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Redakcję gazety tworzą uczniowie z klasy
humanistyczno-dziennikarskiej oraz
utalentowani dziennikarze z innych klas

List redaktorów List opiekuna
redakcji

Chcemy być
wizytówką
naszej szkoły

W redakcji gazety

Redaktorzy

Realizujemy
projekt EFS
"Od pierwszo-
klasisty 
do 
licealisty"

Dziennikarska  
przygoda"

Poznajemy
świat mediów

Poruszamy
sprawy
związane 
z życiem
codziennym
szkoły,
środowiska
lokalnego,
tradycją,
kulturą
i historią. 

Szanowni
Czytelnicy,
Zaczynamy
przygodę z 
Junior Media. 
To edukacyjny
projekt
dzienników
regionalnych
Polska Press
Grupy
skierowany do
uczniów i
nauczycieli.
Sądzimy,

że spodoba się
Wam nowa
wersja naszej
gazety szkolnej.
Możecie
zgłaszać do
redakcji tematy, 
o których
chcielibyście
przeczytać.

Ewa
Magierowska

Jesteśmy 
w programie
Junior Media.

Organizatorem
projektu 
Junior Media 
i właścicielem
Platformy 
jest 

Polska Press
Sp. z o.o.

Szanowni
Czytelnicy,
W naszej
gazetce chcemy
poruszać
sprawy szkoły 
i młodzieży. 
Nie będziemy
się ograniczać
do spraw
lokalnych.
Mamy nadzieję,
że gazeta trafi 
do wielu
czytelników 

w różnym
wieku.
Zachęcamy 
do czytania
bieżącego
numeru.

Redakcja

(lo)

(dm)
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Redaktor naczelna: Dominika Malicka
Z-ca: Oliver Campagna
Sekretarz: Wiktoria Szymańska

Redaktorzy
gazety szkolnej: 

Redaktor
naczelna

Przedstawiamy
redakcję gazety

Wiktoria 
Capaja,
Anna
Gościańska,
Wiktoria Guder,
Natalia
Pietrzak,
Klaudia Dutka

Redaktorzy

W redakcji

Redaktor

W szkolnym muzeum
Redaktorzy

Kacper
Kwiecień,
Krystian Krycki,
Sara Furgała,
Hubert Hajduk,
Paulina
Stańczyk,
Wiktor Zalewski,
Julia
Mikołajczyk

Aleksandra
Knapik

Opiekunem
redakcji gazety
jest Ewa
Magierowska,
nauczyciel
języka
polskiego i
technik

dziennikarskich
w ZSO 
w Bystrzycy
Kłodzkiej.
Redakcja
gazety znajduje
się w sali 210.
Dziennikarze

to przede
wszystkim
uczniowie klasy
humanistycznej.
Dziennikarstwo
to przygoda 
i pasja, 
interesujący

sposób
spędzania
wolnego czasu.
                  (em)

Zawsze lubi
stawiać na
swoim. 
Z każdym
potrafi się
porozumieć.
Jest otwarta 
na nowe
wyzwania. 

Nie boi się
niczego. 
Podejmuje się
trudnych zadań.
Potrafi się
odnaleźć w
każdej sytuacji.

(oc)

(lo)

LO

lo
(oc)
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Regionalna edycja Dolnośląskiego
Festiwalu Nauki w Bystrzycy
Kłodzkiej

4-5.10. 2018 r.  
X DFN

Były także
wycieczki

DFN  święto
nauki

Propozycje 
dla
humanistów  –
„Archiwa
Społeczne.ZSO
Muzeum”,
„U początków
Bystrzycy Kł.
Kim był Gaweł 
z Lemberka?”

Organizator DFN M.Żochowska i uczniowie

Chemiczne doświadczenia

DFN DFN

Szczególnie
spodobał się
nam
eksperyment 
polegający 
na ukazaniu, 

jak różne 
 

związki
wpływają
na barwę 

ognia,
zmieniając 
jego kolor.
Zadziwiły

nas swoją
efektownością
przemiany 
chemiczne.

Maria Fąfara 

i Alicja
Kołoszyc

DFN

Organizatorem
przedsięwzięcia
byli: 
dr Małgorzata
Żochowska 
przy współpracy
Beaty
Płaskocińskiej-
Czarneckiej 
i Sylwii

Pierzchały-
Ryznar.
Wykłady w
ramach DFN
prowadzili też
nauczyciele
szkół
w Bystrzycy Kł.

Wiktoria Capaja

Uczestniczyli 
w niej
wykładowcy 
z wyższych
uczelni
wrocławskich,
Towarzystwa
Miłośników
Polanicy,
pracownicy
Nadleśnictwa,

uczniowie szkół
w Bystrzycy Kł. 
i Lądku-Zdroju.
Tematycznie
wykłady były
skierowane 
do biologów,
fizyków,
matematyków. 

(sf)

(sf)

(sf) (sf)

(sf)
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Warsztaty z archiwistyki

Uniwersum językowe

(nb)

sf
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Uniwersum językowe

Uniwersum językowe

LO

(sf)
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W naszej szkole hucznie
świętowaliśmy tę ważną rocznicę  

Nie zapomnimy

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Uroczyste obchody święta państwowego w ZSO

Konkurs historyczny

W drodze na rynek Bystrzycy Kł.

Szkolny
radiowęzeł
puszczał
patriotyczne
piosenki,
braliśmy udział
w  konkursie
historycznym.
W dzień
akademii
ubraliśmy się 
w strój szkolny 
i na lewej piersi
z dumą
nosiliśmy
kotyliony. 

Na rynku
bystrzyckim
zaśpiewaliśmy
Hymn Polski.
Był też Bieg
Niepodległości.
Uczniowie 
uczestniczyli 
w spektaklu
przygotowanym
przez uczniów 
z SP nr 1

Wiktoria
Szymańska

Dyrektor Paweł
Popiel
wspomniał
historię Danuty
Siedzikówny,
ps. Inka,
siedemnasto-
letniej
sanitariuszki,
żołnierza 
4. szwadronu 
5. Wileńskiej
Brygady AK.
Krótko przed
śmiercią,
więziona

i skazana przez
komunistów,
napisała:
„Przekażcie
babci, że
zachowałam się
jak trzeba”.
Te słowa 
uświadomiły
nam,  że
powinniśmy
pamiętać o
historii naszego
państwa. 
Polski. 

LO

sf
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Dziennikarska przygoda w ZSO.
Projekt EFS: "Od pierwszoklasisty do licealisty"

W Radiu
Wrocław
licealiści
mają
możliwość
załatwienia
sobie
praktyki w
czasie
weekendów
i wakacji. A
po maturze
pracę.

Uczniowie
SP nr 1
oraz LO
poznali
codzienną
pracę
dziennikarzy
i redaktorów
Radia Wrocław
oraz historię
Radia.
Szkolne zajęcia
uczniów z
dziennikar-
stwa to nie
tylko warsztaty

w klasach,
także wyjazdy
do miejsc,
w których
można poznać
interesujących
ludzi. 

Po Radiu
uczniów
oprowadzał
kustosz -
p. Michał
Kwiatkowski. 
Zobaczyliśmy
Studio
Wiadomości 

i Studio
Kultury. 
Zwróciliśmy
uwagę, że
W pomieszcze-
niach na
podłodze
i stolikach
położona była
wykładzina.
Spadający
długopis nie
robił żadnego
hałasu. 
Nam spodobały
się kamery

kierujące się 
na mówiących.

Michalina,
Rafał,
Zuzanna (SP
nr 1)

Licealiści
zauważyli, że
praca w Radiu
wymaga
wiedzy ogólnej
o świecie.
Przydadzą

się też
umiejętności
improwizacji 
i prowadzenia
kulturalnej
rozmowy.
Trzeba być  też
dobrze
zorganizowa-
nym.

W Radiu Wrocław (em)



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 1 02/2019 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Fakty
ZSO

Teatr to ciekawe
miejsce pracy

W Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu
Rozmawiamy z aktorem i pracownikami

Dziennikarze muszą być otwarci 
na poznawanie ludzi i świata

W pracowni lalek

W pracowni lalek

Spodobało się
nam w pracowni
lalek.
Wszystkie  były 
zaprojektowane
przez
scenografa. Ich
wygląd czy
kostiumy są 
dopasowane 
do potrzeb
aktorów, dla
których zostały
uszyte. Może
być tak, że lalki

mają swoje
kopie i mogą
być po
przedstawieniu
wręczone
dziecku jako
prezent
urodzinowy.
Oczywiście
wcześniej
rodzice kupują
taką lalkę. 
Nie jest taka
droga.

Mieliśmy okazję
odwiedzić
pracownię
teatru. 
Po pracowni,
gdzie tworzone
są lalki,
oprowadzał 
nas jeden 
z aktorów. 
W czasie na-
szej wizyty
zapoznaliśmy
się z pracą
aktora oraz
zobaczyliśmy,

jak tworzone są
lalki, których
używa się 
w czasie
spektakli.
Poznaliśmy
scenografa
teatru, który
zapoznał nas 
z tajnikami 
jego pracy.
          
Klaudia Dutka

(em)

(em)
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Wirtualne lekcje fizyki medycznej
z panią Krzysztofą Olejnik-Boczoń

Ożywiona
dyskusja 

Ciekawe tematy

Nazwano nas
także
"ulubionymi
licealistami 
z Bystrzycy
Kłodzkiej"

Na Skypie
z
naukowcami

Nieczęsto 
ma się okazję
rozmawiać ze
specjalistami 
i entuzjastami 
w tej dziedzinie
fizyki.

Dzięki
technologii
mamy taką
możliwość.

Fizyka medyczna

Lekcja o laserach

Świetna
odskocznia od
tradycyjnych
lekcji. Nieczęsto
ma się okazję
rozmawiać ze
specjalistami 
i entuzjastami 
w tej dziedzinie
fizyki. Dzięki
technologii
mamy taką
możliwość. 
Jest to swoiste
przygotowanie

młodego
pokolenia, które
chce iść 
na studia 
i dokształcać się
w tym kierunku. 
Dla ambitnej
młodzieży to
gratka, 
a wszyscy
uczniowie są
bardzo dobrze
przygotowani do
tematu.

Laser to wiązka
światła, która w
medycynie
wykorzystywana
jest do trudnych
i szczegółowych
operacji.
Pozwala on 
na bezkrwawe 
i bezinwazyjne
operowanie
narządów - 
bez skalpela, bo
właśnie laser to
jego lepszy
zamiennik.

Za pierwszym
razem był to
ultrasonograf
(USG), 
a teraz
rozmawialiśmy
o 
laserach.� 
Planujemy
lekcję 
o zastosowaniu
mikroskopów.

Hubert Hajduk

LO

LO
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Szkoła otwarta na innowacje edukacyjne

Nasza
praca
została
doceniona
przez
poznańską
klinikę we
wpisie na
ich
fanpage’u
na
Facebooku

Świat fizyki medycznej

Mamy za sobą
już drugie
łączenie wideo
z poznańską
Katedrą i
Kliniką
Laryngologii i
Onkologii
Laryngologicznej.
Jest to cykl
lekcji
multimedialnych
o szeroko
pojętym
temacie

— "Fizyka w
medycynie" --
koordynowa-
nych przez
panią prof. dr
hab. 
n. med.
Małgorzatę
Wierzbicką.
Lekcje te
polegają na
rozmowie z
lekarzami —
specjalistami 
w swojej
dziedzinie — 

na podany
temat. Za
pierwszym
razem był to
ultrasonograf
(USG), 
a ostatnio
rozmawialiśmy
o laserach.�
Cykl tych lekcji
zakończy się
testem wiedzy
ze wszystkich
poruszanych
tematów, który

wyłoni dwóch
najlepszych
uczniów — ci
pojadą na
dwudniową
wycieczkę do
Poznania
zobaczyć to
wszystko na
własne oczy.�

Hubert Hajduk

LO
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Automatyka.
I miejsce w I Strefowym Makeathon'ie w Wałbrzychu

Przyjechali, zobaczyli,zwyciężyli Sukces naszych
uczniów

Nasi konstruktorzy

Max Gacek,
Mateusz Górny,
Karol Kunicki 
i Miłosz
Romanowski
zdobyli 
I miejsce 
w I Strefowym
Makeathon'ie 
w Wałbrzychu.

Ich projekt
okazał się
najszybszy
w działaniu.

Serdecznie
gratulujemy 
i życzymy dużo
radości przy
następnych
projektach.

Opiekunem
grupy
projektowej 
jest pan
Waldemar
Jacuk

Praca polegała
na odpowiednim
zaprojektowa-
niu, wykonaniu 
i oprogramo-
waniu
mechanizmu
przesuwającego
przedmiot.
Połączenie
mechaniki,
informatyki,
fizyki i robotyki.

(wj)
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Smog
Smog definiowany jest jako zjawisko atmosferyczne, powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem 
i spalinami. W obecnych czasach jest ogromnym utrapieniem wszystkich mieszkańców miast, nie tylko ze
względów komunikacyjnych. 

Ludzie każdego dnia zmagają się z trudnościami w oddychaniu przez występujące w powietrzu tlenki siarki 
i azotu. Jednakże nie wszyscy zdają sobie sprawę, jakie tak naprawdę konsekwencje niesie za sobą smog,
który w Polsce osiągnął ogromne rozmiary, jak również, jak go zatrzymać

Wszelkie zanieczyszczenia powietrza wiążą się z mnóstwem powikłań w ludzkim organizmie, począwszy od
astmy, przez choroby serca i układu krwionośnego. 

Jednak w mediach i telewizji nieczęsto słyszymy tak naprawdę, ile osób z jego powodu straciło życie i jakie
niebezpieczeństwo się z nim wiąże.
Równo rok temu normy zanieczyszczeń powietrza zostały przekroczone o ponad 3000%. I tak naprawdę
niewiele mówiono o tym, jak sprawić, by nasze powietrze było zdrowsze.
Ekolodzy i władze państwowe wciąż szukają sposobów, by ludzie pojęli rangę zagrożenia. Pojawiło się wiele
pomysłów, głównie dotyczących bezpośredniej pomocy ludziom. 

Rząd obiecał, że w ramach walki ze smogiem państwo dopłaci do wymiany starych kotłów na nowe źródła
ciepła, by docieplić domy, dopłaci do wymiany okien i drzwi, montażu wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
Ekologom natomiast zależało na wprowadzeniu bardziej restrykcyjnych poziomów alarmowania o smogu. 

Kuchnia molekularna
Profil biologiczno-chemiczny w ramach X DFN
uczestniczył w nauce świadomego gotowania. 
Trzy panie z Politechniki Wrocławskiej -
dr hab. inż. Joanna Cabaj, mgr inż. Kamila Drzozga 
i mgr inż. Anna Lesiak opowiadały wiele o kuchni
molekularnej, która obecnie jeszcze
nierozpowszechniona, jest nieograniczona 
w możliwościach. W wykładzie i jego przebiegu
aktywny udział brali uczniowie. Panie razem 
z uczniami przygotowały:
- lody brzoskwiniowe, do których stworzenia, prócz
produktów użyto ultradźwięki, by wydobyć smak
brzoskwiń, a następnie zanurzono je w ciekłym
azocie, którego temperatura wynosiła -196 stopni
Celsjusza,
- kawior o smaku herbaty, 
- chipsy z owoców uzyskane dzięki zanurzeniu ich 
w ciekłym azocie.
Atmosfera podczas wykładu była niesamowita,
uczniowie bawili się poprzez naukę i aktywnie
uczestniczyli w wykładzie, jednocześnie
doświadczając czegoś niezwykłego.

Maria Fąfara i Alicja Kołoszyc

Jednakże ludzie również powinni pojąć, jak ich
codzienne zachowanie może pomóc w ochronie
środowiska i mimo iż nie mają na nie takiego 
wpływu,  jak ogromne fabryki wypuszczające mnóstwo
toksyn, to mogą wiele zmienić.

Samo palenie w piecu odpowiednimi materiałami,
odstawienie samochodu na bok i oferowanie ciału
trochę ruchu ograniczy uwalnianie szkodliwych gazów
do powietrza, bez którego tak naprawdę nie możemy
żyć.

Alicja Kołoszyc

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smog
https://www.budujemydom.pl/kotly-i-
podgrzewacze/22767-sposoby-walki-ze-smogiem-w-
polsce-czyli-program-czyste-powietrze
https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-
srodowiska/ekolodzy-potrzebne-nowe-poziomy-
alarmowania-o-smogu,90743.html
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Redakcja poleca filmy
Filmy są jedną z głównych atrakcji, przy której czas spędza wiele osób. Niektóre nas śmieszą, inne są w
stanie doprowadzić nas do łez, a jeszcze inne potraktować nas zastrzykiem adrenaliny czy również
strachem. W 2018 roku wyszło wiele ciekawych propozycji, niektóre z nich teraz omówimy. Kolejność
filmów w artykule jest losowa.

„Nie otwieraj oczu”
Niebywałym sukcesem była propozycja popularnego serwisu streamingowego Netflix – „Nie otwieraj oczu”,
który miał premierę 21 grudnia 2018 r. 
W pierwszych tygodniach obejrzało go według firmy Nielsen około 26 milionów widzów, według danych Netflixa
obejrzało go ponad 45 milionów użytkowników. Jest to amerykański thriller sci-fi, opowiada on 
o tajemniczym zjawisku odpowiedzialnym za zdziesiątkowanie populacji Ziemi. Nikt z ocalałych nie może być
pewny swojego losu, poza jedną oczywistością – że zginie. Świat został zniszczony przez zbyt silne poleganie
na własnych zmysłach – umiera każdy, kto nie zasłoni oczu. 
Trzeba podkreślić, że wróg jest niewidzialny
Film zachęca samym trailerem, który został wykonany ze szczególną dokładnością i trzyma w napięciu.
Mimo, że film nie otrzymał żadnej nominacji do Oscara gorąco polecamy do obejrzenia w piątkowy wieczór.

Krystian Krycki

„Roma”
Alfonso Cuarón, reżyser trzeciego Harry'ego Pottera,
daje nam jeden z najbardziej osobistych filmów 
z 2018 roku, ponieważ został wyreżyserowany,
napisany, ujęty, zmontowany przez Cuaróna 
i pokazany w jego narodowym języku, hiszpańskim.
Film, który jest ukazany w pięknej czarno-białej
tonacji, opowiada o pokojówce pracującej w rodzinie
średniej klasy (zagranej przez nauczycielkę, która
nigdy nie grała w filmie) żyjącej w miasteczku
meksykańskim w latach 70.
Konspekt nie brzmi interesująco, ale pod koniec filmu
rozumiemy, że jest to piękny portret złamanej postaci.
"Roma" jest pokazany tylko w szerokich 
i długich ujęciach, które są cechą reżysera, i kończy
się na jednej z oszałamiających scen. Film został 
nominowany do 10 Oscarów i wygrał trzy z nich. Jest
dostępny na Netflixie, który staje się coraz bardziej
popularny. Nie ma wymówki, by go nie obejrzeć, jak
nie za fabułę to za mistrzostwo techniczne
przedstawione przez Cuaróna.

Oliver Campagna

„Spider-Man: Uniwersum”
Następnym cieszącym się wielkim sukcesem filmem
był film fantasy, który wyreżyserowali Bob Persichetti,
Peter Ramsey i Rodney Rothman. 
Każdy z nas chociaż raz w życiu obejrzał jakikolwiek
serial lub film o przygodach człowieka pająka. Część
zatytułowana „Uniwersum” opowiada historię Milesa
Moralesa, który zastępuje legendarnego  Petera
Parkera jako człowiek pająk. Film zachęca swoją
komiksową animowaną komputerowo grafiką wraz 
z fantastycznie dobraną ścieżką dźwiękową, którą
wykonali słynni artyści m.in. Post Malone ze swoim
utworem zatytułowanym „Sunflower”. Tempo akcji jest
bardzo zwariowane lecz jest bardzo przyjemnie dla
widza. Film jest za równo dla młodszych odbiorców,
jak i dla starszych. Spider-Man miał wiele animacji i
różnych wersji, ale ten film jest całkiem inny i moim
zdaniem lepszy od wszystkich animacji poza
oryginalną z lat 90., którą serdecznie polecamy.
Zdobył Oscara za najlepszy pełnometrażowy film
animowany.

Kacper Kwiecień
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Rozmowa dziennikarzy
naszego LO ze
szkolnymi paniami
psycholog: Martą
Pilecką-Rybeczką 
i Sylwią Patynko
W ostatnim czasie wiele słyszymy 
o negatywnych skutkach używania gier
komputerowych. Czy naprawdę stanowią one
duże zagrożenie dla młodych ludzi?
Zgadza się, ale trzeba podejść do problemu
indywidualnie. Dzieci są bardzo zagrożone
uzależnieniem
oraz zatarciem granicy pomiędzy światem cyfrowym a
rzeczywistością.
Czy środowisko i presja rówieśników odgrywają
tutaj jakąś rolę?
Dzieci często pod wpływem rówieśników, bojąc się
odrzucenia, sięgają po gry, na które nie są gotowe.
Nie wiedzą, że te gry mogą pozostawić trwały ślad w
psychice.
Czy rodzice są w stanie zapewnić dziecku
ochronę przed takimi zagrożeniami?
Są w stanie to ograniczyć. Ważne jest, żeby rodzice
pomogli swojemu dziecku nabyć umiejętność
samokontroli. W przeciwnym razie młody człowiek
będzie narażony na zatracenie się 
w cyberprzestrzeni. Nawet my, dorośli ludzie często
łapiemy się na tym, że nasze 10 min zamienia się 
w kilka godzin.
Czy w takim razie gry komputerowe nie mają
żadnych pozytywnych stron?
Nie. Gry zręcznościowe, nawet strzelanki, stymulują
umiejętności poznawcze, m.in. spostrzegawczość,
wyobraźnię przestrzenną czy kreatywność.
Zaspokajają też potrzebę adrenaliny i niecodziennych
emocji. Pozwalają również na odreagowanie agresji.
Po prostu każdy przed sięgnięciem po taką grę
powinien przeanalizować plusy i minusy i to czy jest
gotowy na dane treści. Trzeba być świadomym, że
decydując się na coś, bierzemy na siebie pewną
odpowiedzialność.

Klaudia Dutka i Natalia Pietrzak

Rozmowa z psychologami

Rozmowa z psychologami

(oc)

(oc)
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Rozmowa z psychologami

Rozmowa z psychologami

(oc)

(oc)
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Twoje życie, Twój wybór
12.10.2018 r.  jako redaktorzy gazetki szkolnej
wraz z kilkoma klasami z naszej szkoły, dzięki
pani Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
– Ewelinie Walczak, mieliśmy przyjemność
uczestniczenia w spotkaniu pt. ,,Twoje życie, Twój
wybór”, które poprowadzili członkowie zespołu
,,Oddział Zamknięty”, czyli  Krzysztof Jaryczewski
i Zbigniew Bieniak.

Panowie rozpoczęli pogadankę 
od zaprezentowania nam jednej z kultowych piosenek
pt.,, Ten Wasz Świat’’. Poprosili czterech uczniów z
publiczności.  Najodważniejsi rozmawiali 
z piosenkarzami na temat uzależnień i własnej
wolności. 

Z opowiadania pana Jaryczewskiego dowiedzieliśmy
się, że jego młodość jest dość trudną historią, dzięki
temu sama rozmowa i pogadanka była nietypowa a
zarazem interesująca. Każdy z uczniów odpowiadał
na pytania piosenkarza dotyczące rozumienia pojęć
m.in. wyboru i wolności. 

Jednogłośnie zgodziliśmy się, że uzależnić można się
bardzo łatwo w zasadzie od każdego typu używek 
i że one same ograniczają naszą wolność 
i dobrą wolę. 

Dlaczego ludzie sięgają po używki? 
Na to pytanie też odpowiedzieliśmy. Większość
ludzi sięga po tego typu środki, by się
odstresować, ukoić smutek czy też są one lekiem
na samotność. 

Jednak takie postępowanie nie prowadzi 
do niczego dobrego. 

Praktycznie każdy uzależniony człowiek uważa, że
panuje nad tym, co robi, ale jeśli ktoś z nas
zauważa coś niepokojącego w zachowaniu osoby
nadużywającej na przykład alkohol, powinna się
zgłosić do specjalisty i spróbować pomóc tej
osobie. 

Wolność to indywidualna cecha każdego
człowieka.

Piosenkarz zacytował  słowa: ,,Nasza wolność kończy
się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego
człowieka.’’ 

Pomimo tego  że łatwiej dostosować się do zasad
narzuconych przez nas samych, powinniśmy
akceptować rzeczy niezależne od nas.

Czy można kochać coś, czy tylko drugiego
człowieka? 
Pojęcie „zamiłowanie” nie pojawiło się z niczego, więc
możemy kochać swoje zwierzątko, pracę, hobby, ale
wszystko w granicach rozsądku, bo od tego też
można się uzależnić, np. zakupoholizm. 

Jednak, kiedy nie kochamy i nie akceptujemy samych
siebie, nie damy szczerej miłości drugiej osobie, bo
przecież nie możemy dawać czegoś, czego sami nie
mamy. 
Trzeba akceptować swoje wady i stale doskonalić
swoje zalety.  Jeśli chcemy zmieniać świat, najpierw
musimy zacząć od siebie.

Wiktoria Szymańska

Spotkanie z Oddziałem Zamkniętym (em)
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Szkolne koło teatralne przedstawiło
historię wojny trojańskiej na wesoło

Wojna trojańska na wesoło

Szkolne koło
teatralne
powstało dzięki
zaangażowaniu
uczniów.
Osoby
należące do
koła 
teatralnego:
Piotr Stopyra,
Magdalena
Hyjek, Natalia
Baron, Karol
Kunicki,
Małgorzata

Grajnert,
Aleksander
Łochański,
Huber Hajduk,
Julia Korba,
Martyna
Nowotarska,
Paulina
Stańczyk,
Paweł
Kaniński,
Wiktoria
Gąsior,
Wiktoria Tabin,
Zuzanna

Żelazko.
Opiekunem jest
pani Agnieszka
Synowiec,
która pomaga
aktorom w
tworzeniu
scenariusza 
i poruszaniu
się   po scenie.
Uczniowie w
takim składzie
zaprezentowali
już
przedstawienie

,,Jak
rozpętałem
wojnę
trojańską''.
Teraz pracują
nad  występem
dotyczącym
różnych scen 
z dziedziny
literatury, ale
także
ekranizacje
książek z
widocznie
ukazanym

morałem.
Próby do
występu
przeprowadza-
ne są w auli,
tak aby
dopracować
szczegóły.
Role dobierane
są tak, aby
każdy mógł
pokazać, co
potrafi. 
Magdalena
Hyjek

Redakcja
gazetki 
była
zachwycona
pierwszym
występem
szkolnych
aktorów
i czeka 
na kolejny.

(P.Popiel)
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Troja na wesoło

Wykonawcy, opiekunka koła, dyrektor szkoły i wicedyrektorki

(P.Popiel)

(lo)
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Międzyszkolny Festiwal Piosenki Polskiej.
Projekt edukacyjny w Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kł.

Uczestniczka projektu

W MGOK 
uczniowie
klas
trzecich
zorganizo-
wali
Festiwal
Piosenki
Polskiej
jako swój
edukacyjny
projekt.

Widzowie mogli
się także
sprawdzić 
w quizach. 
W czasie obrad
jury
publiczność
miała okazję
wysłuchać
występów
instrumental-
nych.
Szczególnie
wzruszające
okazało

się wykonanie
utworu Alana
Walkera
"Faded".

Gimnazjalistom
pomogły
uczennice kl. II
LO, które
obsługiwały
kawiarenkę. 

Członkowie
jury i
wykonawcy

mogli
poczęstować
się ciastem
upieczonym
przez rodziców.

W naszym
odczuciu
impreza bardzo
się podobała.

Opiekunami
projektu byli:
p.M.Dereń 
i p. P. Wróbel.

I miejsce zajęła
Anna Mirga 
z piosenką
Kayah 
i  Bregovic
"Byłam różą".
II miejsce: Julia
Rycyk
Gimnazjum nr
1 w Bystrzycy
Kł.,
III miejsce:
Aleksandra
Wawryk SP
Wilkanów,
Wyróżnienie:
Wiktoria Kołt 

Gimnazjum nr
1 w Bystrzycy
Kł.

Wiktoria
Guder 
i 
Natalia
Pietrzak

(g)
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Przewodniczący Komitetu Okręgowego i Jury XLV Olimpiady Geograficznej

9-10 lutego br. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących po raz trzeci odbyły się
okręgowe zawody XLV Olimpiady Geograficznej -
konkursu o najwyższym szczeblu w naszym kraju.
Głównym organizatorem Olimpiady Geograficznej
jest Polskie Towarzystwo Geograficzne.
Współorganizatorkami imprezy były wicedyrektor
Małgorzata Mrzygłód i dr Małgorzata Żochowska.
W czasie uroczystej inauguracji zawodów 
w koncercie muzycznym wystąpili uczniowie ZSO:
Olga Śmiłowska, Marcelina Stróż i Jakub
Karmelita.

-Finał okręgowy Olimpiady Geograficznej co 5 lat
odbywa się u nas, co oznacza, że jesteśmy 
w elitarnym gronie 5 szkół z połączonych
województw dolnośląskiego i opolskiego, które
organizują te zawody. Jest to ważna promocja
dla szkoły, ale także dla Bystrzycy Kłodzkiej,
dlatego na zakończenie olimpiady zapraszałem
nauczycieli i uczniów wraz z rodzicami
do odwiedzenia Bystrzycy i całej ziemi kłodzkiej -
powiedział dyrektor szkoły – Paweł Popiel.

Gdy uczniowie zmagali się z zadaniami
egzaminacyjnymi, opiekunowie uczestniczyli 
w wykładzie pani Doroty Sip-Podlewskiej: „Walory
turystyczne ziemi kłodzkiej”. Spotkali się 
z przedstawicielem wydawnictwa Nowa Era. Mogli
zwiedzić Muzeum Filumenistyczne. Uczniowie 
i nauczyciele w dwóch grupach z przewodnikami
sudeckimi – Zdzisławem Magierowskim i Jackiem
Bińkiem – zwiedzali Bystrzycę Kłodzką. Zobaczyli
Wieżę Kłodzką, Wieżę Rycerską, Wieżę Bramy
Wodnej, figurę Trójcy Świętej, ratusz oraz pręgierz
i zabytkowe kamieniczki. Spacerowali wzdłuż murów
obronnych.
-Zawody okręgowe nie są przeprowadzane tylko we
Wrocławiu. Geografia związana jest z przestrzenią,
dlatego nie zamknięto jej w jednym miejscu, by
geografowie poznali różne tereny – wyjaśnia dr
Małgorzata Żochowska.
W organizacji zawodów pomagali, mimo ferii
zimowych, wolontariusze z ZSO – uczniowie 
i nauczyciele, także pracownicy administracji 
i obsługi. 
Dominika Malicka, Kacper Kwiecień, 
Krystian Krycki

(P.Popiel)
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Veni, vidi, vici

Nasi
szachiści
zajęli 4.
miejsce 
w powiecie
kłodzkim
i obiecują,
że
powalczą o
mistrzostwo
powiatu.

29.11.2018 r. 

W Liceum
Ogólnokształ-
cącym im.
B.Chrobrego 
w  Kłodzku 

drużyna
szachistów LO
w Bystrzycy Kł.

pod opieką
Waldemara
Jacuka wzięła
udział 

w rozgrywkach
szachowych. 

Uczniowie:
Kornel
Patynko,
Łukasz Dubik,
Karol Kunicki 
i Magdalena
Kowalska 

wygrali
eliminacje
szkolne, 
a potem 
wywalczyli 
4. miejsce 

w powiecie
kłodzkim. 

Przykładowe
debiuty
szachowe
zastosowane 
na zawodach:

Obrona
Sycylijska 
i Gambit
Hetmański, 

Partia Włoska,
Partia
Hiszpańska, 

Debiut Birda.

Uczniowie
należą do
szkolnego koła
szachowego i
systematycznie
doskonalą grę.

Łukasz Dubik 
i Kornel
Patynko

Turniej szachowy w Kłodzku (wj)
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Licealiści i aktorzy spektaklu w języku angielskim "Romeo i Julia"

Na widowni

(wg)

(wg)
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Imprezy
sportowe 
z udziałem
młodzieży
licealnej

Mistrzostwa
Powiatu
Kłodzkiego
Szkół Ponad-
gimnazjalnych 
w biegach
przełajowych.
(sztafety). 
W kat.
dziewcząt

sztafeta zajęła
II miejsce. 
W kat.
chłopców - III
m. 

Mistrzostwa
Powiatu
Kłodzkiego 
w piłce
siatkowej
dziewcząt:
zespół
dziewcząt zajął
VI miejsce. 

Mistrzostwa
Powiatu
Kłodzkiego w
piłce siatkowej
chłopców:
zespół
chłopców zajął
VIII miejsce. 

Mistrzostwa
Powiatu
Kłodzkiego 
w piłce
koszykowej
dziewcząt – 
III miejsce. 

Mistrzostwa 
Powiatu
Kłodzkiego 
w piłce
koszykowej
chłopców –
IV miejsce.

Mistrzostwa
Powiatu
Kłodzkiego w
piłce ręcznej
dziewcząt - 
II m.

Gratulujemy
sukcesów.

Dziękujemy 
za wspólne
emocje.
cały czas
kibicujemy
naszym
drużynom.

Redakcja

Sukcesy
sportowe
drużyn
w piłkę
nożną,
siatkową,
ręczną,
koszykową.
Sztafety
w biegach
przełajo-
wych.

Wicemistrzynie w Mistrzostwach Powiatu

Wiadomości sportowe.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej

(wg)
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