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Szkoła online
To może się nam wszystkim przydać 
w życiu

Czas próby dla tych, którzy uczyli się tylko
wtedy, gdy ktoś nad nimi stał.

Wiosna przyszła...

"Fakty ZSO"  na czasie

Nauka zdalna
Na pewno się przyda

W szkolnym parku cisza

Pożegnania online

Trochę porad logistycznych

Jak poradzić sobie z nauką zdalną?
Mamy już trochę doświadczeń.

Pożegnanie maturzystów online
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Nauka w obliczu
pandemii

List redaktor naczelnej
do Czytelników

Z powodu pandemii koronawirusa od czwartku 
12 marca zajęcia dydaktyczne zostały odwołane 
w każdej szkole w Polsce.

Trochę tu cicho

Zapraszamy do czytania naszej szkolnej e-gazety

                               "Fakty ZSO"

My jesteśmy tu

Szanowni Czytelnicy,

Nazywam się Weronika Bajek jestem uczennicą
klasy 2b LO i przez najbliższy czas będę redaktor
naczelną naszej gazetki „Fakty ZSO”. 

W tym numerze przeczytacie o zdalnej nauce
naszych uczniów, jak ona przebiega i jak
uczniowie dają sobie z nią radę. Również
znajdziecie artykuły 
o pożegnaniu naszych maturzystów.

Serdecznie zapraszam do czytania.

Natomiast od poniedziałku 16 marca zamknięto
bezwzględnie wszystkie szkoły. Celem jest
zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa. 
W związku z brakiem możliwości nauki w placówkach
szkolnych rozpoczęto naukę online. Nauczyciele I LO 
w Bystrzycy Kłodzkiej wysyłają uczniom wiadomości
oraz zadania domowe poprzez e – dziennik, aplikacje
Teams oraz Outlook.Uczniowie mogą wysyłać
nauczycielom gotowe zadania, które są od razu
sprawdzane. Dzięki temu uczniowie są na bieżąco 
z materiałem i nie cierpią z powodu braku
tradycyjnych zajęć lekcyjnych.                              
                                                 Karolina Dereń
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Drodzy Wychowawcy i Nauczyciele, 
Kochani Maturzyści,

Pożegnanie maturzystów
24 kwietnia 2020 r.

Pożegnanie online

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
Waszym wychowawcom: pani Agnieszce Synowiec 
i pani Ewie Magierowskiej oraz wszystkim
nauczycielom, którzy włożyli wiele trudu i wiele serca,
po to, aby was uczyć i kształtować, 
a przez to przygotować do matury i do dorosłego
życia. 

Przekażcie moje podziękowania również Waszym
Rodzicom, którzy wspierali Was i wspierali szkołę, 
i na których pomoc ja również jako dyrektor szkoły
mogłem liczyć.

W szkolnym parku cisza

Kochani uczniowie, życząc Wam samych sukcesów
na maturze i w dalszym Waszym życiu, chcę Wam
zostawić jako motto słowa, które najlepiej oddają to,
jak należy żyć, słowa, które przekazała ostatnim
grypsem Danuta Siedzikówna „Inka” – „Powiedzcie
mojej Babci, że zachowałam się jak trzeba”.
Tego Wam właśnie życzę – żebyście w każdych
okolicznościach, w każdej sytuacji, która Was 
w życiu spotka, umieli zachować się jak trzeba.
Powodzenia na maturze.

                          Dyrektor szkoły, Paweł Popiel

Kto mógł przypuszczać,kiedy bawiliśmy się wspólnie
na studniówce, że tak będzie wyglądało dla Was
zakończenie roku szkolnego? Niewidzialny wirus
zamknie nas w domach i nie pozwoli, żebyśmy się
spotkali osobiście. Ale właśnie przez to Wasze
zakończenie roku i Wasza matura na zawsze znajdzie
swoje miejsce 
w podręcznikach historii, także historii naszej szkoły,
której 75 lat istnienia obchodzimy w tym roku.
Jesteście rocznikiem wyjątkowym.
Spędziliście trzy lata, ucząc się w murach naszej
szkoły. Poznałem Was jako pogodnych, rozsądnych i
wartościowych młodych ludzi – często byłem dumny z
Waszej postawy i Waszych osiągnięć.Teraz stajecie u
progu dojrzałości, u progu ważnych życiowych decyzji
związanych z wyborem dalszej drogi kształcenia,
studiów, zawodu, miejsca pracy, w świecie, który
okazał się tak dziwnie niestabilny, nieprzewidywalny.
To też nauka życiowa dla Was – w życiu nie ma nic
pewnego,trzeba umieć się przystosować do nowych
okoliczności, umieć żyć i pracować w różnych
miejscach i warunkach. To ważna nauka na
przyszłość.Matura, chociaż przesunięta w czasie –
odbędzie się. Wykorzystajcie ten dodatkowy czas na
utrwalanie wiedzy, na dobre przygotowanie do tego
ważnego egzaminu.
Wierzę głęboko, że tradycyjnie 100% z Was zda
maturę – w 75 rocznicę istnienia szkoły, musicie
podtrzymać tę chlubną tradycję.
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Tyrion Lannister- bohater “Gry o tron”- twierdzi że:
“Umysł potrzebuje książek, podobnie jak miecz
potrzebuje kamienia do ostrzenia”.

Ciężko pracowaliśmy. Choć mieliśmy wzloty 
i upadki, to udało się zaliczyć pierwsza bazę -
wszyscy otrzymujemy świadectwa ukończenia
szkoły.

W imieniu maturzystów
głos zabrał Piotr Stopyra

Online

Cały tekst dostępny będzie na stronie
internetowej szkoły: www.liceum.bystrzyca.eu

Nauka w liceum wyostrzyła nasze umysły, rozbudziła
ambicje i marzenia o sukcesach. Przez trzy lata nauki
w liceum najważniejszym celem każdego z nas było
zdobycie wiedzy. Uparcie dążyliśmy do zrealizowania
tego celu. Ciężko pracowaliśmy, choć mieliśmy wzloty
i upadki, to udało się zaliczyć pierwsza bazę -
wszyscy otrzymujemy świadectwa ukończenia szkoły.

Możecie, dzięki osobom, których praca jest bezcenna.
Drodzy Nauczyciele, dziękujemy 
za waszą niezłomność w dążeniu do wręcz
niemożliwego – wkładania, choć mam wrażenie, że
czasem nawet wpychania, mądrości do naszych głów.
W naszej szkole nie odczuwało się wyraźnej granicy w
relacjach nauczyciel-uczeń, ponieważ udowadnialiście
nam, że jesteście takimi samymi ludźmi jak my.
Cenimy Was 
za to, że zawsze solidnie wykonujecie swoją pracę. W
tym miejscu dziękujemy Panu Dyrektorowi, w końcu to
Pan nad wszystkim czuwał. Dziękujemy każdemu
pracownikowi szkoły za to, że mieliśmy możliwość
kształcenia się w tak dogodnych
warunkach.Szczególne słowa trzeba powiedzieć o
wychowawcach: Pani Agnieszce Synowiec i Pani
Ewie Magierowskiej.
To Panie były naszym wsparciem i naszą motywacją
do działania. Z całego serca dziękujemy za to.
Przepraszamy za nasze młodzieńcze wybryki, które,
dzięki swojej wyrozumiałości, zawsze potrafiłyście
nam wybaczyć. Dziękujemy naszym Rodzicom, którzy
od zawsze nas wpierali i uczyli życia.

Raper o pseudonimie Zeus, śpiewa że:
“Nieważne jaki bój toczymy ze światem.
Nieważne ile zbrój wkładamy przy tym 
i masek.Jakimi tu czyni nas każda z ról 
i przypiętych łatek.
Będziemy zawsze dziećmi naszych ojców 
i matek.” 

Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele, Rodzice,
Uczniowie!

Spotykamy się wszyscy razem z okazji zakończenia
naszego roku szkolnego - naszego, czyli
maturzystów. Aktualna sytuacja jest dla nas czymś
trudnym, zaskakującym i niezrozumiałym.
Mimo tego mam głęboką nadzieję, że gdy będzie taka
możliwość, uda nam się jeszcze zorganizować
uroczystość pożegnalną w murach naszej szkoły 
i wtedy będziemy w niej uczestniczyć osobiście. 
W tych dziwnych czasach wreszcie doceniamy, jak
wspaniała była dla nas normalność. Przez chwilę
pomyślcie o Waszym najlepszym szkolnym
wspomnieniu z ostatnich 3 lat. Bez oszukiwania, 
każdy ma pomyśleć! 
Wspólne wycieczki, zabawy, rozmowy 
na przerwach, czasem wygłupy 
z nieprzypadkowymi ludźmi, a właśnie z naszymi
szkolnymi przyjaciółmi. Trudno wybrać tylko jedno
wspomnienie, gdyż zdarzeń, które zapamiętamy 
na zawsze było wiele. Przez 3 lata nauki w liceum
najważniejszym celem każdego z nas było zdobycie
wiedzy. Uparcie dążyliśmy do zrealizowania tego
celu.

Teraz czeka na nas najważniejsze wyzwanie,
wyznacznik naszego poświęcenia - matura.
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W imieniu samorządu szkolnego uczniów klas trzecich 
I Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej pożegnał
przewodniczący, Hubert Hajduk

Relacja na
stronie szkoły

Drodzy Trzecioklasiści!

Minęło 3 lata liceum, prawdopodobnie większości z
Was ten czas minął w mgnieniu oka. Mija też Wasze
12 lat kształcenia w szkołach. Od małego każdy
zawsze zastanawia się — jak będzie wyglądała
przyszłość, kim się staniemy, co osiągniemy w życiu?
Jako dzieci — chcemy być dorośli i dziś jest ten dzień,
kiedy zaczynacie wkraczać w samodzielne, dorosłe
życie. Dziś jest ten dzień, kiedy kończycie I Liceum
Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w
Bystrzycy Kłodzkiej. A już niedługo przystąpicie do
egzaminu dojrzałości, na którym wykażecie się tym,
nad czym ciężko pracowaliście przez ostatnie 3 lata w
tej szkole. Wiadomo — szkoła to nie tylko nauka. To
miejsce, w którym zawiera się znajomości, przyjaźnie
na całe życie. Spotkaliście tu wspaniałych ludzi, z
którymi spędzacie mnóstwo czasu. 
I w budynku szkoły, i oczywiście poza nim. Razem się
integrujecie, bawicie, imprezujecie. Spędzacie dobre i
złe chwile. Ale robicie to razem. Teraz oczywiście
wszyscy robimy to wirtualnie, ale po epidemii jestem
pewny, że pierwsze, co zrobicie to spotkacie się ze
sobą. To jest właśnie ta kolejna cenna rzecz, którą,
oprócz wykształcenia, wynosicie ze szkoły.
Mianowicie przyjaźnie. 

W tym miejscu trzeba złożyć najszczersze gratulacje
nauczycielom. Oczywiście, każdy jest kowalem
swojego losu, ale wiadomo, bez nich byłoby o wiele
trudniej. 

Trzeba przyznać, oni tak samo jak
Wy wykonali kawał dobrej roboty.
Wkładając serce do wykonywanej
przez nich pracy 
i z najszczerszymi intencjami
dawali z siebie wszystko, abyście
przysłowiowo „wyrośli na ludzi”. 
I… jestem pewny, że udało im się. 
Nie sposób wspomnieć o Dyrekcji,
która czuwała nad całym
funkcjonowaniem szkoły 
i personelem, aby wszystko
działało jak należy.

Kończąc, chciałbym powiedzieć, że każdemu z Was
należą się gratulacje. Wszyscy zwyciężyliście, bo
przecież każdy dał z siebie wszystko. 
Wy, ale także nauczyciele, dyrekcja 
pracownicy administracji i obsługi. 
Każdemu należą się najszczersze gratulacje 
za pracę. 

Z mojej strony chcę jeszcze życzyć powodzenia 
na maturze oraz na drodze ku dorosłości. 
Jesteście wielcy!

Cisza E
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KORONA...
SOLIDARNOŚĆ

To ważne, pomimo izolacji czuć, że nie jest się
samemu.

Ja sama nie jestem asem
informatycznym
i  miałam duże obawy
przed e-learningiem

 11 marca uczniowie w całym kraju wstrzymali
oddech - zostały zamknięte wszystkie placówki
oświatowe. Wstępnie na dwa tygodnie, ale czy 
na pewno? Według oficjalnych przewidywań
szkoły mogą być zamknięte nawet miesiąc.
W związku z tym rozpoczęto zdalne nauczanie-
wyzwanie zarówno dla nauczycieli jak i uczniów, bo
pomimo powszechnego obycia naszego pokolenia 
z technologią, nie każdy jest w stanie to ,,ogarnąć,, 
I wydawać by się mogło, że w związku 
z obowiązującą kwarantanną, każdy jest zdany 
na siebie. Jednak w obliczu narzuconej rzeczywistości
osoby, które nadal nie do końca czują się pewnie w
wirtualnym świecie, nie zostały same.
 

     Słuszne, ponieważ brak pamięci do haseł
spowodował, że już pierwszego dnia nie mogłam
zalogować się na zaleconą przez nauczycieli
stronę. 

Nie ja jedyna - wtedy ku mojemu zaskoczeniu z
pomocą ruszyli znajomi z klasy. Udało się odzyskać
hasła, zalogować gdzie trzeba i rozpocząć wirtualną
naukę.

     Do tej pory, gdy ktoś ma problem z najnowszą
technologią śmiało może liczyć na współpracę na
grupach klasowych i pomoc, którą zawsze otrzyma. 

Tak więc koronaferie ,przymusowe i problematyczne,
spowodowały pojawienie się szlachetnej 
i niezwykłej koronasolidarności...
      
                                                 Olga Śmiłowska 

 W obliczu wydarzeń mających miejsce 
w ostatnim czasie nikt nie może pozostać
obojętny. Pandemia koronawirusa dotknęła już
cały świat. My również jesteśmy jego częścią. 

Cisza i tu A
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EDUKACJA ONLINE 
W CZASIE EPIDEMII 

Jak wygląda nauka online w bystrzyckim liceum?

Decyzją Premiera zajęcia dydaktyczne
od 12 marca br. zostały zawieszone we wszystkich
szkołach i przedszkolach w Polsce.

Powodem tego rozporządzenia był
rozprzestrzeniający się koronawirus w naszym
kraju.

Od tamtej pory uczniowie powinni zostać w domu oraz
nie spotykać się w większych skupiskach ludzi.
Dlatego od 13 marca w Polsce została zawieszona
także działalność restauracji, barów oraz centrów
handlowych, by ludzie nie gromadzili się w takich
miejscach. 

Nie jest to jednak czas ferii, jak uważali inni, ale
„nowoczesny sposób nauki”. Dzięki takiej edukacji
domowej, uczniowie mogli uzupełnić braki w nauce,
uporządkować notatki w zeszytach oraz przygotować
się do zbliżających się egzaminów.

Magiczna Bystrzyca Kłodzka

(Zdj. Diana Olejniczak)

Wraz z wprowadzeniem nauki online w kraju,
nauczyciele z I LO w Bystrzycy Kłodzkiej wysyłali
materiały do przerobienia w domu jak 
i zadania do zrobienia. 
Zadawane lektury do przeczytania można było
znaleźć na bezpłatnych stronach a materiały do nauki
na stronach administrowanych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Wszystkie informacje dotyczące
zdalnej nauki uczniowie otrzymywali dzięki e-
dziennikowi, aplikacji Teams oraz e-mailom
wysyłanych na Outlooka. 
Dzięki szybkiej reakcji młodzieży na zadawane lekcje,
e-learning w bystrzyckiej szkole przechodzi
bezproblemowo.
                                                Patrycja Pichla
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Środki ostrożności w czasach epidemii 

Profilaktyka

Co robić?

Mycie rąk

Nasza rozmowa z Marceliną

Najważniejszym elementem profilaktyki jest
utrzymanie wysokiego poziomu higieny.

Pamiętaj, aby: myć ręce przy użyciu wody i mydła,
stosować chusteczki jednorazowe, zasłaniać twarz
podczas kaszlu czy kichania, unikać zatłoczonych
miejsc. 
W zachowaniu wysokiego poziomu higieny
bezsprzecznie pomaga dezynfekcja dłoni. Warto o niej
pamiętać, szczególnie przebywając w miejscach
publicznych jak szkoła czy praca.

Marcelina Stróż

Co dzieje się 

w Polsce?

Ograniczenia w działalności gastronomicznej,
rozrywkowej oraz galerii handlowych, zamknięcie
granic dla cudzoziemców - oficjalne komunikaty
rządowe na temat działań ograniczających
rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa.
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, 
w naszym kraju podjęto pewnie środki. Centra oraz
galerie handlowe zostały zamknięte do odwołania.
Jednak wszystkie sklepy spożywcze, apteki, drogerie 
i pralnie będą czynne. Inaczej będą działać natomiast
restauracje, bary i kawiarnie- zamówienia można
składać tylko na wynos lub z dowozem. Granice
naszego kraju zostały zamknięte dla cudzoziemców.
Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza
granicami – mogą wracać do Polski. Będą także
poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie
domowej. Zawieszane są także międzynarodowe
pasażerskie połączenia lotnicze 
i kolejowe, ale transport cargo działa. Towary będą
wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez zakłóceń.

Marcelina Stróż

Diana Olejniczak

Źródło: Główny inspektor
sanitarny

Diana Olejniczak
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Na zdj. Marcin Gomułka

Filmowy reportaż o szkole.

Zakończyliśmy pracę nad filmowym reportażem o szkole. Można go oglądać na stronach internetowych szkoły:
www.liceum.bystrzyca.eu; FB.

W tym miejscu składamy ogromne podziękowania dla Pana Marcina Gomułki z MGOK w Bystrzycy
Kłodzkiej za pomoc i wsparcie.

Ewa Magierowska i uczniowie z klasy III B LO.
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