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Zespół Szkół
Ogólnokształcących
S.Sempołowskiej 13
57-500, Bystrzyca Kłodzka

Numer 9 01/20

Ranking "Perspektyw".
Znowu z Brązową Tarczą wśród 1000 najlepszych liceów 
w Polsce

Zamki na ziemi kłodzkiej.

Gorzanów

Ranking 2020

Film o szkole
Klasa III B humanistyczno-dziennikarska realizuje projekt:
reportaż filmowy o Liceum Ogólnokształcącym. Mocno wspiera ją
pan Marcin Gomułka z MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej

Fizyka 
w medycynie

Po raz kolejny
pasjonaci fizyki
spotkali się online 
z lekarzami
poznańskiej kliniki.

27.01.2020
łączyli się przez
Skype`a
w sali 12

<<<<<<Fizyka online

Co planuje w nowym roku
kalendarzowym dyrektor szkoły?

Zapytała o to redakcja "Faktów ZSO"
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Brązowa Tarcza dla Liceum Ogólnokształcącego
im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kł.
w rankingu miesięcznika "Perspektywy"

W 2020 roku LO nadal w rankingu najlepszych
szkół w Polsce. 
Doświadczona kadra nauczycielska, wyposażone sale
lekcyjne, miła atmosfera - to najważniejsze atuty,
które wyróżniają liceum w Bystrzycy Kł. Jest to szkoła
z historią oraz tradycjami. Zajęcia pozalekcyjne,
olimpiady, konkursy- dzięki temu posiada certyfikat
Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. 743. miejsce w
rankingu „Perspektyw”  daje nam „Brązową Tarczę”. 
-Osiągnęliśmy  wyższą punktację 34,95 (poprzednio
33,55). Nadal jesteśmy „Brązową Szkołą” w rankingu 
i osiągnęliśmy 100% zdawalności matury wśród
absolwentów z roku 2019. Jestem przekonany, że
podejmowane przez nas działania przyniosą
pozytywne rezultaty w kolejnych latach. W rankingu
"Perspektyw" najbardziej punktowany jest wynik 
w olimpiadach przedmiotowych, a dalej wyniki matur 
z przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Dla mnie
bardziej wymierny jest wynik szkoły w tzw.
Edukacyjnej Wartości Dodanej, bo ona faktycznie
określa jakość szkoły. Jeżeli chodzi o naszą szkołę
to w matematyce i przedmiotach przyrodniczych
nasza szkoła jest wśród tzw. szkół sukcesu -
powiedział dyrektor szkoły, Paweł Popiel.
                          Patrycja Pichla i Marcelina Stróż

Brązowa Szkoła to my!

Brązowa
Szkoła - 

I Liceum
Ogólnokształ-
cące

im.
Powstańców
Śląskich

EDW nauki przyr.-matem.

Jakie są plany remontów w ZSO w roku 2020
Redakcja gazety zapytała dyrektora szkoły, Pawła Popiela:

- Wolę mówić o tym, co już zrobiliśmy, niż o planach - mówi dyrektor szkoły, Paweł Popiel. Pomysły nie zawsze
mogą być zrealizowane, a dla mnie bardzo ważna jest wiarygodność i  dotrzymywanie obietnic. 
W tym roku planujemy budowę boiska przy budynku SP nr 1. Wyremontowana jest klatka schodowa, 
a remont korytarzy planujemy na wakacje tego roku.  W auli SP nr 1  tworzymy salę audiowizualną 
i teatralną – jest projektor i ekran, zamówiony jest odtwarzacz Blu-ray i szafka na sprzęt. 
W tym miejscu dziękujemy Fundacji im. gen. Józefa Bema za sfinansowanie zakupów.  Planujemy jeszcze
nagłośnienie, oświetlenie i rolety. Zaczęliśmy też remont sali 210. Planujemy remont  2-3 sal 
w SP nr 1. Złożymy wnioski do programu Erasmus+ na kolejne wyjazdy. Utworzymy  klasę mundurową –
strażacką. Przymierzamy się do gruntownego remontu sali gimnastycznej przy LO – będzie to zależało 
od możliwości pozyskania środków na ten cel. Przed nami też wymiana ogrzewania LO na ekologiczne –
złożyliśmy projekt, który uzyskał wstępną akceptację – czekamy na decyzję o przyznaniu dofinansowania. 

Nowy pomysł to stworzenie atelier fotograficznego w pracowni zajęć technicznych.
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Zamki ziemi kłodzkiej.

Gorzanów
odzyskuje świetność

Pierzeja zachodnia

Ten monumentalny kompleks o charakterze
rezydencjonalno-obronnym, utrzymany w stylu
renesansu południowoniemieckiego, stanowi jeden 
z najcenniejszych obiektów tego typu w całej Polsce.

Informacje o zamku w Gorzanowie pochodzą 
z Wikipedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Gorzanowie

Pierwszy zamek zbudowany w średniowieczu powstał
na północ od istniejącej obecnie budowli 
i zniszczono go w czasie wojen husyckich, 
a ostatecznie rozebrano w 1804 roku. 
Nowy pałac na obecnym miejscu zaczęto wznosić
około 1573 roku, a rozbudowano go do obecnych
rozmiarów w latach 1653-1657 pod kierunkiem
Wawrzyńca Nicelo, a później Andrei Carove`a. 
Ponowna przebudowa nastąpiła 
w 1735 roku. Według daty na wieży zamkowej, 
po 1900 roku zaś nastąpiło odnowienie całości,
szczególnie dekoracji fasad zewnętrznych. Przez
prawie 300 lat była to rodowa siedziba Herbersteinów.
Zamek został znacjonalizowany w 1945 r. przez
władze polskie. 
w 2012 r. powstała Fundacja Pałac Gorzanów. Jej
nadrzędnym celem jest ochrona i restauracja
założenia pałacowo – parkowego w Gorzanowie.

Informacje zebrał: Filip Jaśnikowski.
Zdjęcia: Filip Jaśnikowski

Jak wyobraża sobie
działania dobrego
samorządu szkolnego
pan Łukasz Puchalski?
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.
Działa on na rzecz uczniów i jest przez nich
zarządzany. Myślę, że dobry samorząd to taki,
który właściwie reprezentuje interesy uczniów
wobec nauczycieli, rodziców, całej społeczności
szkolnej. Swoimi działaniami wywiera istotny
wpływ na życie szkoły, inspiruje do działania,
edukuje i integruje uczniów szkoły – powiedział
opiekun samorządu szkolnego.

Wysłuchał Filip Jaśnikowski
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Online z lekarzami
z kliniki Otolaryngologii
Onkologii
Laryngologicznej 
w Poznaniu
Doktorzy zadawali nam pytania na temat pola
magnetycznego w medycynie, 
na które mogliśmy odpowiadać przy pomocy
własnych notatek. Głównie skupiliśmy się na
temacie rezonansu magnetycznego oraz
magnetoterapii. Dzięki rozmowie ze specjalistami
dowiedzieliśmy się o “plusach” i “minusach”
wykonywania danych badań. 

Taka rozmowa z doświadczonymi lekarzami
pozwalała nam bardziej zrozumieć rzeczy inne niż
wiedza książkowa.

Nie było bariery językowej między nami, ponieważ
doktorzy mówili w prostym
i zrozumiałym językiem, a jeśli powiedzieli coś
trudnego, to od razu to tłumaczyli. Wszystkie te lekcje
podsumuje już drugi w naszym LO test, który po raz
kolejny wyłoni trójkę najlepszych uczniów. Zwycięzcy
będą mieli okazję pojechać do Poznania do owej
kliniki i zobaczyć na własne oczy to, o czym
rozmawialiśmy online. Pierwsza taka wycieczka
odbyła się we wrześniu ubiegłego roku, na którą mieli
przyjemność udać się laureaci konkursu 
z poprzedniej edycji w roku szkolnym 2018/2019.

Hubert Hajduk i Paulina Stańczyk, klasa
matematyczno-fizyczna

Przygotowani do rozmowy

Dyrektor chętnie pomaga
Wszystko gra

Naukowa atmosfera

Fizyka w medycynie.

Znowu online w naszej szkole
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Klasa III B konsekwentnie realizuje filmowy reportaż 
o szkole,  nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromna
fachowa pomoc pana Marcina Gomułki z Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej.
Nie tylko służy radą, sceny nagrywa profesjonalnym
sprzętem. Wszyscy dziennikarze pilnie słuchają 
i uczą się. Cierpliwie powtarzają ujęcia.

Informatycy w akcji

Doświadczenia dla potrzeb filmu

Nagrywamy scenę programowaniaWszystko idzie zgodnie z planem

Dwa roboty pozyskaliśmy w ramach
projektu:„Zaprogramuj swoją przyszłość”. 
Projekt sfinansowany został ze środków FLMŚ.

Pan Marcin Gomułka nagrywał zajęcia z chemii 
w s. 106. 
Tu doświadczenia przeprowadzili uczniowie 
z klasy II B.
Nagrywał też lekcję fizyki medycznej online 
w s. 12 oraz programowanie robotów w sali
informatycznej. Tu nagrywał kolejne sceny 
z udziałem p. W.Jacuka.

Finałowe sceny nagrywamy, gdy przyjdzie
wiosna! Dziękujemy za życzliwość. 

                                                   Ewa Magierowska
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