
Dziesięciolecie Szkolnego Koła Ligii Morskiej i Rzecznej 
w IV liceum ogólnokształcącym
im. Komisji Edukacji Narodowej 



Szkolne koło Ligii Morskiej i 

Rzecznej w IV Liceum 

Ogólnokształcącym rozpoczęło 

działalność w 2003 roku. W czasie 

10 lat uczestniczyliśmy w różnego 

rodzaju przedsięwzięciach, 
zdobywając osiągnięcia na różnym 

szczeblu. Oto niektóre z nich 
umieszczone w lokalnej prasie.













Kolejno przewodniczącymi koła 

byli:



Najwięcej zawdzięczamy naszemu 
wieloletniemu opiekunowi –
Pani Profesor Janinie Kuli.





Najważniejszym odznaczeniem jakie 

zdobyła Liga Morska i Rzeczna w IV liceum 

to nagroda krzyża PRO MARI NOSTRO



Światowy zjazd Maczkowców



Podpisaliśmy także porozumienie 

ze Szkolnym Kołem Ligii Morskiej 

i Rzecznej w VIII Liceum

im. H. Chrzanowskiej, a kilka lat wcześniej

z Gimnazjum nr. 1 w Jaworzu





Braliśmy także udział w obchodach 
90-lecia Ligii Morskiej i Rzecznej:







Organizowaliśmy rozpoczęcia i zakończenia roku 

szkolnego dla wszystkich 

Szkolnych Kół Ligii Morskiej i Rzecznej okręgu 

bielskiego 











Wzięliśmy udział także w 
międzynarodowym programie 

Comenius, który w naszej szkole 

organizowała pani prof. Anna 

Handzilk 





Przywitanie gości w 
Ratuszu miejskim.



To my w Budapeszcie…



… a tutaj w Bułgarii…



… a tu w Belgii.





My również przyjęliśmy gości 
w Bielsku.



Nasi uczniowie brali udział w rejsie 

po Bałtyku



Uczestniczyliśmy w konkursie 

OWOC























Ogólnopolski 
konkurs

młodzież na morzu





















Pomagaliśmy przy zawodach wędkarskich organizowanych

Przez Szkolne koło Ligii Morskiej i Rzecznej w Jasienicy. 



Opiekunami naszych uczniów były 

pani prof. Jadwiga Hankus 

i pani prof. Agnieszka Jędrusiak-Malec











Dni

Morza

W

Międzybrodziu

2012





Nasi uczniowie wielokrotnie brali udział w warsztatach ekologicznych 

W Ochabach oraz odwiedzali wydział biologii na uniwersytecie w Krakowie.



Warsztaty Ekologiczne

były dla klasy IIa

jednym z najlepiej spędzonych 

dni w roku szkolnym.

Pod opieką

Pana Andrzeja Stąsieka

reprezentowali IV LO.



Nasi reprezentanci oprócz

podziwiania eksponatów

na trochę ruchu na

świeżym powietrzu.



Wydział biologii na 

uniwersytecie w Krakowie



Nigdy nie zapomnieliśmy o najbardziej zaangażowanych

uczniach klas III których zawsze uroczyście żegnamy





Pierniki z gmaila 















Międzynarodowe Konkursy Piosenki 
Żeglarskiej są tradycją naszego koła. 
Co roku w auli IV LO miały miejsce 

występy miłośników szant. Na scenie 
mogliśmy zobaczyć profesjonalistów i 

amatorów.

A tak prezentowali się nasi 
uczestnicy na przestrzeni lat…





































Dyrektor naszego liceum dostał specjalną nagrodę 

od protektora Marynarki Wojennej w Gdyni pana 

Mięsikowskiego



Mieliśmy także możliwość 
występowania na Bielskiej 

Starówce podczas pożegnania lata

Organizowanego przez Urząd.



Jedna z naszych uczennic wygrała 

rejs z generałem Zaruskim



Nasi uczniowie biorą też licznie udziały
w konkursach tematycznych
jedną z nagród w takim konkursie
był rejs z Gdańska do Szwecji.





W szkole organizowaliśmy też dzień wody z zadaniami 

matematycznie związanymi z wodą oraz uczestniczyliśmy 

w kursie pierwszej pomocy w Jasienicy



Gościliśmy także harcerzy



Tak oto wyglądała i 
wgląda praca Ligi 
Morskiej i Rzecznej IV 
LO im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Bielsku-
Białej.
Jest to przegląd przez 
lata, ale też zbiór 
pięknych wspomnień i 
mile spędzonych chwil.



Prezentację wykonali:

Dominika Pysz 

Tomasz Zieliński 

Monika Papla


