczne” – wyjazd zorganizowała mgr D. Wój-
towicz.

 styczeń – w rankingu szkół ponadgimnazjalnych ogłaszanym corocznie przez ty-
godnik „Wprost” nasze liceum zajęło 81. miejsce w skali kraju, a w województwie 
śląskim 8. pozycję. 

 14 stycznia – jak co roku w okresie świąteczno-noworocznym odbyło się spotkanie 
dyrekcji i nauczycieli z emerytowanymi nauczycielami naszej szkoły.

 24-26 lutego – szkoła zaprezentowała swoją ofertę na Targach Edukacyjnych. 

 21 marca – Dzień Literatury Europejskiej i Unii Europejskiej, podczas którego od-
było się spotkanie z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Integracji Europejskiej 
panią Małgorzatą Kubicą, która udzielała informacji o stanie przygotowań naszego 
regionu do wstąpienia do Unii Europejskiej, oraz z przedstawicielami Regionalnego 
Centrum Informacji Europejskiej; ich wykłady przybliżyły tematykę programów edu-
kacyjnych dla młodzieży np. Socrates, Commenius. Przy okazji odbył się konkurs na 
temat twórczości pisarzy anglojęzycznych, a także wykład o życiu i twórczości Hono-
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re Balzaca wygłoszony przez panią Joannę Staszko – pracownika Nauczycielskiego 
Kolegium Języków Obcych w Cieszynie. Licznie uczestnicząca w tych wydarzeniach 
młodzież wzięła udział w prareferendum europejskim – op. nauczyciele jęz. polskie-
go, angielskiego, francuskiego i historii.

  kwiecień – uczeń klasy IV c Mateusz Dec zajął w II miejsce w II edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanego przez Wyższą Szkołę Eko-
nomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej i otrzymał indeks na kierunek politologia 
w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej – op. mgr J. Jóźwiak.

 Udział szkoły w ogólnopolskiej akcji zorganizowanej pod egidą Prezydenta RP 
Aleksandra Kwaśniewskiego oraz telewizyjnego programu dla młodzieży Rower 
Błażeja, w ramach której młodzież do lat 18 głosowała w sprawie przystąpienia 
Polski do UE.

 Ucz. Radosław Lach został laureatem XXXI Olimpiady Biologicznej i zajął w zawodach 
centralnych IV miejsce. Reprezentował Polskę podczas Międzynarodowej Olimpiady 
Biologicznej, która odbyła się w Rydze w dniach 7-14 lipca i zdobył tam brązowy 
medal – op. mgr G. Kwak

 2 kwietnia – Dzień Otwarty w szkole.

 maj – w klasach trzecich i czwartych odbyły się spotkania z pracownikami Wyższej 
Szkoły Bankowości i Zarządzania dotyczące historii i zagadnień związanych z inte-
gracją Polski z Unią Europejską. 

 27 maja-4 czerwca – wyjazd młodzieży na wymianę do Essen (zwiedzanie Zagłębie 
Ruhry, wspólne warsztaty: podział młodzieży na grupy: teatralną, muzyczną, tanecz-
ną, dziennikarską i filmową).

 czerwiec – szkołę opuściło 223 absolwentów. 

 7-8 czerwca – pełnoletni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w referendum euro-
pejskim.

2003/2004 wrzesień – w bieżącym roku rekordowa liczba maturzystów rozpoczęła rok szkolny. 
Będzie to ostatni rok czteroletniego liceum i „starej matury” zdawanej przed własny-
mi nauczycielami – egzaminatorami.

 W szkole powstaje chór. Jego opiekunką zostaje mgr K. Matuszek. Chór uświetnia 
uroczystości szkolne, w okresie świątecznym występuje z koncertem kolęd.

 8-12 września – młodzież uczestniczyła w warsztatach ekologicznych w Ojcowskim 
Parku Narodowym – op. mgr E. Tokarska i mgr D. Wójtowicz.

 20 września – Sprzątanie Świata. 

 29 lutego-7 marca – uczniowie podejmowali uczniów z Essen (Muzeum w Oświęci-
miu, wycieczka na Szyndzielnię i Klimczok, wycieczka do Krakowa, Istebnej, wspólny 
kulig).

 22 marca – z okazji Dnia Wiosny – Dzień Europejski w szkole, podczas którego od-
były się prezentacje krajów Unii Europejskiej oraz przedstawienie „Adam i Ewa” koła 
teatralnego. 

 kwiecień – w konkursie „Dziedzictwo kulturowe w regionie – Konkurs wiedzy o Biel-
sku-Białej”, organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, 
pod Patronatem Urzędu Miejskiego z Panem Prezydentem Miasta Bielska-Białej 
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I miejsce zajęła Katarzyna Drobniewicz. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w ra-
tuszu w obecności Prezydenta Bielska-Białej – op. mgr I. Podlewska-Lasler.

  Sukces drużyn naszej szkoły w Wojewódzkiej Licealiadzie. W Rybniku w piłce koszy-
kowej drużyna chłopców wywalczyła III miejsce – op. mgr G. Muszyński, podobnie 
drużyna dziewcząt w piłce ręcznej w Jastrzębiu-Zdroju wywalczyła również III miej-
sce. W następnym roku drużyna dziewcząt powtórzyła swój sukces i  ponownie zaję-
ła w województwie III miejsce – op. mgr A. Krzysztolik.

 11 maja – początek ostatniej starej matury w naszym liceum (do końca maja).

 17 maja – udział drużyny naszej szkoły w I Rajdzie Rowerowym Wisły. Rowerzyści 
pokonali trasę Wisła-Gdańsk (1400 km) – op. mgr G. Muszyński. 

  29 maja-5 czerwca – wycieczka do Włoch. Trasa wiodła przez: Wiedeń, Rawennę, 
Rzym, Watykan, Padwę, Weronę i Wenecję – op. mgr B. Kamola-Golonka. W liceum 
od wielu lat jest prowadzone przez prof. Kamolę koło języka łacińskiego i kultury an-
tycznej, gdzie młodzież poznaje język starożytnych Rzymian, ich historię i literaturę, 
Chcąc przybliżyć młodzieży świat antyczny, od paru lat są w szkole organizowane 
wycieczki szlakiem starożytnych zabytków. 

 czerwiec – Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „BiBA” bierze udział w finale konkur-
su PRODUKCIK 2004. Wspólnikami firmy są uczniowie klasy II i: B. Mazur, T. Wójcik, 
J.  Walarus, K. Będkowski, P. Dudek, A. Łukowski, M. Jarosz. Głównym produktem 
„BiBY” jest płyta – podarunek dla absolwentów, która w ciekawej prezentacji opisuje 
szkołę. Ten właśnie produkt został zakwalifikowany do finału konkursu PRODUKCIK 
2004 , a reprezentanci firmy bardzo ciekawie przedstawili swoją działalność w War-
szawie przed jury składającym się z czołowych reprezentantów polskiego biznesu 
i przedstawicieli nauk ekonomicznych – op. mgr inż. A. Janczewska.

 Obóz żeglarski na Mazurach – op. mgr G. Muszyński.

 Szkołę opuściło 10 klas i 325 uczniów – największa liczba absolwentów w ciągu 60 
lat istnienia liceum. 

 7-17 lipca – młodzież odpoczywała na obozie jeździeckim w Bytnicy k/Zielonej Góry 
w ośrodku „Rancho Gryżyna” – op. mgr J. Bieniek. 

2004/2005 wrzesień – w liceum nastąpiła zmiana na stanowisku wicedyrektora. Po rezygnacji 
z funkcji mgr R. Morawiec funkcję objął mgr Szymon Sobecki. 

 październik – udział młodzieży z Klubu Europejskiego w spotkaniu z prof. B. Ge-
remkiem w auli Liceum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja (dyskusja o Europie, Unii 
Europejskiej, integracji i obecności Polski w UE) – op. mgr I. Podlewska-Lasler.

  styczeń – w ramach Światowego Roku Fizyki uczniowie i nauczyciele wygłosili wiele 
wykładów popularnonaukowych, a szkoła brała udział w Ogólnopolskim Programie 
Stężenia Radonu organizowanym przez Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie – op. 
mgr V. Jakubiec, dr K. Kaczor.

 26 lutego-5 marca – wyjazd młodzieży naszej szkoły na wymianę do Niemiec. 
W Niemczech uczniowie zwiedzili tereny Zagłębia Ruhry, Bonn oraz „Dom Historii” 
(Geschichtehaus). 

 10 marca – Dzień Przedsiębiorczości – kilka klas drugich po raz pierwszy bierze 
udział w programie organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczo-
ści. Program polega na tym, że uczniowie odwiedzają firmy, gdzie mogą zaobserwo-



32

k
a

le
n

d
a

ri
u

m
  w

yd
a

rz
eń

wać pracę w zawodach, którymi są zainteresowani. Mogą dzięki temu zweryfikować 
swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie z rzeczywistością. Szkolnym koordy-
natorem Dnia Przedsiębiorczości jest mgr inż. A. Janczewska.

 21marca – Dzień Kultury Krajów Anglojęzycznych. Tradycyjnie już odbyły się kon-
kursy; historyczny, literacki, plastyczny, a klasy prezentowały poszczególne kraje. 
Uczniowie koła teatralnego wystawili przedstawienie w języku angielskim „Horton 
hatches the egg” – op. nauczyciele języka angielskiego.

 kwiecień – Maria Krawczyk zdobyła I nagrodę w eliminacjach rejonowych Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego (Cieszyn) w kategorii poezji śpiewanej  – op. 
mgr B. Wesołowska.

  Wyjazd młodzieży na wycieczkę do Anglii – Londynu, Cambridge, Canterbury – op. 
mgr A. Malarz, mgr M. Piecha, mgr K.Warchala, p. M. Frąc.

 5 maja – początek pierwszej nowej matury w naszym liceum, ocenianej przez ze-
wnętrznych egzaminatorów. W pierwszym dniu maturzyści zdawali język polski, 
6 maja – język obcy – głównie angielski. Od 9 do 31 maja maturzyści zdawali pozo-
stałe przedmioty wg wyboru (jeden obowiązkowy, pozostałe dodatkowe). Absol-
went wybierał zakres podstawowy lub rozszerzony (konieczność napisania poziomu 
podstawowego wcześniej). Czas trwania egzaminu w większości przedmiotów: ar-
kusz PP 120 minut (jęz. polski 170), PR 150 minut. Po zakończeniu poziomu podst. 
i półgodzinnej przerwie odbywał się egzamin poziomu rozszerzonego. Tylko eg-
zamin z jęz. angielskiego był 3-stopniowy: 120, 70, 110 minut (przerwy 30-minu-
towe). Jednocześnie wprowadzono nowe procedury uniemożliwiające „ściąganie” 
zakazano wszelkich maskotek, posiłków itp. Jednocześnie z pisemnymi egzaminami 
odbywały się egzaminy ustne z języka polskiego (uczeń przedstawiał 15-minutową 
prezentację własnego tematu) oraz języka angielskiego. Członkami komisji na eg-
zaminie pisemnym nie mogli być nauczyciele danego przedmiotu, a na egzaminie 
ustnym nauczyciel uczący w danej klasie. Do komisji wszystkich egzaminów zarów-
no zewnętrznych (pisemnych), jak i wewnętrznych (ustnych) powołano nauczycieli 
z innych szkół. 

 czerwiec – wystawa obrazów uczennicy Barbary Bigosińskiej w bibliotece szkolnej.

 Szkołę opuściło 225 absolwentów 

 15-24 czerwca – wycieczka do Grecji grupy 25 uczniów. Trasa wiodła przez Leptoka-
rię, Meteory, Ateny, masyw górski Olimpu, Saloniki – op. mgr B. Kamola-Golonka.

 czerwiec-lipiec – tradycyjnie młodzież wypoczywała na Mazurach na obozie żeglar-
skim (w czerwcu) – op. mgr G. Muszyński i obozie jeździeckim k/Jeleniej Góry od 12 
do 22 lipca – op. mgr J. Bieniek. 

 lipiec –ogłoszenie wyników matury. Absolwenci odbierali nowe świadectwa wydane 
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, w których wyniki były wpisane procentowo. 
Żeby zdać maturę, trzeba było osiągnąć min. 30 % punktów zawartych w arkuszu ma-
turalnym. W naszej szkole wszyscy zdali maturę, z większości przedmiotów powyżej 
średniej wojewódzkiej i krajowej. Dzięki temu większość absolwentów otrzymała in-
deksy wyższych uczelni (zniesiono egzaminy wstępne na wyższe studia).

2005/2006 wrzesień – w szkole rozpoczęły się obchody XXV-lecia powstania NSZZ „Solidarność”. 
Ogłoszono konkurs „Początki Solidarności” we wspomnieniach moich bliskich”, na 
który wpłynęło 11 prac. Młodzież dotarła do świadków tamtych wydarzeń. Komisja 
Szkolna dniu 25.10.2005 r. ogłosiła wyniki. Przyznano trzy główne nagrody oraz jedno 
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wyróżnienie. I miejsce zdobyła praca K. Talik – op. mgr J. Jóźwiak, mgr I. Podlewska-La-
sler. W obchody włączyła się biblioteka szkolna, w której w listopadzie i grudniu odbyły 
się wykłady dla klas mgr Krystyny Warchali związane z 25-leciem „Solidarności”.

  Wystawa fotografii uczennicy Marii Michniowskiej w bibliotece szkolnej. 

 10-17 września – wymiana polsko-niemiecka. Wycieczka do Zakopanego, Szczaw-
nicy i Czorsztyna, spływ Przełomem Dunajca, Pieniński i Tatrzański Park Narodowy, 
Rezerwat Wąwozu Homole i Białej Wody, zwiedzanie Muzeum w Oświęcimiu.

 październik – Lokalna Akademia Informatyczna – kolejna grupa uczniów rozpo-
czyna szkolenie CISCO w nowej, zaktualizowanej wersji, dotychczasowi studenci 
kontynuują kurs w semestrach 3 i 4. Zajęcia prowadzą instruktorzy CCNA – mgr inż. 
A. Janczewska i mgr inż. J. Farny.

 Wystawa (ze zbiorów własnych oraz Książnicy Beskidzkiej) i wykłady w bibliotece 
szkolnej o ex librisach oraz „białych krukach” – mgr K. Jakubiec, mgr K. Warchala.

 9 listopada – Akcja „Ciastko” – od 1998 r. Samorząd Uczniowski organizuje dzień, 
w którym są sprzedawane pieczone przez uczniów ciasta, uzyskany dochód zostaje 
przeznaczony na cele samorządu (marzec lub kwiecień) bądź akcje charytatywne. 
Każdego roku uczniowie naszej szkoły organizują paczki mikołajkowe dla dzieci. Co 
roku w porze świątecznej odwiedzają różne ośrodki dla małych dzieci, przygotowują 
i przeprowadzają dla nich zabawy, śpiewają piosenki i spędzają czas z nimi. Akcję 
kontynuują kolejni opiekunowie samorządu – mgr B. Głąbek, mgr J. Bieniek i mgr  
A. Bil-Malarz. 

 10 listopada – dyskoteka andrzejkowa, wstęp płatny – uzyskany dochód przezna-
czony jest na zakup sprzętu oświetleniowego „zig-zag” – op. mgr J. Bieniek i inni na-
uczyciele. 

 styczeń – wystawa fotografii ucznia Michała Urbańczyka w bibliotece szkolnej.

 luty – wystawa fotografii przyrody ucznia Krzysztofa Krzyszpienia.

 21 marca – Dzień Kultury Polskiej. W zależności od zainteresowań uczeń mógł po-
słuchać interesującego wykładu z dziedziny historii sztuki, historii, archeologii czy 
poezji. Uczestniczyć w warsztatach plastycznych, spotkaniu z filmem i kronikami fil-
mowymi z czasów PRL-u. Młodzież chętnie skorzystała z tej bogatej oferty i wykłady 
cieszyły się sporym zainteresowaniem W ramach projektu odbyły się także dwa kon-
kursy: konkurs recytatorski, na którym recytowano poezję polską, dowolnie wybra-
ną przez uczestników oraz historyczno-geograficzny „Znasz li ten kraj…”. Największą 
jednak atrakcją okazały się prezentacje wybranych regionów przygotowane przez 
klasy pierwsze. Sale lekcyjne zamieniły się w miniregiony Polski: Górnego Śląska 
i Śląska Cieszyńskiego, Małopolski, Mazowsza i Kujaw, Kaszub, Podhala czy Kresów 
Wschodnich. Przepiękne stroje ludowe, wystrój wnętrz z symbolami poszczególnych 
regionów (smok wawelski), elementy tradycyjnych technik wytwarzania żywności 
jak maślnice, tradycyjne potrawy serwowane odwiedzającym (ogórki, chleb ze smal-
cem, barszcz czerwony), rozbrzmiewająca gwara i muzyka ludowa danego regionu, 
a nawet obrzędy ślubne, wszystko to sprawiało, że młodzież chętnie odwiedzała po-
szczególne sale – regiony. Przygotowanie tych prezentacji wymagało olbrzymiego 
nakładu pracy młodzieży. Szkolne koło teatralne wystawiło przedstawienie „Lekcja 
WDŻ z Jane Austin” powtórzone potem na pożegnanie klas III w Teatrze Polskim – 
op. nauczyciele geografii, historii, języka polskiego, bibliotekarze i inni.
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 29 marca – Dzień Otwarty w szkole – jak zwykle bardzo duża liczba gimnazjalistów 
odwiedziła naszą szkołę.

 kwiecień – wystawa fotografii ucz. Katarzyny Legeńdź i Jakuba Olearczyka. 

 Zainicjowanie corocznej akcji „Zostaw po sobie książkę” skierowanej do abiturien-
tów, mającej na celu wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej oraz pozostawie-
nie po sobie pamiątki – op. mgr K. Jakubiec.

 Wycieczka do Anglii naszych uczniów – Londyn, Stratford-on-Avon, Oxford – op. 
mgr D. Kowalczyk, mgr A. Trzopek, mgr M. Piecha. 

 Z grupy uczestniczącej w kółku tanecznym utworzył się zespół taneczny „Mix-Dance” 
i od roku 2006 brał udział w corocznych eliminacjach rejonowych Wojewódzkiego 
Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych, organizowanych przez Centrum Wy-
chowania Estetycznego im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej. Ponadto zespół prezen-
tuje się corocznie na balach studniówkowych – op. mgr J. Bieniek. 

 maj – uczniowie: Michał Szymański oraz Monika Wojtczak zostali laureatami XXIII 
Olimpiady Języka Łacińskiego i reprezentowałi nasz kraj w Międzynarodowym 
Konkursie „Certamen Ciceronianum” w Arpino we Włoszech – op. mgr B. Kamola-
-Golonka.

 Drużyna naszej szkoły (po zajęciu I miejsca w zawodach powiatowych i wojewódz-
kich) zajęła VIII miejsce w X Finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Moto-
ryzacyjnego w Lublinie. W turnieju tym uczestniczyło 16 szkół typowo związanych  
z   mechaniką samochodową. Ponadto w klasyfikacji indywidualnej uczeń Daniel 
Kózka zajął I miejsce w konkurencji „Testy”. Po zdobyciu wygranej w etapie woje-
wódzkim zespół udzielił wywiadu dla „Kroniki Beskidzkiej” i Magazynu Samorządo-
wego „W Bielsku-Białej” – op. mgr J. Bieniek. 

 5 maja – od 5 maja 2006 do 13 sierpnia 2007 funkcję wicepremiera i ministra edu-
kacji narodowej objął Roman Giertych. Jego nominacja na ministra doprowadziła 
do manifestacji studenckich w maju 2006, które odbyły się m.in. w Gdańsku, Krako-
wie, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie, zaś 13 czerwca z inspiracji Inicjatywy 
Uczniowskiej odbył się protest grupy uczniów ze szkół średnich i gimnazjalnych. 
Część naszej młodzieży również uczestniczyło w proteście.

  26 maja-3 czerwca – w Bytnicy (k. Zielonej Góry) młodzież przebywała na obozie 
jeździeckim.

 czerwiec – w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej laureatką została Aga-
ta Koim, która zajęła I miejsce w Polsce – op. ks. Krzysztof Bojan. 

 W konkursie „Dziedzictwo kulturowe w regionie – Konkurs wiedzy o Bielsku-Białej”, 
organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej pod Patrona-
tem Urzędu Miejskiego z Panem Prezydentem Miasta Bielska-Białej I miejsce zajęła 
Agnieszka Tomala – op. mgr I. Podlewska-Lasler.

 czerwiec – dwutygodniowy obóz żeglarski po Wielkich Jeziorach Mazurskich. 

 Szkołę opuściło 231 absolwentów. 

 7 czerwca – Adriana Skornóg zajęła I miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu 
„Chemia a ekologia” – op. mgr D. Lenartowicz.

 15 lipca – minister edukacji Roman Giertych ogłosił częściową „amnestię maturalną” 
dla absolwentów, którzy nie zdali matury w 2006 r. Zmiana polega na tym, że zda-
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jący, który nie uzyskał progu 30% punktów na egzaminie z jednego z trzech przed-
miotów obowiązkowych na poziomie podstawowym, tj. język polski, język obcy 
i wybrany przedmiot oraz dwóch egzaminów ustnych (język polski i język obcy), 
zdaje egzamin maturalny, jeżeli uzyskał ze wszystkich przedmiotów (łącznie z „ob-
lanym”) średnią co najmniej 30% punktów. Maturzyści objęci tą zmianą rozporzą-
dzenia otrzymują świadectwo dojrzałości we wrześniu 2007 roku oraz tym samym 
mogą starać się o przyjęcie na studia. Terminy składania dokumentów większości 
uczelni (lipiec) wykluczyły udział w rekrutacji lipcowej kandydatów mających zostać 
objętymi amnestią. Główną przyczyną wprowadzenia amnestii maturalnej był niski 
procent zdawalności matury w 2006 roku oraz planowane na 2009 rok wprowadze-
nie matematyki jako obowiązkowego przedmiotu zdawanego na maturze. 2 paź-
dziernika 2006 Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył rozporządzenie do Trybunału 
Konstytucyjnego, który 16 stycznia 2007 uznał amnestię maturalną za niezgodną 
z Konstytucją RP. Amnestia obowiązywała jeszcze tylko na maturze w 2007 roku. 
W naszej szkole nikt nie skorzystał z amnestii, ponieważ wszyscy absolwenci zdali 
maturę. Wyniki matur podobnie jak w roku ubiegłym są wyższe od średniej w woje-
wództwie i kraju, i plasują nasza szkołę na jednym z czołowych miejsc w mieście. 

2006/2007 wrzesień – wystawa prac plastycznych uczennicy Eweliny Misiak w bibliotece szkolnej.

 październik – udział szkoły w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Jak co roku Samo-
rząd Szkolny zbierał pieniądze na rzecz dzieci osieroconych. Akcję prowadzi Towa-
rzystwo „NASZ DOM” w Warszawie – op. mgr J. Bieniek, mgr A. Bil-Malarz.

 Wystawa fotografii ucznia Pawła Tomiczka.

 listopad – wystawa fotografii koni uczennicy Agnieszki Filek.

 grudzień – I edycja Szkolnego Dyktanda Ortograficznego „Bezbłędny rycerz” o Na-
grodę Główną Pani Dyrektor Szkoły organizowana pod patronatem Instytutu Języ-
ka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, który funduje atrakcyjne nagrody książkowe. 
Tekst dyktanda opracowała dr hab. Aldona Skudrzyk. Nagrodę Główną zdobyła ucz. 
Anna Filipiak. Dyktando odbywa się co roku i gromadzi wielu uczestników – op. mgr 
K. Warchala, mgr K. Jakubiec.

 20 grudnia – tradycyjne już odwiedziny świąteczne w przedszkolu u dzieci niepeł-
nosprawnych, rozdanie paczek i zabawa. 

 luty – po przejściu kilku etapów kwalifikacyjnych nasze liceum otrzymało certyfikat 
„Szkoły przyjaznej uczniom”, przyznawany przez redakcję dziennika „Super Express” 
w Warszawie – op. mgr J. Bieniek. 

 4-10 lutego – wymiana polsko-niemiecka – zwiedzanie Bielska-Białej, zapoznanie 
z systemem szkolnictwa w Polsce i Niemczech; grupa niemiecka brała udział w lek-
cjach w naszym liceum.

 marzec – Dzień Otwarty w liceum – duża grupa gimnazjalistów zapoznała się z funk-
cjonowaniem naszej szkoły.

 15 marca – Dzień Przedsiębiorczości – tradycyjnie już firmy Bielska-Białej i pobli-
skich miejscowości goszczą naszych uczniów klas drugich w ramach jednodnio-
wych praktyk, mających na celu zapoznanie się ze specyfiką pracy w wybranych 
zawodach. Uczniowie spotkali się z ogromną otwartością i serdecznością ze strony 
pracowników i szefów firm.

 29 marca – Maciej Pacut został finalistą XIV Olimpiady Informatycznej – op. mgr 
W. Jakubiec.
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  25 kwietnia-4 maja – wycieczka młodzieży do Grecji. Uczestnicy zwiedzili m.in. Pa-
ralię, Olimpię, Ateny, Meteory – op. mgr B. Kamola- Golonka, mgr A. Bil-Malarz, mgr 
K. Bębenek. 

 maj – szkolne koło teatralne wystawiło w Domu Żołnierza spektakl „Lekcja WDŻ 
z Jane Austin”, charytatywnie na rzecz Szpitala Pediatrycznego. 

 Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „Kameleonki” bierze udział w finale konkursu 
PRODUKCIK 2007. Firma produkuje i sprzedaje uczniom liceum koszulki i kalendarze 
z karykaturami nauczycieli (bardzo duże zainteresowanie młodzieży liceum), a także 
inne okolicznościowe produkty (np. malowane szklane naczynia i ozdoby). W finale 
konkursu, który odbył się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 
uczennice przedstawiły swoje produkty, działalność i zdobyte doświadczenia. Ich 
stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem i uznaniem nie tylko jury, ale także pu-
bliczności – op. mgr E. Warzecha.

 21 maja – Artur Gajda zajął IV miejsce w XVII Konkursie „Randka z chemią” – op. mgr 
D. Lenartowicz.

 25 maja-8 czerwca – udział 6-osobowej drużyny naszej szkoły w II Rajdzie Rowe-
rowym Wisły. Rowerzyści pokonali trasę Wisła-Gdańsk (1400 km) – op. mgr A. Bud-
ka. 

 Szkołę opuściło 230 absolwentów.

 25 czerwca-3 lipca – obóz jeździecki w Ośrodku Hodowli i Rekreacji Konnej „Rancho 
Gryżyna” w Bytnicy (k. Zielonej Góry) – op. mgr J. Bieniek.

2007/2008 wrzesień-listopad – z inicjatywy Samorządu Szkolnego przeprowadzono akcję 
sprzedaży cegiełek w ramach pomocy dla Tomasza Skowronka z Fundacji na Rzecz 
Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „POMÓŻ I TY”; szkoła zebrała łącznie 
1231 zł i 40 gr. Zebrane fundusze zostały przeznaczone na zakup protez dla osoby 
poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym. 

 październik – w związku z obchodami Roku Wyspiańskiego w bibliotece szkolnej 
odbyła się wystawa i wykłady o S. Wyspiańskim – mgr K. Jakubiec, mgr K. Warchala.

 11-14 października – wycieczka młodzieży do Lipska i Drezna. Trasa wiodła przez 
Szwajcarię Czeską i Saksońską, uczniowie zwiedzili Lipsk, Panoramę Rzymską oraz 
Drezno – op. mgr B. Kamola – Golonka.

  listopad – II edycja Szkolnego Dyktanda Ortograficznego; zwyciężyła Monika Pod-
kówka – op. mgr K. Warchala.

 luty – uczniowie klasy II e – wspólnicy działającego w szkole Młodzieżowego Mi-
niprzedsiębiorstwa „FLOWER POWER” – przystąpili do Międzynarodowego egzami-
nu Young Enterprise UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS 
i zdali go z wynikami bardzo dobrymi (M. Jabłoński, M. Szendzielarz, M. Jabłońska, 
M. Chroń i K. Gajczak) i celującymi (A. Paduszyńska). Drużyna uzyskała również wy-
różnienie w rozgrywkach MiniSIGG – Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej dla mi-
niprzedsiębiorstw – op. mgr inż. A. Janczewska.

 26-27 lutego – w naszej szkole odbyły się zawody okręgowe XXIV Olimpiady Geo-
graficznej. Udział wzięło 77 uczestników. Było to duże przedsięwzięcie organizacyj-
ne. Koordynatorem całości była dyr. mgr A. Pękala oraz nauczyciele geografii – mgr 
Dorota i Marek Wójtowiczowie.
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 marzec – I Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Gimnazjalnych o nagrodę główną 
dyrektora liceum. Udział wzięli uczniowie z gimnazjów w Bielsku-Białej, Żywcu, Cze-
chowicach-Dziedzicach, Pisarzowicach i Szczyrku. Nagrody ufundowała również Szko-
ła Języków Obcych Oxford Centre w Bielsku-Białej – op. mgr B. Rajca, mgr A. Bil-Malarz.

 kwiecień – wystawa fotografii tatrzańskiej uczennicy Joanny Prochot.

 Udział szkolnego koła teatralnego w Bielskich Spotkaniach Teatralnych w Kamienicy  
z przedstawieniem „Weronika postanawia żyć” – op. mgr B. Wesołowska.

 Wyróżnienie dla szkolnego zespołu tanecznego „Mix-Dance” w III Eliminacjach Re-
jonowych XXXIII Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych. Ze-
spół wystąpił z pokazem na uroczystej Gali Bielskiej Szkoły Tańca Quick Dance – op. 
mgr J. Bieniek.

 maj – ucz. Agnieszka Zbierańska oraz Bartosz Kołoczek zostałi laureatami XXV Olim-
piady Języka Łacińskiego i reprezentowali nasz kraj w XXVIII Międzynarodowym 
Konkursie „Certamen Ciceronianum” w Arpino we Włoszech. Agnieszka Zbierańska 
otrzymała w konkursie wyróżnienie – op. mgr B. Kamola-Golonka.

 Drużyna chłopców po zajęciu I miejsca w zawodach miejskich i rejonowych wywal-
czyła V miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie w lekkiej atletyce. 

 W Korespondencyjnej Lidze Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce drużyna chłopców 
zajęła XVIII miejsce – op. mgr G. Muszyński.

 28 maja – ogólnopolski strajk nauczycieli – w liceum nie odbyły się lekcje. Protest 
był skierowany przeciwko reformom minister edukacji K. Hall doprowadzających do 
ciągłego obniżania poziomu nauczania, braku konsultacji społecznej przy wdraża-
niu nowych pomysłów. 

 czerwiec – wystawa fotograficzna w bibliotece szkolnej ucznia Tomasza Chrapusty.

 Szkołę opuściło 242 absolwentów. 

 15-20 czerwca – wyjazd młodzieży na wymianę do Niemiec – zwiedzanie Frieden-
smuseum w Remagen, wędrówka górska wzdłuż brzegów Renu, zwiedzanie Kon-
rad-Adenauer-Haus.

 21-29 czerwca – obóz jeździecki w Bytnicy (k. Zielonej Góry). 

2008/2009 wrzesień – nowy rok szkolny rozpoczęło w naszym liceum sześć, a nie jak w minio-
nych latach, siedem klas pierwszych.

 Modernizacja pracowni komputerowej w sali 22. Dzięki programowi Europejskiego 
Funduszu Społecznego, współfinansowanego przez Unię Europejską otrzymaliśmy 
19 stanowisk komputerowych (4 stanowiska w bibliotece), oprogramowanie edu-
kacyjne oraz komputer przenośny i wideoprojektor do wykorzystania na lekcjach. 
Dzięki temu nasza pracownia komputerowa umożliwia realizację zadań szkoły, wy-
nikających z nauczania technologii informacyjnej, informatyki i innych przedmio-
tów – op. mgr W. Jakubiec.

 październik – „Zjawiska fizyczne wokół nas” – wystawa fotografii uczniów po opieką 
p. mgr V. Jakubiec w bibliotece szkolnej. 

 listopad – spotkanie uczniów z mistrzem olimpijskim w Pekinie w pchnięciu kulą 
Tomaszem Majewskim – org. mgr G. Filipiak. 
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 grudzień – Anna Kochutek zwyciężczynią III edycji Szkolnego Dyktanda Ortograficz-
nego.

 Udział uczniów liceum w projekcje edukacyjnym „Prawa Człowieka” w związku z 60. 
rocznicą uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Po-
wszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Młodzież naszej szkoły przedstawiła proces 
w Trybunale Praw Człowieka, opracowała prezentację multimedialną na temat praw 
człowieka, wzięła udział w konkursie na temat praw człowieka. Projekt powstał dzię-
ki współpracy trzech liceów bielskich: Liceum nr V, Liceum Towarzystwa Szkolnego 
im. M. Reja oraz naszego. Honorowy patronat nad projektem objęła bielska europo-
słanka p. M. Handzlik – op. mgr B. Głąbek. 

 luty – udział uczniów w imprezie „Moda na polski”, w Katowicach, w historycznej 
Sali Sejmu Śląskiego gmachu Urzędu Wojewódzkiego, zorganizowanej z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Języka Ojczystego pod patronatem wicemarszałek senatu RP 
Krystyny Bochenek – op. mgr K.Warchala.

 27 marca – II Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Gimnazjalnych o nagrodę głów-
ną dyrektora liceum. Ponownie liczny udział wzięli uczniowie z gimnazjów w Biel-
sku-Białej, Żywcu, Czechowicach-Dziedzicach, Pisarzowicach, Szczyrku, Kozach, Ja-
sienicy, Porąbce, Godziszce, Bestwinie, Bystrej – op. mgr B. Rajca, mgr A. Bil-Malarz.

 kwiecień – wystawa prac literackich i plastycznych uczennic Kamili Godzieszki 
i Magdy Marcak w bibliotece szkolnej.

  W zawodach piłki ręcznej Wojewódzkiej Licealiady, które odbywały się w Czerwion-
ce, drużyna chłopców zajęła III miejsce – op. mgr G. Muszyński.

 Nawiązanie współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach – młodzież 
uczestniczy w sesjach, spotkaniach, wykładach na temat historii najnowszej – op. 
mgr B. Głąbek.

 czerwiec – „Wiosenne impresje” – wystawa fotografii uczennicy Katarzyny Ancza-
kowskiej.

 Szkołę opuściło 229 absolwentów.

 4 czerwca – realizacja projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Zaczęło się w Pol-
sce”, w ramach którego odbyły się imprezy związane z początkiem przemian poli-
tycznych 1989 roku i obaleniem komunizmu – op. mgr J. Jóźwiak.

 11-19 czerwca – wycieczka naszej młodzieży do Francji i Hiszpanii. 46 uczniów 
zwiedziło Niceę, Cannes, Marsylię, Arles, Nimes, Narbonne, L’Estartit, Tossa del Mar, 
Blanes, Barcelonę, Avignon, Lyon, Genewę, Lozannę – op. mgr B. Kamola – Golonka, 
mgr R. Morawiec, mgr A. Bil- Malarz, mgr B. Składowska.

 20 czerwca -1 lipca – obóz jeździecki w Bytnicy – op. mgr J. Bieniek. 

 2009/2010 wrzesień – w związku z kolejną reformą w szkolnictwie nastąpiły zmiany w eg-
zaminie maturalnym. Wprowadzono matematykę na poziomie podstawowym 
jako przedmiot obowiązkowy dla wszystkich zdających. Protesty wywołał czas 
przebiegu matury: uczeń zdaje poziom podstawowy od godziny 9.00 do 11.00, 
a potem czeka do godz. 14.00, by zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym. 
Egzaminy kończą się późno ok. 17.00-18.00. Niestety ani ministerstwo, ani Cen-
tralna Komisja Egzaminacyjna, mimo licznych protestów, nie zmieniła terminów 
pisemnej matury.

 Samorząd Uczniowski przystąpił do programu Adopcja Serca, którego celem jest 
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pomoc finansowa w zdobyciu środków na wykształcenie dla dzieci z Afryki. „Naszym 
dzieckiem” został Ikole Gomez z Konga.

 Drużyna dziewcząt po zajęciu I miejsca w zawodach miejskich i rejonowych wywal-
czyła VII miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie w lekkiej atletyce. Zawody wojewódz-
kie odbywały się w Sosnowcu– op. mgr G. Filipiak.

 Wystawa rysunków uczennicy Anny Dubel w bibliotece. 

 październik – w konkursie „Dziedzictwo kulturowe w regionie – Konkurs wiedzy 
o Bielsku-Białej”, organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bial-
skiej, pod Patronatem Urzędu Miejskiego z Panem Prezydentem Miasta Bielska-Bia-
łej, I miejsce zajął ucz. kl I c Przemysław Gucwa – op. mgr J. Jóźwiak.

 8 października – udział uczniów w spotkaniu autorskim z Jerzym Stuhrem w Książ-
nicy Beskidzkiej – op. mgr K. Warchala.

 27 listopada – udział uczniów naszego liceum w projekcie Dzień Parlamentaryzmu 
Polskiego, zorganizowanym przez VI LO w Bielsku – Białej, w ramach którego odbyły 
się wykłady, spotkania z posłami (P. J. Falfusem, S. Szwedem, B. Kotkowską, M. Nykiel 
i St. Piętą) oraz liczne konkursy. Największy sukces odnieśli nasi uczniowie w quizie 
wiedzy o historii parlamentu polskiego, zajmując I, II i III miejsce (M. Pisarek, M. Bąk, 
M. Szabla) – op. mgr J. Jóźwiak.

 grudzień – udział naszej szkoły w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”, która 
ma na celu pomoc rodzinom ubogim. W akcję zaangażowali się wolontariusze: 50 
uczniów liceum oraz nauczyciele: mgr A. Trzopek, mgr E. Tokarska, mgr K. Jakubiec, 
mgr A. Białoń-Siuda. Pomocą objęliśmy 70 rodzin, a 14 klas z naszego liceum i SP 
przygotowało paczki. Koordynatorem całości akcji była mgr Elżbieta Dziech-Siekier-
ska. Jesteśmy jedynym ośrodkiem tej akcji w mieście, a honorowymi patronami akcji 
są Jego Eminencja Biskup Tadeusz Rakoczy oraz Prezydent Miasta Jacek Krywult.

 styczeń – wystawa fotografii ucznia Karola Stryjskiego w bibliotece.

 luty – IV edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego; I miejsce zajęła ucz. Dominika 
Wójcik.

 marzec – happening artystyczny „Blebleizm” uczennic Kamili Biedrońskiej i Izabeli 
Świerkot w bibliotece szkolnej. 

 5 marca – w III Konkursie Języka Angielskiego dla Szkół Gimnazjalnych o nagrodę 
główną dyrektora liceum, w którym nagrody również ufundowała Szkoła Języków 
Obcych Oxford Centre w Bielsku-Białej, udział wzięli uczniowie z gimnazjów w Biel-
sku- Białej, Żywcu, Czechowicach-Dziedzicach, Pisarzowicach, Szczyrku, Kozach, Ja-
sienicy, Porąbce, Godziszce, Bestwinie, Bystrej, Milówce, Łodygowicach, Ślemieniu.

 kwiecień – 4-osobowa drużyna naszej szkoły wywalczyła II miejsce w Rejonowych 
Mistrzostwach Pierwszej Pomocy – op. mgr Sz. Sobecki. 

 12-14 kwietnia – w ramach współpracy z Bielską Rodziną Katyńską reprezentacja 
młodzieży naszego liceum została zaproszona na centralne obchody 70 rocznicy 
zbrodni katyńskiej do Warszawy. Wyjazd odbył się w dramatycznej atmosferze, zale-
dwie dwa dni po katastrofie smoleńskiej – op. mgr I. Podlewska-Lasler.

 maj – wystawa prac plastycznych i fotograficznych uczennic Ani Dubel i Żanety Cze-
pielik w bibliotece szkolnej.
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 M. Brachaczek i M. Janusz oraz P. Gucwa zdobyli II i III nagrodę w konkursie filmo-
wym promującym życie bez narkotyków „Mimo wszystko nie biorę”, organizowanym 
przez Książnicę Beskidzką oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego – op. 
mgr K. Warchala.

 10 czerwca – prawybory prezydenckie w naszej szkole w ramach programu „Młodzi 
głosują”. Ta ogólnopolska akcja umożliwia młodzieży (bez limitu wiekowego) udział 
w prawyborach prezydenckich i ma za zadanie przygotować ją do świadomego 
udziału w życiu politycznym. Nasza szkoła uczestniczy w programie od 2005 roku, 
nauczyciele wraz z uczniami przeprowadzają szkolne prawybory samorządowe, par-
lamentarne, prezydenckie – op. mgr J. Jóźwiak.

 21-24 czerwca – młodzież uczestniczyła w warsztatach ekologicznych w Soblówce 
– op. mgr E. Tokarska i mgr K. Matuszek.

 24 czerwca-1 lipca – wyjazd młodzieży na objazdową wycieczkę po krajach skan-
dynawskich. Trasa wiodła przez Szczecin, Kopenhagę, Oslo, Lardal, Bergen, Ystad, 
Świnoujście – op.: mgr B. Kamola-Golonka, mgr K. Bębenek, mgr A. Trzopek.

 Szkołę opuściło 230 absolwentów 

2010/2011 wrzesień – w liceum nastąpiła zmiana na stanowisku wicedyrektora. Po rezygnacji 
z funkcji mgr. Sz. Sobeckiego stanowisko objął dr Krzysztof Kaczor.

 Wystawa malarstwa uczennicy Izabeli Forysiak w bibliotece szkolnej.

 październik – w konkursie „Dziedzictwo kulturowe w regionie – Konkurs wiedzy 
o Bielsku-Białej”, organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bial-
skiej, pod Patronatem Urzędu Miejskiego z Panem Prezydentem Miasta Bielska-Bia-
łej, I miejsce zajął ucz. kl II c Przemysław Gucwa – op. mgr J. Jóźwiak.

 20-27 października – młodzież wyjechała na wymianę do Niemiec. Wspólnie ob-
chodzono 10 rocznicę spotkań naszych licealistów i gimnazjalistów z Essen. Opieku-
nami w trakcie wyjazdów byli: mgr A. Siemiątkowska, mgr J, Bieniek, mgr I. Chmie-
lewska, mgr M. Piecha oraz dyr. szkoły mgr A. Pękala.

 grudzień – udział naszej szkoły w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. W tym 
roku w akcję zaangażowało się 40 wolontariuszy, 13 klas liceum przygotowało pacz-
ki dla rodzin. Nasza młodzież dotarła do 81 rodzin – op. mgr E. Dziech-Siekierska.

 luty – Wioletta Jojczyk zwyciężczynią V edycji Szkolnego Dyktanda Ortograficznego.

 marzec – wystawa fotografii uczennicy Aleksandry Banet w bibliotece szkolnej.

 Udział pełnoletnich uczniów liceum w akcji krwiodawstwa „Młoda krew ratuje życie”. 
Akcja prowadzona jest corocznie od 2004 roku. Jej inicjatorką jest długoletnia pielę-
gniarka naszej szkoły p. Urszula Polak.

 18 marca – w IV Konkursie Języka Angielskiego dla Szkół Gimnazjalnych o nagrodę 
główną dyrektora liceum udział wzięli uczniowie z gimnazjów w Bielsku-Białej, Bucz-
kowicach, Bystrej, Czechowicach-Dziedzicach, Jasienicy, Ligocie, Skoczowie. Nagro-
dy tradycyjnie ufundowała Szkoła Języków Obcych Oxford Centre w Bielsku-Białej 
– op. mgr B. Rajca, mgr A. Trzopek.

 21 marca – Literacka Lista Przebojów. Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji kla-
sy I i II przygotowały inscenizacje wybranych utworów literatury światowej, odbył 
się też konkurs prac plastycznych i konkurs niespodzianek, ilustrujących te dzieła, 
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w których każda klasa była oceniana przez społeczność uczniowską LO – org. mgr  
B. Wesołowska i inni nauczyciele.

 31 marca – Dzień Przedsiębiorczości – 5 klas drugich wzięło udział w programie or-
ganizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Odwiedzili około 
200 różnych firm, obserwując funkcjonowanie przedsiębiorstw i pracę w interesują-
cych ich zawodach. 

 kwiecień – ucz. Klaudia Cholewik i Aleksandra Rak zostały finalistkami VIII edycji Ślą-
skiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas I i II szkól ponadgimnazjalnych. 
K. Cholewik otrzymała wyróżnienie I stopnia – op. mgr D. Dendzik.

 kwiecień – ucz. kl. I b Katarzyna Wietrzny zdobyła I nagrodę w eliminacjach woje-
wódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii: turniej poezji 
śpiewanej – op. mgr B. Wesołowska.

 8-9 kwietnia – grupa uczniów klas III uczestniczyła w ogólnopolskim czuwaniu ma-
turzystów na Jasnej Górze – op. K. Snaczke, ks. T. Gorczyński.

 maj – w II etapie Konkursu Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym 
6. osobowa drużyna wywalczyła III miejsce – op. mgr Sz. Sobecki.

 czerwiec – liceum przygotowuje się do V Zjazdu Absolwentów, który ma się odbyć 
w październiku 2011 roku. 

 Wystawa fotograficzna uczennicy Gabrysi Kapturkiewicz w bibliotece szkolnej. 

 Szkołę opuściło 209 absolwentów.

 14-17 czerwca – młodzież uczestniczyła w warsztatach ekologicznych w Soblówce 
– op. mgr E. Tokarska i mgr K. Matuszek.

 22 czerwca-1 lipca – wycieczka młodzieży liceum do Toskanii we Włoszech. Trasa: Ci-
nque Terre, Marina di Bibona, Piza, Luka, Siena, San Gimignano, Elba, Rzym i Florencja 
– opiekunowie: mgr B. Kamola-Golonka, mgr I. Podlewska-Lasler, mgr B. Rajca. 

2011/ 2012 nasze liceum obchodzi Jubileusz 60-lecia. W tym czasie szkołę opuściło 8189 absol-
wentów. Najliczniejsze „roczniki” to: 2004 r. – 325 absolwentów, 2008 r. – 242 absol-
wentów, 2006 r. – 231 absolwentów, 2007 i 2010 r. – 230. absolwentów, 1977 r. – 229 
absolwentów. Najmniejsza liczba absolwentów opuściła liceum w roku: 1953 – 22, 
1954 – 33, 1956 – 37, 1955 i 1960 – 39 absolwentów. 1 października odbędzie się 
V Zjazd Absolwentów.

        Oprac. Jadwiga Jóźwiak


