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DZIEDZICTWO PRZODKÓW                  

ORAZ BUDOWANIE PRZYSZŁOŚCI 
  

  Nasza szkoła powstała w 1917 r. w trakcie walk odrodzeniowych. Zaangażowanie 

w sprawę narodową było widoczne od początku istnienia szkoły, czego symbolem 

stało się przyjęcie za patrona Gimnazjum bohatera powstania     

kościuszkowskiego Bartosza Głowackiego. Uczniowie i nauczyciele z Bartosza nie 

tylko aktywnie uczestniczyli 

w uroczystościach patriotycznych, 

ale przede wszystkim swoją pracą 

tworzyli nową generację 

inteligencji dla odrodzonego 

państwa polskiego. W czasie 

zagrożenia ojczyzny, a szczególnie 

podczas wojny 1920 roku, 

wspomagali wojsko polskie, 

utworzyli Straż Obywatelską, 

pełnili służbę w ochronie dróg 

i kolei, byli kurierami i gońcami. Zaangażowanie to zostało docenione przez 

marszałka Józefa Piłsudskiego, który gościł w szkole 20 marca 1921 r. Świadomość 

zagrożeń dla państwa polskiego powodowała, że młodzież w kolejnych latach 

przygotowywała się do służby ojczyźnie podczas zajęć przysposobienia wojskowego, 

ćwiczeń wojskowych harcerzy czy też w 

akcjach społecznych, jak np. zbiórka funduszy 

na zakup karabinu maszynowego dla wojska 

polskiego w 1939 roku. Po wybuchu wojny 

gmach szkoły służył jako szpital wojskowy, 

w którym pomocniczo pracowali nasi 

harcerze. Podczas okupacji ostatni 

przedwojenny dyrektor szkoły, Józef Rybicki, 

stworzył na terenie Tomaszowa Służbę 

Zwycięstwu Polski. Wielu nauczycieli 

i absolwentów szkoły uczestniczyło  w ruchu 

oporu, zaś młodzież uczęszczała na zajęcia 

tajnego nauczania. Po wyzwoleniu mimo 

trudności materialnych wznowiono naukę w Gimnazjum i Liceum. Szkoły nie 

ominęły zawieruchy polityczne czasów stalinowskich, jednak zawsze był w niej 

widoczny duch patriotyzmu. Wyrazem tego był żywiołowy zryw  w tworzeniu 

„Solidarności” oraz poparcie dla odbudowy demokratycznego państwa polskiego.  



PODNOSIMY PRESTIŻ SZKOŁY 
 

 Wiekowa tradycja motywuje nas do ciągłego 

podnoszenia pozycji szkoły w środowisku lokalnym i 

troski o jej wizerunek w regionie i kraju. Dowodem tego 

jest szereg działań i ich efektów służących realizacji 

tych ambicji: 
 

 wielokrotne zdobycie odznaczenia „Srebrnej Tarczy” 

i „Brązowej terczy" w prestiżowym rankingu 

Perspektyw oceniającym wyniki na egzaminie 

maturalnym oraz w olimpiadach przedmiotowych, 

znajdując się tym samym w grupie 500 najlepszych 

szkół średnich w Polsce. 
 

 zdawalność matur w przedziale od 95% do 100%, 

wysoki wskaźnik EWD (edukacyjnej wartości dodanej) 
 

 wysokie wyniki matur wobec kraju, OKE 

i województwa  
 

 regularnie wypracowywane nowe certyfikaty,  np.: 

Szkoła Innowacji (w roku 2020, 2019, 2018, 2017, 

2016, 2014, 2013), Lubelska Szkoła z Życiem, Szkoła 

Sukcesu, Szkoła z Klasą, Nauczyciel z Klasą, i inne  
 

 akademicki profil kształcenia – współpraca   

z uczelniami – warsztaty, konferencje, pokazy, zajęcia 

laboratoryjne, klasy uniwersyteckie z dodatkowymi 

zajęciami z matematyki  
 

 wymiana młodzieży ze szkołami we Freudenstadt 

w Niemczech i Kalsdorfie w Austrii,  
 

 Uznane zasługi dydaktyczne: w 2017 roku szkoła 

została odznaczona Medalem Pamiątkowym 

Województwa Lubelskiego oraz Medalem za Zasługi 

dla Tomaszowa Lubelskiego im. Tomasza Zamojskiego 

Założyciela Miasta.  

  



BARTOSZ BYŁ I JEST KUŹNIĄ           

CHARAKTERÓW  
  Od początku istnienia szkoła była 

miejscem budowania więzi, 

kształtowania osobowości. Sprzyjały 

temu działające organizacje młodzieżowe, 

w tym harcerstwo. Młodzież uczyła się 

współpracy także na licznych        

wycieczkach.  

 

 

 Dziś szkoła powiela te  dobre wzory. 

Wyjazdy  klasowe mają    zarówno postać 

wycieczek   rekreacyjnych, jak również 

edukacyjnych (np. do Instytutu Fizyki 

PAN, na lekcje muzealne). Naszą chlubą 

stał się udział uczniów w licznych akcjach   

charytatywnych, w tym  w zainicjowanej 

przez szkołę  Paczce Marzeń czy licytacji na 

rzecz domu dziecka. Samorząd Uczniowski 

organizuje w szkole wiele imprez takich, 

jak Andrzejki lub Mikołajki. 

BARTOSZ już w latach dwudziestych zasłynął 

z troski o rozwój fizyczny i sportowy uczniów, czego  

dowodem były organizowane sekcje sportowe  

działające w szkole, np.: piłki nożnej, czy 

zorganizowana wycieczka rowerowa wokół II 

Rzeczpospolitej. 

 

 

Świetne warunki na obiektach 
sportowych i zaangażowanie  szkolnych 
trenerów w czasach współczesnych owocują 
wieloma sukcesami. Szkoła może poszczycić 
się osiągnięciami sportowymi na poziomie 
województwa i kraju oraz uczniami z tytułami 
mistrzowskimi Europy i świata m.in. w 
zapasach, karate, wrotkarstwie, 
w siatkówce, lekkoatletyce i innych 
dyscyplinach sportowych. Szkoła realizuje 
program „Pierwsze kroki na nartach”,  
w ramach którego, uczniowie wyjeżdżają na 
zgrupowania w miesiącach zimowych. 

 W naszej nowoczesnej hali sportowej i na boiskach Orlik odbywają się zarówno 
zajęcia szkolne, jak również organizowane są prestiżowe zawody o zasięgu  europejskim. 
Szkoła wspiera rozwój sportu w regionie poprzez udostępnianie hali dla całej społeczności 
lokalnej. 



STWARZAMY UCZNIOM MOŻLIWOŚCI 

SZEROKIEGO ROZWOJU 

BARTOSZ otwiera przed uczniami 

perspektywy rozwoju — działają kółka 

przedmiotowe, koła zainteresowań (np.: 

fotograficzne, filmowe), realizuje się 

projekty rozwijające wiedzę matematyczno-

przyrodniczą, umiejętności językowe 

i artystyczne. Szkoła nawiązała współpracę  

naukową z UMCS w Lublinie, a wynikiem 

tej współpracy  są utworzone klasy 

uniwersytecie oraz z innymi uczelniami, 

np. Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. 

 

Bartosz XXI wieku pozostaje 

wierny tradycjom. Przez lata działały w  

szkole sekcje: kabaretowa, recytatorska, 

wydawano szkolną gazetkę 

wykorzystując talenty dziennikarskie. 

Obecnie na lekcjach korzystamy 

z nowoczesnych technologii, wszystkie 

sale lekcyjne są wyposażone w 

komputery podłączone światłowodem do 

internetu oraz tablice i projektory 

multimedialne. Szkoła zawarła umowę 

z    firmą Google na korzystanie 

z oprogramowania edukacyjnego. 

Talenty muzyczne rozwija zespół The One, 

który uświetnia uroczystości szkolne    

i powiatowe. Pasje naukowe skutkują laureatami 

olimpiad na poziomie centralnym m.in. 

Olimpiady Historycznej, Chemicznej, Olimpiady 

Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 

Olimpiady Słowa, Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego, Ogólnopolskiego Dyktanda „Słowik”. 

Nasi uczniowie triumfują w konkursach 

fotograficznych i plastycznych. 

Posiadamy własny, zielony kampus 

o powierzchni kilku hektarów, wzorowany na 

najlepszych elitarnych szkołach brytyjskich oraz 

francuskich. Nauka odbywa się w odnowionym 

i doskonale wyposażonym budynku historycznym 

z 1929 roku. Obowiązkowe lekcje odbywają się 

w godzinach od 800 do 1515. Na terenie szkoły 

znajduje się stołówka oraz sklepik szkolny. 

Corocznie uczniowie z najlepszymi wynikami 

otrzymują Stypendia Starosty i finansowane 

z programu „Lubelskie i wspiera uzdolnionych". 



Czy wiesz, że: 

 Wszyscy uczniowie i nauczyciele w Bartoszu mają założone szkolne konta pocztowe, 

z których korzystamy przy zdalnym nauczanie na platformie G-Suite, w aplikacji Classroom. 
 

 Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego ma swoją stronę na wikipedii. 
 

 Projektantem budynku szkoły był prof. Witold Minkiewicz, powojenny odnowiciel Wawelu. 
 

 Koncepcja Zakładu Naukowego w Tomaszowie Lubelskim 

(tak w okresie międzywojennym nazywano Bartosza) 

zakładała utworzenie wzorowego ośrodka naukowo-

wychowawczego z własnym kampusem, na wzór 

najlepszych, zagranicznych szkół nowego typu, takich jak 

francuska École des Roches, czy angielska Abbotsholme 

School 
 

 Wynik pierwszej matury zdawanej w Bartoszu został 

upamiętniony w Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni 

dla Stanów Zjednoczonych z 1926 roku i znajduje się 

obecnie w Bibliotece Kongresu USA. 
 

 Przedwojenna działalność uczniowska, tzw. „Bratnia 

Pomoc" w Bartoszu była stawiana za wzór w kraju i za 

granicą. Opisywały ją gazety polskie, a nawet tygodnik 

w Harbinie (Chiny). 
 

 W okresie międzywojennym gazeta „Strzelec" zamieściła 

reklamę szkoły, jako „Szkoły sanatoryjnej", za którą rósł 

„las szpilkowy" 
 

 Uczniowie przedwojennego Bartosza zbudowali szybowiec, 

który był początkowo testowany przed szkołą, a następnie 

na Białej Górze. 

 

Oferta edukacyjna (rozszerzenia klas) na rok szkolny 2021/2022 

   Kl. Rozszerzenia 
Przedmioty 

punktowane 
przy rekrutacji 

Ukierunkowanie klasy Przygotowanie do studiów 

1a 

1. język angielski  
2. matematyka 
3. fizyka 
Dodatkowe zajęcia 
z matematyki 

1. język polski 
2. matematyka 
3. fizyka 
4. język obcy 

klasa uniwersytecka 
i politechniczna 

 

wszystkie kierunki 
politechniczne, matematyka, 
informatyka i fizyka 
uniwersytecka, rachunkowość 
i finanse, studia ekonomiczne  

1b 
1. biologia 
2. chemia 
 

1. język polski  
2. matematyka 
3. biologia 
4. chemia 

medyczna 

wszystkie kierunki na 
akademiach 
i uniwersytetach 
medycznych 

1c 

1. język polski  
2. język angielski 
3. historia 
Zwiększona liczba godzin 
drugiego język obcego 

1. język polski  
2. matematyka 
3. historia 
4. język obcy 
    

klasa psychologiczno -
lingwistyczna  

prawo i administracja, 
lingwistyka, filologie, 
studia humanistyczne, 
bezpieczeństwo publiczne. 
administracja 

1d 
1. język angielski 
2. geografia 
3. wos 

1. język polski 
2. matematyka 
3. geografia 
4. wos lub język obcy 

klasa europejska 
 

logistyka, transport, 

administracja, 

geologia, gospodarka 

przestrzenna, rekreacja 

i turystyka 
 

1e 
 1. język angielski  
  2.matematyka  
 3. geografia 

1. język polski   
2. matematyka    
3. geografia  
4. język angielski  

ekonomiczno - 
politechniczna 

Kierunki politechniczne, 
studia ekonomiczne i 
wojskowe,  geodezja, 
logistyka,  transport,  
geologia, gospodarka 
przestrzenna 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_Roches
https://en.wikipedia.org/wiki/Abbotsholme_School
https://en.wikipedia.org/wiki/Abbotsholme_School

