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Pokaz działania robota

Drzwi otwarte w LO. 
Zaprosiliśmy do szkoły uczniów 
z ziemi kłodzkiej      więcej na s.7

Organizatorki akcji

Konkurs teatrów. Sceny miłosne

Warsztaty Erasmus+

Organizatorki akcji

Szanowni
Czytelnicy, 

Zapraszam do
lektury kolejnego
numeru naszej
gazety szkolnej.
Mam nadzieję, że
każdy znajdzie w
niej dla siebie coś
ciekawego. Życzę
wszystkim miłego
czytania.
   
Dominika Malicka

Organizatorki akcji

Magda

Konkurs teatrów, Sceny miłosne

Koncert w auli ZSO

Sceny miłosne

Koncert w auli ZSO
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Żołnierze Niezłomni
Rozmowa z p. Pawłem Popielem - dyrektorem ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej o I Powiatowym Konkursie
Historycznym Żołnierze Niezłomni - Żołnierze Wyklęci
— Jakie są cele tego konkursu, taki konkurs będzie pierwszy raz, więc co Pan chciał osiągnąć?�
— To pierwszy raz i chciałbym, żeby to był konkurs cykliczny, żeby się odbywał co roku w okolicach 
1 marca, czyli Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Chcę przede wszystkim wśród Was, młodzieży,
upowszechnić wiedzę o Żołnierzach Wyklętych, o Podziemiu Niepodległościowym po II wojnie światowej, czyli
o żołnierzach, którzy walczyli z najazdem sowieckim na Polskę z komunizowaniem Polski. Temat ten jest mało
znany w historii, bo tego nawet nie było w programie nauczania. Teraz dopiero się pojawił i właśnie chciałbym,
żeby  wiedza o tych naszych bohaterach jak najszerzej trafiła do młodzieży. Jest to też nasze wielkie
dziedzictwo.
�— Dlaczego Żołnierze Wyklęci, czemu oni? Na pewnym portalu w Internecie, na wieść o tym konkursie
ktoś napisał: Zostawcie tych Żołnierzy Wyklętych! — to jest cytat — czemu ciągle oni? Czemu z całej
historii Polski teraz skupia się właśnie na Żołnierzach Wyklętych?
— To znaczy właśnie to, co powiedziałem na początku, ta wiedza jest bardzo mała. Przez to są różne opinie,
różne wypowiedzi. Tutaj musicie zwrócić uwagę na to, że w historii zawsze się posługujemy różnymi źródłami. 
Z tamtego czasu, z tamtego okresu, kiedy oni prowadzili walkę o niepodległą, prawdziwie niepodległą Polskę,
całą Polskę, bo mówimy też o terenach wschodnich, które zostały utracone przez Polskę po zajęciu przez
wojska sowieckie. Generalnie źródła powstawały po drugiej stronie, czyli najeźdźcy tworzyli źródła o swoim
przeciwniku, czyli właśnie o tych żołnierzach. Stąd więc ogromne przekłamanie, też w samej historii później z
powojennych lat, oni byli uznawani za bandytów, ich rodziny były represjonowane, właściwie całe pokolenia, bo
praktycznie do lat 90. oni nie mogli o tym mówić, bo bali się represji. 
Teraz trzeba tę historię Polski powojennej przywrócić do istnienia.

Tak jak mówię te źródła są tylko ze strony
komunistycznej, zostały pamiętniki niektórych z tych
naszych bohaterów, zostały właśnie jakieś
wspomnienia i jest ostatni moment, żeby jeszcze tę
historię uratować dla potomności.�

— Właśnie, chcielibyśmy zapytać się jeszcze 
o ten napis na plakacie reklamującym ten
konkurs:  „Nie jesteśmy bandytami”. 
�— Dokładnie, to brzmi on: „Nie jesteśmy żadną
bandą”, to jest fragment cytatu Majora Łupaszki, który
w marcu 1946 roku, takie ulotki kolportował wśród
mieszkańców tych rejonów, gdzie działała V Brygada
Wileńska i tam właśnie fragment tej ulotki: „Nie
jesteśmy żadną bandą, jesteśmy z miast i  wiosek
polskich, wydaliśmy walkę wszystkim, którzy za
ordery sowieckie i przywileje niszczą Polski naród”. 

Dlatego chciałbym pokazać, że to jednak byli polscy
patrioci, którzy byli w beznadziejnej sytuacji, bo byli
ścigani i przez NKWD i przez UB. Praktycznie nie
mając powrotu do normalnego życia, bo każdy
człowiek po zakończeniu  działań wojennych chciał
wrócić do normalnego życia. 

Natomiast oni praktycznie nie mieli szans powrotu do
normalnego życia i też nie godzili się z tą
rzeczywistością, z tym, że Polska została kolejny raz
zniewolona, że tak naprawdę rząd przywieziono nam
z Moskwy, że pół Polski zostało odebrane, pół Polski
zostało za wschodnią granicą i to razem składało się
na ich dramat. 

Tak naprawdę nie mieli właściwie szans na jakieś
zwycięstwo, nie mieli szans na to, żeby wrócić do
wolnej Polski. 

Jedyną nadzieją była wojna Związku Sowieckiego 
z Zachodem, która oczywiście nie nastąpiła. 
Natomiast do końca potrafili zachować godność, do
końca potrafili zachować honor, jak „Inka” Więc,
potrafili zachować się, jak trzeba.

W takich czasach niełatwych zachowali przynajmniej
swój honor i swoją godność. 

Hubert Hajduk
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Konkurs Historyczny w auli ZSO

Okolicznościowy plakat
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Żyliśmy w XX wieku
21 lutego br. w Muzeum Filumenistycznym, mieliśmy przyjemność obejrzeć przedpremierową wystawę
Elżbiety Mojżysz-Kobryń, Haliny Kobryń, Janina Kobryń pt. ,,Żyliśmy XX wieku” oraz przeprowadzić
rozmowę z organizatorami wystawy – Elżbietą Mojżysz-Kobryń i jej synem Januszem.
Posługując się fotografiami zrobionymi w większości przez jej ojca, ukazała nam obraz życia na
Górnym Śląsku podczas II Wojny Światowej. Opowiadała o wielu aspektach życia codziennego np. o
pracy w kopalni, o szkolnej rzeczywistości, a także o restrykcjach czasu okupacji.

-Do wystawy wybraliśmy zdjęcia, które mogą w jakimś stopniu przybliżyć wydarzenia historyczne i losy
Ślązaków. Pierwsza grupa zdjęć to fotografie z okresu II Wojny Światowej oraz z nieistniejącego dzisiaj
cmentarza żydowskiego. 

Druga grupa to zdjęcia Śląskich rodzin, których nazwiska nie znamy. Ich prezentacja ma na celu przybliżyć
atmosferę lat 30. i 40. np. pokazując zmianę ubioru kobiecego, zachodzącego w tamtym czasie. Drugi nie mniej
ważny cel, to przywrócenie i zachowanie pamięci. Będzie on realizowany podczas prezentacji na Górnym
Śląsku. Liczymy na to, że z pomocą tutejszych mieszkańców uda się zidentyfikować osoby i miejsca

Grupa trzecia, którą można było określić ,,sentymentalną”, to zdjęcia członków najbliższej rodziny. Prócz
wartości sentymentalnej i estetycznej mają też wartość historyczną – są podstawą do przedstawiania losów
Ślązaków. Większość wykonana była w formacie 6×6 cm, zdecydowaliśmy się ich nie kadrować, pozostawiając
różne interesujące detale w tle. Innym argumentem przemawiającym za takim wyborem jest to, że wiele
pozytywów wykonywano w niegdyś stykowo, bez kadrowania i użycia powiększalnika.

Grupa czwarta to zdjęcia pejzaży, miast, uroczystości
religijnych w latach 30 i 40.Są tu zdjęcia Warszawy,
Krakowa, Świerklańca, Wisły. 

Zdecydowaliśmy się także na przedstawienie biografii
i kilku zdjęć z atelier Maxa Steckla, fotografa
działającego od końca XIX wieku do lat 40 XX wieku
na Górnym Śląsku. Postać to nietuzinkowa, za swoje
zdjęcia był praktycznie corocznie nagradzany na
konkursach i wystawach. 
Wszystko wskazuje na to, że to właśnie on przekazał
zamiłowanie do fotografii swojej pracowniczce
Jadwidze Zawadzie. W tej grupie jest kilka unikalnych,
nieznanych badaczom jego twórczości zdjęć
pracowników atelier.

Wystawę otwiera kilka zdjęć z samochodami. A to
dlatego, że Jan Mojżysz całe życie pracował jako
szofer, także w czasie I wojny światowej i zapewne
dzięki temu przeżył” - powiedział nam Janusz
Kobryń.

 -Chodziliśmy do szkoły prowadzonej przez niemiecką
oświatę. Na apelu rozpoczynającym nowy rok szkolny
1939-40, była sprawdzana obecność. Polskie
nazwiska zostały zniemczone. Nie lubiłam Niemców,
więc gdy źle przeczytali moje nazwisko, nie
odezwałam się (śmiech). 

Na lekcjach mogliśmy mówić jedynie po niemiecku.
Pamiętam także jednego z nauczycieli, który zawsze
pełnił dyżur przy toaletach. Przechodząc obok niego,
musieliśmy mu ,,hailować”, w innym razie groziła kara,
dlatego z toalet wychodziliśmy przez okno, by uniknąć
ponownego okazywania szacunku dla tego
nauczyciela co było jednoznaczne z brakiem
szacunku dla Hitlera. Dalej we wspomnieniach pani
Elżbieta poruszyła temat eksmisji dokonywanych
przez Niemców.
-Mieliśmy kilka godzin na wyprowadzenie się z
naszego mieszkania w Katowicach.

Maja Maksylewicz, Karolina Stykowska,
Michał Łukawski, Jakub Karmelita
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Rozmowa licealistów z autorką wystawy (MM)
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Spotkanie z redaktor naczelną "Faktów ZSO"

Drzwi otwarte w LO
27 marca 2019 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej odbyły się drzwi otwarte,
zorganizowane przez nauczycieli i uczniów z klas drugich. Szkołę przy ulicy Sempołowskiej ponad 100
ósmoklasistów i tegorocznych absolwentów gimnazjum. Nasi goście po uroczystym powitaniu przez dyrektora i
zapoznaniu się z ofertą liceum mogli wziąć udział  w przygotowanych pokazach. Do wyboru mieli m.in.:
robotykę, doświadczenia chemiczne, fizykę medyczną, geoinformatykę czy spektakl szkolnego koła
teatralnego. Były to wyjątkowe pokazy, które zrobiły na młodzieży ogromne wrażenie i zostały odebrane bardzo
pozytywnie.Tegoroczne dni otwarte wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród potencjalnych licealistów i
liczymy na to, że spotkamy się z nimi ponownie na szkolnym dziedzińcu we wrześniu.
Natalia Pietrzak, Wiktoria Guder 
Uczniowie mieli także okazję  wzięcia udziału w quizie historycznym z wykorzystaniem pilotów.
W dwóch salach uczniowie poznali szczegóły przygotowanej dla nich oferty edukacyjnej. Opiekunowie zostali
zaproszeni do kawiarenki przygotowanej przez uczniów. W zorganizowanym na parterze punkcie
informacyjnym przygotowane były dla uczniów materiały promocyjne szkoły i program drzwi otwartych. Była też
multimedialna prezentacja działań szkoły. Uczniowie prowadzący szkolny radiowęzeł na bieżąco podawali
komunikaty o odbywających się pokazach naukowych. Zaprezentowano gazetę szkolną publikowaną na portalu
Junior Media. Każdy mógł sprawdzić się w roli modela przed obiektywem aparatu członków szkolnego klubu
fotograficznego. Dużym zaskoczeniem okazał się rewelacyjny pokaz działania robotów. W tym roku zaproszeni
uczniowie po raz pierwszy mogli samodzielnie zwiedzać szkołę w towarzystwie przewodników – uczniów z
klasy 2 B pełniących dyżur samorządowy.
Wiktoria Szymańska, Anna Gościańska 

(em)
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W punkcie informacyjnym

W szkolnym radiowęźle
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Pokazy doświadczeń z fizyki (dm)
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Sesja fotograficzna

Sesja fotograficzna z dyrektorem szkoły
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Warsztaty z programu Erasmus+

Klasa I A w czasie warsztatów Erasmus +

Warsztaty uczniów klas
pierwszych naszego LO 
w ramach programu
Erasmus +
prowadził m.in. Artur Wywigacz 
z Fundacji Wspierania Edukacji i Rozwoju
"Innowatorium"

4.04 br. mieliśmy przyjemność uczestniczyć 
w warsztatach z panem, który przyjechał do nas aż z
Warszawy. 

Warsztaty dotyczyły sposobów negocjowania.
Graliśmy również w grę wymyśloną przez
prowadzącego i jego kolegę. Gra nazywała się ,,Invest
in..." i polegała na tym, aby stworzyć dobrze
rozwijające się miasto. Mieliśmy zwrócić uwagę na
zadowolenie społeczne, atrakcyjność, wpływ na
środowisko i infrastrukturę oraz wybrać najlepsze
działalności, które wybudujemy. 

 Martyna Nowotarska
(em)

(em)



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 2 04/2019 | Strona 12  
www.juniormedia.plFakty ZSO

Zajęcia twórczości własnej w LO
W tym roku szkolnym grupa uczniów uzdolnionych
literacko spotyka się systematycznie na zajęciach
rozwijających umiejętności pisarskie. Powstały już
pierwsze opowiadania, których motywem przewodnim
był trup.Widocznie motyw kryminalny wciąż jest
atrakcyjny. Zajęcia prowadzi  p.D.Sip -Podlewska.
-Na zajęciach pisaliśmy po jednym akapicie, nie
konsultując się ze sobą. Ja na przykład musiałem
dokończyć opowiadanie o strasznych głosach w tle 
i kocie na parapecie.-Docelowo zajęcia mają
doprowadzić do powstania tomiku opowiadań, 
do spotkań z pisarzami i poetami oraz głębszego
poznania kultury.
-Poznajemy sposoby konstruowania narratora,
bohatera, miejsca i czasu akcji. Poznajemy konwencje
literackie.
-W ramach zajęć staraliśmy się opisać różne rzeczy
wszystkimi zmysłami. Jak opisać smak lub zapach
ciszy? To właśnie było jednym z tematów naszych
zajęć. Zajęcia są realizowane ze środków EFS w
ramach projektu "Od pierwszoklasisty do licealisty".
Adrian Krawczyk

W twórczych nastrojach

O czym pisać?

dsp

dsp
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Przedstawienie konkursowe. Walentynki "Orfeusz i Eurydyka"

Sceny miłosne. " Romeo i Julia"
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Organizatorki akcji w szkole

Nie bądź sknera, kup pampera - akcja charytatywna
w ZSO
Dobro zawsze wraca
   W obecnych czasach utarło się przekonanie, że młodzi ludzie są pozbawieni empatii i nie interesują się losem
innych. Większość osób twierdzi, że dzisiejsza młodzież, w porównaniu do tej sprzed kilkunastu lat, znacznie
mniej angażuje się w pomoc innym i nie widzi więcej poza czubkiem własnego nosa. W rzeczywistości jednak,
nie przechodzą obojętnie obok tego, co dzieje się na świecie.
   Media społecznościowe, które dotychczas pełniły funkcje czysto rozrywkowe, stały się narzędziem do
promowania działalności charytatywnych. Ich, często nastoletni, użytkownicy chwalą się działaniami, jakie
podejmują, aby pomóc potrzebującym, a w swoich postach zachęcają swoich obserwatorów do zrobienia tego
samego. Nawołują tym samym swoich rówieśników do refleksji, które często stają się bodźcem popychającym
ich do czynnego udziału w różnego rodzaju akcjach.
   Przykładami takiej pomocy przez naszych uczniów jest między innymi udział w akcjach, takich jak ,,Góra
Grosza”, której celem jest pomoc dzieciom wychowującym się poza swoją rodziną czy ,,Pogotowie Świętego
Mikołaja”, dzięki której dzieci z ubogich rodzin mogły nacieszyć się prezentami. Aktualnie największą
popularnością w naszej szkole cieszy się akcja zainicjowana przez uczennice klasy 2 liceum – Agnieszkę
Chruściak, Dominikę Alinkiewicz i Weronikę Adamów, organizowana przez Hospicjum dla Dzieci Dolnego
Śląska pt. ,,Nie bądż sknera, kup pampera”. Uczniowie przynoszą w ramach zbiórki produkty pielęgnacyjne, 
higieniczne i pampersy. Bystrzyckie ZSO bierze udział w tym przedsięwzięciu już drugi raz.
  W przyszłości na pewno odbędą się kolejne edycje. Serdecznie zapraszamy do indywidualnego wsparcia
owego hospicjum oraz czynnego udziału w innych przedsięwzięciach niosących pomoc potrzebującym.
Pamiętajmy, dobro zawsze wraca.

Wiktoria Szymańska, Natalia Pietrzak

oc
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Niesamowity koncert uczniów klasy śpiewu Szkoły
Muzycznej II stopnia w auli ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej

Najsłynniejsze arie operowe w
wykonaniu utalentowanej młodzieży

Zaproszenie do
Szkoły Muzycznej

5 kwietnia br. 
uczniowie ZSO
usłyszeli m.in.
arię Cherubina.
Występy
rozpoczęła
Magdalena
Dołgoszyja.
Następnie
wystąpili:
Wiktoria
Włosowicz,
Marcelina
Staniów,
Barbara
Mościcka, 

Julita Ziółko,
które śpiewały
głosem
sopranowym, 
a barytonem
zachwycił Julian
Iwański.
Artystom
akompaniował
na fortepianie
pan Rafał
Żurakowski.

Koncert był
jednocześnie
promocją
Szkoły
Muzycznej 
II stopnia 
w Bystrzycy
Kłodzkiej i miał
zachęcić
młodzież do
zapisania się 
i spróbowania
swoich sił 
na castingu.
Zachęcali do
klasy śpiewu,

która jest
prowadzona
przez panią
Grażynę
Wachowską- 
Szubę i pana
Rafała
Żurakowskiego.
Nie trzeba mieć
wcześniejszego
przygotowania
muzycznego. 
Wiktoria 
Capaja

Śpiewa Magdalena Dołgoszyja

Dyr. SM II st. T.Piotrowski

oc
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Duet "Kwiatów" z opery Lakme

Wspaniała widownia ZSO

oc

oc


	Żołnierze Niezłomni
	Żyliśmy w XX wieku
	Warsztaty uczniów klas pierwszych naszego LO
	w ramach programu Erasmus +
	Nie bądź sknera, kup pampera - akcja charytatywna w ZSO

