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Wrażenia po obejrzeniu spektaklu
przedświątecznego

Wspólne jasełka
szkolne ZSO

Witamy w Nowym Roku kalendarzowym

Przed nami obchody 75-lecia szkoły

Wspomnienie o Konkursie Recytatorskim Poezji
Niemieckojęzycznej

Sukces naszych uczennic

W numerze:
Relacje 
z imprez
szkolnych

Warsztaty
fotograficzne dla
uczniów klasy II LO
humanistyczno-
dziennikarskiej

Zawsze pomagamy

Jasełka

W Nowym Roku

życzymy
wszystkiego 
co najlepsze,

sukcesów 
w nauce
i każdemu

powodzenia 
na matematyce 

Redakcja 
"Faktów ZSO"

Relacja ze spotkania licealistów z Michałem Skowronem
trzykrotnym zdobywcą Oskara za animację

oraz
XX Mikołajowy Konkurs Matematyczny organizowany 
przez nauczycieli naszego LO dla szkół podstawowych

Kolędy i pastorałki
dla pacjentów
bystrzyckiego
szpitala 
oraz uczniów
Szkoły
Podstawowej nr 2
w Bystrzycy
Kłodzkiej

w wykonaniu
uczniów LO
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Zakończenie projektu ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, czyli
Święty Mikołaj w SP nr 1

Warsztaty fotograficzne
Mikołaj i jego świta

Uczniowie SP nr 1 oraz Ic LO przygotowali piękne
widowisko przedświąteczne. Zaskoczyło nas
połączenie motywów baśniowych z
bożonarodzeniowymi. Dziewczynka z zapałkami
pokazała widzom, że ludzie zapominają o tym, co
podczas świąt jest najważniejsze, czyli miłość do
drugiego człowieka.

Szkolne jasełka 
przygotowali uczniowie z klas 
1- 8 SP oraz I c LO
pod kierunkiem nauczycieli: Violetty Dudarz, Kamili
Kuczer, Norberta Ryznara.

Spotkanie poprowadzili uczniowie z klasy I C naszego
LO, pod opieką wychowawczyni Doroty Warzochy.
Zorganizowano je w ramach FIO. Było to zakończenie
projektu: „Międzypokoleniowy klub integracyjny – Gdy
mamy pracują, babcie nas pilnują i dzięki temu wciąż
młodo się czują”.
Licealiści skutecznie wcielili się w Mikołaja, elfy i inne
stworzenia świąteczne. Starannie przygotowali
zabawy i prezenty dla dzieci. 

Zapanowała świąteczna atmosfera. Wszyscy byli
bardzo przejęci i wykonywali polecenia. Nie zabrakło
tworzenia własnej bombki.
                                    Marcin Jabłoński kl. Ic

Warsztaty fotograficzne
Uczniowie w praktyce poznali tajniki dobrej
fotografii. 
W każdych warunkach potrafią wykonać dobre
zdjęcie. Dyrektor szkoły - Paweł Popiel uczył
szkolnych dziennikarzy fachowej obsługi aparatu
fotograficznego.
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Zamki i pałace 
w kotlinie kłodzkiej

Oficyna dworska stylistycznie nawiązuje 
do antycznych willi rzymskich. 

Budynek wzniesiony jest na planie zbliżonym do
kwadratu.Dwukondygnacyjny nakryty dachem
mansardowym z wybudowanymi później
lukarnami. 
W dwóch pomieszczeniach parteru zachowały się
sklepienia kolebkowe. 
Obecnie budynek jest własnością prywatną.

Filip Jaśnikowski klasa II A

Prowadzący imprezę

Dwór w Pławnicy
Zbudowany w XVIII w. po 1815 r. dwór popadł 
w ruinę.
W 1971 oficyna dworska została wpisana do
rejestru zabytków. 

Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej

W tym roku zorganizowany został przez p. Heinza P.
Keutena przy wsparciu Niemieckiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego w Kłodzku.
Wzięło w nim udział 69 uczestników. Recytacje
oceniało profesjonalne jury. Były też nagrody 
od sponsorów.
Wśród laureatów:
Julia Franaszczyk i Alicja Krowiak
oraz Aneta Klimczak

Gratulujemy!

Oficyna dworska

Oficyna

H

F

F



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 8 01/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plFakty ZSO

Smaki  świata

Michał Skowron jest absolwentem
naszego liceum

Graficzna droga 
do filmowego Oscara

O animacji 3D

6 listopada 2019 r. naszą szkołę odwiedził 
Michał Skowron.
To specjalista od animacji komputerowej 
i efektów specjalnych.
Prezentacja jego pracy miała miejsce w auli szkolnej i
uczestniczyli w niej licealiści z klasy II B oraz III B.
Gość zaprezentował nam sposób tworzenia animacji i
efektów specjalnych w filmach: "Księga dżungli" i
"Czarnobyl".  
Największym sukcesem Michała Skowrona było
zdobycie w 2017 r. Oscara za efekty wizualne do filmu
"Księga dżungli". 
Pracuje przy tworzeniu środowiska 3D.
Współpracował przy produkcjach serwisu Netflix.
Ma na swoim koncie jeszcze dwa Oscary.

Jest niezwykle pracowitym i skromnym człowiekiem.
Zachęcał nas do spełniania marzeń i wytrwałości.

Patrycja Pichla klasa II B

Wywiad z Michałem Skowronem
można przeczytać 
w "Gazecie Wrocławskiej".

link:
https://gazetawroclawska.pl/grafik-
z-dolnego-slaska-ma-wplyw-na-
to-jak-beda-wygladaly-
jaguary/ar/12040938

Na co dzień mieszka w Wielkiej
Brytanii. Wykłada na
Uniwersytecie w Kent.

Podkreśla, że jego sukces jest
efektem  pracy zespołowej.

Redakcja

Kiedy dowiedziałam się, że nasza szkoła bierze
udział w międzynarodowej wymianie młodzieży,
stwierdziłam, że to idealna okazja na
wykorzystanie języka angielskiego w praktyce
i poznanie nowych ludzi. Zapisałam się.
Temat wymiany to "Face to face", mówiący 
o zagrożeniach w Internecie, cyberprzemocy 
i cyberprzestępstwach, ale też o jasnych stronach.
W listopadzie 2019 r. w Marianówce spotkaliśmy się z
osobami z Ukrainy, Włoch, Hiszpanii, Gruzji
i Armenii. Na początku były gry miejskie, pokazaliśmy
Bystrzycę Kł. i opowiedzieliśmy legendy.
Uczestniczyliśmy w tematycznych wykładach i
obejrzeliśmy film "Nerve" w kłodzkim kinie. Wzięliśmy
czynny udział w debacie z młodzieżą z ZSP w
Bystrzycy Kł. Zorganizowaliśmy  także kampanię dla
nastolatków z czterech kłodzkich szkół. Wspólnie
gotowaliśmy poznając przy tym różne smaki świata.
Wróciłam do codzienności bogatsza w nowe
doświadczenia.
Katarzyna Pojasek klasa II A
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XX Mikołajowy Konkurs
Matematyczny

Przepraszam, 
zadzwonił mi telefon

Konkurs zorganizowały Sylwia Pierzchała-Ryznar i
Magdalena Karpowicz. W obsłudze pomagali
uczniowie z klasy I C LO oraz 6 b SP nr 1.

Przyjechali uczniowie wraz z opiekunami ze szkół
podstawowych z Bystrzycy Kł., Międzylesia,
Szczytnej, Domaszkowa, Pławnicy i Starego
Waliszowa. 

Nagrody i poczęstunek ufundowało „Nadleśnictwo
„Zdroje” ze Szczytnej.
Laureaci:
w kategorii klas 7
I m. Jakub Barycz ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Bystrzycy Kł.
II m. Maja Krzyścin ze Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Szczytnej,
III m. Benedykt Patynko ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Bystrzycy Kł.
W kategorii klas 8
I m. Kacper Palij ze Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Szczytnej,
II m. Oliwer Hajduk z Samorządowej Szkoły
Podstawowej w Międzylesiu,
III m. Dawid Zaleski ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Bystrzycy Kł.

Wyróżnienie – Michał Pierzchała - ze Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej,
Wyróżnienie – Magdalena Nowak ze Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
w Pławnicy.

Gratulujemy

Od redakcji:

Gazetę szkolną "Fakty ZSO" wspólnie redagują
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego. Szkolni
dziennikarze na co dzień uczą się w klasach 
o różnych profilach. 
Nad całością czuwają uczniowie z klasy II B
humanistyczno-dziennikarskiej pod merytoryczną
opieką Ewy Magierowskiej.
Autorami zdjęć są uczniowie i nauczyciele ZSO.

Każdy z nas potwierdza fakt, że żyjemy w czasach
komórkomanii. Instagram, Facebook, Snapchat
pożerają całymi dniami mnóstwo baterii. A czy, jak
twierdzą starsi, pożerają nam mózgi? Czy możemy
przeżyć bez telefonu?

Popularny telefon komórkowy to jednak element
rozwoju współczesnej młodzieży. Zawiera w sobie
wszystko, co mamy w książkach, aparatach
fotograficznych i notatnikach. Każdą z tych rzeczy
znajdziemy w aplikacjach lub internecie. Dzięki
komunikacji i Messengerowi żyjemy 
w poczuciu bezpieczeństwa. Kto wie, czy nie zdarzy
nam się wypadek i nie będziemy musieli wezwać jak
najszybciej pomoc. Wtedy niezbędny okaże się
telefon. Przestał być zwykłą zabawką. Zawiera
mnóstwo potrzebnych informacji. 
Ogromna jest różnorodność aplikacji 
do nauki. 
"Quizlet" pomógł niejednej osobie przygotować
się do kartkówki  z angielskiego i zapamiętać
słówka. 
Na YouTube możemy obejrzeć "Matemaksa", 
z którym powtórzymy materiał do matury czy
sprawdzianu z matematyki. 
My nie tylko gramy i piszemy, my się też uczymy.

Diana Olejniczak klasa II B
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Kolędowanie

Kolędowanie od wielu lat jest organizowane dla
pacjentów szpitala w Bystrzycy Kł., żeby poczuli
atmosferę świąt. Obdarowywani są też upominkami:
świerkowymi gałązkami z życzeniami "Wesołych
Świąt". 

Uczniowie śpiewają kolędy i pastorałki polskie, jak
"Przybieżeli do Betlejem", "Przyszła zima biała" i inne.

Kolędowanie

Kolędowanie

Świąteczne klimaty 
w ZSO

Wspólne kolędowanie wprowadziło uczestników w
świąteczny nastrój. Do koncertu uczniów
przygotowały Dorota Warzocha i Adriana Bodnar.
-Występ w Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy
Kłodzkiej był pełen energii i radości. Dzieciom bardzo
podobał się nasz występ z animacjami. Wszyscy
razem śpiewaliśmy piosenki polskojęzyczne 
i anglojęzyczne. Także nauczyciele byli zadowoleni.
Koncert w szpitalu miał nieco inny charakter.
Wszystkie utwory śpiewane były po polsku przy
akompaniamencie organów. Postawiliśmy na
tradycyjne kolędy i pastorałki. Uważam, że występ był
bardzo wzruszający. Widok szczęśliwych pacjentów
słuchających nas był nie do opisania. Cieszę się, że
choć trochę mogliśmy umilić im czas spędzany w tym
miejscu. Nam – licealistom i organizatorom- sprawiło
radość, że możemy dzielić się szczęściem i
świąteczną atmosferą z innymi ludźmi – powiedziała
Emilia Kruk z klasy I c

W SP nr 2 na spotkanie z nami przyszli uczniowie z
klas 1-3. Występ zaczęliśmy piosenką "Przyszła zima
biała". To piosenka z choreografią. Dzieciom bardzo
się spodobała. Śpiewały razem z nami, zwłaszcza że
towarzyszyły nam instrumenty: skrzypce, gitara, flety,
puzon i trąbka.

W szpitalu najpierw śpiewaliśmy w kaplicy. Bardzo
mocno przeżywaliśmy występ. Potem poszliśmy na
oddział wewnętrzny. Były tam starsze osoby, które nie
mogły przyjść do kaplicy. Na ich twarzach pojawiły się
uśmiechy. 
Taki mały gest, jak zaśpiewanie kolęd starszym
osobom, daje tyle radości.

Oliwia Maćkiewicz klasa I c
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