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Dzień Dziecka w SP nr 1. Włączyli
się licealiści, głównie z klasy II A

Obchody święta
miasta   s. 5 i 6

,,My dla Kacpra'' Koncert charytatywny 
w ZSO. Wspieramy leczenie chłopca

Wolontariuszki z II A

Heribert Wolf

Aleksandra
Wichrowska
i Weronika
Daszkiewicz
z kl. II A LO
chętnie pomogły 
w organizacji
koncertu
charytatywnego
dla 11-letniego
ucznia. 

Zbierały fundusze
na leczenie
chłopca.
Jak powiedziały,
angażują się w
takie akcje, bo
warto pomagać.

30.06. br. w SP nr 1 uczniowie świetnie bawili się, obchodząc
Dzień Dziecka. Były zabawy i kiermasze organizowane przez
uczniów z kl. II A, kawiarenka, grill, ciasto, malowanie twarzy
i robienie zdjęć.

Obchody 700 lecia
nadania praw
miejskich Bystrzycy
Kłodzkiej.
ZSO aktywnie
włączył się do
organizacji
przyjęcia dawnych
mieszkańców
miasta ze
Stowarzyszenia.

MGOK wsparł
akcję
nauczycieli 
i uczniów SP
nr 1 
w Bystrzycy
Kłodzkiej.

Sukcesy sportowe
naszych
lekkoatletek.
Przy wsparciu
nauczycielek
wychowania
fizycznego drużyna
wróciła 
z sukcesami.
Więcej na s. 8

Dla zainteresowanych grami komputerowymi nie lada gratka - 
Turniej w ZSP.
Pierwszy konkurs za nami.
Organizatorzy zapowiadają rangę powiatową w przyszłym roku
szkolnym.
Więcej na s.10
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List redaktor naczelnej
Szanowni Czytelnicy, 
w 4. numerze naszej gazetki dowiecie się, jak wielkie
serce ma nasza szkoła. Znajdziecie artykuł 
i zdjęcia opowiadające o działalności charytatywnej
naszych uczniów. Ponadto dowiecie się, jak można
pomóc naszemu koledze Kacprowi. 
Odbywały się również działania o tematyce naukowej.
Jednym z nich był wyjazd naszych uczniów na
warsztaty w SWPS we Wrocławiu. Podczas
warsztatów nauczyli się pracy dziennikarza m.in.
pracy z kamerą oraz tego, jak w naszych czasach
działają social media. Odbywały się również eventy
sportowe, w których oczywiście nasza szkła brała
udział, osiągając sukcesy. Mieliśmy jeszcze spotkanie
z przyjaciółmi naszej szkoły, czyli 
z dawnymi mieszkańcami Bystrzycy Kłodzkiej, które
pomogło nam zacieśnić więzy Polaków z Niemcami.

W naszej gazetce każdy znajdzie coś dla siebie.

Serdecznie zapraszam do czytania.

Redaktor naczelna, Dominika Malicka

Warsztaty z kamerą em
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Karolina Kruczek, Natalia Baron, Zuzanna Czyż
zajęły się organizacją kawiarenki. Sprzedawały
ciasto, parzyły herbatę i kawę. Włączyły się do
akcji, bo zawsze chętnie biorą udział w szkolnych
imprezach.
W tym roku szkolnym pomagały też p.M.Feszczuk
i A.Drobnickiej w przygotowaniu i obsłudze
kawiarenki w czasie jubileuszowej X edycji
regionalnej DFN w Bystrzycy Kłodzkiej.

Redakcja "Faktów ZSO"

Poszedłem z klasą do MGOK-u, żeby wziąć udział 
w koncercie i zbiórce pieniędzy dla Kacpra Kaprala.
Była dobra zabawa i pożyteczna akcja. Pani 
Violetta Dudarz cały czas przypominała, po co
zebraliśmy się na koncercie. Pozdrowiliśmy go 
i dodawali otuchy. Bawili się wszyscy uczniowie,
zwłaszcza przy "Czekoladzie".

Kuba

10.05.2019 r. nauczycielki ZSO zorganizowały koncert
charytatywny dla Kacpra Kaprala. Razem 
z klasą poszliśmy do MGOK, żeby obejrzeć występy.
Gdy weszliśmy, na scenie śpiewała Julia Rycyk.
Później prezentowała się klasa IVb, która tańczyła
"Czekoladę". Organizatorki zachęcały  nas 
do zatańczenia przy innych piosenkach. Koncert
bardzo mi się podobał i poszłabym jeszcze raz. 

Maja

Wszyscy dobrze się bawili

Tyle dobrych serc

pp
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Koncert charytatywny „My dla Kacpra”

10 maja br. w MGOK odbył się koncert dla chorego
ucznia, Kacpra Kaprala. Wystąpiło ponad 100
artystów z ZSO. Każdy uczestnik wsparł wydarzenie
symboliczną złotówką. Organizatorkami wydarzenia
były panie: Violetta Dudarz, Emilia Idzi-Ważgint,
Magdalena Dereń, Krzysztofa Olejnik-Boczoń, Lidia
Marczak-Piętka, Bożena Jurszewicz, Jolana Sołtyk.
Uczniowie z klasy 2A LO wspomogli koncert
organizowaniem kawiarenki i zbieraniem funduszy.
Można było kupić domowej roboty ciasta, kawę 
i herbatę. Dochód został przekazany na konto
chłopca. Uczniowie z kl. 2A 
w poprzednim roku brali udział w organizowaniu Dnia
Dziecka dla „Jedynki”. Byli też wolontariuszami,
pomagając organizować duże przedsięwzięcie, jakim
był w październiku DFN. Mając doświadczenie,
chętnie brali udział w takim koncercie. Wystąpili m.in.:
Julia Rycyk, Konstancja Kuczer i klasa 7b.
Dyrektor szkoły podziękował nauczycielom i uczniom
za organizację koncertu.

Klaudia Dutka,Oliver Campagna,Krystian Krycki, 
Wiktoria Guder,Kacper Kwiecień.

Wolontariuszki z II A LO

Pomoc i zabawa

m
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Spotkanie w ZSO z dawnymi mieszkańcami
Bystrzycy Kł.
W auli szkoły z dyrekcją szkoły, nauczycielami,
uczniami i mieszkańcami miasta spotkali się
członkowie Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców
Bystrzycy Kłodzkiej wraz z prezesem Heribertem
Wolfem. 
Wśród zaproszonych gości byli obecni: Horst Ulbrich
– prezes Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego w Kłodzku, Monika Taubitz – znana
niemiecka pisarka i poetka, związana z ziemią
kłodzką. Spotkanie prowadzili uczniowie: Julia
Franaszczyk i Hubert Hajduk.
W roli tłumaczy wystąpili też nauczyciele języka
niemieckiego: Luiza Brzezicka, Jarosław
Zygmanowski oraz Heinz Peter Keuten. W poważny
nastrój wprowadzili obecnych na sali nauczyciele ze
Szkoły Muzycznej II Stopnia w Bystrzycy Kł. - Marta
Łysyganicz, Jan Ostapowicz i Bartłomiej Bielawski,
którzy odegrali hymn Unii Europejskiej. Panowie
odegrali też hejnał skomponowany z okazji jubileuszu
miasta przez Tadeusza Piotrowskiego, dyrektora SM
II St. i znanego działacza społecznego.

Redakcja

Julia Franaszczyk i Hubert Hajduk

Akompaniuje Marta Łysyganicz

sf

sf
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Dyrektor szkoly i H.P.Keuten

Zebrani na uroczystości mieli okazję wysłuchać
historii Heriberta Wolfa, urodzonego
w 1942 r. w Bystrzycy Kł, który musiał opuścić miasto
w 1946 r. Dzięki naszym technikom estrady: Piotowi
Stopyrze, Jakubowi Calów i Grzegorzowi Głąbie, gość
bez problemów technicznych w multimedialnej
prezentacji pokazał dawne zdjęcia miasta 
i mieszkańców, szczególnie rodzinny dom - kuźnię
przy ul. Okrzei, gdzie ukrywał się przed gestapo bł. ks.
Gerhard Hirschfelder. Goście z Niemiec obejrzeli filmy
o współczesnej Bystrzycy Kłodzkiej i Karlu Heinzu
Ludwigu, przygotowane przez wicedyrektor
Małgorzatę Mrzygłód i Jaromira Chylińskiego. 
Na zakończenie wystąpił chór z Niemieckiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
w Kłodzku.

Goście mieli okazję zwiedzić szkołę, szczególnie
muzeum, w którym zgromadzono pomoce
dydaktyczne sprzed 1945 r. Pod opieką nauczycieli
uczniowie zorganizowali kawiarenkę. 
Były wspomnienia i rozmowy o współczesnym życiu
miasta. 

Ewa Magierowska
Kuźnia przy ul. Okrzei

sf
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Legenda herbu Bystrzycy Kłodzkiej 

Spacerując po mieście w wielu ważnych
miejscach możemy dostrzec herb miasta – lwa w
złotej koronie z dwoma ogonami. 
W XIII wieku Ziemia Kłodzka należała do Czech.
Królem był Ottokar II, który nadał Bystrzycy Kłodzkiej
herb. Miał to być lew. Król wydał rozkaz, aby
ówczesny namiestnik Ziemi Kłodzkiej przysłał do
Pragi swoich przedstawicieli z wozem, by odebrali
gotową kamienną tarczę herbową. 
Po herb wysłał czterech dworzan oraz zbrojny oddział.
Orszak po długiej wędrówce dotarł do Pragi. Król
zaprosił wszystkich na wielką ucztę. Dworzanie wraz
z rycerzami zostali posadzeni na honorowych
miejscach. Wszyscy dobrze się bawili, popijając wino.
Gdy mieli już dosyć i próbowali się wzbraniać od picia,
król zaczął z nich drwić, że nie są prawdziwymi
„lwami”, skoro boją się wypić lipowego miodu i
praskiego piwa. 

Dworzanie słuchając króla, popijali dalej, ponieważ
chcieli pokazać, że są dzielni jak lwy. Następnego
dnia król Ottokar II wezwał biesiadników przed swoje
oblicze i oficjalnie przekazał im herbową tarczę.
Widniał na niej piękny lew. Zapakowali tarczę na wóz
z sianem i udali się w drogę powrotną 
do Bystrzycy Kłodzkiej. Zmęczeni biesiadą i podróżą
dworzanie zsiedli z koni i położyli się na wozie. Tarczę
ułożyli w tylnej części wozu, aby jej nie uszkodzić.
Gdy wóz wjechał na nierówny teren 
i zaczęli podjeżdżać pod przełęcz Polskie Wrota,
tarcza zaczęła podskakiwać i osuwać się. W pewnym
momencie spadła, uderzając o kamień. Huk obudził
dworzan i drzemiących na koniach rycerzy.

Przyjął ich w sali audiencyjnej, a oni wystraszeni ze
łzami w oczach opowiedzieli, że gdy wjeżdżali pod
stromy podjazd, tarcza zsunęła się z wozu. Król
potraktował ich srogo i powiedział, że zasługują na
śmierć. Dworzanie zaczęli błagać króla o litość.
Ottokar II udał, że dał się ubłagać i oznajmił im, że
wykonanie nowej tarczy przez rzemieślników potrwa
długo. W tym czasie mieli mu towarzyszyć w jego
ucztach. Po tygodniu dworzanie byli już bardzo
zmęczeni po nieprzespanych nocach i ciągłych
ucztach. 

Król wezwał ich do siebie, oznajmując, że mogą już
odebrać nowy herb, ale muszą jeszcze po południu
uczestniczyć w biesiadzie pożegnalnej. 
Dworzanie próbowali się wykręcić od tego, ale król był
nieugięty.  
Ottokar II postanowił upić ich na pożegnanie. 
Na uczcie dworzanie zamiast wypijać toasty wylewali
trunki pod stół i byli trzeźwi. Gdy rano stanęli przed
królem po odbiór tarczy, wydawało im się, że widzą
podwójnie albo z tarczą jest coś nie tak. 
Ujrzeli lwa nie z jednym, ale z dwoma ogonami.

W historii Bystrzycy Kł. legendę wyszukała 
dla "Faktów ZSO"

Julia Mikołajczyk

Herb Wikipedia
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Zawody lekkoatletyczne.
16.05. br. w Nowej Rudzie reprezentacja LO wzięła
udział w powiatowych zawodach
lekkoatletycznych. Towarzyszyły im nauczycielki
w-f-u Amanda Konefał i Izabela Marcinów.
Pomimo rywalizacji i walki o zwycięstwo,
zawodnicy byli do siebie pozytywnie nastawieni.
Nasi licealiści dali z siebie wszystko i kilkakrotnie
zajęli miejsce na podium. W skoku w dal Alicja
Kołoszyc zajęła I m. Paulina Sucharska III m.
Maria Fąfara zajęła III m. w pchnięciu kulą. Nasi
biegacze także stanęli na podium: Filip Kozłowski
wywalczył II m. w biegu na 400 m, Dominika
Szwarc – III m. w biegu na 100 m.
W zespołach też potrafimy walczyć: Maria Fąfara,
Alicja Kołoszyc, Dominika Szwarc i Paulina
Sucharska zdobyły II m. w sztafecie 4x100 m.
Grupa uczniów z LO spisała się znakomicie,
zajmowali też sporo wysokich lokat tuż za podium
i wspólnie walczyli o zwycięstwo drużynowe
dziewcząt i chłopców - skomentowała p.A.Konefał.

Agata Stelmasiak

Reprezentacja ZSO ak
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Konkurs wiedzy o Konstytucji 3 Maja

Uczestnicy konkursuwiedzy o Konstytucji 3 Maja

sf
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Dzień Dziecka w Szkole
Podstawowej nr 1

II A mocno wsparła organizację imprezy

Kiermasz

Przy grillu

Konkursy sprawnościowe

Imprezę z okazji Dnia Dziecka 
w SP otworzył dyrektor, Paweł
Popiel.Gościem honorowym był
mistrz świata w freestyle i
football, Paweł Skóra, który
pokazał różne triki z piłką. 
Był też konkurs piosenki
przeprowadzony przez Julię Rycyk
z  3eG. Do zumby porwały
wszystkich dziewczęta 
z kl. 8. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się gokarty i zawody
sportowe. Dziesiątki pluszaków
były do wygrania w loterii fantowej.
Harcerki: Karolina Kruczek i Aneta
Klimczak poprowadziły ciekawe
zabawy. Były ciasta sprzedawane
przez rodziców, grillowane
kiełbaski przygotowane przez IIA,  
O muzykę zadbali szkolni technicy
estradowi: Jakub Calów, Grzegorz
Głąba i Piotr Stopyra.
Całość przygotowały panie:
R.Samborska i B.Jurszewicz.
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BATTLE ARENA 3 
w ZSP w Bystrzycy Kł.

23-24 maja br. w ZSP odbył się e-sportowy turniej
„BATTLE ARENA 3”. 
Organizatorami całego zdarzenia była klasa II
Technikum Informatycznego wraz z p.Andrzejem
Glińskim, który był głównym pomysłodawcą
wprowadzenia tego typu turniejów. Turniej był
międzyszkolny i każdy chętny uczeń mógł brać 
w nim udział. Uczestnicy mieli do wyboru 3 gry
różnych gatunków m.in.: League of Legends, Counter
Strike: Global Offensive oraz Fifa. 
Do każdej gry poza Fifą uczestnicy potrzebowali 5-
osobowej drużyny z rezerwowym. 
Drużyny były zobowiązane nazwać swój Team
biorący udział w turnieju oraz zameldować, w jakiej
grze chcą się zmierzyć. Osobiście miałem okazję
wziąć udział w tym wydarzeniu wraz z drużyną, której
byłem kapitanem i którą udało mi się zebrać 
w LO. Nasz skład został nazwany „Fraggers of Honor”
i stoczyliśmy pojedynek z drużyną z technikum o
nazwie „PYKAmy” w grze pt. „Cs’go”.

W skład drużyny, którą zebrałem w naszej szkole
wchodzili: Szymon Kopeć, Paweł Nowak, Kacper
Zawada, Marcel Stasiełowicz, rezerwowy który miał
również możliwość zagrania to Grzegorz Zeliszek
oraz Kapitan, którym byłem ja. Nasze pojedynki
odbywały się przez 2 dni, pomimo że chętnych drużyn
do grania w naszą grę były tylko dwie.
W pierwszy dzień rozegraliśmy 2 luźne mecze, żeby
zapoznać się ze strategiami przeciwników oraz
samym turniejem. Wynik końcowy po pierwszym dniu
wynosił 1:1. Następnego dnia graliśmy w finałach i
walczyliśmy o 1., miejsce staczając bój 
w trzech różnych mapach. Mimo naszej porażki a
zwycięstwa drużyny „PYKAmy”, dobrze się bawiliśmy i
mieliśmy możliwość pośmiania się z różnych
ciekawych strategii.
Po ostatnim meczu każdy sobie pogratulował 
i przybiliśmy piątkę z naszymi przeciwnikami,
umawiając się na rewanż w przyszłym roku.
Ciekawostką jest ,że za rok turniej prawdopodobnie
podniesie się do rangi powiatowej. Stąd też moja
drużyna liczy na więcej ciekawych rozgrywek 
i wyzwań z przeciwnikami z naszego powiatu.
Kacper Kwiecień

Stopka redakcyjna:
Redaktor naczelna: Dominika Malicka
Zastępca: Oliver Campagna
Sekretarze: Anna Gościańska
                    Wiktoria Szymańska
Zdjęcia: Sara Furgała, Natalia Baron,
      
Dziennikarze:
Klaudia Dutka
Wiktoria Capaja
Anna Gościańska
Wiktoria Guder
Natalia Pietrzak
Kacper Kwiecień
Krystian Krycki
Sara Furgała
Hubert Hajduk
Paulina Stańczyk
Wiktor Zalewski
Julia Mikołajczyk
Aleksandra Knapik
Adrian Krawczyk

Opiekun redakcji: Ewa Magierowska
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Uczniowie z kl. II B dzięki p.A.Szkwarek-Bernackiej
mogli uczestniczyć w warsztatach social media  oraz z
kamera i autoprezentacja z pracownikami Szkoły
Wyższej Psychologii Społecznej.
Zajęcia dostarczyły nam naprawdę dużo konkretnych
wiadomości.

Przed kamerą

Praca z kamerą

Przed kamerą
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