1990 - 2015
25-lecie Liceum Ogólnokształcącego
Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Czas mija, wiele się zmienia...
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Zebrania
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A trwa. Tworzą ją ludzie pełni oddania
Uczniowie przychodzą, uczą się i odchodzą, ale SZKOŁ
i wszyscy pozostali pracownicy, codziennie
i zaangażowania. Wspaniali pedagodzy – nauczyciele
już swoją pracę zawodową, pozostają
zostawiają tu cząstkę siebie. Jeśli nawet zakończyli
wielu absolwentów.
w naszej pamięci. Dzięki nim „REJ” jest ukochaną szkołą
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1990 rok
1 września
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Rok 1989
wiosna – obrady „okrągłego stołu”
7 kwietnia – ustawa „Prawo o stowarzyszeniach”
17 maja – „Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania”
Oto wydarzenia, które pozwoliły grupie kilkunastu osób związanych ze środowiskiem ewangelickim w Bielsku-Białej
marzyć o utworzeniu pierwszego na Podbeskidziu prywatnego liceum. Za cel nadrzędny Założyciele postawili
kształcenie i wychowywanie światłego człowieka w oparciu o zasady
etyki chrześcijańskiej.
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ć!
Dziś możemy świętowa
um Ogólnokształcącego Towarzystwa
Obchodzimy 25-lecie działalności Lice
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z bardzo licznymi sukcesami na wiel
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Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie.
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128 uczniów wyłonionych
w drodze egzaminu spośród
193 kandydatów
5 klas pierwszych
3 klasy drugie
27 nauczycieli
Czesne – 350 tysięcy
złotych.
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Dzień Chłopaka

Przyp. Salomona 15,22
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Nie mogę nikogo nauczyć czegokolwiek. Mogę jedynie
sprowokować do myślenia. Sokrates
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Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary
daru Chrystusowego. Dlatego mówi
Pismo... I On ustanowił jednych apostołami, innych
prorokami, innych ewangelistami, innych
pasterzami i nauczycielami. Ef. 4,7;11

Dzień Nauczyciela
Święto KEN
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16 X 1989 r.
Sąd Wojewódzki
w Bielsku-Białej
zarejestrował
Towarzystwo Szkolne
im. M. Reja.
Przewodniczącym
zostaje
mgr Witold Kubik,
a
wiceprzewodniczącym
mgr inż. Henryk Sikora.
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Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok.
Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jk 3,1–2
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Wszystkich Świętych
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Narodowe Święto
Niepodległości

Rejowcy i Rejanki – to MY!
Według ludzi z zewnątrz: jesteśmy uzależnieni od telef
onów komórkowych, nie korzystamy ze
środków publicznego transportu, Rejanka woli nie
zjeść śniadania niż wyjść z domu bez makijażu.
Ale my, tak jak ci normalni: wyglądamy jak przeciętni
ludzie, mamy podobne problemy jak
uczniowie innych szkół, mamy dużo nauki i takie same
przedmioty w szkole.
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Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie, lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie.
Zazdroszczą nam tego, że:
go
• mamy możliwości komfortowe
uczenia się,
ży,
• jesteśmy elitą bielskiej młodzie
ieli,
• mamy wyrozumiałych nauczyc
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wyposażonego,
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Śmieją się z nas, bo:
• mamy beznadziejnie
zorganizowane dyskoteki,
ody
• uczniowie mają lepsze samoch
niż nauczyciele,
• mamy zakaz noszenia dreadów
i kolczyków w innych częściach ciała
niż uszy,
• nie mamy automatu z zimnymi
napojami,
k
• nie mamy jeszcze lotniska obo
szkoły,
o
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• na każdym kroku
przez kamery,
• mamy zabytkowy autobus,
się
• nie mamy możliwości schowania
w tłumie (mamy tylko po 16 osób
w klasie).

M. Rej

Otwarcie nowego skrzydła budynku szkoły, w którym
znalazły się: biblioteka, czytelnia, 4 pracownie,
siłownia, szatnia oraz pokoje gościnne.
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XI 2009 r.

Paweł Rachel, uczeń Liceum, uczestniczył
w XVIII Mistrzostwach Świata
w Łamigłówkach, które odbyły się w Antalyi
w Turcji, i zajął tam indywidualnie
57. miejsce na 100 uczestników. Paweł był
jednym z najmłodszych zawodników i zyskał
drugi wynik wśród reprezentantów Polski.

Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy
założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj
baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt
nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym
jest Jezus Chrystus.... Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym
fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze. 1 Korynt. 3,10-11 i 14
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Boże Narodzenie

Anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam
radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest
Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie
Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Łuk. 2, 10-12
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Dzień św. Mikołaja

6

Nd

7 Pn
8 Wt
9 Śr
10 Cz
11 Pt
12 So

13

Nd

14 Pn
15 Wt

16
17
18
19

Szkolne wieczory wigilijne
Wymarzone prezenty
świąteczne nauczycieli

Kto więc umie dobrze czynić, a nie
czyni, dopuszcza się grzechu. Jak. 4,17

Święta tuż-tuż, więc i gazetka
świąteczna w nastroju jak
drzewko bożonarodzeniowe.
Postanowiliśmy też włączyć
w tworzenie naszego pisma
szanowne grono pedagogiczne.
Parę dni temu przepytałyśmy
kilku nauczycieli. Pytanie
brzmiało: Co pan/pani chce
znaleźć pod choinką?
Odpowiedzi były różne, jedni
potraktowali to bardzo poważnie,
inni bawili się w metafory. Zresztą
zobaczcie sami...
prof. Więzik: Chciałabym dostać
dobry słownik francusko-francuski.
prof. Macudziński: Mógłby to
być prezent przemyślany, który
ktoś dałby mi „od serca”.
prof. Smycz: Tytuły laureatów dla
uczniów startujących w konkursie
przedmiotowym z fizyki.
prof. Pytel: Sprzęt do pływania,
czepek, okulary itd.
prof. Widz: 42-calowa plazma...
prof. Różycka: Chciałabym
dostać mieszkanie.
prof. Saletnik: Opóźniacz czasu,
albo czasopodwajacz (polecamy
zestaw Plusa ;-))
prof. Marczyński: Milion dolarów
(to i tak skromnie, biorąc pod
uwagę że funt lepiej stoi...)
prof. Toma: Dobrą książkę...
prof. Gut: Bilet do Nowej Zelandii
(czyżby powstawała kolejna część
„Władcy Pierścieni”?)
Redakcja życzy naszym belfrom
spełnienia wszystkich marzeń,
tych większych i tych małych!
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Wigilia szkolna

Zimowa przerwa
świąteczna

Wigilia Bożego
Narodzenia

Boże Narodzenie

Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia,
sam będzie pokrzepiony. Przyp. Salomona 11,25
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Nowy Rok
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na wszystkie sprawy pod niebem. czas
Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina
w, bo też, że człowiek je i pije, i cieszy się
płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsó
dar Boży. Przyp. Salomona 3,1;4;13
szczęściem przy całym swym trudzie – to wszystko
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INSTRUKTAŻ KROKÓW
POLONEZA
Próby poloneza zakończone.
Pani Instruktor biegała, skakała,
demonstrowała – krótko mówiąc –
dwoiła się i troiła, by wpoić w nas
zasady tegoż tańca. Jeżeli jednak nie
każdemu udało się pojąć, co właściwie
Pani Instruktor miała na myśli, „Rejskie
Życie" spieszy z pomocą. Ten instruktaż
jest ostatnią deską ratunku i każdy
tegoroczny maturzysta powinien się
z nim niezwłocznie zapoznać. Zacznijmy
tradycyjnie od początku:
1. POSTAWA
plecy – proste;
ręce – lewa ręka partnerki spoczywa na
prawej ręce partnera;
lewa ręka partnera opiera się na lewym
biodrze partnera;
prawa ręka partnerki zwisa sobie w dół.
Ręce powinny być swobodne i sztywne
zarazem (cokolwiek to oznacza).
2. MIMIKA TWARZY
partnerzy patrzą sobie w oczy i przed
siebie, partnerka z wdziękiem uśmiecha
się do partnera (swojego!), partner
powinien zachować twarz pokerzysty.
3. KROKI
Najpierw następuje wyrzut
nogi zewnętrznej w przód na raz.
Równocześnie kolano nogi wewnętrznej
ugina się w dół. Na dwa, prawa noga
partnera z pary nr 1 powinna znaleźć się
tam, gdzie znajdowała się lewa noga
partnerki z pary nr 1 na raz. Na trzy,
wyrzucamy w przód tę nogę, której do
tej pory nie wyrzucaliśmy. Powyższe
czynności powtarzać aż do wyciszenia
muzyki.
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Dzień Babci

Dzień Dziadka

Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowa
niu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza
ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotow
uje swój pokarm, w żniwa zgromadza
swoją żywność. Leniwcze! Jak długo będziesz leżał,
kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze
trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze troch
ę założyć ręce, aby odpocząć. Tak
zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek, jak
mąż zbrojny. Przyp. Salomona 6, 6–11

Koniec I półrocza
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Za 100 dni
matura, więc...
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Tłusty Czwartek
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FERIE!
ustronne i odpocznijcie
I rzekł im: Wy sami idźcie na osobność, na miejsce
wielu, tak iż nie mieli
nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili było
nawet czasu, żeby się posilić. Mar. 6,31
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UWAGA!
INFEKCJE!

Walentynki

Ferie zimowe
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1997 rok – sukcesy narciarskie
Oto rozmowa z Kazimierzem Machalicą,
człowiekiem sukcesu. Dla ułatwienia dodajemy,
że to kierowca naszego autobusu. Czy to lato, czy
zima, powódź, czy halny, bez względu na wzgląd
prezentujemy wywiad z człowiekiem, dzięki
któremu mamy w szkole WF! W ciągu zaledwie
10/15 minut dowozi nas na halę Bratków, w
soboty na basen, na narty, wszędzie!
Dzień Dobry! Jak się Panu u nas, w Reju jeździ?
Nie narzekam. Praca jak każda inna. Za to mi
przecież płacą!
Czy lubi Pan jazdę z dziećmi i młodzieżą?
Do wszystkiego można się przyzwyczaić.
Zdaje się, że ma pan wprawę w kręceniu
kółkiem. Czy jeździł Pan już wcześniej?
Tak, przez 10 lat taksówką, tutaj, w Bielsku.
Czyli ma pan też prawo jazdy kategorii B?
Ha! Nie tylko. Mam prawo jazdy wszystkich
kategorii.
To świetnie. A na traktor?!
Na traktor też.
Uff: dobrze, że traktorem do szkoły nie
jeździmy. Jak daleko zajechał już Pan tym
autobusem?
Cóż, całkiem, całkiem. Byłem w Warszawie, we
Wrocławiu, w Krakowie. A najdalej to Licheń i
Grudziądz.
A za granicą?
Gdzie tam! Takim autobusem bałbym się z kraju
wyjechać. Jeszcze by się gdzieś rozleciał...
Zima za oknem. Czy jeździ pan na zimowych
oponach?
Nie. A po co? Serio: są za drogie. Wystarczy zimą
zdjąć nogę z gazu i jechać ostrożniej: od razu
bezpieczniej!
Czy miał Pan w ciągu całej swej kariery choć
jeden wypadek?
Nie nigdy, ani jednego.
A więc, mamy szczęście jeździć z bardzo
dobrym kierowcą. Oby tak dalej!
Wywiad z XII 1999 r. – „Rejskie życie”

Bo nawet jeżeli ktoś staje do zapasów,
nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy
prawidłowo. 2 Tym. 2,5
Patrycja Polak zajmuje 3 miejsce w supergigancie podczas
III Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw Polski
Juniorów w sportach zimowych „Beskidy ‘97”.
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Grzesiek Jękot zdobył na MŚJ ISF (International Snowboard Federati
on) w Finlandii,
miejscowość Ruka, srebro w slalomie równoległym i brąz w kombinacji,
a Wojtek Pająk
w innej grupie wiekowej także brąz w kombinacji.

U.S.S. Autosan*
*Uniwersalna Szkolna Superbryka to pancerny wóz
bojowy zakładów odzieżowych Bielkon, dynamiczny,
nowoczesny, służy Wam co dnia. Szanujcie go, to może
jeszcze drugie 12 lat wytrzyma.
Kilka razy w tygodniu jedzie ze
średnią prędkością 24 km/godz do
oddalonej o 4 km hali sportowej na
ul. Bratków!

Prędkość maksymalna:
110 km/godz – do końca nie
wiadomo po jakiej stromiźnie!
Droga hamowania
– nieograniczona!

Bajery
radioodtwarzacz,
stereofoniczne głośniki, dwa
szyberdachy(!), poduszki
powietrzne (jeżeli ktoś akurat
przewozi pościel!), ręcznie
otwierane okna, jarzeniówki,
bagażnik pod sufitem,
a także ręcznie robione
firanki!
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Dzień Kobiet

Międzynarodowe doświadczenia
Gdzie wyjeżdżamy, kogo gościmy?

Rotterdam, Oegstgeest, Gouda, Amsterdam (Holandia), Heidelberg, Westerstede, Wolfsburg,
Bad Zwischenahn (Niemcy), Sopron (Węgry), Olten (Szwajcaria), Privas (Francja), Soro (Dania),
Mścisław (Białoruś), Hasselt (Belgia), Silute (Litwa), Kyritz (Niemcy), Soverato, Mediolan (Włochy),
Bierdiańsk (Ukraina)
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ballada o wymianie
Ach, wymiana – trudna sprawa,
strachem wszystkich nas napawa.
Jak to będzie, co nas czeka,
gdy przyjedzie gość z daleka?
Czy to będzie z klasą chłopak,
czy dziewczyna niewysoka?
Jak zapytać o śniadanie,
O wrażenia i zwiedzanie?
Tych tysiące niewiadomych
uczyniło z nas szalonych.
Gdy niedziela przyszła wkrótce,
po bardzo wczesnej pobudce,
rzut ostatni do słownika,
z głowy słówek rząd umyka.
Trema straszna zżera nas,
a na dworzec przecież czas.
Pękła wnet strachu bariera,
była miła atmosfera
I z uśmiechem, i radością
witaliśmy naszych gości.
Czas nieubłaganie płynął –
dzień wydawał się godziną.
Nie marnując ani chwili
wszyscy świetnie się bawili.
Wszystko już zaplanowane– Bielsko, Kraków, Zakopane.
Wagonikiem na Szyndzielnię,
piechotą na Klimczok dzielnie.
Pamięta nas też Wieliczka,
Morskie Oko, konie, bryczka...
W KFC małe co-nieco,
piękne chwile szybko lecą.
By nie było aż tak miło,
kilka lekcji się odbyło.
Cenny czas szybko uciekał,
pociąg na peronie czekał.
Pożegnaliśmy przyjaciół,
nie obyło się bez płaczu.
Prawie każdy łzę uronił.
Teraz my jedziemy do nich!
Ada Dziopak kl. 2b

Niedziela Palmowa

Konferencja RP

Wielokulturowość i wielowyznaniowość
Bielska-Białej
Projekt, który był cenną inicjatywą, uczył tolerancji dla innych kultur i wyznań.
Liczba osób, które skorzystały z różnych form zajęć, świadczy o zainteresowaniu
historią miasta i tematyką żydowską.

Zebrania z rodzicami
klas III LO

Wiosenna przerwa
świąteczna

Wielkanoc

„W kręgu kultury islamu” – wars
ztaty prowadzone
przez Stowarzyszenie ARABIA.pl
w ramach działań
naszej szkoły w Sieci Szkół Stow
arzyszonych
UNESCO. Uczniowie poznawali histo
rię,
obyczajowość, religię, bogactwo
i zróżnicowanie
kulturowe krajów arabskich i muz
ułmańskich.

Wszystkiego doświadczajcie, co dobre tego się trzymajcie!
Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. 1 Tes. 5,21-22
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Już nigdy nie będziemy uczniami!
ali. Słyszeliście o wytrwałości Joba
Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrw
wielce litościwy i miłosierny jest Pan.
i ogladaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo

Jak. 5, 11

Nd

11 Pn
12 Wt
13 Śr
14 Cz
15 Pt

16 SO

Abiturienci
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Egzamin gimnazjalny
– przedmioty
humanistyczne
Egzamin gimnazjalny
– przedmioty mat.-przyr.

Egzamin gimnazjalny
– języki obce
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Zakończenie roku
szkolnego
klas maturalnych
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Święto Pracy

Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych

Święto Konstytucji
3 Maja

MATURY!

Egzaminy maturalne
od 4-24 maja

Wniebowstąpienie
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y jesteś,
Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewn
wiedząc od kogoś się tego nauczył. 2 Tym. 3,14
Zesłanie
Ducha Świętego

Odkryć – Dostrzec – Zatrzymać
Kiedy w czerwcu 1997 roku przystępowaliśmy
w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa
Szkolnego im. Mikołaja Reja do organizacji
konkursu poświęconego problematyce „małych
ojczyzn”, nie przypuszczaliśmy, że inicjatywa,
zrazu podjęta na skalę jednej szkoły, zostanie
podchwycona przez tylu uczniów i nauczycieli
z całego województwa. Nadesłano około 50 prac
plastycznych, 2 przyrodnicze i 19 opracowań
humanistycznych. Ich autorami okazali się
zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak
i młodzież z techników, szkół zawodowych oraz
licealiści.
Widać było w konkursowych rysunkach, grafikach,
akwarelach umiejętność uważnego patrzenia
na najbliższy sobie krajobraz, umiejętność
dostrzeżenia „niezwykłego w zwykłym”. Lektura
prac przyrodniczych, historycznych, reportaży
i szkolnej gazety redagowanej cieszyńską gwarą
dawała nie tylko dowody wiedzy ich autorów, ale
przede wszystkim wielkiej wrażliwości. Jurorom
podobała się dociekliwość w tropieniu śladów
przeszłości, w znajdowaniu anegdot z minionego
świata, troskliwe zapisywanie wspomnień
starszego pokolenia, śledzenie archiwów.

Pierwsza matura – 1993 rok

Zebrania z rodzicami
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1997 rok

Liceum zdobywa I miejsce w Obchodach
Dni Bielska-Białej i otrzymuje nagrodę – Fiata 126p!
Boże Ciało
Dzień Matki

Dzień wolny od zajęć
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Każda mozolna praca przynosi zysk, lecz puste słowa
powodują tylko straty. Przyp. Salomona 14,23
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Dzień Dziecka
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,
Mądrość roztropnego to poznanie właściwej drogi
lecz głupota głupców zawodzi. Przyp. Salomona 14,8

Festiwale nauki, talentów,
umiejętności i osiągnięć
pozaszkolnych uczniów.
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„REJ” w liczbach
1433 absolwentów
32 laureatów olimpiad przedmiotowych
95 finalistów olimpiad przedmiotowych
Rekordowe osiągnięcia szkoły
w olimpiadach przedmiotowych:

rok 2009 – 5 laureatów i 7 finalistów
rok 2010 – 4 laureatów i 8 finalistów
rok 2002 – 2 laureatów i 8 finalistów
rok 2003 – 2 laureatów i 6 finalistów
rok 2005 – 2 laureatów i 6 finalistów
rok 2008 – 2 laureatów i 6 finalistów

152 uczniów
10 oddziałów
38 nauczycieli
500 zł czesne

Paweł Rachel
• laureat i finalista Olimpiady
Przedsiębiorczości
• laureat II stopnia Śląskiego Konkursu
Matematycznego
• laureat XI miejsca VII
Od lewej: Paweł Rachel, Piotr Byrski,
Międzynarodowych Mistrzostw Polski
Barłomiej Dziedzic
w Grach Matematycznych i Logicznych
• 12. miejsce w V Pucharze Polski
piady
w Rozwiązywaniu Łamigłówek
Bartłomiej Dziedzic – laureat Olim
Logicznych
Wiedzy Ekonomicznej
• wynik bardzo dobry w konkursie
matematycznym Kangur
Piotr Byrski – reprezentant naszego
liceum zdobywa
brązowy medal drużynowo podczas
IX National Geographic
World Championship 2009, Mexico
City.

International Young Physicists
Tournament to turniej fizyczny
ju.
organizowany co roku w innym kra
go
całe
z
stw
pań
21
iał
udz
ło
bra
cji
W zawodach w Chorwa
o
zeg
nas
z
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r Laszcz
świata. Reprezentanci Polski: Piot
brązowy medal!
byli
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V
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z
liceum ora
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Dzień Ojca
Dzień wolny od zajęć

Zakończenie roku
szkolnego

WAKACJE!

Dominika Michalska (druga od lewej),
reprezentantka Polski w Międzynarodowym
Konkursie National Geographic World
Championship (USA, 2007 r.) wraz z drużyną
uzyskała IV miejsce.

Katarzyna Kot (trzecia od lewej), laureatka
I lokaty Olimpiady Geograficznej oraz
II miejsca w Międzynarodowej Olimpiadzie
Geograficznej w RPA w 2002 roku wraz
z reprezentacją Polski.

16 Cz
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Piotr Byrski jest także:
• trzykrotnym laureatem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
• dwukrotnym laureatem Olimpiady Przedsiębiorczości,
• dwukrotnym laureatem Olimpiady Geograficznej,
• laureatem Olimpiady Chemicznej,
• dwukrotnym finalistą Olimpiady Nautologicznej
oraz finalistą olimpiad: matematycznej, geograficznej,
chemicznej i wiedzy ekonomicznej,
• laureatem konkursu matematycznego Kangur,
• stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci
oraz stypendystą MEN.
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Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: ziemia jest
pełna dóbr Twoich. Psalm 104,24
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Mit o „Rejskim Życiu” na 15-lecie szkoły
Na początku był Chaos –
nieporządek, niepracowitość,
niesystematyczność. Aż dziw bierze,
że wszystko to skondensowane
i zamknięte było w jednej istocie
– w uczniu. Próbowano walczyć
z nieposkromionymi żywiołami
duszy tejże istoty, jednak
bezskutecznie… Do momentu
utworzenia w dniu 25 września
1989 r. Liceum Towarzystwa
Szkolnego im. Mikołaja Reja...
Wtedy też nakazano Nieładowi
uczęszczać do niej, aby zapobiec
katastrofalnym skutkom nieuctwa.
I stało się zgodnie z wolą
Dyrekcji, Profesorowie miażdżyli
nieukształtowane umysły ogromem
wiedzy i rozważań, tak, iż po
pewnym czasie zapanowano nad
Chaosem. Wszystko nabrało
ładu. l gdy lata tak sobie płynęły,
uczniowie nagle uświadomili sobie,
że nic nie trwa wiecznie, że wszystko,
oprócz początku, ma także swój
koniec - podlega stopniowemu
odchodzeniu w przeszłość
i niepamięć, potocznie zwanemu
przemijaniem. Nie wszyscy się tym
przejęli, lecz niektórych ogarnął
strach przed zapomnieniem
i kończącą się rolą w niewielkiej
szkolnej społeczności. Zebrali
się i uchwalili powołanie pisma,
które miało na celu pozostawienie
choćby niewielkiego śladu w
głowach nauczycielskich, by po
otrzymaniu świadectw ukończenia
szkoły uczniowie całkiem z nich
nie odeszli, lecz od czasu do czasu
zostali przywołani krótkim choćby
wspomnieniem. Wtedy właśnie
powstało „Rejskie Życie”, gazeta
szkolna, w której comiesięczne
wydawanie wkładało mnóstwo
pracy i wysiłku wielu ludzi…
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A NIECHAJ LICEOWIE
WŻDY POSTRONNI ZNAJĄ,
IŻ REJOWCY NIE GĘSI,
IŻ GAZETĘ MAJĄ.

„Wielosłonik”
– gazetka szkolna
z

1990 roku

W trosce o rozwój kulturalny ukochanych koleżanek i kolegów, pod wpływem usilnych nalegań
naszego przyjaciela MIKOŁAJA REJA z Nagłowic postanowiliśmy: BĘDZIE GAZETA. Postaramy
się przekazywać na bieżąco, co ciekawego i zabawnego dzieje się w murach naszego liceum.
Informować o postępach naukowych wybitnych osobistości szkoły i świata, ośmieszać i ironizować
wszystko, co będzie takiego zabiegu wymagało, umożliwić Wam prezentację własnych utworów
i prób literackich. Znajdzie się miejsce na prozę, poezję, historię, matematykę, no i oczywiście kącik
muzyczny. (…) Jednocześnie chcemy prosić o wyrozumiałość i pobłażliwość dla naszych błędów,
ale przecież nie jesteśmy dziennikarzami przez duże DZ ( jeszcze!). Ze swojej strony możemy Was
tylko zachęcić do przeczytania „WIELOSŁONIKA” i obiecać, że naszym głównym przykazaniem
będzie „Nie nudź bliźniego swego”.

1998 rok

Rekordowa liczba uczniów wzięła udział
w spływie Czarną Hańczą pod opieką pani prof.
Danuty Jurczyk – 42 osoby wraz z opiekunami.

Grupa uczniów z naszej szkoły
wraz z prof. Kowalikiem wzięła
udział w warsztatach projektu
„Społeczeństwo Obywatelskie
w obiektywie"na wyspie Wolin.
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OBOZY, WYCIECZKI, RAJDY..
.

...integracyjne, konne, wędr
owne, górskie, językowe,
sportowe, kajakowe, row
erowe, żeglarskie, narciarsk
ie...
Czy są jeszcze inne możliw
ości?...
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Jest co wspominać!
W jego ręku są głębokości ziemi i jego są szczyty gór. Jego jest morze i On je uczynił,
i suchy ląd ręce jego ukształtowały. PS. 95, 4-5
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Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny
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Wspomnienie pierogów ruskich
ze szkolnej stołówki.

Codziennie przez naszą szkolną
stołówkę przewijają się tłumy
uczniów, czyli nas, obładowanych
stertami kanapek , przeżu
wających i przełykających coś.
Zgodnie z przeprowadzoną
przez nas ankietą, najlepszym
przysmakiem okazały się PIEROGI
RUSKIE. Dnia wspaniałego, kiedy
goszczą one na naszych stołach,
można spotkać wielu osobników
pędzących z zapałem na stołówkę
z okrzykiem: „Dzisiaj ruskie! Trzeba
szybko, bo inni mi zjedzą!”. Obawy
te nie są bezpodstawne, ponieważ
sępów czyhających na cudze
pierogi z widelcem – nigdy nie
brakuje. Redakcji „Rejskiego Życia”
udało się zdobyć przepis na ów
specjał, niezwłocznie się więc nim
z wami dzielimy.

PIEROGI RUSKIE PANI MARYSI I PANI IWONKI
SKŁADNIKI:
l kg ziemniaków,
l kg białego sera (musi być świeżutki,
bo inaczej z farszu nici),
20 dkg cebulki,
PRZYGOTOWANIE
l0 dkg słoninki, (oczywiście
odpowiednio tłustej),
Ziemniaczki obieramy ze skórki,
gotujemy starając się nie
pieprz, sól i inne ogniste
przypalić, a następnie mielimy
przyprawy (do wyboru,
je przez maszynkę. Tego samego
do koloru)
dokonujemy z serem, integru
CIASTO:
jąc go harmonijnie z masą
1/2 kg mąki, l jajko, woda
ziemniaczaną. Zważywszy na
fakt, że praca to przyjemność,
krojąc słoninkę i cebulkę w kostkę
wskazane jest podśpiewywanie
mezosopranem. Wyżej
wymienione ingrediencje (słonina,
cebula) przysmażamy na patelni
( uwaga: stopień przypalenia jest
odwrotnie proporcjonalny do
stopnia uzyskanego aromatu).
Doskonałego mariażu elementów
farszu dopełniają przyprawy.
Ze sztuką robienia ciasta na
pierogi trzeba się niestety urodzić,
a że redakcji "R.Ż" nie zostało to
najwyraźniej dane, liczymy, że
Nasi Szanowni Czytelnicy będą
próbować. Żywiąc tę szczerą
nadzieję ŻYCZYMY WSZYSTKIM
SMACZNEGO !!!
PRZEPIS PRZYGOTOWAŁY:
Gaba, Sabina i Karolina
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IX 1994 roku.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Czesne zostaje
podniesione do kwoty

1  500  000 zł !

Wracamy do szkoły!
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Zebranie z rodzicami

to pokaże przez dobre
Czy jest między wami ktoś madry i rozumny? Niech
nością i mądrością. Jak. 3,13
postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagod
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Czyż nie jest tu przyjemnie?

Cz
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Witajcie w REJU*

18

*nie mylić z Rajem!

RAJ – prawdziwy raj, raj na ziemi, Eden, Arkadia, kraina
szczęśliwości, ziemia obiecana, Eldorado, kraj złotodajny,
mlekiem i miodem płynący, ogród rozkoszy, ogród Edenu,
wieczna szczęśliwość, synonim nieba, piękne, urocze,
rozkoszne, szczęśliwe…PO PROSTU JAK W RAJU! A jak jest
w Reju? OCENICIE SAMI!
BRAMA DO RAJU – zob. Florencja (Baptysterium).
BRAMA DO REJA – ZOB. Frycza Modrzewskiego 12 B.-B.
(bynajmniej nie Baptysterium).
RAJ – częsta nazwa miejscowa w Polsce i Czechach, powstała
prawdopodobnie z eufemistycznej zamiany poprzedniej
nazwy Piekło, gdy zapomniano już jej pierwotnego znaczenia:
smoła.
REJ – rzadka nazwa miejscowa w Bielsku-Białej, powstała
z pewnością z zamiany poprzedniej nazwy Piekło…
RAJ – właściwie Paradiso, zob. „Boska komedia” Dantego.
REJ – zob. Dramat (p. dyr. Rosowskiej).
RAJ DUSZNY – pierwsza drukowana książka polska, zbiór
modlitw w tł. Biernata z Lublina (z jęz. łac.) wyd. w 1513
w oficynie Floriana Unglera.
REJ DUSZNY – zbiór modlitw, obowiązkowa lektura każdego,
kto wchodzi w szeregi rejskich uczniów (jest o co się modlić)…
RAJSKI PTAK – rodzina ptaków z rzędu wróblowatych, licząca
przeszło 40 gatunków (ptaków o długości od 14 do 100 cm)
zamieszkujących dziewicze lasy Nowej Gwinei.
REJSKI PTASZEK – rodzina ptaszków z rzędu uczniowatych,
licząca 4 gatunki (I, II, III, IV klasa – ostatnio również
gimnazjum). Gatunki te (ptaszków mierzących śr. od 150
do 190 cm wzrostu, choć zdarzają się okazy odbiegające od
normy) zamieszkują B.-B. i okolice.
RAJ ZIEMSKI – miejsce idealnego piękna, spokoju i
nieśmiertelności, w którego istnienie wierzono powszechnie
w średniowieczu. Niekiedy identyfikowano go z biblijnym
Edenem i umiejscawiano na Bliskim Wschodzie, częściej
jednak uważano, że znajduje się w dalekowschodniej Azji.
Co „Rej” ma wspólnego z Rajem? Dwie litery. Wg mnie raj
znajduje się za górami, za lasami, za dziewięcioma rzekami,
na końcu świata, gdzie pieprz rośnie i 10 000 mil podwodnej
żeglugi od Modrzewskiego 12.
MIŁEJ NAUKI!
Skorzystano ze „Słownika mitów i tradycji kultury”
Władysława Kopalińskiego.
Natalia Węgrzynek

Nd

19 Pn
20 Wt
21 Śr
22 Cz
23 Pt
24 SO

25
Konferencja RP

Nd

26 Pn
27 Wt
28 Śr
29 Cz
30 Pt

6
1
0
2
|
ik
n
r
ie
z
d
ź
a
p
1

2

Prof.: Nie udawaj idioty.
Uczeń (zdziwiony): Wcale nie udaję!

Prof..: Fizyka bez zadań jest jak
zupa bez soli. W znaczeniu...
jesteście solą tej ziemi.
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Prof.: ...traktujcie matematykę jako
odpoczynek przed innymi ważnymi
przedmiotami – na przykład PO.

9

Prof..: Bo dostaniesz pałę!
Uczeń: No cóż, skoro pan nalega!...

Prof.: Zapalcie swiatło, może
wtedy zobaczycie, jakie głupoty
wygadujecie.

Zasłyszane na lekcji
Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie.
Prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was,
są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. 1 Tes. 5,11-13

Dzień Nauczyciela
Święto KEN
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Portret nauczyciela
Wzorując się na
kwestionariuszu
Prousta stworzyliśmy
własny zestaw
– krótkie pytania –
krótkie odpowiedzi,
dzięki którym najlepiej
poznacie postać
każdego nauczyciela. Od tej chwili rejowskie
belfry – bez żadnych tajemnic!

Pani dyr. Renata Rosowska

Fragmenty wywiadu opublikowanego w “Rejskim
Życiu” nr 1 / IX 1999

Jeden z filmów nakręconych
w ramach zajęć koła fotograficznofilmowego prowadzonego przez
prof. Krzysztofa Tusiewicza
– „Homo bielscus” zdobywa
nagrodę w konkursie „Spotkania
Filmowe Młodych Europejczyków”
organizowanym pod patronatem
Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej.
Film zrealizowali: Maja Choma,
Martyna Jąder, Natalia Szafran,
Maciej Kulig, Kalina Kalarus, Jana
Węglarz i Michał Łuka.

Prof.
chudo... takich jak ja się często nie
widywało.
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2002 rok

Moje motto życiowe:
pracować tak, żeby inni z mojej pracy byli
zadowoleni.
Główna cecha mojego charakteru:
obowiązkowość.
Cechy, których szukam u ludzi:
szczerość, odpowiedzialność za to,
co się robi.
Co cenię najbardziej u przyjaciół:
prawdomówność.
Moja główna wada:
czasami się lenię.
Moja zaleta:
pracowitość do -entej potęgi.
Prof. : Prowadzicie życ
Szczęście dla mnie to:
ie podziemne. Po
lekcji języka polskiego
u wa
przede wszystkim spokój, zdrowie
jakbym pracowała w kop s czuję się
alni. Nawet ręce
i powodzenie w tym, co robię.
mam brudne i pot mi się
z twarzy leje.
Marzenie moich lat dziecinnych:
być nauczycielem
Prof. Toma: Czy ty umiałbyś się, na
Czego najbardziej się boję:
przykład, obronić przed chmarą wilków
że coś mi się nie uda.
lub niedźwiedziem? Uczeń (po cichu):
Mój sposób na stres:
Ja nie, ale pan na pewno tak.
stres towarzyszy mi praktycznie 24h na
dobę i jakoś tak się z tym pogodziłam, że
Uczennica: A pan Rabiej
mówił,
żyję ze stresem i nie mam sposobu na to,
że jestem inteligentna
i sobie
żeby go wyeliminować, bo w tej pracy nie
poradzę!
da się tego zrobić.
Prof. Gut: Ja zostanę prz
y tym,
że sobie poradzisz.
Uczeń powinien być:
pracowity, mieć określony cel, powinien być
otwarty na drugiego człowieka.
Toma: W średniowieczu było
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W BIBLIOTECE
Uczeń: Chciałbym „Zdążyć
przed Panem Bogiem”.
Ksiądz: Nie zdążysz.
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GEOREJ

– nietypowa formuła
poznawania nauk geograficznych
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Wszystkich Świętych
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Narodowe
Święto Niepodległości
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13

Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają.
Dzieło jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość jego trwa na wieki.

Ps. 111,2-3

Konferencja RP

Zebrania z rodzicami

So
Nd

14 Pn
15 Wt

GEOREJ
Spragnieni przygód uczniowie i ich wspaniali nauczyciele:
prof. Marek Wójtowicz i Marcin Gut działali w GEOREJ-u, aby
promować szeroko rozumiane zainteresowanie światem.
Na konto tego koła geograficznego możemy zapisać:
• liczne spotkania z naukowcami
i podróżnikami, wykłady i prelekcje dla
naszych uczniów,
• wycieczki po sudeckich, bieszczadzkich
i beskidzkich szlakach, wyprawy
w Karpaty rumuńskie i na Islandię,
• organizację olimpiad geograficznych
(trzykrotnie zawody okręgowe,
zawody centralne i europejskie
– CERIGEO 2009),
• ale przede wszystkim nasi
uczniowie uwielbiają zakuwać
do licznych konkursów i olimpiad
przedmiotowych: licealiści zdobyli
około 50 tytułów laureatów i
finalistów Olimpiady Geograficznej,
Olimpiady Nautologicznej, Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej i Olimpiady
Przedsiębiorczości. Najlepsi
reprezentowali Polskę w konkursach
międzynarodowych.
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Dzień św. Mikołaja

Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby
dać świadectwo
prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu
mego.
Ew. Jana 18:37b
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Kolejny rok za nami...

Cz

Nd
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16 Pt
17 SO

„Nauka”
Nauczali mnie mnóstwa mądrości,
Logarytmów, wzorów formułek,
Z kwadracików, trójkącików i kółek
Nauczali mnie – nieskończoności.

18

Rozprawiali o cudach przyrody,
Poznawałem różne tajemnice:
W jednym szkiełku – życie w kropli wody,
W drugim zaś – kanały na księżycu.
Mam tej wiedzy zapas nieskończony:
2∏r, H2SO4,
Jabłka, lampy Crookesy, Newtony,
Azot, wodór, zmiany atmosfery...

Wigilia szkolna

Zimowa przerwa
świąteczna

Wiem o kuli napełnionej lodem,
O bursztynie, gdy się go pociera,
Wiem, że ciało zanurzone w wodzie
Traci tyle, ile ... et cethera.

Wigilia
Bożego Narodzenia

Ach, wiem jeszcze, że na drugiej półkuli
Słońce świeci, gdy u nas jest ciemno.
Różne rzeczy do głowy mi wkuli,
Tumanili nauką daremną.

Boże Narodzenie

I nic nie wiem, i nic nie rozumiem,
I wciąż wierzę biednymi zmysłami,
Że ci ludzie na drugiej półkuli
Muszą chodzić do góry nogami.
I do dziś mam taką szkolną trwogę.
Bóg mnie wyrwie, a stanę bez słowa.
Panie Boże – odpowiadać nie mogę,
Ja – wymawiam się, mnie boli głowa.
Trudna lekcja, nie mogłem od razu,
Lecz nauczę się, po pewnym czasie.
Proszę, zostaw mnie na drugie życie,
Jak na drugi rok w tej samej klasie.
J. Tuwim

Takie choinki powstają na kółku
chemicznym pod okiem prof.
Franciszka Rothkegela.
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145 urodziny budynku szkoły
Budynek naszej szkoły powstał w 1870 r. jako bursa
dla studentów a jego oficjalna nazwa brzmiała:
Alumneum im. Pawła E. Lauerbacha.

Mamy wielką nadzieję, że zdołamy
w najbliższym czasie zadbać o jego
„kondycję fizyczną” i wymienimy okna.

Zmieniamy się!

Szkolny ogródek.

Po wymianie drzwi do sal na korytarze zagląda Słońce.

Zagospodarowaliśmy teren przy szkole tak,
by uczniowie mogli korzystać z odpoczynku
na świeżym powietrzu.

Darowizny można wpłacać na konto Liceum:

ING Bank Śląski SA 95 1050 1070 1000 0001 0004 0419

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
w Bielsku-Białej

Po pierwszej klasie liceum
uczniowie indywidualnie ustalają
swój profil kształcenia.

Realizujemy przedmioty
rozszerzone i języki obce
w większym wymiarze
niż wymagany przez MEN.

Jesteśmy
w centrum
miasta.
Nauczamy
w kilkuosobowych
grupach językowych
i kilkunastoosobowych
klasach.
Szczegóły
dot. rekrutacji:

Wyjeżdżamy
na międzynarodowe
wymiany.

www.rejbb.pl

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300, Bielsko-Biała
tel. 033 812 42 56 wew. 111, fax: 033 815 11 09 • e-mail:  szkoly@rejbb.pl
Materiały wykorzystane w publikacji pochodzą ze zbiorów archiwalnych szkoły oraz ze źródeł prywatnych.
Teksty zaczerpnięto ze szkolnych gazetek uczniowskich.
Wersety z Pisma Świętego cytowane są wg Biblii Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego.
Wybór materiałów i korekta: Dorota Feodorów, Lucyna Zięba i Adam Macudziński.
Zdjęcia: mat. arch., Janusz Mazurkiewicz.
Druk: Augustana Bielsko-Biała, 2015 r.

