BSP dla Niepodległej w roku
szkolnym 2019/2020

Działania w Bielskiej Szkole Przemysłowej na rzecz wychowanie do wartości
przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Lp. Data i miejsce
1.

23-26.08.2019
Bielskie Centrum
Kultury

2.

28.08.2019
Śląski Urząd
Wojewódzki w
Katowicach

Działania
Reprezentowanie Polski w światowym konkursie
WorldSkills 2019 w Kazaniu w Rosji przez absolwentkę
szkoły technikum technologii odzieży Agnieszkę
Marynowską w konkursie umiejętności zawodowych.
Uczennicy towarzyszyła nauczycielka BSP mgr Ewa
Fodczuk, która przygotowywała Agnieszkę do konkursu a
jednocześnie jest jedynym polskim specjalistą posiadającym
stosowne uprawnienia eksperckie dające jej możliwość
reprezentowania Polski jako juror w branży modowej w tym
konkursie.
Kształtowanie postaw obywatelskich poprzez udział w dniu
28.08.2019 roku w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego ucznia klasy IVTG Kamila Lorka w Śląskim
Okrągłym Stole Edukacyjnym jako jednego z pięciu uczniów
szkół średnich. Nauczyciele, rodzice, dyrektorzy,
związkowcy, organizacje pozarządowe, pracodawcy,
uczniowie rozmawiali z Ministrem Edukacji Narodowej

Dariuszem Piontkowskim, śląską kurator oświaty Urszulą
Bauer wraz z wojewodą Jarosławem Wieczorkiem o polskiej
szkole, jak ją postrzegają, co w niej zmienić, na co zwrócić
szczególną uwagę.
3.

20-21.09.2019
Bielsko-Biała,
Międzybrodzie
Bialskie,
Czechowice Dziedzice

Udział uczniów BSP w Akcji „Kromka chleba dla sąsiada”zbiórka produktów żywnościowych w sklepach sieci
Biedronka i przekazanie ich ludziom potrzebującym. Akcja
ta miała na celu wsparcie starszych osób w przeżywaniu
codzienności oraz uwrażliwienie społeczeństwa a szczególnie
młodzieży na ich los.

4.

26-28.09.2019
Gdynia

Uczeń Bielskiej szkoły Przemysłowej – Kamil Lorek z klasy
4TG wziął udział w konkursie filmowym „Młodzi dla
Historii” w ramach XI Festiwalu Filmowego Niepokorni,
Niezłomni, Wyklęci objętym honorowym patronatem
Ministra Edukacji Narodowej. Film ten znalazł się w
pierwszej piątce najwyżej ocenionych ekranizacji. Kamil jest
autorem filmu pt. „Janina Pancerz – Wojna i Życie”.

5.

07.10.2019
Bielskie Centrum
Kultury

Wyjście sześciu klas ( 1AG,1BG,1OM,1TE,2TM,3TM) na
koncert „Stanisław Moniuszko w dwusetną rocznicę
urodzin”

6.

09.10.2019
BSP

Wybory do Samorządu Szkolnego po uprzedniej kampanii
wyborczej. W głosowaniu mogli wziąć udział wszyscy
przedstawiciele społeczności szkolnej. W wyniku wyborów
został powołany nowy Samorząd Uczniowski w szkole.

7.

29.10.2019
BSP

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.

8.

9.

29-30.10.2019
Warszawa

Dwudniowa wycieczka historyczno-patriotyczna uczniów
naszej szkoły do Warszawy zorganizowana przez Panią
Profesor Magdalenę Kasztalską- podróż do historycznej
Warszawy, szlakiem zabytków jak i pomników martyrologii
i bohaterstwa narodu polskiego.
05.11.2019
Uczniowie klasy 2BG pod opieką Profesor M.Kasztalskiej
Teatr Banialuka w udali się do Teatru Banialuka na
Bielsku-Białej
dziewięćdziesięciominutowe przedstawienie „Ballady i
romanse” gdzie w barwny i ciekawy sposób aktorzy
bielskiego teatru przybliżyli uczniom najbardziej znane i
cenione ballady naszego wieszcza narodowego Adama
Mickiewicza.

10.

07,08.11.2019
BSP

11.

07.11.2019
Dom Kultury
„Kubiszówka”

12.

08.11.2019
Stary Rynek w
Bielsku-Białej

13.

11.11.2019
Miasto
Bielsko-Biała

Z okazji Święta Niepodległości dla całej społeczności
szkolnej Bielskiej Szkoły Przemysłowej odbyły się wykłady
Pana Profesora Rafała Butora „Śląsk Cieszyński w latach
1918-1919”.
Pan Profesor Stanisław Pięta zorganizował wystawę
tematyczną nawiązującą do Święta Niepodległości – prace
uczniowskie zostały zaprezentowane na sztalugach na
korytarzu szkolnym BSP.
Udział klasy 2AG pod opieką prof.J.Rojkowskiego i R.Dzidy
w wykładzie dr Grzegorza Wnętrzaka z Akademii Sztuki
Wojennej w Warszawie w ramach obchodów 75 rocznicy
Operacji „Ostra Brama”, która była częścią plany „Burza”,
dużej operacji wojskowej Polskiego Państwa Podziemnego.
Sympozjum zorganizowała Fundacja Wiarus wraz z
Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Oddział
w Bielsku-Białej.

Udział klasy 1 Analityk pod opieką Pani profesor Teresy
Pieńkowskiej w uroczystości „Narodowe Śpiewanie „
imprezie już cyklicznej organizowanej na terenie miasta
przez KTK pod patronatem MZO.
Udział delegacji uczniów wraz z Dyrektorem Szkoły
Bogdanem Sroką i profesorem Stanisławem Piętą w
uroczystościach poświęconych 100-ej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości organizowanych przez władze
naszego miasta. W dniu 11 listopada o godz. 15.30 w
kościele w Aleksandrowicach odbyła się uroczysta Msza św.
w intencji Ojczyzny, a wcześniej o godzinie 14.00 na

14.

15.11.2019
BSP

Cmentarz Wojska Polskiego na ul. Saperów na Osiedlu
Wojska Polskiego odbył się Apel Poległych.
W dniu 15 listopada 2019 roku odbył się po raz pierwszy w
naszej szkole wieczór poetycki pt. „A Oni wciąż do nas
mówią”. Zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, rodzice i
uczniowie mieli okazję usłyszeć poezję największych polskich
wieszczów i poetów, która przeplatała się ze śpiewem
wokalnym. Spotkaniem tym pokazano, że młodzi ludzieuczniowie BSP pamiętają o ich twórczości, która na
przestrzeni trzech wieków kształtowała świadomość
narodową i wpajała ważne postawy patriotyczne i życiowe.

