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Święto szkoły w ZSO, czyli 
"Letni karnawał" na bystrzyckim rynku

Spotkanie z filmowcem, prof. Sławomirem
Bobkowskim z Uniwersytetu
Wrocławskiego. Rozmawiali o filmie
uczniowie z  klasy II A LO I II B LO. 

Letni karnawał wenecki

W ZSO nauczyciele i uczniowie zakończyli projekt
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego: "Od pierwszoklasisty do licealisty".

My zakończyliśmy przygodę z dziennikarstwem w ramach
projektu.
Nie kończymy tworzenia gazety szkolnej na:
www.juniormedia.pl
Polubiliśmy Junior Media.

Redakcja
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Dziennikarze z Moniką Taubitz

List  dziennikarzy 
do Czytelników
Przed Wami ostatni numer tegorocznej gazetki. 
Dziękujemy za pozytywny odzew i miłe przyjęcie.

Zawartość tego numeru to między innymi:
- Dzień Dziecka w SP nr 1
- Letni Karnawał ZSO
- Fizyka w medycynie
- oraz wiele innych...
Mamy nadzieję, że gazetka była dla Was dobrym
źródłem informacji. 
Dziennikarze "Faktów ZSO" życzą wszystkim udanych
i bezpiecznych wakacji. 

Wracamy do Was po letniej przerwie.

Sara Furgała i Klaudia Dutka

Psychologia dla każdego
Koło ratunkowe

We współpracy z panią psycholog, powstała strona,
na której będą ukazywać się artykuły 
i ilustracje o tematyce psychologicznej. 

Tutaj link do skopiowania:
https://liceum.bystrzyca.eu/category/psychologia-
w-szkole/

Redaktor naczelna

Logo projektu

Logo projektu

Żegnamy "Dziennikarską przygodę" realizowaną 
w ramach projektu "Od pierwszoklasisty do licealisty".

"Fakty ZSO" nadal będą się ukazywać.
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W redakcji 
"Faktów ZSO"

Sara Furgała przygotowuje materiał dla gazety

W redakcji jest miejsce dla dziennikarzyWarsztaty dziennikarskie

II A LO. Przygotowanie filmów na konkurs

Kończymy dziennikarską przygodę z unijnym
projektem. Dziękujemy wszystkim za współpracę 
i pomoc w tworzeniu gazety LO "Faktów ZSO". 
Za zdjęcia: dyrektorowi Pawłowi Popielowi, Sarze
Furgale, Natalii Baron i Jakubowi Witkowskiemu.
Dziękujemy za wszystkie odsłony gazetki.
Gazeta na razie zostaje z nami. 

Ewa Magierowska, opiekun redakcji 
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Zajęcia były interesujce

Wykład prof. Piotra Chruszczewskiego
7 czerwca spotkaliśmy się znowu na zajęciach z prof.
Piotrem Chruszczewskim. Tym razem rozmawialiśmy
o historii języka. Obecny był także prof. Sławomir
Bobkowski, który opowiadał nam o tajemnicach filmu.
Nasza klasa była bardzo zainteresowana wykładem,
co może potwierdzić fakt, że każdy brał aktywny
udział w dyskusjach. była z nami też grupa
humanistyczno-dziennikarska z II B. 16 maja br. klasa
II A LO także uczestniczyła w wykładzie pod
przewodnictwem prof. P. Chruszczewskiego. Pan
profesor wykłada filologię angielską na Uniwersytecie
Wrocławskim. Już na samym początku zaczęliśmy
kilkunastominutową pogawędkę w języku angielskim
o naszych planach na przyszłość i marzeniach.
Jednak nie to było celem spotkania. Tematem
przewodnim było definiowanie i badanie pojęcia
„kultura”.

Piotr Stopyra

Zajęcia z wykładowcami z UW

Wykład

Lektury zadane na wrzesień:
Paragraf 22
Rok 1984
Życie w średniowiecznym
mieście

Filmy do obejrzenia: 
Defilada
Milczenie Scorsese`a

em

em
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"Za rok w Amsterdamie!"
— Eurowizja 2019

Zwycięzcą  64. Konkursu Piosenki Eurowizji został
tegoroczny faworyt — Holandia, którą reprezentował
Duncan Laurence z romantyczną balladą pt. "Arcade".
Holender zdobył 492 punkty. Artysta nagrodę odebrał
z rąk ubiegłorocznej zwyciężczyni, która z
entuzjazmem wykrzyczała "Za rok w Amsterdamie!".
Koncerty rozegrane zostały w stolicy Izraela (kraju,
który zwyciężył rok temu), Tel Awiwie. Udział wzięło
41 reprezentacji, w tym Polska. Widowisko, jak co
roku, przyciągało uwagę i wyprodukowane zostało z
wielkim rozmachem.Koncert otworzyła zwyciężczyni
ubiegłorocznej imprezy — Netta Barzilai — swoim
hitem, który pokochała Europa, drugi półfinał otworzył
znany w Izraelu zespół, a zaśpiewał on oficjalną
piosenkę tegorocznego konkursu. Natomiast w finale
zaśpiewali gościnnie uczestnicy niektórych z
poprzednich edycji. Niebywałymi gośćmi specjalnymi
okazali się Madonna, Dana International (która
wywalczyła Grand Prix dla Izraela w 1998 roku), a
także znany w Izraelu raper Idan Raichel. Tegoroczne
eurowizyjne propozycje były, jak zawsze oryginalne i
różnorodne; przedstawiono m.in.: pop, metal, ballada,
a nawet folk. Wiele państw postanowiło także
pokazać utwór w rodzimym języku. Propozycja
naszego kraju wyróżniała się charakterystycznym
ludowym brzmieniem, tzw. śpiewokrzykiem, a zespół
Tulia zaśpiewał w języku polskim oraz angielskim
utwór pt. "Pali się (Fire of Love)", jednakże to niestety
nie wystarczyło i drugi raz z rzędu nie dostaliśmy się
do finału.

Krystian Krycki

Wywiad z p. Eweliną
Walczak - dyr. MGOK

Wywiad z dyr. MGOK

Tegoroczny zwycięzca

Z panią dyrektor Eweliną Walczak rozmawiali
redaktorzy "Faktów ZSO".
R:Czy Miejsko Gminny Ośrodek Kultury lubi
współpracować ze szkołami? 
EW:Oczywiście, dzięki wam to tętni życiem. 
Bardzo lubimy i cenimy pracę z młodzieżą. Jesteście
bardzo kreatywni. Razem realizujemy dużo projektów.
Tak jak polsko-czeskie warsztaty fotograficzne
skierowane do każdego.

EW:Doświadczenia, które zdobywamy w szkole
pozwalają nam wejść w dorosłe życie. Wykorzystać
to, co najlepsze Was spotkało ze strony szkół
wyższych, pedagogów, nauczycieli, kolegów,
koleżanek, z którymi zetknęliście się. Przecież te
Wasze relacje są niezmiennie ważne, one też Was
kształtują na przyszłość. 
R:Czy planuje jeszcze Pani takie akcje jak
dzisiejszy koncert charytatywny dla Kacpra?
EW:Oczywiście, jak mawiał znany wszystkim Jurek
Owsiak "do końca świata i jeden dzień dłużej". Nie ma
nic piękniejszego niż danie czegoś drugiemu
człowiekowi. Potrafimy się zmobilizować w tym
naszym mieście jak jedna wielka rodzina. Bardzo
cieszymy się z inicjatyw wynikających od młodzieży.
Tylko gratulować takiej postawy, my zawsze
będziemy Was wspierać. Nie jest to pierwsza akcja
charytatywna, którą MGOK wspomaga.

m

Eurowizja
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Wykład doktora Kajetana Rajskiego, 
redaktora naczelnego kwartalnika "Wyklęci"

Oto opinie uczniów na temat tej lekcji:

 "Poznałem historię ludzi. Zaciekawiła mnie
historia Inki. Poznałem bardziej historię
powojennej Polski, o której wcześniej znałem
znikome informacje” – powiedział Adrian. 

  „Potajemnie walczyli o Polskę. Byli tajną
organizacją, która działała także poza granicami
Polski” – to zdanie Jakuba.  

Uczniowie wypowiadali się chętnie na temat
powojennej walki o niepodległą Polskę:
 „Żołnierze Wyklęci mieli wielkie serca. Walczyli za
każdego Polaka żyjącego w tamtych czasach. Ale
walczyli także dla nas, współcześnie żyjących.
Ginęli za całą Polskę - w dramatycznie młodym
wieku.” – powiedziała Paulina. 

„Rudy, Alek i Zośka z „Kamieni na szaniec”
walczyli w AK.niewykluczone, że, gdyby przeżyli
wojnę, podzieliliby los Żołnierzy Wyklętych".

 „Najbardziej zapadł mi w pamięć fragment
dotyczący Danuty Siedzikówny oraz Witolda
Pileckiego. Pan prowadzący wykład w sposób
chwytający za serce przedstawił historię polskich
bohaterów oraz samej wojny. Nigdy nie pojmiemy
ogromu poświęceń, jakie zostały podjęte, by
zapewnić nam wolność, ale możemy sprawiać, by
pamięć o nich wciąż trwała” – to słowa Mai.

Moim zdaniem ten wykład to bardzo cenna lekcja
historii. Naprawdę warto wiedzieć, jak wyglądało
życie ludzi w trakcie II wojny światowej i po niej,
Chcieli żyć tak, jak żyje się dziś – w wolnej Polsce.
 
„Rotmistrz Witold Pilecki  był żołnierzem,
współorganizatorem podziemnej Tajnej
Organizacji Wojskowej, która została włączona 
do AK. Otrzymał rozkaz sprowokowania gestapo 
i trafił do obozu Auschwitz. W 1847 roku został
aresztowany i zamordowany” – Agnieszka
Chruściak

Spotkanie z dr Marią Stasiuk z Uniwersytetu
Przyrodniczego z Wydziału Biotechnologii.  
Nie była to pierwsza wizyta pani profesor w LO.

Wykład K.Rajskiego

Bowiem jest naszym częstym gościem. Jej wykłady
dotyczą biotechnologii i są prowadzone na tematy
bardzo przydatne w życiu codziennym, a opowiada 
z wielką pasją, bardzo interesująco. Ostatni wykład
był o zdrowiu. Dowiedzieliśmy się tego, co powinno
się wiedzieć, aby móc być zdrowym. Na swoich
wykładach dr Stasiuk nie boi się tematów tabu oraz
przestrzega przed różnymi pułapkami koncernów
farmaceutycznych. Podczas ostatniego wykładu
mogliśmy dowiedzieć się takich ciekawostek jak to, że
jedzenie ma na nas większy wpływ niż myślimy. Albo
to, że niejedzenie soli może powodować depresję. Są
to rzeczy, których nie usłyszymy 
w telewizji. Czy widzieliście, że  standardowe picie 
2 litrów wody dziennie przez każdego to mit ? Tak
naprawdę swoją masę ciała powinnyśmy podstawić
do wzoru i to z niego dopiero wyjdzie, ile litrów wody
powinnyśmy wypić.
Bardzo ciekawą dla nas informacją było również to, że
według badań psychologów najszczęśliwszymi
osobami na świecie – są osoby z lekką nadwagą, 
a najwięcej antyoksydantów nie mają jakieś dzikie
owoce z odległych krajów, tylko przyprawy, takie jak
goździki i oregano.
W wykładzie brali udział uczniowie z klasy 2B oraz 1A.
Wszystkim nam bardzo spodobał się wykład 
dr M. Stasiuk i czekamy na więcej.

Dominika Malicka

sf
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Dzień Dziecka w SP nr 1
Zabawy zorganizowali też harcerze z II A LO

II A LO zaangażowała się w organizację
Klaudia malowała twarze

W zabawie wzięli udział nie tylko uczniowie SP nr 1.
W organizację mocno włączyli się uczniowie z kl. II A
LO i Gimnazjum nr 1. Karolina Kruczek i Aneta
Klimczak poprowadziły ciekawe zabawy. Twarze
dzieci zdobiły rysunki ulubionych zwierzątek i
bohaterów, dominowały jednorożce. Były ciasta
sprzedawane przez rodziców, grillowane kiełbaski
przygotowane przez IIA LO. O muzykę zadbali szkolni
technicy estradowi: Jakub Calów, Grzegorz Głąba i
Piotr Stopyra.

Klaudia Dutka

Dzień Dziecka w SP nr 1
Imprezę z okazji Dnia Dziecka otworzył dyrektor,
Paweł Popiel. Gościem honorowym był mistrz świata
w freestyle i football, Paweł Skóra, który pokazał
różne triki z piłką.
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Bawili się wszyscy

Dyrektor szkoły

Letni karnawał w ZSO. 
Święto szkoły na bystrzyckim rynku

Imprezę poprowadzili: Piotr Stopyra, Jakub Calów,
Julia Franaszczyk i Wiktoria Kołt.

Uczniowie nawiązali do obchodów 700-lecia nadania
praw miejskich Bystrzycy Kłodzkiej. Uczniowie z klasy
2a i 5a SP nr 1, pod opieką Beaty Marek i Emilii Idzi-
Ważgint, przedstawili spektakl o herbie bystrzyckim.
Razem bawili się uczniowie oraz mieszkańcy miasta.
Były m.in. piosenki, pokazy tańca towarzyskiego,
zumba, „pociąg” wokół rynku do piosenki Ryszarda
Rynkowskiego i malowanie twarzy.Nagrodzono także
najlepsze przebranie. Pogoda sprzyjała zabawie.
Dodatkową atrakcją był Jarmark Staroci.

zm
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Wyniki konkursu:

I m. Karol Mikołajczyk i Aleksandra Prokop
II m. Maciej Dymek i Maciej Szymański
III m. Julia Chruściak i Natalia Stopyra z I B LO

Gratulujemy!

Rocznica 
I powstania śląskiego
11 czerwca br. nauczyciel historii Łukasz Puchalski
zorganizował konkurs wiedzy o powstaniach.
Rywalizacja wsród uczniów była na bardzo wysokim
poziomie. 

Konkurs wiedzy o powstaniach

Konkurs wiedzy o powstaniach

Uczestnicy konkursu

Odpowiedzi kliknięciem pilotów

Depresja. Rozumiesz – pomagasz

17.04.br. odbył się wykład prowadzony przez
naszą szkolną panią psycholog Martę Pilecką-
Rybeczkę oraz panią Patrycję Wójcik z Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej. Uczestnikami
wykładu były drugie klasy LO. Wykład dotyczył
zaburzeń psychicznych oraz zagrożeń okresu
dojrzewania, z którymi mogą zetknąć się dzisiejsi
nastolatkowie. 
Uwaga skupiła się głównie na problemie, którym jest
depresja. Temat ten został omówiony na podstawie
filmu z kampanii „Depresja. Rozumiesz – pomagasz.”
Uczniowie mogli dowiedzieć się, jak rozpoznawać 
i pomagać osobom dotkniętym depresją. Ponadto
został rozwiany mit, który mówił o tym, że osoby
chodzące do psychologa są słabe psychicznie 
i przewrażliwione. 
Spotkanie zostało bardzo dobrze przyjęte przez
naszych uczniów. Co więcej, po spotkaniu więcej
osób zainteresowało się psychologią, a kilka
rozpoczęło współpracę z panią psycholog. 
                                                 Sara Furgała
                                                 Dominika Malicka 
Link do strony (skopiuj):
https://liceum.bystrzyca.eu/category/psychologia-w-
szkole/

Warsztaty o hejcie

12.06.2019r. Zostało zorganizowane spotkanie 
z Funduszu Lokalnego Masywu Snieznika na temat
,,Hejt w internecie” pod przewodnictwem Jarosława
Gwizdaka i Michała Hosowicza. Uczennicom ZSO
podobały się zajecia. Nadal nie ma złotego środka 
na samoistny hejt, lecz wiemy już, jakie są
konsekwencje prawne tego zjawiska.

                                                      Klaudia Dutka
                                                      Sara Furgała

Spotkanie z psychologami
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Młody artysta działa.
Twórczość pisarska

W ciągu bieżącego roku szkolnego pod opieką pani
Podlewskiej, odbywały się zajęcia z pisania
twórczego. W czasie ich trwania kształciliśmy nasze
umiejętności pisarskie. Nauczyliśmy się na przykład
opisywać uczucia różnymi zmysłami naszego ciała.
Poznaliśmy najważniejszych polskich pisarzy 
i poetów. Jednak rzeczą, która podobała mi się
najbardziej, było pisanie w grupie. 12 czerwca po
całym roku zajęć wybraliśmy się do Muzeum "Pana
Tadeusza" we Wrocławiu, aby oficjalnie zakończyć
nasz projekt. Zajęcia uważam za ciekawy pomysł,
który pomógł mi rozwinąć moje umiejętności pisarskie.
Co więcej, podczas ich trwania nauczyłam się patrzeć
na twórczość pisarską z zupełnej innej perspektywy,
więc sądzę, że nie był to czas zmarnowany. Natalia
Stańczyk 1A LO

Na zajęciach mówiliśmy dużo o przedstawianiu świata
za pomocą różnych zmysłów. "Jak smakuje cisza?".
To pytanie jest  przykładowym tego typu zadaniem
wykonywanym na zajęciach. Pisaliśmy również
wspólne prace. Pani wytłumaczyła nam nasze błędy w
składni. Uczyliśmy się, czym jest narrator. Poznaliśmy
też losy Czesława Miłosza. Może nas zainspiruje do
twórczości.

Adrian Krawczyk 1A LO

Na zajęciach programu "Od pierwszoklasisty 
do licealisty" nauczyliśmy się wiele rzeczy. 

Zajęcia te dotyczyły twórczości własnej, które były
prowadzone przez panią D.Sip-Podlewską.
Oglądaliśmy biografie znanych polskich pisarzy,
próbowaliśmy np. opisać ciszę słowami. W ciągu 
kilku lekcji tworzyliśmy własne opowiadania i historie.
Polegało to na tym, że każdy uczestnik dopisywał
kolejno parę zdań od siebie, aby były kontynuacją
tego, co napisał poprzednio nasz znajomy. 
Uczyliśmy się również opisywać różne uczucia 
za pomocą zmysłów. 

Co jakiś czas podsumowaliśmy zajęcia z pewnego
okresu. Podczas pobytu w muzeum "Pana Tadeusza".
Dowiedzieliśmy się o budowie dworu książęcego, co
tam się działo i jak wyglądało życie. Podstawy życia
codziennego z tamtych czasów również były
przedstawione. Uważam lekcje tam przeprowadzone
za udane. 

Paulina Stańczyk 1A LO

Logo projektu n



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 6 06/2019 | Strona 11 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Fakty
ZSO

Fizyka w medycynie - licealiści jadą do Poznania

Dzięki zajęciom ,,fizyka w medycynie"poznałam
dziedzinę nauki,o której nie dość, że niewiele
wiedziałam, to i się nie interesowałam. 

Za to lekcje były prowadzone w sposób nowy
i ciekawy.  Poszerzyłam swoją wiedzę
i zainteresowania a także zdobyłam nowe
doświadczenia, które na pewno wykorzystam 
w przyszłości. Dzięki rozmowom z lekarzami
poznałam ten zawód ,,od kuchni", co jest od nich
wymagane i jak sobie z tym radzą. 
Na pewno też spotkania te były pomocne przy
wyborze dalszej drogi w życiu. 

Julia Andzińska
                                           

Fizyka w medycynie

Na uczelnię w Poznaniu jadą zwycięzcy konkursu:
Łukasz Dubik, Karol Mikołajczyk i Julia Andzińska.
Spotkania przybliżające nam fizykę w medycynie były
bardzo interesujące. Bardzo lubię przedmioty ścisłe,
więc, gdy tylko dowiedziałem się o tych lekcjach,
chciałem wziąć w nich udział. Sama forma
prowadzenia zajęć wywarła na mnie wrażenie,
ponieważ nigdy wcześniej nie uczestniczyłem w takich
wykładach. Podczas rozmów z lekarzami można było
dowiedzieć się bardzo wielu interesujących i
ciekawych informacji, m.in. o USG czy mikroskopach.
Dzięki tym spotkaniom uświadomiłem sobie, że fizyka,
której uczymy się w gimnazjum czy liceum, ma
bardzo duże znaczenie w wielu dziedzinach życia, a
szczególnie dla nauk medycznych.

Karol Mikołajczyk

Jestem uczennicą klasy 1 o profilu biologiczno-
chemicznym. Przyszłam do tej szkoły, wiedząc, że
uda mi się spełnić moje marzenie: chcę w przyszłości
zostać lekarzem. Materiał w liceum nie jest ściśle
związany z tym, czym się interesuję, dlatego cykl
lekcji ,,Fizyka w medycynie”, pozwolił mi spojrzeć na
zawód lekarza z szerszej perspektywy. Pierwsza
lekcja odbyła się w listopadzie. Dzięki niej
zrozumiałam na czym polega bardzo powszechne
badanie, z którym każdy człowiek spotyka się na
różnym etapie życia, rozpoczynając już od życia
płodowego – badanie USG. Kolejne lekcje dotyczyły
laserów i mikroskopów. Każdy z uczestników lekcji był
wcześniej dobrze zapoznany z tematem, na dodatek
lekarze, prowadzący zajęcia, rozmawiali 
z nami bardzo przystępnym językiem, przez co
wprowadzili nas w niesamowity świat medycyny, co
rodziło kolejne pytania z naszej strony. Oczywiście na
każde pytanie lekarze starali się odpowiedzieć jak
najlepiej. Czasami odbiegały one od tematu 
i dotyczyły praktyczniejszych aspektów. 

Sandra Krzysztofik

Pod koniec maja odbył się konkurs
podsumowujący naszą wiedzę, wyniesioną z
zajęć. I choć końcówka roku dla licealisty jest
ciężka, myślę, że każdy z uczestników napisał ten
test na dobrym poziomie. Osobiście cieszę się, że
mogłam wziąć w nim udział, ponieważ mogłam
sprawdzić siebie oraz dowiedzieć się, które rzeczy
mi umknęły i do których warto jeszcze raz wrócić.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku również
odbędą się tego typu zajęcia. 

Sandra Krzysztofik

Zwycięzcy konkursu wiedzy o fizyce k
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Tropem historii - uroki Przełęczy nad Porębą

Kacper Kwiecień i Krystian Krycki

Zachęcamy do odkrywania niezwykłych miejsc

Usłyszeliśmy od naszego nauczyciela historii, pana
Puchalskiego, o bunkrach i poddrożnych tunelach,
które znajdują się niedaleko naszego miejsca
zamieszkania. Zaciekawieni, od razu zdecydowaliśmy
się tam wybrać.

 Pośród ruin
Oba bunkry jak i tunele znajdują się w obrębie
Przełęczy nad Porębą – jeden z nich usytuowany jest
250m na południowy wschód od skrzyżowania dróg
nad Przełęczą (w stronę Gniewoszowa). Schron jest
ładnie wkomponowany w zbocze wzgórza Dębosz;
obrośnięty dużymi drzewami, przez co z odległości
trudno zauważyć coś jeszcze. Bunkier został, niestety,
wysadzony tuż po zakończeniu wojny, jednakże
pozostałości po nim cieszą oko 
i wprowadzają tajemniczą atmosferę. Mogilnik

Drugi z nich znaleźć można nieco dalej – wracając 
z pierwszego na „krzyżówkę”, udajemy się 200m 
na północny zachód (w stronę Autostrady Sudeckiej,
która prowadzi na Spaloną). Ten bunkier zachował się
prawie w nienaruszonym stanie. Jest on wpuszczony
w ziemię na pewną głębokość, a także porośnięty
roślinnością – co i też ten obiekt 
w pewnym stopniu ukrywa. Schron po wojnie nie
został zburzony, jednak znalazł nowe, równie straszne
zastosowanie, mianowicie: służył jako „mogilnik”, czyli
miejsce, w którym składuje się przeterminowane
środki chemiczne. Blisko bunkru czuć było dość
ciężkie powietrze, co zapewne spowodowane było
tym, co znajduje się wewnątrz tego obiektu.
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