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WYMIANA POLSKO - HISZPAŃSKA
EG

Od 7.09. do 14.09.2017 gościliśmy z rewizytą koleżanki i kolegów z
hiszpańskiej szkoły w Jaen w Andaluzji. Na tę wizytę czekaliśmy od

maja. Goście mieszkali w naszych domach. Przygotowaliśmy dla nich
ciekawy program pozwalający poznać nasz region. Na trasie wojaży

znalazły się takie ważne dla naszej historii miejsca, jak: Kraków,
Oświęcim, Wadowice, Częstochowa i Węgierska Górka. Podczas
wycieczki Pętlą Beskidzką goście poznali życie i zwyczaje górali
beskidzkich. Był też czas na lekcje w naszej szkole oraz naukę

poloneza. Na koniec wizyty odbyło się wspólne ognisko, podczas
którego każda grupa śpiewała swoje piosenki. Hitem popisów było

flamenco brawurowo odtańczone przez jedną z Hiszpanek i don Antonio
– opiekuna grupy. Do zobaczenia w przyszłym roku!
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NASZE WSPOMNIENIA

Przyjazd Hiszpanów do Polski wspominam bardzo
dobrze. Gościłam w domu Isabelitę, bardzo miłą,

przyjazną i zawsze uśmiechniętą koleżankę. Weekend
spędziłyśmy z Wiktorią R. i jej hiszpańskimi

współlokatorami. Wybraliśmy się na Dębowiec i
skorzystaliśmy z parku linowego. Isa bardzo bała się

wysokości, ale dała radę i przeszła cały tor. Następnie
jeździliśmy na torze saneczkowym i wspólnie zjedliśmy

obiad. Reszta dnia była równie udana. Cieszę się, że
miałam okazję spędzić weekend w tak świetnym

towarzystwie!
                                                                       Mary Jóźwiak

Podczas wymiany polsko-hiszpańskiej gościłam u
siebie w domu bardzo miłą i nieśmiałą Elenę oraz
przebojowego i zawsze uśmiechniętego Alex'a.

Spędziliśmy wspólnie cały tydzień. Zwiedziliśmy Śląsk,
chodziliśmy do szkoły a w wolnym czasie graliśmy w
gry planszowe w domu oraz dużo spacerowaliśmy po
górach, odwiedzaliśmy sklepy i restauracje. Hiszpanie

byli zachwyceni, a ja starałam się, aby zobaczyli w
Polsce jak najwięcej i poznali naszą kulturę.

                                                                  Wiktoria Rusin
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Lekcja historii w Zamku książąt
Sułkowskich, Pomnik Lutra i

Bielski Syjon

zamek

W roku 2017 mija 500 lat od wystąpienia Marcina Lutra, które zapoczątkowało reformację. Z
tego powodu Muzeum Historyczne przygotowało okolicznościową wystawę „Pod znakiem
róży nad Białą” oraz szczególny program edukacyjny, w którym mieliśmy szczęście wziąć
udział.  Podczas zajęć poznaliśmy historię reformacji oraz dzieje bielskich protestantów. W
drugiej części warsztatów weszliśmy w rolę urzędników protestanckich i z wielką dbałością
i cierpliwością pisaliśmy dokument gęsim piórem. Po warsztatach udaliśmy się pod pomnik

Marcina Lutra, który znajduje się w centrum tzw. Bielskiego Syjonu, w sąsiedztwie
ewangelickiego Kościoła Zbawiciela. 
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Oświęcim

Oświęcim

We wrześniu udaliśmy się do Muzeum Auschwitz-Birkenau. Obóz zagłady to miejsce
szokujące. Choć przed wizytą dużo o nim słyszałam i wiedziałam, co mnie czeka, to jednak
pobyt tam wstrząsnął mną. Ogrom cierpień, strach, głód, tęsknota za bliskimi – to wszystko
było udziałem więźniów. Ciężko spoglądałam na rzeczy, które po nich pozostały. Smutne
twarze patrzyły na mnie ze zdjęć… Bestialskie znęcanie się oraz zorganizowana zagłada
przerosły moje wyobrażenia. Największe wrażenie wywarły na mnie komory gazowe. Gdy
myślałam o tych przerażonych ludziach umierających w cierpieniach, chciało mi się płakać.
Nigdy nie zrozumiem, jak można było wyrządzić coś tak  okrutnego drugiemu człowiekowi…   
                                                                                                                                    Sara Stekla
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DZIEŃ NAUCZYCIELA

akademia

13 października świętowaliśmy
Dzień Edukacji Narodowej. Z tej
okazji gimnazjalne koło teatralne

przedstawiło humorystyczny skecz
pt. "Marzenia do spełnienia, czyli
sfrustrowana nauczycielka". Złota

rybka nie mogła sprostać
marzeniom nauczycielki - nie

spodobało jej się bogactwo, ani
przystojny i wysportowany

mężczyzna. Ostatecznie dochodzi
do wniosku, że jej największym
szczęściem w życiu jest bycie

nauczycielką. Miłym akcentem było
wystąpienie Lindy, uczennicy klasy

II gimnazjum, która zaśpiewała
piękną piosenkę, dedykując ją
nauczycielom. Na zakończenie
akademii wystąpiła Pani i Pan
Dyrektor, składając wszystkim

nauczycielom życzenia.     
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DZIEŃ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH
szkoła szkoła

szkoła

24 października obchodziliśmy już po raz trzeci w historii naszej szkoły DZIEŃ JĘZYKÓW
EUROPEJSKICH. Klasy przygotowały plakaty przedstawiające symbole oraz ciekawostki

kulturowo – językowe wybranego kraju europejskiego. Klasie VII przypadły Niemcy, II gim. –
Hiszpania i III gim. Wielka Brytania. Następnie odbyły się warsztaty językowe. Zagadki,

rebusy, ciekawostki, łamańce językowe – to tylko garstka tego, co przygotowali dla uczniów
nauczyciele. Następnie była część wokalno-muzyczna i na zakończenie degustacja

przyniesionych przez uczniów tradycyjnych, europejskich potraw. Wszystko było pyszne! 
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