BSP dla Niepodległej
1918-2018
Działania w Bielskiej Szkole Przemysłowej związane z rocznicą 100 - lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości .

Lp. Data i miejsce
1.
2.

26.03.2018
Bielskie Centrum
Kultury
11.05.2018
BSP

3.

10.10.2018
BSP

4.

16.10.2018
BSP

Działania
Wyjście uczniów ( pięć klas) BSP do Bielskiego Centrum
Kultury na koncert „Historia hymnu polskiego” w ramach
obchodów 100 -lecia Niepodległości Polski.
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Bielsko” na Sali
gimnastycznej w Bielskiej Szkole Przemysłowej wpisujący się
w cykl imprez związanych z obchodami 100-lecia
Niepodległości Polski.
Wykład w ramach działalności Towarzystwa Miłośników
Ziemi Bielsko-Bialskiej dla wszystkich mieszkańców BielskaBiałej poświęcony postaci generała Józefa Hallera
zorganizowany przez profesora BSP Pana Rafała Butora.
Prelegentem był pasjonat historii pan Tadeusz Mikulski.
Pierwszy etap międzyszkolnego konkursu wiedzy o BielskuBiałej, którego istotną częścią była problematyka 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym
uwzględnieniem naszego regionu.

5.

19.10.2018
Dom Kultury
„Kubiszówka”

W ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski w piątek
19 października 2018 roku do Domu Kultury „Kubiszówka”
na wykład „Polskie drogi do niepodległości” udały się klasy: 1
AG pod opieką ks.Piotra Zawarusa i klasa 2BG nad którą
opiekę będzie sprawowała pani profesor Joanna KwaśnyKuprynowicz. Była to Konferencja Fundacji Wiarus
poświęcona uczczeniu rocznicy 100-lecia odzyskania
niepodległości na której wykład pt. "Rywalizacja polskoczeska o Śląsk Cieszyński i postać Klemensa Matusiaka na
tym tle" wygłosił profesor BSP Pan Rafał Butor.

6.

29.10.2018
BSP

7.

30.10.2018
BSP

8.

07.11.2018
ZSEEiM

9.

11.11.2018
Miasto
Bielsko-Biała

10.

13.11.2018
BSP

Quiz- A to historia! będący jedną z kategorii
zaproponowanych w ramach międzyszkolnego konkursu
"Polska to jest wielka rzecz" organizowanego przez naszą
szkołę. Każda klasa wytypowała jedną drużynę w drodze
eliminacji klasowych.
Spośród wszystkich przedstawicieli klas biorących udział w
tym wydarzeniu największą wiedzą wykazali się uczniowie
klas : 2AN i 1 TM, którzy zajęli ex aequo pierwsze miejsce
uzyskując jednakową ilość punktów oraz klasa 3AO zajmując
drugą pozycję. Zespoły te przeszły do finału.
Finał ustny w BSP międzyszkolnego konkursu wiedzy o
Bielsku-Białej uwzględniającego tematykę niepodległościową
również w naszym regionie organizowanego pod egidą
Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej a
koordynowanego przez nauczyciel naszej szkoły profesora
Rafała Butora.
Uczniowie BSP wystąpili w Zespole Szkół Elektrycznych,
Elektronicznych i Mechanicznych z programem artystycznym
pt."Ta co nie zginęła" przygotowanym przez nauczyciela BSP
Panią Profesor Magdalenę Kasztalską.
Udział delegacji uczniów wraz z Dyrektorem Szkoły
Bogdanem Sroką i profesorem Rafałem Butorem w
uroczystościach poświęconych 100-ej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości organizowanych przez władze
naszego miasta. W dniu 11 listopada o godz. 14.00 w kościele
w Aleksandrowicach odbyła się uroczysta Msza św. w intencji
Ojczyzny, po której nastąpił przemarsz na Cmentarz Wojska
Polskiego na ul. Saperów na Osiedlu Wojska Polskiego, gdzie
odbył się Apel Poległych.
Z okazji Święta Niepodległości dla całej społeczności szkolnej
Bielskiej Szkoły Przemysłowej odbył się wykład Pana
Profesora Rafała Butora „Walki o granice II

11.

13.11.2018
Dom Kultury
„Kubiszówka”

12.

15.11.2018

13.

16.11.2018
BSP

14.

29.11.2018
BCK

15.

30.11.2018
BSP

Rzeczpospolitej”.
Udział w konkursie – Przegląd poezji i pieśni patriotycznej w
100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości organizowanym
przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Bielsku - Białej pod
egidą Miejskiego Zarządu Oświaty. Prezentacja programu
artystycznego będącego formą teatralną pt. „Rozkwitały”
według scenariusza ucznia BSP Andrzeja Handzlika z klasy
4 AO.
Wyjście uczniów BSP pod opieką Profesor J.KuprynowiczKwaśny i M.Drabek do Biblioteki Pedagogicznej na wykład
dr Kachela „Droga do niepodległości”.
Finał międzyszkolnego konkursu „Polska to jest wielka rzecz”
obejmującego cztery główne kategorie: Quiz „A to historia!”,
Sympozjum naukowe, Konkurencje artystyczno-plastyczne:
film, fotografia, moda, grafika oraz Konkurencje literackowokalne.
W ramach obchodów Święta Niepodległości wyjście siedmiu
klas do Bielskiego Centrum Kultury na koncert "Ignacy Jan
Paderewski - Ojciec Niepodległości"
Uroczysta gala połączona z wręczeniem dyplomów i nagród
dla laureatów międzyszkolnego konkursu „Polska to jest
wielka rzecz”. Głównym twórcą i organizatorem konkursu
była Pani Profesor Magdalena Drabek.

