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Od momentu rozpoczęcia roku szkolnego dużo
działo się w naszej szkole

Licealiści na zajęciach w Klinice
Otolaryngologicznej i Onkologii
Laryngologicznej w Poznaniu

DFN Wrocław

W poznańskiej klinice

Wolontariusze DFN

DFN to czas nauki i nie tylko

XXII Dolnośląski Festiwal Nauki

Poniżej na zdjęciu wolontariusze DFN. Dzięki nim organizacja
imprezy przebiegała bardzo sprawnie.

k

k

sf

1d



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 7 10/2019 | Strona 2  

WWW.JUNIORMEDIA.PLFakty
ZSO
List redaktor naczelnej
"Faktów ZSO"
Dominiki Malickiej

Wkrótce kolejni dziennikarze poprowadzą gazetę
szkolną. Do współpracy zapraszają wszystkich
licealistów.
Na zdjęciu Marcelina Stróż i Weronika Bajek.

Marcelina i Weronika

Drodzy Czytelnicy „Faktów ZSO”, 

Pomimo tego, że dziennikarze wraz z redaktor
naczelną naszej gazetki przeszli do klasy maturalnej,
nadal będą prowadzić szkolną gazetkę.

Pomagać nam będą uczniowie z klas II LO oraz inni
chętni uczniowie. Sposób prowadzenia gazetki nie
zmieni się. Wciąż będziecie mogli dowiedzieć się, co
ważnego ostatnio wydarzyło się w naszej szkole.
Jednak mamy dla Was jeszcze małe niespodzianki.
Jedną z nich będzie rozszerzenie oferty naszej
gazetki o więcej artykułów naukowych.

Wychodzimy z założenia, że gazetkę możemy
prowadzić wraz z czytelnikami, więc, jeżeli będziecie
mieli jakieś pomysły, prosimy zgłosić się do redaktor
naczelnej.

Dominika Malicka

Do dziennikarskiego fachu przygotowują się
uczniowie z klasy II B. Nie brakuje im chęci 
i zdolności. Uczniowie z klasy I C zgodzili się
współpracować z "Faktami ZSO" w ramach
przygotowania relacji z warsztatów naukowych. 

Tort dla gości
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Pan P.P. Chruszczewski czuwa nad pracą

Warsztaty to także zabawa
Trzeba było mocno się starać

I Liceum Ogólnokształcące w Bystrzycy Kłodzkiej
od kilku lat współpracuje z najlepszymi
wrocławskimi uczelniami. Na początku września
nowego roku szkolnego maturzyści mieli
przyjemność drugi rok z rzędu uczestniczyć w
warsztatach prowadzonych przez prof. Piotra P.
Chruszczewskiego, reprezentującego Kolegium
Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Zaplanowanych zostało kilka spotkań
warsztatowych rozłożonych na cały rok szkolny.

Zajęcia poświęcone tajnikom budowy tekstu
reporterskiego odbywały się w gabinecie
polonistycznym. Pracowaliśmy w losowo wybranych
grupach. Jedno z kilku zadań polegało na przejściu
konkretną trasą przez teren szkoły i zapamiętaniu jak
największej ilości ważnych szczegółów. Następnie
należało opisać, co zapamiętaliśmy i przedstawić to w
zwięzły i atrakcyjny sposób. Prezentacje grup bardzo
się różniły. Profesor opisywał, w jaki sposób można
pracować z tekstem, aby komunikat mógł w
przekonujący sposób trafić do wielu odbiorców. 
W czasie zajęć oprócz nauki było też sporo
elementów humorystycznych. 

Widownię rzuciła na kolana prezentacja naszego
kolegi Olivera. W oskarowym stylu Oliver przedstawił
relację, przygotowaną przez swoją grupę, w wersji
polsko-angielskiej. W czasie zajęć pracowaliśmy z
tekstami Hanny Krall, Stanisława Barańczaka oraz
Jacka Hugo-Badera – niedościgłych klasyków polskiej
szkoły reportażu.
- Na początku nie wiedziałam, czego się spodziewać.
Zakładałam, że czeka nas wykład. Okazało się
jednak, że spotkanie z panem profesorem będzie
naszą wspólną pracą nad kreatywnością i
odnajdywaniem się w grupie. Jednym z zadań było
zapamiętanie jak najwięcej szczegółów naszej szkoły.
Cała klasa spacerowała na terenie szkoły i starała się
jak najwięcej zapamiętać. Później w grupach
opisywaliśmy wszystko, co zauważyliśmy, albo na co
zwróciliśmy szczególną uwagę. Potem
przekształcaliśmy tekst w wybrany przez nas sposób.
Dało to niezwykle interesujący, a często także
zabawny efekt. Liderzy grup przed całą klasą
przedstawiali efekty pracy. Wymagało to odwagi. –
powiedziała Ala.
Wiktoria Szymańska

Wyjątkowe warsztaty 
z prof. Piotrem P. Chruszczewskim

Już w dwóch spotkaniach uczestniczyli uczniowie 
z klasy III B - biologiczno-chemicznej oraz
humanistyczno-dziennikarskiej

m

m
m



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 7 10/2019 | Strona 4  

WWW.JUNIORMEDIA.PLFakty
ZSO

Na sztandar ślubujemy

Cześć Powstańcom Śląskim

Ślubowanie uczniów klas I LO
26 września br. w auli Zespołu Szkół
Ogólnokształcących klasa II A LO pełniąca dyżur
samorządowy, pod opieką wychowawcy - D.Kruka
oraz Ł.Puchalskiego przygotowała uroczystość
ślubowania uczniów klas I LO. Prowadzący, Paulina
Stańczyk i Hubert Hajduk zadbali o podniosły nastrój.
Obecni byli: dyrektor szkoły – Paweł Popiel,
wicedyrektor – Małgorzata Mrzygłód, uczniowie 
i wychowawcy klas I. Po hymnie klasa III B przekazała
sztandar klasie II B, która w czerwcu br. uzyskała
najwyższą średnią ocen. Delegacje klas pierwszych
złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.
Historię naszej szkoły zaczerpniętą z kronik
przedstawiły Paulina Sucharska i Martyna
Nowotarska. Przypomniały czas, gdy w 1967 roku
szkole nadano imię Powstańców Śląskich.
Przewodniczący Komitetu Fundacyjnego, mgr mjr
M.Okulus wręcza sztandar powstańcom śląskim,
którzy przybyli na tę uroczystość z Katowic i
Warszawy. Sztandar przekazują młodzieży. Panuje
ogólne wzruszenie. W drzewce wbijane są gwoździe
ze srebra zebranego przez młodzież.

Na tablicy pamiątkowej umieszczonej na jednym 
z trzech gnejsów symbolizujących trzy powstania
śląskie umieszczono napis:"Patriotyzm 
i bohaterstwo Powstańców Śląskich, których
imię nadano Liceum Ogólnokształcącemu
w Bystrzycy niech będzie dla uczącej się w tej
szkole młodzieży wzorem i przykładem służby
ojczyźnie”.
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Między duchem a materią pośredniczy
matematyka, czyli z głową w gwiazdach

25 września br. roku klasa 1C i 3A o profilu
matematyczno-fizycznym brały udział w wykładzie
"Między duchem a materią pośredniczy matematyka".
Spotkanie było zorganizowane w ramach XXII
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Wykładowca Karol
Wójcicki pracował w telewizji, w Szkole Podstawowej
Eureka uczył astronomii oraz prowadzi największy w
Polsce fanpage na Facebooku "Z głową 
w gwiazdach". Opowiadał nam o kilku zjawiskach
astronomicznych na podstawie własnych
doświadczeń. 

Na blogu „zglowawgwiazdach.pl” publikuje 
zdjęcia z podróży. Obserwuje go tam prawie
dwanaście tysięcy osób z całej Polski. Z pasji
postanowił uczynić swój sposób na życie.

Głównie była mowa o zorzach polarnych 
i zaćmieniach Słońca, czyli zjawiskach, 
z którymi wykładowca miał wiele styczności i zna je
już bardzo dobrze. Pasjonat nocnego nieba, który
nieraz pokonywał ogromne dystanse tylko po to, by
ujrzeć zjawisko meteorologiczne, do którego
przygotowywał się miesiącami.
                            Piotr Kowalczewski
Karol Wójcicki opowiadał o tym, jak zwiedza świat 
w poszukiwaniu różnych zjawisk astronomicznych.
Opowiadał o fotografowaniu Drogi Mlecznej oraz
obserwacji spadających meteorów. Organizował wiele
wspólnych obserwacji nocnego nieba oraz inne
imprezy popularnonaukowe. Jest częstym gościem
Discovery Science i TVN Turbo. Przez pewien czas
pracował w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
                            Nicoll Samborska
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XI regionalna edycja Dolnośląskiego Festiwalu
Nauki w Bystrzycy Kłodzkiej. 
"Między duchem a materią pośredniczy
matematyka"

Uroczysta Inauguracja XI Dolnośląskiego
Festiwalu Nauki w Bystrzycy Kłodzkiej. Gościem
honorowym była  prof. dr hab. n. med. Alicja
Chybicka, która wygłosiła wykład inauguracyjny:
Jak zdrowo żyć?

Wzruszający występ Julii Rycyk

Inauguracja DFN

Konkurs recytatorski poezji śpiewanej

W czasie jednego wykładu poznaliśmy 10
najważniejszych zasad zdrowego odżywiania.
Dowiedzieliśmy się, jakich błędów unikać, by
zmniejszyć ryzyko zachorowania na groźne choroby.
W czasie innego wykładu dowiedzieliśmy się, że
człowiek ma złe i dobre bakterie. Nie na wszystkie są
wynalezione szczepionki. Najpowszechniejsze 
w Polsce bakterie to gronkowce.

I m. zajął Piotr Stopyra z III A, II m. przyznano
Karolinie Dereń z kl. II B, III m. otrzymała Natalia
Baron z klasy III A. Poziom recytacji był bardzo
wysoki. Widowni spodobała się taka forma zajęć DFN.
Recytacja utworów, które mają swoją wersję
muzyczną wcale nie była łatwa.

Jeden z wykładów poświęcony był zagadnieniu
nieśmiertelności. Czy ona jest w ogóle możliwa?
Mieliśmy możliwość poznania odpowiedzi na pytanie,
czy grozi nam niebieska rewolucja. Czy zasoby
wodne kuli ziemskiej są wystarczające?
Rok 2025 ma być kryzysowy. Musimy oszczędzać
wodę. Był też konkurs z nagrodami w postaci kamieni
szlachetnych.
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Warsztaty z fizyki

Elektryka prąd nie tyka

Wolontariusze pomagają uczniom

Budujemy obwody elektryczne

Między duchem a materią i matematyką u nas
pośredniczy … fizyka
Konkurs ,, Elektryka prąd nie tyka''
W ramach regionalnej edycji XXII DFN w naszej
szkole pasjonaci fizyki z I c LO pod merytoryczną
opieką p. Sylwii Pierzchały-Ryznar przygotowali dla
uczniów szkoły podstawowej doświadczenia fizyczne.
Skorzystali z oferty uczniowie klasy szóstej ze
Szkoły Podstawowej ze Szczytnej . Nie zawiedli się.

Licealiści po rozłożeniu sprzętu zaprezentowali
przykładowy mechanizm polegający na połączeniu
żarówki z prądem i tym samym jej zapaleniu poprzez
wzrost napięcia w urządzeniu. Uczestnicy warsztatów
podzieleni zostali na pięć zespołów, później pod
kierunkiem licealistów i p. Sylwii Pierzchały-Ryznar
budowali obwody. Praca miała charakter konkursu,
więc były też nagrody.                   Marcin Jabłoński
                                                        
                                                     

Uczniowie musieli poradzić sobie z układem obwodów
elektrycznych z zestawu ,,Sondy''. Na szczęście z
pomocą licealistów poszło im to szybko 
i sprawnie. Dzieci, oprócz zdobywania wiedzy świetnie
się bawiły. Nie zabrakło również pokazu ciekawych
doświadczeń fizycznych.
                         Wiktoria Gąsior
                    

W krótkim czasie każdy zespół miał wykonać sześć
konkretnych układów elektrycznych. Rywalizacja
jednak sprawiała uczniom radość i wywoływała
wiele emocji u wszystkich. Zwycięzcy otrzymali
festiwalowe nagrody i dyplomy. Emilia Kruk
Każda grupa starała się stworzyć zamknięty obwód
elektryczny, taki jak w instrukcji doświadczenia.
W kolejnych zadaniach poziom trudności wzrastał. Od
uczniów wymagano także wykonania pomiarów, 
a nawet obliczenia oporu elektrycznego. 
                 Brunon Złotowski

1d

1d

1d

1d



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 7 10/2019 | Strona 8  

WWW.JUNIORMEDIA.PLFakty
ZSO

Niepełnosprawność -
„To wszystko siedzi w głowie".  
-Chodzi o nastawienie do życia. To, że nie może
chodzić, nie znaczy, że ma jakąś dysfunkcję. Nie
użala się nad sobą. Nie będzie żużlowcem, ale
wspiera ich. W-skers to słowo wymyślone przez pana
Skrzyńskiego. Oznacza ludzi poruszających się 
na wózku - powiedzieli redakcji "Faktów ZSO" Piotr
Stopyra, Grzegorz Głąba i Jakub Calów. 
Oni pomogli panu Bartłomiejowi Skrzyńskiemu dotrzeć
na drugie piętro do auli na spotkanie 
z uczniami. Potem pomogli opuścić szkołę.

Oko w oko z Bartłomiejem Skrzyńskim

Przełamać stereotypy
23.09.2019r w auli szkolnej odbyło się spotkanie z
dziennikarzem i Rzecznikiem miasta Wrocławia
ds. Osób Niepełnosprawnych. 
Pomysłodawcą spotkania była szkolna psycholog 
p. M.Pilecka – Rybeczka. Miało ono na celu
przełamanie stereotypów wśród młodzieży na temat
stylu życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Nasz gość choruje na nieuleczalną chorobę, 
z tego powodu musi poruszać się na wózku. 
Kiedy był w 7. klasie szkoły podstawowej choroba
rozwinęła się do tego stopnia, że pan Skrzyński
musiał całkowicie przenieść się na wózek. Jego
marzeniem było zostanie żużlowcem. Uwielbia
podróżować, „zresetować się”. 

W 2010r wraz z prezydentem Wrocławia pracował
nad dostosowaniem wrocławskiego lotniska 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Patrycja Pichla i Jakub Kowal

W-skers, dziennikarz, nauczyciel akademicki.
Chciał być żużlowcem, ale w wieku 14 lat wykryto 
u niego chorobę, która pokrzyżowała mu plany. Mimo
tego nie poddał się i zajmuje się swoim umiłowanym
sportem – żużlem jako dziennikarz.
Walczyć codziennie… ze sobą
Te słowa najbardziej poruszyły publiczność. 
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Fizyka w medycynie

Projekt "Fizyka w medycynie " realizowany jest z udziałem uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Bystrzycy Kłodzkiej we współpracy z prof. Małgorzatą Wierzbicką 
z Katedry i Kliniki Otolaryngologicznej i Onkologii Laryngologicznej w Poznaniu.

Zwieńczeniem projektu był wrześniowy wyjazd trójki uczniów pod opieką koordynatora zajęć do stolicy
Wielkopolski. Uczniowie mieli okazję zobaczyć lekarzy w ich codziennej pracy. Choć przez chwilę mogli
poczuć, jak wielki trud wkładają specjaliści, aby nas leczyć, a niejednokrotnie ratować nasze życie.
Odwiedzili Centrum Symulacji Medycznej. Miejsce to uświadomiło uczniom, jak wiele czynników należy wziąć
pod uwagę, aby móc nieść pomoc tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Trzy dni 
w Poznaniu były również okazją do zwiedzania Muzeum Rogala oraz Zamku Przemysła. Wyjazd ten
spowodował większą świadomość wśród młodzieży, jak wiele trudu i pracy należało włożyć, 
aby przesiewowe badania słuchu u noworodków stały się powszechne. 
Projekt "Fizyka w medycynie" nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie nauczycielki fizyki 
w ZSO w Bystrzycy Kł. Głównym celem projektu było ukazanie uczniom, że fizyka to nie tylko liczby 
i regułki, ale przede wszystkim ogromna wiedza wykorzystywana również w medycynie. Zainteresowanie
projektem tylko potwierdziło fakt, że nasza młodzież jest ciekawa wiedzy 
z różnych dziedzin nauki.                                            
                                                                                                         Krzysztofa Olejnik-Boczoń, koordynator
projektu

                                                                                                            

Zajęcia w klinice K.Olejnik-Boczoń w czasie resuscytacjiko d
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Te roboty służą do nauki programowania poprzez
zabawę.

Staraliśmy się nie przeszkadzać w zajęciach. Wydaje
się, że nam się to udało. Pod opieką pana Waldemara
Jacuka prace przebiegały bez zakółceń.

Bezpieczne logowanie

Przydział zadań

Pracujemy w skupieniu

Podoba nam się projekt informatyków

Liga Niezwykłych Umysłów

To projekt skierowany do informatyków. Biorą w nim
udział uczniowie z klasy matematyczno-
informatycznej. 

Wywiad z uczestnikami projektu opublikujemy 
w następnym numerze "Faktów ZSO".
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Test z umiejętności aktorskich

Mateusz opowiada o wolontariacie

Na pomoc Afryce

W środę 3 października br. bystrzyckie Liceum
Ogólnokształcące odwiedził absolwent – Mateusz
Krawczyk. 
Dziś, jako dziennikarz, redaktor „Wszystko co
najważniejsze”, a także wolontariusz, przyjechał
prosto z Ugandy w Afryce, aby opowiedzieć o swojej
podróży. W ramach projektu „Słowa tworzą świat”
centrum LibrAfrica dla dzieci z wioski Rugando, udał
się na 3 miesiące do Afryki. Pracował tam jako
wolontariusz. Z wielkim zaangażowaniem opowiedział
o swojej głównej misji – zorganizowaniu biblioteki. 

Biblioteka została zaopatrzona w ok. 1300 książek,
laptop, rzutnik, a nawet instrumenty! Na jej otwarcie
przyszło 500 osób. Dzieci – niepewne siebie,
nieśmiałe – z każdą kolejną lekcją coraz bardziej
otwierały się na pana Mateusza.  Mottem
rugandyjskich uczniów stało się hasło „Education is
the key”. Opowieść M. Krawczyka była przepełniona
pasją, natchnęła wielu uczniów do  pomocy.
                         Karolina Dereń 
                                           
                      

Konferencja prasowa dyrektora 8. FAF
1.10.br. w MGOK klasa III biol.-hum. wzięła udział 
w konferencji prasowej z dyrektorem 8. Festiwalu
Aktorstwa Filmowego, Stanisławem Dzierniejką.
22-23 października młodzież obejrzy monodram
Joanny Szczepkowskiej “Goła baba”. Będą także
warsztaty aktorskie prowadzone przez Roberta
Gonerę. Będą też recitale Z.Zamachowskiego 
i P. Machalicy. Wstęp wolny. zaproponowaliśmy, by
dyrektor FAF zaprosił kiedyś Tomasza Kota,
Cezarego Pazurę albo Joannę Kulig.

Dolnośląskie Spacery Filmowe w Bystrzycy Kł.

W ramach X Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej z
pasjonatem filmów realizowanych na Dolnym Śląsku.
Spacerując po Bystrzycy Kł., odkrywaliśmy dzięki
L.Molińskiemu miejsca kręcenia scen do filmów: "Nikt
nie woła", "Pierwszy dzień wolności", "Za niebieskimi
drzwiami" i in. Spacer oczywiście rozpoczęliśmy od
Kryształowej Alei Gwiazd. Był też konkurs z
nagrodami - fotosami z filmów. L.Moliński realizuje
projekt: Dolnośląskie Spacery Filmowe. Można efekty
pracy zobaczyć na
stronie:http://www.wrocff.com.pl/projekty/dolnoslaskie-
spacery-filmowe/
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Wywiad z p. Łukaszem Puchalskim opiekunem samorządu szkolnego oraz rzecznikiem praw ucznia
opublikujemy w następnym numerze "Faktów ZSO".

Łukasz Puchalski

Dyrektor szkoły podziękował za występ

Scenariusz przygotowała pani V. Dudarz
Uczniowie bardzo się zaangażowali

Dzień Edukacji Narodowej 
w naszej szkole przygotowali uczniowie SP nr 1 oraz I
LO pod merytoryczną i reżyserską opieką pani Violetty
Dudarz. Scenki z życia szkoły zawierały wiele
dojrzałych sądów i refleksji o trudnej pracy
nauczycieli. Były też słowa podziękowania za ich
pracę i serce okazywane uczniom.

Później był program artystyczny przygotowany
przez nauczycieli dla nauczycieli. w roli głównej
wystąpił pan dyrektor szkoły Paweł Popiel.

m

e

m
m


	Od momentu rozpoczęcia roku szkolnego dużo działo się w naszej szkole
	XXII Dolnośląski Festiwal Nauki

	List redaktor naczelnej "Faktów ZSO"
	Przełamać stereotypy

