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Pamięć literatury ojczystej w czasach epidemii,
czyli IX edycja Narodowego Czytania.
Wspólne tegoroczne czytanie odbyło się w sobotę 
5 września. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego
i Szkoły Podstawowej nr 1 
w Bystrzycy Kłodzkiej zgromadzili się na dziedzińcu
szkolnym. Udział w akcji wzięli ochotnicy z klas
podstawowych oraz pierwszych i drugich klas
licealnych. Lekturą dziewiątego Narodowego Czytania
była “Balladyna” Juliusza Słowackiego.
Z racji obecnej sytuacji związanej z epidemią covid-19
wydarzenie odbywało się na świeżym powietrzu, z
zachowaniem reżimu sanitarnego oraz środków
ostrożności (maseczki i przyłbice).
Spotkanie trwało nieco ponad godzinę. Uczestnicy 
w sposób aktywny i pełen entuzjazmu czytali lekturę.
Cel akcji, czyli wspólne czytanie polskiego dzieła,
został osiągnięty. Pomimo pandemii koronawirusa
pamięć o wybitnych polskich pisarzach i ich utworach
została utrwalona!!!
W mojej ocenie był to bardzo dobrze wykorzystany
czas i zachęcam wszystkich do przełamania swoich
wewnętrznych obaw, dotyczących czytania przed
publicznością oraz zachęcam do wzięcia udziału
w następnej odsłonie Narodowego Czytania. Nie
zniechęcajcie się tytułem czytanej książki i nie
stawiajcie sobie zbędnych ograniczeń. 

                     Małgorzata Zeliszek, klasa II d LO NCZ

NCz

P.P

A.R
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      ,,Uroczyście ślubujemy...!’’
Uczniowie klas pierwszych oficjalnie stali się pełnoprawnymi uczniami liceum. W dniu 24 września 2020 roku
odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych naszego liceum oraz przekazanie sztandaru. Klasy
pierwsze wraz z wychowawcami zebrali się, wyjątkowo w tym roku na dziedzińcu, z powodu wymogów
sanitarnych.Uczniowie klasy I a pod opieką wychowawczyni p. Katarzyny Gąsiorowskiej oraz uczniowie klasy
I b pod opieką wychowawcy p. Jarosława Zygmanowskiego byli głównymi bohaterami tego dnia. W tym
wydarzeniu brali również udział dyrektor Paweł Popiel, wicedyrektor Małgorzata Mrzygłód oraz
przedstawiciele samorządu uczniowskiego.Po uroczystej przemowie pana dyrektora głos zabrali
prowadzący: Marcin Jabłoński
i Weronika Makarewicz .,,Honor, pracowitość, uczciwość, rzetelność, wytrwałość” to jeden 
z fragmentów przysięgi, do której zobowiązali się pierwszoklasiści. Z własnego doświadczenia wiemy, iż nie
zawsze będzie łatwo dostosowywać się do wszystkich wymogów złożonej przysięgi, ale dla chcącego nic
trudnego, zatem życzymy powodzenia!
Postanowiłyśmy zapytać, jak pierwszaki czują się w naszej szkole. Oto wypowiedź jednego z uczniów:
,,Szkoła na razie wywarła na mnie naprawdę dobre wrażenie. Jest fajna atmosfera, poznałam dużo
świetnych ludzi, więc cieszę się, że wybrałam akurat to liceum. Bardzo podoba mi się to, że jest radiowęzeł,
od razu przyjemniej spędza się przerwy, kiedy są emitowane piosenki w tle’’.
Wiemy, że przed wami wiele owocnych lat nauki, momentami pewnie będzie Wam ciężko i będziecie chcieli
się poddać, ale pamiętajcie, że po burzy zawsze wychodzi słońce. Mamy nadzieję, iż lata spędzone w naszej
szkole będą dla was miłe i przyjemne, owszem nauki będzie co nie miara,wiemy to z własnego
doświadczenia, aczkolwiek wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Życzymy wam wszystkiego, co najlepsze 
i mamy nadzieję, że zawsze będzie cie ciepło mówić o naszym ukochanym liceum!

                                                                            Alicja Krowiak, Aleksandra Wawryk kl.IId

1a A.W
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Udało się! XXIII Edycja Dolnośląskiego
Festiwalu Nauki!
Tegoroczna edycja DFN- u odbyła się pierwszy raz 
w wersji online. Pandemia zmusiła twórców 
festiwalu do zaprezentowania wykładów w
Internecie. Prezentacje zostały pokazane w formie
wcześniej nagranych filmików oraz w postaci
spotkań online.
W naszej szkole festiwal odbył się 8 i 9
października 2020r.  W czwartek mogliśmy
obejrzeć wykład 
na temat wirusów i bakterii, który nawiązywał 
do aktualnej sytuacji. Wykład, który został
przedstawiony w piątek pt. ,,Mowa ciała” zaczął się
online. Przez chwilę mogliśmy się poczuć tak, jakby
lekcja odbywała się jak w poprzednich latach.
Filmy, które były nagrywane, możemy obejrzeć
teraz na YouTube. Festiwal 2020r. ma też swoje
plusy, więcej osób mogło wziąć w nim udział.
Jednak nic nie zastąpił spotkania na żywo i mamy
nadzieję, że za rok będziemy mogli zorganizować
w naszej szkole Festiwal jak w poprzednich latach.
                   
                                 Natalia Kwiatkowska kl.II d

Czy DFN online zdał egzamin? 
W dniach 8- 9 października 2020 roku
uczestniczyliśmy w innowacyjnej edycji
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Edycja ta była
inna niż poprzednie. Wszystko za sprawą pandemii
koronawirusa, która zmusiła nas do wykładów
online. Czy taka forma wykładów zdała egzamin ?
Na początku zadajmy sobie pytanie, czy wykłady
online dostarczają nam takich samych odczuć,
emocji i magii, jak wykłady stacjonarne? W moim
odczuciu już samo pojawienie się informacji o
zdalnej formie tegorocznego DFN- u wywołało
ciekawość połączoną z nutką niepokoju.
Przynajmniej tak wyglądało to 
u mnie. Po dwóch dniach spędzonych w sali
wykładowej muszę stwierdzić, iż tegoroczna edycja
wywołała szacunek dla wykładowców, którzy
musieli “pracować” w trudniejszych warunkach. Jak
się spodziewałem, “fajerwerków” nie było. Z tego
powodu niektórzy nie byli zaciekawieni wykładem.
Brakowało żywej interakcji z publicznością.
Jednakże pomimo pewnych problemów festiwal
wypadł pozytywnie.  
                                              Przemysław Iskra
kl.IId

,,Dolnośląski Festiwal Nauki w czasach
Pandemii”
Tegoroczny Dolnośląski Festiwal Nauki był inny niż
we wcześniejszych latach. Poprzednio cała
społeczność brała w nim udział. Uczniowie
ozdabiali szkołę oraz byli zaangażowani w jego
organizację . Zapraszano wykładowców z
ciekawymi wykładami. Oprócz uczniów udział mogli
brać mieszkańcy miasta oraz jego okolic.  W tym
roku było inaczej. Nasza klasa brała udział tylko w
dwóch wykładach. Wcześniej wykłady odbywały się
na prawie wszystkich lekcjach. Tym razem
odbywały się tylko online 
z wykorzystaniem kamerek oraz nagrań. W tym
roku byliśmy mniej uważni, dlatego uważam, że
kontakt bezpośredni jest lepszy, ponieważ jesteśmy
wtedy zainteresowani i skupieni. Nie mieliśmy też
wyboru tematów wykładów, tak jak kiedyś. Oprócz
wykładów zawsze odbywał się także koncert, w
którym brałam udział. Uważam, że ten rok jest
specyficzny i festiwal, który się odbył, był gorszy
organizacyjnie. Mam nadzieję, że w następnych
latach DFN wróci do poprzedniej formuły.
                                                     Julia Szymszon
kl.II d
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XXIII edycja DFN- u odbyła się w nieco
innej formie niż zazwyczaj.
Z powodu koronawirusa uczeni nie mogli do nas
przybyć, lecz łączyli się z uczniami w formie online
bądź przesyłali linki do swoich prezentacji czy
filmów z wcześniejszych wykładów. Jest to dość
oryginalny sposób przebiegu takiej imprezy,
aczkolwiek pomysłowy. 
Mam świadomość, że pomimo niedogodności,
udało się powrócić do realiów oraz tradycji
festiwalu.
Zapał osób, którym naprawdę zależało na
zrealizowaniu planu w jak najlepszej formie,
również zasługuje na docenienie.
Treści i tematy wykładów były ciekawe, a niektóre
nawet łączyły się z tematyką pandemiczną. W
opinii uczniów, jedno z najciekawszych spotkań
online nosiło tytuł ,,Dlaczego góry?’’, w którym ks.
Tomasz Krupnik opowiadał o swoim zamiłowaniu
do gór, 
a także o wyprawie do Kirgistanu i jego
doświadczeniach z tym związanych. Niestety, nie
miałam okazji uczestniczyć w tej prelekcji,
natomiast mnie osobiście zaciekawiło łączenie
online z panią Agnieszką Okrusznik, która miała
okazję zafascynować uczniów swoją prezentacją o
,,Mowie ciała’’. Wspomniała w niej między innymi o
prawidłowej postawie podczas przemawiania do
tłumu oraz 
o kontroli własnego ciała, aby wywołać jak
najlepsze wrażenie na innych. Powiedziała także o
najlepszym miejscu przy stole podczas rozmowy
kwalifikacyjnej.  
Ta edycja DFN-u z pewnością przejdzie do historii
bardziej niż poprzednie edycje, natomiast na mnie
większe wrażenie robiły tradycyjne wykłady
festiwalowe. Mam na myśli tutaj atmosferę, wykład
inauguracyjny, a także wielu uczonych
dyskutujących ze szkolnym gronem
pedagogicznym na korytarzach liceum. Mam
nadzieję, że w przyszłym roku DFN będzie taki, jak
w minionych latach i dostarczy mi większych
emocji.

                                        Alicja Krowiak, kl. II d LO

DFN w czasie pandemii.
XXIII Dolnośląski Festiwal Nauki, który odbył się
parę dni temu, był inny niż wszystkie
dotychczasowe festiwale. Z powodu pandemii
wykładowcy nie mogli zawitać do szkół, a wykłady
musiały odbyć się online. Mnie taka forma bardzo
się nie podobała. O wiele ciekawsze jest dla mnie
słuchanie wykładowcy
na żywo. Jeden z wykładów był na temat wirusów,
co w tym okresie jest bardzo przydatne, a drugi 
o ,,mowie ciała”, który pokazywał m. in, co
oznaczają różne gesty i wyrazy twarzy. Ze względu
na sytuację również nie mogliśmy uczestniczyć w
większej ilości wykładów, co niestety nie było
przyjemne. Wierzę 
i mam nadzieję, że za rok będziemy mogli się
wszyscy spotkać na wykładach poza mediami
elektronicznymi.

                                             Oliwia Paciorek kl.II d

DFN A.W
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Tegoroczny DFN był inny niż wszystkie
dotychczasowe festiwale. Z powodu pandemii
wykładowcy nie mogli zawitać do szkół, a wykłady
musiały odbyć się online. Mnie taka forma bardzo się
nie podobała. O wiele ciekawsze jest słuchanie
wykładowcy na żywo. Jeden z wykładów był na temat
wirusów, a drugi o ,,mowie ciała”, który pokazywał, co
oznaczają różne gesty i wyrazy twarzy. Ze względu na
sytuacje również nie mogliśmy uczestniczyć w
większej ilości wykładów, co niestety nie było dla
większości osób przyjemne. Wierzę, że za rok
będziemy mogli się wszyscy spotkać na wykładach
poza mediami elektronicznymi.
                                                  Oliwia Paciorek kl. II d

Czy organizatorzy podołali mimo trudnej sytuacji?

Tegoroczny XXIII DFN odbył się w niecodziennych,
jak na to wydarzenie okolicznościach. Zgromadzeni w
klasach uczniowie oglądali przygotowane materiały
video na tablicach interaktywnych lub brali udział w
konferencjach online z wykładowcami. Czy taki format
imprezy był skuteczny? Osobiście uważam, że czat
wideo nigdy nie odda do końca walorów prawdziwej
rozmowy, nie inaczej jest w przypadku DFN- owskich
prezentacji. Jednak, jak się nie ma, co się lubi, to się
lubi, co się ma i jestem pewien, że ten wymuszony i
od nikogo niezależny sposób prezentacji nie jest
wcale taki zły i wiele osób dostrzegło jego plusy takie
jak: wygoda dla wykładowcy oraz mniejszy stres, na
pochwałę zasługuje również wszechstronność
tegorocznego festiwalu. Jedyne co nam teraz zostaje,
to cieszyć się, że wydarzenie nie zostało przez
pandemię całkiem anulowane.
                                                Kamil Bernacki kl.II d

Liceum w Bystrzycy Kłodzkiej zaskoczyło
wszystkich!
Październik zapowiadał się jak zwykle. Drzewa coraz
bardziej były kolorowe. Pogoda się zmieniała. Jednak
nikogo to nie dziwiło. Tak jak odwołane imprezy -
żadne zaskoczenie. W końcu trwa pandemia. Jak się
okazało nasze liceum miało inne plany...
Tydzień rozpoczęty został jak zwykle. Lekcje,
narzekanie i czekanie na dzwonek. Podczas szóstej
lekcji uczniowie szykowali się na przyrodę.
Niespodziewania nauczycielka coś ogłosiła.
-Dolnośląski Festiwal Nauki się odbędzie. Jak wiecie,
stacjonarnie nie możemy tego zrobić. Dlatego wykłady
będą online! - powiedziała z uśmiechem profesorka.
Wszyscy byli zaskoczeni. Nastawieni na zwyczajne
lekcje nie sądzili, że szkoła weźmie udział w festiwalu
online. Online! Co za nowoczesność...
Po tej informacji nie mogli się skupić. Jakby
przeczuwali, że czeka ich niesamowita dawka
wiedzy...
                                                

                                    Aneta Czermak kl.II d

Niemożliwe? A jednak to zrobiliśmy! Jak wygląda
wydarzenie masowe w szkole w czasach pandemii
koronawirusa?  

W czwartek i piątek (to jest 8-9.10.2020r.) w naszej
szkole (Liceum Ogólnokształcące w Bystrzycy
Kłodzkiej) odbyła się kolejna, już XXIII edycja
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, tym razem
przeprowadzona online! Obyło się bez witania gości,
specjalnego przygotowania sal, kawiarni
i wszystkiego, co miało miejsce w poprzednich latach,
aby w jak największym stopniu zapobiec
rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wykłady były
prowadzone zdalnie, każda klasa miała swoją
przypisaną salę. Było to zupełnie coś nowego,
świeżego, nikt nie spodziewał się, że ta edycja w
ogóle się odbędzie. Osobiście zaś uważam, że edycja
stacjonarna jest lepsza, ma swój urok i bardziej mi się
podoba. Myślę, że większość uczniów naszej szkoły
ma nadzieje, że następna edycja będzie już 
w tradycyjnej formie.  

                                               Grzegorz Zeliszek, II d
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  WYBORY DO SAMORZĄDU
W naszym liceum, jak co roku, również i w roku szkolnym 2020\21, odbyły się
wybory.
Dnia 06.10.2020 młodzież zdecydowała o wyborze przewodniczącego samorządu
naszej szkoły. Kandydami były dwie osoby: Marcin Jabłoński z klasy 2 c oraz
Aleksandra Stachowiak z 2 d. 
Wybory były przeprowadzone w rygorze sanitarnym, odpowiednio do obecnej
sytuacji. Każdy z głosujących miał maseczkę i własny długopis. Dzięki
odpowiedniemu przygotowaniu i dostosowaniu do obowiązujących nakazów, każdy
mógł bezpiecznie zagłosować. 
Wybory wygrał Marcin Jabłoński. Nowy przewodniczący dobrał sobie
współpracowników jako dwóch zastępców: Weronikę Makarewicz oraz Patryka
Furtka. Oboje są uczniami klasy 2 c. 

                                                                                                                          Aneta Czermak kl.II d

przewodniczący M.Jabłoński

Patryk Furtek

Marcin Jabłoński

Patryk Furtek
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Nadeszły trudne czasy dla edukacji, dla rodziców, nauczycieli, uczniów. O tym, jak zarządzać szkołą
w tej “nadzwyczajnej sytuacji”, rozmawiam z dyrektorem naszej szkoły, panem Pawłem Popielem.
Jak wygląda zarządzanie szkołą w czasie pandemii?
To jest trudne wyzwanie, bo dyrektor musi podejmować decyzje, do podejmowania których nie jest
przygotowany. Często zmieniają się przepisy i trzeba na te zmiany szybko reagować. Najważniejsze jest
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły, a jednocześnie trzeba myśleć o
odpowiednim poziomie nauczania. Szczególnie trzeba brać pod uwagę maturzystów, uczniów klas ósmych i
uczniów z orzeczeniami. Trzeba zapewnić odpowiedni sprzęt i szkolenia nauczycielom, a staramy się też
pomóc uczniom, którzy nie mają sprzętu w domu, chociaż o to powinni przede wszystkim dbać rodzice.
Ponadto brakuje mi bezpośredniego kontaktu z nauczycielami, wymiany informacji – to zawsze ułatwia
podejmowanie dobrych decyzji.
Jakie są plusy, jakie minusy edukacji zdalnej, według Pana?
Edukacja zdalna nie jest u nas sytuacją normalną, tylko nadzwyczajną i trudno mówić o jakichś plusach w
stosunku do edukacji stacjonarnej. Taka edukacja wymaga ogromnej mobilizacji ze strony nauczycieli,
uczniów i rodziców (myślę tu o szkole podstawowej). Utrudnione jest przekazywanie przez nauczycieli
wiedzy i jej sprawdzanie. Od uczniów wymaga też większego zaangażowania i mobilizacji – oczywiście, o ile
chcą się czegoś nauczyć. Plusem jest rozwój kompetencji cyfrowych, informatycznych, zarówno wśród
nauczycieli jak i uczniów. Często przeszkadzają okoliczności związane ze sprzętem czy łączem
internetowym. Brak bezpośredniego kontaktu między uczniem i nauczycielem utrudnia naukę. Nie wszystkie
tematy da się efektywnie zrealizować w sposób zdalny. Często potrzeba więcej czasu na realizacje
konkretnych tematów. Dla mnie ideałem by było, gdybyście mogli uczyć się stacjonarnie, ale żeby w
chmurze była dla Was dostępna baza wiedzy, zadań filmów, prezentacji, przygotowana przez nauczycieli i
uzupełniająca tematykę lekcji. Edukacja zdalna mogłaby w przyszłości być dostępna dla uczniów, którzy np.
z powodu choroby nie mogą uczestniczyć w zajęciach w szkole.
Czy edukacja zdalna jest efektywna, Pana zdaniem?
Niestety, jak przekonaliśmy się w tym roku szkolnym, nauczanie zdalne, które odbywało się od marca do
końca poprzedniego roku szkolnego, nie było tak efektywne, jak tego byśmy chcieli. Potrzeba ogromnej
systematyczności i zaangażowania uczniów, potrzeba zupełnie innych metod prowadzenia zajęć przez
nauczycieli. Wszyscy się tego dopiero uczymy. Wiemy już więcej niż wiosną, ale nadal trzeba poszukiwać
nowych narzędzi, metod i środków dydaktycznych. Pracujemy w aplikacji Teams i wydaje się to w tym
momencie optymalne, ale niestety, edukacja zdalna jest dużo mniej efektywna niż stacjonarna. Może gdyby
była możliwość kontynowania nauki w systemie „hybrydowym”, efekty byłby lepsze.
Czy nauczyciele są gotowi i chętni na taką edukację?
W marcu edukacja zdalna była nowością, ale nauczyciele od razu podjęli trud takiej pracy. Nie byliśmy do
tego przygotowani, ale mieliśmy narzędzia, które uczyliśmy się wykorzystywać. Tu muszę wspomnieć
pana W. Jacuka, który na Teams przygotował wiele szkoleń dla nauczycieli i dzięki temu teraz byliśmy dużo
lepiej przygotowani. Nie wszyscy nauczyciele są też biegli w dziedzinie technologii informacyjnej, ale
dokonali ogromnego skoku jakościowego i coraz swobodniej się poruszają w tym temacie. Jednak każdy woli
pracować bezpośrednio z uczniami w klasie i nic tego nie zastąpi. 
Czy nasza szkoła była przygotowana na edukację zdalną?
W naszej szkole już we wrześniu 2018 roku, kiedy tylko zostałem dyrektorem, postawiłem sobie za cel
odpowiednie wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, które umożliwia
nauczycielom współpracę w sieci. Stąd wprowadziłem jako obowiązującą w szkole Chmurę Microsoft. Nie
wiedziałem wtedy, że będzie pandemia, nauczanie zdalne, ale mając tak dużą szkołę, ponad 70 nauczycieli i
dwa budynki, uznałem, że tylko w ten sposób będziemy mogli efektywnie komunikować się i współpracować.
Ponadto wymogi RODO powodowały, że należało wprowadzić jednakową i odpowiednio zabezpieczoną
pocztę elektroniczną dla wszystkich pracowników. Dzięki wysiłkowi informatyka Pana Waldemara Jacuka i
zaangażowaniu nauczycieli ten projekt został zrealizowany i stąd, kiedy w marcu musieliśmy przejść na
nauczanie zdalne, byliśmy do tego lepiej przygotowani niż wiele innych szkół. A teraz mamy dużo większe
doświadczenie. Wyposażyliśmy szkołę w nowe laptopy – przez te dwa lata pozyskaliśmy ich ponad
110! Widząc, że po wakacjach może znowu nastąpić taka sytuacja, że będziemy pracować zdalnie,
zorganizowaliśmy też kilka szkoleń dla rodziców uczniów klas młodszych i staramy się im uświadamiać, jak
ważne jest, żeby uczniowie w domu mieli odpowiedni sprzęt i dostęp do Internetu.
Dziękuję bardzo za poświęcenie mi czasu.
                                                                                                                       Aneta Czermak kl.IId
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   Jak się uczyć i nie zwariować?
Na pewno wszyscy zdążyliśmy już zauważyć, że
zdalne nauczanie ma swoje wady i zalety.
Wydawać się może, że ciągłe siedzenie przed
komputerem, mnóstwo prac szkolnych do
zrobienia, do tego pomoc bratu lub domagający się
zainteresowania pies i inne obowiązki domowe- to
tylko niewielka cząstka tego, co w obecnym czasie
doskwiera nam najbardziej.
Jako starsza, może bardziej doświadczona,
koleżanka, chciałabym wam przedstawić kilka
patentów, jak przeżyć zdalne nauczanie. W
zaistniałej sytuacji warto spojrzeć na naukę z
pozytywnym nastawieniem, a wtedy można
zauważyć dobre strony tej formy pracy.
Po pierwsze, na lekcjach możemy być we własnym
przytulnym pokoju. Nie musimy zastanawiać się w
co na siebie włożyć i jak się pomalować czy
uczesać, żeby dobrze wyglądać (dziewczyny na
pewno zrozumieją).
Po drugie, osoby dojeżdżające nie muszą tracić
czasu na dojazd- w końcu można się wyspać,
prawda? . Jest jeszcze jeden pozytyw...- pieniądze
na bilet, które można wydać na inny,
przyjemniejszy, cel.
Po trzecie, czas między zajęciami można
wykorzystać na nadrobienie notatek czy
przygotowanie się do lekcji. Pamiętajcie, to nie
czas na drzemkę :)
Po czwarte, to jest również dobry czas na
rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, a także na
wprowadzenie drobnych zmian w swoim życiu. Ja
postanowiłam się zdrowo odżywiać i więcej ruszać.
Dzięki temu, że większość czasu spędzamy w
domu, mam możliwość przygotowywania sobie
wartościowych i smacznych posiłków oraz
wzmożenia aktywności fizycznej. To oczywiście
mój pomysł na zagospodarowanie czasu, ale może
kogoś zainspiruje do czegoś dobrego.
Podsumowując, mimo braku kontaktu “twarzą w
twarz” z rówieśnikami musimy sobie radzić w tych
trudnych czasach. To nie jest proste ani dla nas-
uczniów, ani dla nauczycieli. Dlatego tak ważna jest
mobilizacja i chęć do działania oraz wzajemne
wsparcie. To doświadczenie na pewno nauczy nas
systematyczności i odpowiedzialności za samego
siebie. Mam nadzieję, że tych kilka rad pomoże
nam przetrwać zdalne nauczanie i niedługo
wszyscy zobaczymy się na szkolnych korytarzach. 
                                   
                                  Wasza koleżanka Marcelina

Wirtualna rzeczywistość a kontakty
międzyludzkie.
W tak trudnych czasach, kiedy kontakt “twarzą w
twarz” jest możliwy tylko przez ekrany naszych
komputerów bądź smartfonów, nie najlepiej
rozwijają się relacje wśród młodych ludzi.
Polski rząd, by zapobiec zwiększeniu liczby
zachorowań w naszym kraju, zakazał zgromadzeń,
zamknął placówki szkolne oraz określił odległość,
jaką mamy zachować między sobą. Jesteśmy
zmuszeni do zdalnego trybu życia. Wydawałoby
się, że to, co się teraz dzieje, to sen, z którego
zaraz powinniśmy się obudzić lub historia z książek
science- fiction - niestety to nasza nowa
rzeczywistość, którą musimy zaakceptować.
Musimy też przestrzegać zasad, by wróciło nasze
stare życie. Dlatego jak poradzić sobie z
odmiennym sposobem życia i nie zwariować?
Okazuje się, że nie ma rzeczy niemożliwych,
prawda?
Oczywiste jest to, że kontakt przez komunikatory to
nie to samo, co spotkanie się “na żywo”. Mimo
wszystko jest to lepszy patent na komunikowanie
się między sobą, niż ryzykowanie zdrowia i życia
swojego i naszych bliskich. Odległość, jaka jest
pomiędzy nami, wcale nie musi ograniczyć a tym
bardziej zakończyć naszych znajomości, bo
przecież kontakt z drugim człowiekiem to jeden z
najważniejszych elementów naszego życia. Jest
wiele aplikacji, na którym możemy przesyłać
wiadomości, dzwonić do siebie. Właśnie dzięki
niektórym aplikacjom, mogliśmy dalej uczyć się w
tak nietypowy dotąd sposób. Zdalna nauka okazała
się nie taka straszna, jak myśleliśmy, że będzie na
początku.
Mimo tak dziwnych okoliczności, dalej
funkcjonujemy i powoli akceptujemy to, co teraz się
dzieje na świecie. Nikt nie spodziewał się takiej
sytuacji, lecz pomimo to, próbujemy nauczyć się
żyć w świecie, w którym komputery i aplikacje
komunikacyjne to jedne z najważniejszych
elementów naszego funkcjonowania w środowisku.
Z nadzieją na lepsze jutro i powrót do starej
rzeczywistości trwamy w przekonaniu, że to tylko
sen, który wkrótce się skończy.

                                        Patrycja Pichla III b LO
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Nazywam się Zofia Wilk.Chodzę do klasy IV b. 
Moje hobby to jazda konna. Moja przygoda z końmi
zaczęła się kilka lat temu, gdy pojechałam z mamą
do stadniny koni. Było ich bardzo dużo, gdy
głaskałam jednego z nich poczułam silną więź. Mój
koń w szkółce ma na imię Lider, jest bardzo
łagodny i kocha dzieci. Jest cały biały i bardzo lubi
jeść jabłka i marchewki. Lider jest bardzo szybki,
dlatego jeszcze uczę się na nim jeździć. Jak już
nauczę się lepiej jeździć, będziemy przemierzać
bardzo długie wędrówki. Czuję teraz wielką radość,
bo za niecałe dwa lata będę miała własnego konia.

Zosia Wilk

Moje hobby- piłka nożna- Iga Marek kl. IV b
Uwielbiam grać w piłkę nożną. Jestem bardzo
energiczna. Moja historia z piłką zaczęła się tak, że
pewnego dnia spotkałam kolegę, który biegł jak
szalony. Zapytałam go, dokąd tak pędzi. Odparł, że
na piłkę nożną. Długo nie myśląc, pobiegłam za
nim. Kiedy dotarliśmy na trening, chwilę
popatrzyłam, jak grają. Tak zaczęła się moja
przygoda z piłką, która trwa od roku. Latem
trenujemy na stadionie, a zimą na hali sportowej.
Mamy specjalne stroje na mecze. W mojej drużynie
są jeszcze trzy dziewczynki, które tak jak ja lubią
piłkę nożną.

Moje hobby- uczniowie Szkoły Podstawowej
Życie ma sens tylko wtedy, gdy robimy to, co kochamy. - Melissa Darwood

Jestem Milena, mam 10 lat i chodzę do klasy IV.
Chciałabym opowiedzieć o moim hobby, czyli
rolkach, na których jeżdżę od 6 lat. Jazdy na
rolkach nauczyła mnie moja babcia, od niej również
dostałam moje pierwsze rolki. Jeżdżę, jak tylko
mam wolną chwilę. Zawsze na wspólną
przejażdżką zabieram swoje przyjaciółki. Myślę, że
trzeba rozwijać swoje pasje, robić to, co
kochamy.Tylko wtedy będziemy szczęśliwi.
                                        Milena Bernacka kl. IV b

Z.Wilk
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Szkolny Radiowęzeł
Szkolny Radiowęzeł prowadzony jest przez
uczniów klas drugich i trzecich naszego liceum.
Każdego dnia inna para uczniów zajmuje się jego
obsługą. Prowadzenie radiowęzła nie jest prostą
sprawą. Każdy z prowadzących musi wziąć pod
uwagę to, że uczniowie w szkole mają różne gusta
muzyczne. Prowadząc radiowęzeł, staramy się
dbać o różnorodność gatunków muzycznych,
jednak nie jest to proste, bo nie da się wszystkich
zadowolić. 
Z racji tego, iż każdy ma inny gust muzyczny,
ważnym aspektem funkcjonowania radiowęzła, jest
tolerancja. Wiadomo, że nie każdy uczeń lubi
słuchać tych samych gatunków muzycznych co
inni, ale powinien akceptować to, że ktoś inny go
lubi. Często, niestety,  zamiast tolerancji pojawia
się hejt. Najczęstszym hejtowanym gatunkiem jest
k-pop, jednak ludzie powoli przyzwyczajają się, że
jest on już praktycznie wszędzie.
W dniach od 27.10. do 29.10. br. przeprowadzona
została ankieta pt. “Jakich gatunków muzycznych
słuchasz?”. Na pytanie odpowiedziało 149 uczniów
z całego liceum, a frekwencja wyniosła 65%.
Wyniki ankiety można przedstawić w formie listy
TOP 10:

1. Pop
2. Rap
3. Trap
4. Hip-hop
5. Rock
6. Alternative /Muzyka filmowa
7. Metal
8. K-pop/Oldies
9. Indie rock/Electro 

10. Indie pop
Wszystkim ankietowanym dziękujemy za sumienne
oddanie swojego głosu!  
                                     Wiktoria Otremba kl.II d

Czas zadumy

Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzona
1 listopada, z definicji jest uroczystością ku czci
wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli etap
zbawienia j przebywają w niebie. Duża część
społeczeństwa jednak łączy ten dzień z dniem
2 listopada tzw. Dniem Zadusznym, który w
porównaniu do Dnia Wszystkich Świętych jest
dniem poświęconym wszystkim zmarłym, bez
wyjątku. 
W tym dniu oraz w dni najbliższe temu świętu,
ludzie sprzątają i dekorują groby kwiatami, zapalają
znicze jako znak pamięci o tych, którzy odeszli i
wyraz wiary w życie wieczne.
W tym roku z przyczyn pandemii nie było
możliwości pójścia na cmentarze, żeby jak zawsze
i zostawić swój znak pamięci w te dwa ważne dni.
Ludzie w pośpiechu musieli odwiedzić groby przed
dniem 
1 listopada oraz kilka dni po tym Święcie.
Niektórym nie udało się spotkać z daleką rodziną,
która w ten dzień zawsze pojawia się na
cmentarzu, a innym nie udało się w ogóle
odwiedzić grobów, co było bardzo przykrym
doświadczeniem dla większości ludzi. Jednak
powinniśmy pamiętać, że najważniejsza jest
pamięć, co oznacza, że nie jest ważne, kiedy
odwiedzimy cmentarze, ważne, w jakiej intencji
przychodzimy i to, że nie zapomnieliśmy o naszych
zmarłych. 

  
                                    Oliwia Paciorek kl.II d

listopad n
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Międzynarodowy Dzień Zwierząt

Międzynarodowy Dzień Zwierząt, inaczej nazywany Światowym Dniem Ochrony Zwierząt, obchodzimy 
4 października. Został on ustanowiony w 1931 roku we Florencji podczas kongresu ekologicznego. W Polsce
pierwszy Dzień Zwierząt obchodzony był w 1993 roku. 4 października rozpoczyna się również trwający 7 dni
Światowy Tydzień Zwierząt (ang.World Animal Week), przez te wydarzenia cały październik zostaje uznany
miesiącem dobroci dla zwierząt. 
No, ale właściwie dlaczego 4 października? Już tłumaczę, miał na to wpływ Kościół powszechny, w którym
tego dnia jest obchodzone wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, który jest patronem zwierząt, ekologii i
ekologów. Ale nasuwa  się kolejne pytanie, w jakim celu został ustanowiony Światowy Dzień Zwierząt?
Głównym jego celem jest uświadomienie ludziom, że zwierzę to istota żywa, która również ma uczucia, a nie
jest rzeczą, którą można porzucić, gdy się znudzi. Ten dzień ma za zadanie również uzmysłowienie, że
zwierzęta posiadają swoje prawa spisane w Ustawie o Ochronie Praw Zwierząt. Misją tego dnia jest również
zmiana zachowania ludzi w stosunku do zwierząt, ponieważ w dzisiejszych czasach ma miejsce wiele
okrucieństwa w stosunku do nich. 
Dlatego, jeżeli nie jest Ci obojętny los futrzanych przyjaciół, to zastanów się, w jaki sposób mógłbyś im
pomóc. Może w pobliżu twojego miejsca zamieszkania znajduje się schronisko, w którym mógłbyś w formie
wolontariatu wyprowadzać zwierzęta bądź jest możliwość przekazania karmy lub innych potrzebnych
rzeczy? A może chciałbyś zorganizować akcję zbierania karmy w szkole? 
Jeżeli chciałbyś się podzielić swoją historią dotyczącą pomocy zwierzakom, odezwij się do nas.

                                                                                                                              Julia Rycyk kl.II d

Julia Rycyk

nasi pupile

J.Rycyk

Aleksandra
Stachowiak
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Iga. Polka, która podbiła Francję
Na ten moment w naszym kraju, gdziekolwiek
byśmy się nie obejrzeli bądź kogo nie spytali,
dosłownie każdy będzie znał postać tej młodej,
charyzmatycznej Polki. Mowa tu o Idze Świątek,
dziewiętnastoletniej dziewczynie, która 10
października tego roku zwyciężyła French Open.
Ale tak poza tym, to jaka ona tak naprawdę jest?
Pokoleniu naszych rodziców może być bliższa
postać ojca tenisistki – Tomasza Świątka, który w
1988 roku reprezentował naszą ojczyznę podczas
Igrzysk Olimpijskich w Seulu. To właśnie za sprawą
ojca, a także starszej siostry, nastoletnia
zwyciężczyni rozpoczęła swoją,jakże owocną,
przygodę z tenisem ziemnym.
Triumfatorka Rolanda Garrosa urodziła 31 maja
2001 roku w Warszawie. Już od najmłodszych lat
czuła zamiłowanie do sportu, a na początku
przygody była związana głównie z warszawskimi
klubami: Warszawianką, Merą, a następnie przez
kilka lat z Legią. Z klubem tenisowym Legia
Warszawa jest związana po dziś dzień i stale tam
trenuje. 
Młoda Polka na swoim koncie ma już wiele
okazałych tytułów takich jak:zwycięstwo
debiutanckiego turnieju zawodowego ITF w
Sztokholmie 2016, zwycięstwo zawodowego
turnieju ITF w Bergamo 2017, zwycięstwo w
juniorskim French Open 2018, udział 
w finale juniorskiego Australian Open 2017, a także
udział w finale dorosłego tenisa czyli w Turnieju
WTA 2019 rozegranym w Lugano. W 2018 roku
wystąpiła na Letnich Igrzyskach Olimpijskich
Młodzieży 
w Buenos Aires.
Poza kortem jej największą pasją jest muzyka,
dzięki której Iga nazywa siebie staromodną
dziewczyną.Twierdzi, że dawna muzyka była mniej
syntetyczna, wywoływała większe emocje oraz
miała niesamowitego ducha, dzięki czemu była
bardziej wartościowa. Uwielbia słuchać rocka, a jej
ulubionymi wyborami są: Pearl Jam, Pink Floyd,
Red Hot Chilli Peppers, Amy Winehouse,
Aerosmith, Santana, AC/DC, Simple Red czy
Coldplay, od którego zaczerpnęła swoje
zamiłowanie. Dla niektórych może być to nieco
zadziwiające, lecz od szóstego roku życia Iga
wiernie trzyma się ABBY, z której muzyką czuje się
zżyta po dziś dzień. 
W świecie kinematografii ulubionymi pozycjami na
liście Igi są przede wszystkim filmy, które w swojej
obsadzie mają Sandrę Bullock,

czyli mowa tu na przykład o ,,Ja cię kocham, a ty
śpisz’’. Dobry gust Iga Natomiast jej ulubionym
serialem jest ,,Mad Man’’, choć nie ukrywa, że
,,Przyjaciele’’, ,,Dynastia Tudorów’’ czy ,,The
Crown’’ również przypadły jej do gustu.
Literatura również jest
jednym w kręgu zainteresowań tenisistki. Często
lubi sięgać po książki historyczne bądź kryminalne.
W swojej biblioteczce ma zgromadzone takie tytuły
jak: ,,Katedra w Barcelonie’’ Ildefonso Falconesa,
,,Ława przysięgłych’’, ,,Klient’’ oraz ,,Firma’’Johna
Grishama,
a także wiele dzieł napisanych
przez Kena Folletta czy Dana Browna.
Jej ulubioną kuchnią jest ta hinduska, lecz z
wykluczeniem ostrych potraw, co wydaje się być
nieco zaskakujące przy takim wyborze. Sushi, stek
to także jej częste potrawy w menu, natomiast w
świecie deserów jej serce skradło tiramisu.
Dziewczyna bardzo lubi, a wręcz uwielbia, koty. W
jej domu na razie mieszka jedna kotka o imieniu
Grappa, aczkolwiek nastolatka nie ukrywa, że w
przyszłości będzie ich więcej.
Po przedstawieniu tak różnorodnych informacji oraz
ciekawostek z życia Igi Świątek, można stwierdzić,
że poza niezwykłym dorobkiem na swoim koncie w
tak młodym wieku, Polka w dalszym ciągu
jest normalną nastolatką z wieloma pasjami. Może
nie jest w stanie do końca się im poświęcać,
aczkolwiek rozwija się na wszelkie sposoby. Każdy
z nas powinien mieć swoją własną odskocznię od
nauki, dzięki której może być pogodnymi
wartościowym nastolatkiem.
                                      
                                           Alicja Krowiak kl.II d

Iga Świątek I
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Moja Literacka Podróż

Wizyta w Londynie to marzenie większości
podróżników z niemalże każdego krańca świata. Jest
to miejsce, które oferuje wiele atrakcji i nie sposób się
w nim nudzić. Nawet bez wcześniejszej okazji pobytu,
choćby najmłodsi będą w stanie rozpoznać jego
symboliczne budowle takie jak Big Ben, Tower Bridge,
London Eye czy Buckingham Palace. Jednak Londyn
nie słynie tylko z pięknych, charakterystycznych
budowli, ale również z pisarzy, twórców, którzy tam
mieszkali oraz książek, których to urokliwe miasto było
tłem bądź nawet główym miejscem akcji. Osobiście na
początku myśląc o Londynie pierwsze co przychodziło
mi do głowy był to Harry Potter. Było to jak najbardziej
trafne skojarzenie, więc podczas wizyty takim tropem
poszłam. Zobaczyłam w Londynie miejsca, które
zainspirowały J.K. Rowling do napisania serii książek
oraz miejsca, które możemy zobaczyć w filmie.
Zdecydowanie jednym z takich miejsc był słynny
peron 9 ¾. Kolejnym miejscem , które również
możemy zobaczyć w filmie jest Ulica Pokątna i Ulica
Śmiertelnego Nokturnu, czyli Cecil Court i Goodwin’s
Court. Są one położone obok siebie oraz były
inspiracją dla autorki Harrego. Większość scen
odgrywa się w Hogwarcie, lecz w Londynie miałam
okazję zobaczyć miejsca, w których rozgrywały się
niektóre momenty akcji takie jak Warner Bros Studio
lub London Zoo, czyli miejsce, w którym Harry
pierwszy raz rozmawiał z wężem, Leadenhall Market,
czyli wejście na Ulice Pokątną, które znajduje się w
Pubie Dziurawy Kocioł, co w rzeczywistości jest
zakładem optycznym, natomiast Borough Market to
wejście do Dziurawego Kotła.
Moja podróż poza zwiedzaniem najpiękniejszych
zakątków Londynu szła śladam J.K. Rowling oraz
powieści o Harrym Potterze, lecz teraz, gdy jestem
starsza odkryłam, że to cudowne miasto skrywa
historie wielu słynnych twórców i książek. Między
innymi w Notting Hill znajdziemy dom Georga
Orwella. W Tower of London został ścięty Thomas
More, lecz gdy sięgniemy głębiej do historii jest on
jedynym z wielu znanych osób, które straciły tam
życie. W Doughty Street znajduje się dom Karola
Dickensa. A fanów Sherlocka Holmsa kieruje na Ulice
Baker Street 2216, gdzie rozgrywała się akcja. A ja
osobiście uważam, że moja kolejna Londyńska
podróż mogłaby śmiało iść szlakami Sherlocka.

 Dla najmłodszych świetnym pomysłem literackiej
przygody może być Miś Paddington, a dla fanów
filmów ciekawym miejscem będzie dzielnica Notting
Hill. Myślę, że sporo osób zna i bardzo lubi Charlsa
Dickensa. Pisarz ten spędził część swojego życia
właśnie w Londynie, o którym pisał, więc również
warto byłoby pójść jego śladami.
Zachęcam do zwiedzania tego pięknego miasta!

                                            Roksana Gwizdak kl.II a

D.Warzocha Londyn
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Za komiks uznaje się sekwencyjną historię obrazkową, publikowaną w co najmniej dwóch  odcinkach (dzięki
czemu stanowi serię) z zastosowaniem kadrów oraz charakterystycznych dymków, zawierających wewnątrz
tekst.
Początków komiksu niektórzy badacze doszukują się już w średniowieczu.Tworzono historie obrazkowe z
krótkimi komentarzami sławiące bohaterskie czyny czy historie świętych.Na niektórych malowidłach czy
miniaturach z ust przedstawionych postaci wychodziły "banderole” z ich wypowiedziami.
Rozwój komiksów nastąpił dopiero w XIX wieku, kiedy tworzył Rudolf Topffer. Wraz z rozwojem prasy zaczęto
upubliczniać krótkie historyjki obrazkowe.Szybko zaczęły się cieszyć ogromną popularnością wśród ludzi,przez
co zaczęto je wydawać w formie zeszytów,zamiast w gazetach.Do połowy XX wieku były one czarno-
białe,natomiast w latach 70-tychzaczętoużywać  kolorów.
Najpopularniejsza seria komiksów narodziła się w 1961i od tamtego czasu jej popularność tylko rosła.Mowa o
serii MARVEL, która odniosła ogromny sukces dzięki swojemu założycielowi Stan’owi Lee oraz jego
współpracownikowi Jack’owi Kirby.

W Polsce do najbardziej popularnych rysowników
należą: Grzegorz Rosiński, Henryk, Jerzy
Chmielewski, Jerzy Szyłak
Dziś komiks to sztuka i pełnoprawna, autonomiczna
dziedzina kultury.Pełni funkcję wychowawczą oraz
poznawczą. Obecnie komiksy są  bardzo popularne i
zajmują równoprawne miejsce z książkami. Artyści
chcą pokazywać i uczyć już najmłodszych, jak należy
postępować w życiu oraz wprowadzać w ich życie
elementy śmiechu oraz czasami groteski, czy
specyficznego rodzaju zaintrygowania.
                                       Dawid Furtek kl.II d

Grzegorz Rosiński

Henryk,Jerzy Chmielewski
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Odcinek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kadr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filakterie_(sztuka)
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