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Śpiew to radość duszy.
XXIII Festiwal Piosenki
Międzynarodowej w LO

Pożegnanie klas 3 LO

9 kwietnia br. w
naszej szkole odbył
się IX Powiatowy
Konkurs Języka
Polskiego.
W konkursie wzięły
udział finalistki
naszego szkolnego
etapu. 

.Uroczystość
prowadziły
uczennice klasy 
II B LO 
Agata Stelmasiak 
i Wiktoria
Szymańska.

Przy mikrofonie

Sukces
maturzystów

Pożegnanie maturzystów  odbyło się 
w auli szkolnej.
Imprezę przygotowali uczniowie z kl. II B. 
w programie wzięły udział:
M.Dołgoszyja,  
J.Rycyk i J.Szymszon 
i W.Capaja. 
M.Trąpczyńska i N.Rak przygotowały
pokaz multimedialny.

Były podziękowania, listy gratulacyjne,
świadectwa z paskiem dla uczniów 
z wysoką średnią ukończenia szkoły.
Nagrody książkowe, dyplomy
i kwiaty.

Szkolny konkurs mitologiczny w SP 
nr 1. W zmaganiach wzięli udział
uczniowie klas 5 SP. Na widowni II B LO.
Do konkursu przygotowały ich polonistki.

Maturzysta

Uczniowie 
i nauczyciele
naszego ZSO 
w Bystrzycy Kł. 
w kwietniu
uczestniczyli 
w konkursie 
ekologicznym.
Zbierali
makulaturę 
i plastikowe
butelki.

Festiwal
prowadzili:
Natalia Baron 
i Piotr Stopyra
z klasy II A.
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Narada nad potrzebami redakcji

List redaktor naczelnej

Szanowni Czytelnicy,
W kolejnym numerze "Faktów ZSO" macie dostęp
do artykułów na temat ostatnich, najważniejszych
wydarzeń z życia naszego liceum, takich jak
Festiwal Piosenki Międzynarodowej czy uroczyste
pożegnanie maturzystów.Ciekawym wydarzeniem
okazał się też szkolny konkurs mitologiczny w SP 
nr 1. Przygotowali się do niego uczniowie klas 5.
Licealiści z  II B zasiedli na widowni i kibicowali
młodszym uczniom. Do konkursu przygotowały
ich polonistki. W kwietniu br. w naszej szkole
odbył się IX Powiatowy Konkurs Języka
Polskiego.Wzięły w nim udział finalistki naszego
szkolnego etapu. I wygrały.
Mam wielką nadzieję, że dzięki artykułom
dowiedzą się Państwo wielu ciekawych rzeczy na
temat tego, jak działa nasza szkoła oraz zrelaksują
się, czytając artykuły będące owocem  pracy
naszych szkolnych dziennikarzy.
Dominika Malicka
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XXIII Festiwal Piosenki Międzynarodowej w Bystrzycy Kł.

Poziom konkursu był bardzo wysoki

Hasło
XXIII FPM
zorganizo-
wanego
przez
LO, czyli
zespół
nauczycieli
języków
obcych i
klasę II A
LO.

12 kwietnia 
w MGOKu 
w Bystrzycy
Kłodzkiej
odbyła się
kolejna edycja
Festiwalu
Piosenki
Międzynarodo-
wej.

Na scenie
wystąpili
uczniowie
szkół średnich

z całego
powiatu
kłodzkiego. 
Łącznie w
konkursie
wzięło udział
20
wykonawców,
   a publiczność
wysłuchała
występów w 
4 językach. 
W czasie obrad
jury widownia
rozruszała

się przy
piosenkach
granych przez
zespół The
Soul
Sweepers, w
skład którego
wchodzą
uczniowie ZSA
w Kłodzku.

Miejsce trzecie
zajęła:
Aleksandra
Łabędź z ZSS

w Kłodzku,
drugie Nicoll
Bętkowska 
z RST w
Polanicy-
Zdroju. 
Na miejscu
pierwszym
uplasował się
duet z ZSA 
w Kłodzku -
Monika Milke
i Bernadetta
Kantor, 
zaś

festiwalowe
Grand Prix
wyśpiewała
Magdalena
Dołgoszyja 
z ZSO w
Bystrzycy
Kłodzkiej 
z piosenką
,,Gari Gari 
maja zwiezda"
Anny German.
Natalia
Pietrzak,
Wiktoria
Capaja
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Jury konkursu i wspaniała widownia

Magda Dołgoszyja potwierdziła, że ma talentUczestnicy konkursu

c
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Laureaci IX PKJP oraz nauczyciele

IX Powiatowy Konkurs Języka Polskiego.

Laureaci IX Powiatowego Konkursu Języka 

I m. Aleksandra Knapik – I LO w Bystrzycy Kł.
II m. Natalia Pietrzak – I LO w Bystrzycy Kł.
III m. Michael Słobodzian – Noworudzka Szkoła
Techniczna
Wyróżnienia:
Aneta Klimczak – I LO w Bystrzycy Kł.
Paulina Sendor – I LO w Kłodzku
Marlena Kwiatkowska - I LO w Kłodzku

zmierzyli się w finale konkursu z tematem:

Kiedy ma się nieskończoną ilość czasu, nic nie
jest wyjątkowe. Jeżeli nigdy niczego nie tracimy
ani nie poświęcamy, nie potrafimy docenić tego,
co mamy. Rozważ w formie rozprawki znaczenie
czasu w życiu człowieka. W swojej wypowiedzi
wykorzystaj cytat oraz fragmenty z powieści
„Zaklinacz czasu” Mitcha Alboma.

Czas na twórcze pisanie

(lo)

C
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Ekologia na co dzień

Zajmuje ono więcej czasu niż zwykłe wyrzucenie
śmieci, ale za to wpływa w dużym stopniu na
środowisko, w którym żyjemy. Jest jednym 
z najważniejszych rzeczy, jakie powinniśmy robić, aby
żyć komfortowo i zdrowiej. Dużo z nas zniechęca się
do tego przez potrzebę poświęcenia czasu. Warto
jednak pomyśleć nad plusami naszej pracy.  Może to
być mniejsze zaśmiecenie środowiska, które
wcześniej niszczyło piękno krajobrazów, czy
możliwość przetworzenia i powtórnego wykorzystania,
tzw. recykling.
Zostały postawione w wielu miejscowościach
specjalne kosze na śmieci, każdy w innym kolorze,
przeznaczone do różnego rodzaju odpadów. Pojemnik
w kolorze niebieskim przeznaczony jest na papier,
gazety, czasopisma, itp., żółty pojemnika na plastik i
aluminium, zielony na szkło. Możemy spotkać się
również z brązowymi kontenerami, które
przeznaczone są na odpady biodegradowalne oraz
czarne lub szare kosze na odpady mieszane.

Bardzo często pojemniki do segregacji odpadów
oprócz kolorów, są w inny sposób dobrze oznaczone 
i opisane. Na większości z nich znajdziemy więc
informację, co możemy do nich wrzucić, a czego nie
powinniśmy. Bez wątpienia, zalet recyklingu jest
wiele. Po pierwsze, śmieci nie zalegają na
wysypiskach, dzięki czemu oszczędzamy miejsce,
energię, wodę; ograniczamy również emisję
szkodliwych związków do atmosfery, a co za tym
idzie, chronimy drzewa. Warto segregować śmieci.
Każdy z nas powinien zadbać o nasze wspólne
środowisko.

Uczniowie i nauczyciele naszego ZSO 
w Bystrzycy Kł. w kwietniu uczestniczyli 
w konkursie  ekologicznym.

Przynosili makulaturę i plastikowe butelki
Co dzieje się z posortowanymi odpadami
wyjaśniamy w następnym numerze "Faktów ZSO".

Maria Fąfara

Dziennikarze:
Klaudia Dutka
Wiktoria Capaja
Anna Gościańska
Wiktoria Guder
Natalia Pietrzak
Kacper Kwiecień
Krystian Krycki
Sara Furgała

Dziennikarze:
Hubert Hajduk
Paulina Stańczyk
Wiktor Zalewski
Julia Mikołajczyk
Aleksandra Knapik
Adrian Krawczyk

Stopka redakcyjna:
Redaktor naczelna: Dominika Malicka
Zastępca: Oliver Campagna
Sekretarze: Anna Gościańska
Wiktoria Szymańska

Opiekun redakcji: Ewa Magierowska

www.liceum.bystrzyca.eu

Redaktorzy gazety kw
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Szkolny konkurs mitologiczny w SP nr 1

W konkursie wzięli udział uczniowie
klas 5. Musieli wykazać się  wiedzą.

Nauka i zabawa

Wszyscy uczniowie biorący udział 
w zmaganiach przebrali się za 
bogów greckich. Prowadzącymi
były polonistki - 
V. Dudarz i E. Magierowska. 
W jury zasiedli: dyrektor ZSO –
Paweł Popiel oraz uczennice 
I Liceum Ogólnokształcącego 
z klasy humanistyczno-
dziennikarskiej, Dominika Malicka 
i Natalia Pietrzak. Wydarzenie 
rozpoczęło się od quizu w stylu
programu „Jeden z dzięsięciu”. 

Każdy uczeń
wykazał się
niesamowitą
wiedzą
merytoryczną o
bogach,
herosach i
świecie mitów
greckich.
Licealiści,
którzy  zasiedli
na widowni,
mieli okazję
powtórzyć
wiadomości 

o mitach
greckich.
Następnie była
walka „klasa vs
klasa”, pomoc
bogu Eolowi
(bóg wiatrów),
wybór załogi
statku
Odyseusza.

Oliver
Campagna
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klasa 5 a i V.Dudarz

Klasa 5 a

Kl. 5b i E.Magierowska oraz A.Kocoń

Był też konkurs na najlepiej ubranego boga. Tu
uczniowie musieli także wykazać się wiedzą 
o postaci, za którą się przebrali. Konkurs okazał się 
sukcesem. 
Wszyscy uczniowie oraz widownia dobrze się bawili.

Oliver Campagna, klasa humanistyczno-
dziennikarska 
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Jury konkursu mitologicznego

Wyniki konkursu
mitologicznego
W klasyfikacji ogólnej wygrała klasa 5 b.
W konkursie wiedzy o mitach greckich "1 z 10" 
w finale zmagały się: Julia Łopusiewicz, Martyna
Seminowicz i Michalina Marcinów. Wygrała Michalina.
Jury doceniło także wiedzę Ani Siwek z kl. 5 a.

W konkursie na najlepszy strój wyniki były
następujące:
I m. Kacper Koch z kl. 5a
II m. Jakub Zimroz z kl. 5a
III m. Dagmara Krawczyk z kl. 5a
III m. Jakub Żmudziński z kl. 5b

Wyróżnienia: 

Amelia Kruk z kl. 5a
Julia Łopusiewicz z kl. 5b
Maja Rarus z kl. 5b
Martyna Seminowicz z kl. 5b

sf
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Pożegnanie absolwentów I Liceum
Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej
26.04.2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów
klas trzecich LO.
Na początku powitaliśmy wszystkich przybyłych gości: Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych -
Kornelię Wenc-Szumigalską, Dyrektora szkoły - Pawła Popiela, Wicedyrektorki, przedstawicielkę Rady
Rodziców - Annę Kowalską, przedstawicieli samorządu szkolnego oraz samorządów klasowych, rodziców 
i nauczycieli. Uroczystość prowadziły uczennice z klasy 2 B, pełniącej dyżur samorządowy, Wiktoria
Szymańska i Agata Stelmasiak.
Dyrektor szkoły, żegnając absolwentów, powiedział:
- Życzę Wam, abyście spełniali swoje marzenia, sięgali do gwiazd. Życzę Wam sukcesów i optymizmu,
bo świat stoi przed Wami otworem. Bądźcie kowalami własnego losu. Realizujcie to, co wydaje się
niemożliwe. Zmieniajcie świat na lepsze”.
W imieniu uczniów LO absolwentów pożegnał przewodniczący samorządu szkolnego - Piotr Stopyra, 
w imieniu uczniów klas trzecich szkołę pożegnał Karol Kunicki.
Paweł Popiel wraz z Kornelią Wenc-Szumigalską i wychowawczyniami klas maturalnych - Dorotą Warzochą 
i Małgorzatą Feszczuk, wręczyli świadectwa i dyplomy wyróżnionym uczniom. Nagrody za wysokie wyniki 
w nauce ufundowane zostały przez Burmistrz Miasta i Gminy - Rentę Surmę oraz Radę Rodziców. Wręczono
także świadectwa ukończenia szkoły pozostałym uczniom. 

Świadectwa z biało-czerwonym paskiem otrzymali:
Aleksandra Kopaczyńska, Zuzanna Rybikowska,
Karolina Stykowska, Miłosz Romanowski, Małgorzata
Grajnert, Edyta Sołoducha, Karol Kunicki, Jagoda
Kożuch, Kamila Łukasiewicz,
Aleksandra Sulikowska. „Złote Pióro” dla najlepszego
dziennikarza LO otrzymał Michał Łukawski. w
programie artystycznym wysłuchaliśmy kilku
przepięknych piosenek w wykonaniu Julii Rycyk,
Wiktorii Capai i Magdaleny Dołgoszyi. Dawkę humoru
dostarczyli nam Zuzanna Dąbrowa wraz 
z Oliverem Campagna, prezentując zabawną scenkę
z życia szkoły. Na koniec absolwenci mieli okazję
powspominać poprzednie lata dzięki prezentacji
multimedialnej, której towarzyszyła piosenka Eda
Sheerana „Photograph” w wykonaniu Magdaleny
Dołgoszyi. Po zakończeniu maturzyści rozeszli się do
swoich klas przy piosence ,,To już jest koniec”.
Mamy nadzieję, że myślami będą wracać do ostatnich
trzech lat spędzonych w naszej szkole i że utrzymają
dotychczasową tradycję 100% zdawalności matury.

Wiktoria Szymańska i Anna Gościańska – klasa
humanistyczno-dziennikarska Uroczystość pożegnania absolwentów LO sf
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To już było i nie wróci więcej...

Pożegnanie uczniów klas trzecich I LO
w Bystrzycy Kł.
26.04.2019 r. w naszej szkole odbyło się zakończenie
roku szkolnego uczniów klas trzecich liceum. Podczas
uroczystości każdy mógł zabrać głos. Dyrektor szkoły
-  Paweł Popiel,  przypomniał maturzystom, aby we
wszystko, co będą robić, wkładali serce. Pani
burmistrz za pośrednictwem Kierownik Wydziału
Oświaty i Spraw Społecznych,
pani Kornelii Wenc - Szumigalskiej oraz
przedstawicielka Rady Rodziców - Anna Kowalska
przekazały serdeczne życzenia z okazji ukończenia
szkoły. Piotr Stopyra - przewodniczący samorządu
szkolnego przywołał kilka wspomnień. Karol Kunicki
jako głos maturzystów zsumował ich trzy lata edukacji 
i wygłosił wzruszającą przemowę na temat sukcesu. 

Były też podziękowania dla rodziców uczniów 
i dyplomy za trzyletnią pracę i godne reprezentowanie
szkoły w środowisku lokalnym.

                                                    Dominika Malicka

Wychowawczyni III A, Małgorzata Feszczuk Po wręczeniu świadectwsf sf
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Prezenterki
Przy mikrofonie

Pożegnania i podziękowania Pożegnania i podziękowania
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