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  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
  1 września w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej
uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2021/2022. Wychowawcami klas pierwszych zostały:
  1A – p. Magdalena Gacek
  1B – p. Agnieszka Synowiec 
Wszystkim uczniom życzymy, aby każdego dnia przychodzili do szkoły z uśmiechem na twarzy,
uczyli się z przyjemnością, a cały rok szkolny przebiegał bez przeszkód i zmartwień.

                                                                                                                           Aleksandra Kawińska 3B
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NARODOWE CZYTANIE
4 września (w sobotę) nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowe
Czytanie. Lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania, była
“Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Jest  to wyjątkowy utwór, który
piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię,
mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim
przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło.
Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie
“dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni czasów było
różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.
W Narodowym Czytaniu wzięli udział uczniowie wraz z nauczycielami. W ramach
zachowania bezpieczeństwa odbyło się ono na dziedzińcu szkoły na tle pięknej-
letniej jeszcze- natury.
                                          
                                                                                                                                     Oliwia Szumlińska kl. 3B
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Dni Turystyki
24 września klasy Ib i IIIa wraz z opiekunami: A.Synowiec,
M.Żochowską i A.Prasałem zwiedzały Bystrzycę Kłodzką w ramach
Dni Turystki Ziemi Bystrzyckiej. Przewodnikiem wycieczki był Pan
Ryszard Piasecki. Klasy odwiedziły podziemia pod Biblioteką
Publiczną, Pomnik Trójcy Świętej, Mały Rynek, Bramę Wodną oraz
Muzeum Filumenistyczne. Na koniec odbył się konkurs z
nagrodami. Zwycięzcą konkursu został Michał Gwizdak z klasy Ib,
drugie miejsce zajął Szymon Sztuka z klasy IIIa , a trzecie miejsce-
Przemysław Szarłowski również z klasy IIIa.

                                                                                                                                               M.Gwizdak kl.IB
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Ślubowanie oraz
przekazanie sztandaru.
Dnia 28.09.2021 odbyła się uroczystość
ślubowania klas pierwszych liceum oraz
przekazanie sztandaru. Uczniowie klas pierwszych
pod opieką wychowawców Magdaleny Gacek oraz
Agnieszki Synowiec składali uroczystą przysięgę
przed koleżankami i kolegami, wychowawczyniami
oraz dyrekcją szkoły.
Podczas uroczystości ślubowania klasa 3c
przekazała sztandar przedstawicielom klasy 3a

                                              Karolina Małek 3B

Wybory samorządu
szkolnego 2021
01.10. 2021 roku w naszej szkole odbyły się
wybory do Samorządu Szkolnego. Do wyborów
przystąpiło trzech kandydatów- uczniów klas
trzecich: Filip Żmudziński[3a], Paweł Lech[3b] i
Jula Sadowska[3a]. Przed głosowaniem kandydaci
przedstawiali swoje kampanie, które miały
znaczący wpływ na późniejszy los potencjalnych
zwycięzców. Każdy pretendent pokazał się z jak
najlepszej strony. Ogrom pomysłów naszych
kandydatów nie ułatwił uczniom podjęcia decyzji.
Wybory zostały przeprowadzone w auli szkolnej,
dla bezpieczeństwa i porządku do głosowania
młodzież oddawała głosy klasami. Po zliczeniu
głosów został obwieszczony wynik. Z poparciem
105 wyborców wygrał Filip Żmudziński, uczeń klasy
3a.
Serdecznie gratulujemy całej trójce i życzymy
powodzenia w pracach samorządu.

wybory n.
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24. edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki zawitała do naszej szkoły!
  Od 7 do 8 października 2021 roku mieliśmy okazję doświadczyć kolejnej odsłony kultowego DFN-u.
Niestety, tym razem w trybie online.
  Czym jest DFN?
Dolnośląski Festiwal Nauki to impreza odbywająca się pod koniec września i w październiku każdego roku,
mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Do 2000r. nosił nazwę Wrocławskiego Festiwalu
Nauki, jednak z czasem skala jak i czas trwania festiwalu rozrosły się, co spowodowało zmianę nazwy na
obecnie funkcjonującą.
Dolnośląski Festiwal Nauki zdobył Nagrodę Główną konkursu Popularyzator Nauki 2019 organizowanego
przez Polską Agencję Prasową i serwis Nauk w Polsce wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
co nadaje festiwalowi ważną rangę wśród tego typu przedsięwzięć .
  Kolejny raz nasza szkoła była organizatorem edycji regionalnej Festiwalu.  
W naszej szkole, ale również poza nią, odbywały się wykłady o różnej tematyce prowadzone przez
wybitnych i utytułowanych specjalistów w rozmaitych dziedzinach. Każda klasa miała okazję wybrać wykład,
którym jest zainteresowana i o wyznaczonych godzinach nauczyciele włączali uczniom film z nagraną
wcześniej prezentacją lub wykładowcy łączyli się bezpośrednio z klasami w celu wygłoszenia wykładu
online. Ta druga forma pozwalała na kontakt z prowadzącymi i umożliwiała choćby zadawanie pytań.
Co ciekawe, uczniowie sami mogli przygotować wykłady i prezentacje w ramach Festiwalu i przedstawiać je
innym klasom, co jeszcze bardziej urozmaiciło całe wydarzenie i dało szansę na zaprezentowanie swojej
wiedzy innym uczniom.
Mimo panującej obecnie sytuacji epidemiologicznej na świecie, która utrudniała prowadzenia DFN-u, udało
się wykorzystać zaproponowany materiał do celów praktycznych. Mianowicie było kilka wykładów, które były
poświęcone właśnie koronawirusowi, co dało okazję na doedukowanie się w tym temacie, co w obecnej
chwili jest bardzo istotne.
  Reasumując, bardzo cieszymy się, że Festiwal po raz kolejny miał miejsce w naszej szkole i czekamy na
przyszły październik, aby ponownie spotkać się na wspaniałych wykładach.
                                                                                                            K. Machniowski kl IIIb



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 4 12/2021 | Strona 7 
www.juniormedia.pl Nowinki ZSO

 NanoDay

Zwycięzcy Uczniowskiego Projektu Badawczego w
składzie: Przemek Szarłowski, Szymon Sztuka,
Marcel Wojtyła i Filip Żmudziński, w ramach
projektu „ NanoDay, dzień z nanotechnologią” w
dniach 11- 13.10.2021r. gościli na Wydziale Fizyki i
Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematyką
główną wykładów była wiedza o nanotechnologii
wykorzystywanej w codziennym życiu. W trakcie
pobytu na UWr odwiedzaliśmy liczne laboratoria
oraz specjalistyczne sale badawcze wydziału.
Uczestniczyliśmy w wielu doświadczeniach
fizycznych: „Woda i jej właściwości”, ”Wpływ
natężenia światła na panel fotowoltaiczny, a jego
efektywność”, ”Kryminalistyka – badanie odcisków
palców”. Po zakończeniu wykładów wszyscy
udawali się do kin miejskich na oskarowe seanse
filmowe. Koordynatorem oraz opiekunem grupy
badawczej była Pani mgr Krzysztofa Olejnik-
Boczoń.

                                  F. Żmudziński 3a

nanoday FŻ
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Delegacja z naszej szkoły w Belwederze
Dnia 20 października we wczesnych godzinach porannych uczennice naszej szkoły:
Natalia Chruściel, Oliwia Łamasz, Amelia Krawczyk i Aleksandra Krowiak wraz z
panią Martą Ankowską udały się na uroczystą konferencję pt. „Powstania Śląskie i
ich konsekwencje” do Pałacu Belweder w Warszawie. Po porannej podróży
pociągiem około godziny 11 dotarłyśmy na miejsce. Po precyzyjnej kontroli
tożsamości przez strażników pałacu przekroczyłyśmy główną bramę. Obiekt od razu
zrobił na nas ogromne wrażenie. Podczas całego wyjazdu byłyśmy ubrane w nasze
bluzy szkolne, co  przykuło uwagę jednego z profesorów prowadzących wykład.
Przez 1,5 godziny słuchałyśmy ciekawych opowieści na temat powstań śląskich i
poznałyśmy nieznane nam dotąd fakty. W pamięci szczególnie zapadło nam, że
powstania miały wpływ na całą Rzeczpospolitą, nawet na tak odległe miasto jak
Gdynia. Po krótkiej dyskusji udałyśmy się na uroczysty obiad do jednej z
belwederskich sal. Następnie zaproszono nas na zwiedzanie pałacu. Piękny wystrój
i wyjątkowość każdej z sal pozostaną w naszej pamięci. Pani Przewodnik
opowiadała nam o byłych mieszkańcach pałacu, głównie o Józefie Piłsudskim. Po
całej uroczystości wróciłyśmy pociągiem do domu, dyskutując o wrażeniach w
trakcie podróży. Cały wyjazd był bardzo udany.

                                                                                                                                                       N.Chruściel
3b

Belweder BelwederWarszawaN M.AMA
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Projekt “Tajemnice
Borówkowej Góry”
Historia współczesna dla wielu z nas pozostaje wciąż
nieznana, dlatego nie wszyscy w naszej lokalnej
społeczności zdają sobie sprawę, jak wielką rolę
odegrała Borówkowa Góra w czasach działalności
polskiej i czechosłowackiej opozycji demokratycznej.
Uczniowie klas II a i b LO mieli możliwość poznać
“Tajemnice Borówkowej Góry”, biorąc udział w
realizacji projektu Fundacji Solidarności Polsko-
Czesko- Słowackiej. W czerwcu br. w ramach działań
projektowych zainteresowani uczniowie uczestniczyli
w wycieczce na Borówkową Górę, podczas której
mogli spotkać się z p. Warcisławem Martynowskim-
koordynatorem lądeckich Kurierów Wolności- oraz p.
Grzegorzem Majewskim- współautorem książki
„Ponad Granicami. Historia Solidarności Polsko-
Czechosłowackiej”. Ponadto w szkole zostały
zorganizowane warsztaty historyczne i literackie,
dzięki którym chętni uczniowie mogli napisać
opowiadanie nawiązujące tematyką do wydarzeń w
Sudetach, a dokładnie na Borówkowej Górze z
czasów działania Solidarności Polsko-
Czechosłowackiej. Projekt miał przyczynić się do
rozwinięcia literackich zdolności młodzieży oraz
poszerzyć wiedzę o tradycjach wolnościowych i
solidarnościowych w naszej najbliższej okolicy. To
doświadczenie przyczyniło się także do wzmocnienia
tożsamości lokalnej młodych ludzi. 

Na początku października został rozstrzygnięty
finałowy konkurs, a 25 października 2021r. w auli
naszej szkoły odbyło się uroczyste podsumowanie
Konkursu Literackiego. Przedstawicielka Fundacji
SPCzS- p. Magdalena Nowakowska pogratulowała
uczniom oraz wręczyła nagrody tym, którzy napisali
najlepsze prace, czyli: Natalii Płoch kl. II a LO, Filipowi
Balcerowi kl. II a LO, Karolinie Ptasińskiej kl. II b LO,
Magdalenie Jagielaszek kl. II a LO.

Borówkowa

konkurs

Borówkowa

AS

AS
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Od Kropli Deszczu do profilaktyki
uzależnień:
Dnia 25 października udaliśmy się na spotkanie z
wyjątkową osobą. W MGOK-u w Bystrzycy
Kłodzkiej gościliśmy pana Gabriela Fleszara,
którego głos słyszał niemal każdy Polak w 1999
roku, gdy jego piosenka „Kroplą Deszczu” trafiła na
listy przebojów. Jak sam pisze o sobie w mediach
społecznościowych, łączy on muzykę z profilaktyką
uzależnień. Gra i śpiewa, a do tego opowiada o
swojej filozofii życiowej. Usłyszeliśmy historie kilku
różnych osób, które łączyła jedna rzecz –
uzależnienie. Począwszy od alkoholu, papierosów,
kończąc nawet na narkotykach jak i uzależnieniu
od drugiej osoby. Pomiędzy każdą historią pan
Gabriel wykonywał różne piosenki ze swojego i
cudzego repertuaru, grając także na gitarze.
Koncert bardzo nam się podobał – każda piosenka
miała w sobie coś wyjątkowego. Opowiedziane
historie skłoniły wiele osób do pewnych refleksji.
Uważam, że jako młodzi ludzie powinniśmy być
uświadamiani przez doświadczone życiowo osoby,
z czym wiąże się zażywanie używek. Każdy
człowiek powinien bowiem znać w życiu pewien
balans, aby sobie nie zaszkodzić i nie doprowadzić
do tragedii. Dziękujemy organizatorom za
możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Spotkanie z Gabrielem
Fleszarem

25.10 br nasze Liceum Ogólnokształcące wybrało
się do MGOK, aby posłuchać wykładu pana
Gabriela Fleszara na temat uzależnień. Spotkanie
profilaktyczne dla naszej młodzieży było
sfinansowane z gminnych środków
przeciwdziałania uzależnieniom.
Współorganizatorami spotkania oprócz naszej
szkoły był Ośrodek Pomocy Społecznej i MGOK.
Pan Gabriel opowiadał o historiach z życia swoich
nowo poznanych przyjaciół, których spotkał w
trakcie swoich koncertów ulicznych. Pomiędzy
historiami śpiewał swoje cudowne utwory m.in.
"Kroplą deszczu", "Bilet do nieba", "Niespokojny"
oraz zaśpiewał piosenkę swojego przyjaciela.
Każdy z uczniów chętnie brał udział i słuchał jego
opowiadań. Na koniec grupa uczniów zrobiła
pamiątkowe zdjęcie z naszym gościem.

Fleszar N
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Spektakl-”Dzień, noc dzień”
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej po raz kolejny zaserwował naszej szkole wspaniały,
poruszający spektakl. Tym razem mieliśmy okazję zobaczyć sztukę pt. “dzień:noc:DZIEŃ” w reżyserii Jerzego
Weltera. Występ podzielony był na dwa równie emocjonujące monodramy.
Pierwszy z nich - “Faszystowska Mać”- przedstawia wspomnienia Wojciecha Szczeciniaka spisane przez jego
wnuka Łukasza Kazka w książce pt. “Faszystowska Mać”. Ta część niesamowitego dyptyku przedstawia życie
Wojciecha i innych Polaków podczas II Wojny Światowej oraz krótko po jej zakończeniu. W głównej roli
zobaczyliśmy Piotra Rogalińskiego.
Drugi monodram nosi tytuł “Być u Siebie” i opowiada o życiu Niemców, którzy po zakończeniu II Wojny
Światowej pozostali na ziemiach polskich. Materiał na ten temat powstał na podstawie autentycznych opowieści
przodków Niemców, zamieszkujących niegdyś nasze tereny. Tym razem w rolę wcieliła się Aleksandra Kugacz-
Semerci. 
Cały spektakl prezentuje problematykę ówczesnego społeczeństwa. Doskonale został w nim przedstawiony
wewnętrzny konflikt człowieka, który zmuszony był do życia wśród ludzi innej narodowości, obcymi. Poruszony
zostaje temat poczucia niechęci Polaków do Niemców. I jednych i drugich spotykało na co dzień wiele krzywd,
przykrości oraz bólu. To tylko niewielka część niesamowicie wrażliwych kwestii poruszonych w sztuce. 
Dramatyczna, nadająca nieco tajemniczego i melancholijnego klimatu muzyka, tworzona przez aktorów w
trakcie gry oraz jej podniosły ton sprawiają, że widzowie mogą poczuć się, jakby sami byli bohaterami tego
dramatu. Dla większości oglądających było to niełatwe, ściskające za gardło przeżycie, które na pewno na
długo pozostanie w pamięci.
                                                                                                                                                    Wiktoria Hajduk
kl.IIIB

DND N
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 Obchody Święta Niepodległości

   Święto 11 listopada jest jednym z najważniejszych świąt narodowych. Właśnie tego
dnia 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Z tego powodu
w naszej szkole w dniu 10.11.2021 r. zostały organizowane obchody tego ważnego
dnia.
   Na samym początku został zorganizowany konkurs dotyczący Polski za czasów
zaborów. Uczestniczyło w nim 8 drużyn. Wszyscy brali udział w pierwszym etapie, w
którym trzeba było odpowiedzieć na 15 pytań. Następnie do drugiego etapu, czyli
finału, dostały się trzy drużyny, które rywalizowały w 5 pytaniach.
   Bezpośrednio po konkursie wszyscy uczniowie przeszli do Miejsko- Gminnego
Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, w którym zorganizowana została akademia o
tematyce patriotycznej. Organizatorami jej byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1
wraz z opiekunami. Występ uczniów składał się z wierszy mówiących o bolesnych
chwilach w historii Polski. Prowadzący przypomnieli nam także ważniejsze wydarzenia
prowadzące do odzyskania niepodległości. W całość wplecione były wzruszające i
budujące wzniosły nastrój pieśni. Były to dla wszystkich poruszające chwile.
Przypomniały nam, na czym polega patriotyzm.

                                                                                                                                                                           
O.Łamasz kl.3b

Listopad

listopad

N
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OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

17.11.2021 w auli na 4 lekcji odbył się I etap
(szkolny) Olimpiady Teologii Katolickej, który
przeprowadził Pan Andrzej Prasał. W konkursie
wzięło udział 17 naszych licealistów. Do II etapu
(diecezjalnego), który zostanie przeprowadzony w
diecezjach i odbędzie się 9.03.2022 r. z naszego
liceum zakwalifikowały się: na pierwszym miejscu
Roksana Michalak oraz na drugim miejscu Alicja
Kosikowska. Gratulujemy.
Zwycięzcy II etapu (diecezjalnego) będą
uczestniczyć w ostatnim III etapie (ogólnopolskim),
który odbędzie się w Płocku 31.03-02.04.2021r.
                                    Weronika Mdejczyk kl.IIIB

Jak ogarnąć sobie życie?
Mamy za sobą główny okres lockdownu, podczas którego wiele osób zdecydowało zmienić coś w swoim
życiu. Dla niektórych był to przykry czas, związany z ciągłym siedzeniem w domu i brakiem kontaktu ze
znajomymi ze szkoły, jednak znamy również osoby, które pozytywnie wspominają ten okres ze względu na
to, że zaoszczędzony na m.in. dojazdach czas mogły przeznaczyć na swój rozwój. Wielu z nas marnuje
bardzo dużo czasu, siedząc długo w social mediach, bardzo często imprezując albo robiąc inne
nieproduktywne rzeczy. Często po tym pojawiają się wyrzuty sumienia, gdy zauważamy, że nasze relacje z
bliskimi lub oceny w szkole ulegają pogorszeniu. Gdy myślimy sobie o zbliżającej maturze, to odczuwamy
stres, bo nie wiemy, jak się do tego zabrać. Mało osób jednak wie, że tak naprawdę bardzo łatwo można
„ogarnąć sobie życie”. 
Co mam zrobić, jeśli otaczający mnie świat jedynie mnie zasmuca i wszystko wydaje mi się okropne i
bezsensowne?
- Spróbuj praktykować wdzięczność. Kiedy tylko chcesz, pomyśl, co miłego Cię dzisiaj spotkało i za co jesteś
wdzięczny/a. Czasami są to bardzo proste rzeczy – ładna pogoda, uśmiech drugiej osoby. Warto doceniać
to, co się ma w życiu, wtedy świat nabiera kolorów. 
Co mam zrobić, jeżeli mam niskie poczucie własnej wartości i trudno mi siebie zaakceptować?
- Spróbuj afirmacji. Są to proste, pozytywne zdania. Kiedy ostatnio pomyślałeś coś pozytywnego o sobie?
Wszystkie nasze opinie o sobie zakorzeniają się w naszej podświadomości. Ciężko jest czuć się dobrze ze
sobą, jeżeli notorycznie powtarzamy sobie w  myślach że nienawidzimy swojego życia itd. 
Co mam zrobić, jeżeli nie mam motywacji?
- Motywacja jest krótkotrwała. W osiąganiu sukcesu tak naprawdę pomocna jest dyscyplina, albowiem
motywacja szybko mija. Pomyśl o tym, w jakim miejscu chcesz być za parę lat. Czasami warto się poświęcić
i zdyscyplinować do pracy nad sobą. Jest nawet powiedzenie – nie narzekaj, że masz pod górkę, skoro
idziesz na sam szczyt. Jednak należy pamiętać, że w życiu liczy się też odpoczynek. Nie zawsze musisz być
produktywny/a. Przepracowanie również szkodzi, a relaks należy się każdemu.
Co mam zrobić, jeżeli za dużo myślę?
- Wielu z nas gryzie się swoimi myślami. Często przez to nie możemy normalnie funkcjonować. Jeżeli to
dotyczy również Ciebie, spróbuj napisać swoje myśli na kartce, wszystko to, co Ci przyjdzie do głowy.
Następnie, czytając to co zapisałeś/aś, postaraj się poszukać rozwiązania – aby samego siebie zrozumieć.
Czasami jednak to nie pomaga. Nie bój się prosić o pomoc drugiej osoby – w naszej szkole dostępna jest
pomoc psychologiczna dla każdego ucznia.
                                                                                                                                     N.Chruściel kl.3b
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  “Konkurs Recytatorski
Poezji
Niemieckojęzycznej”
  W czwartek 18 listopada w naszej szkolnej auli
odbył się konkurs zorganizowany przez Niemieckie
Towarzystwo Społeczno - Kulturalne w Kłodzku i
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy
Kłodzkiej. Sponsorem konkursu był Konsulat
Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Nasza
szkoła miała przyjemność powitać przybyłych
gości: Pana Horsta Ulbricha – Prezesa
Niemieckiego Towarzystwa Społeczno -
Kulturalnego w Kłodzku, Panią Irenę Rogowską,
Panią Sabinę Zawadę, Panią Ursulę Patzwald oraz
wszystkich uczestników konkursu wraz z
opiekunami. W konkursie regionalnym brało udział
16 uczestników ze szkół podstawowych oraz z
liceów naszego powiatu i nie tylko (Szkoła
Podstawowa nr 81 z Wrocławia). Jury oceniało
stopień opanowania tekstu, wymowę i intonację
oraz ogólne wrażenie artystyczne. Każdy z
uczestników przedstawił się w języku niemieckim i
wyrecytował wybrany przez siebie wiersz. Podczas
narady jury, nasi utalentowani uczniowie mogli
zaprezentować swoje muzyczne oraz wokalne
umiejętności, umilając recytatorom oczekiwanie na
werdykt.
 Pan Heinz-Peter Keuten wraz z Panią Magdaleną
Gacek przygotowali 3 kandydatów z ZSO w
Bystrzycy Kłodzkiej: Weronika Idzi (SP), Hanna
Pawlik (LO) oraz Miłosz Stróż (LO). Weronika Idzi
zajęła 2. miejsca w kategorii klas 1-3 z recytacją
wiersza “Im Walde möcht ich leben” autorstwa
Hoffmann von Fallerslebena. Hanna Pawlik w
kategorii LO zajęła 2. miejsce z recytacją wiersza
“Wehmut”, którego autorem jest Johann Wolfgang
von Goethe. Natomiast na 1. miejscu w tej samej
kategorii uplasował się Miłosz Stróż, który
wyrecytował wiersz “Im Herbst” autora Joseph
Freiherr von Eichendorffa.
 Organizowanie konkursów tego typu to wspaniała
inicjatywa, gdyż umożliwiają one uczestnikom
rozwijanie swoich kompetencji językowych oraz
zgłębianie literatury niemieckojęzycznej. Jest to
również sposób na ciekawą i przyjemną zabawę.
                                   R.Michalak kl 3b
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Kraków

Wycieczki liceum
Podczas długiej nauki zdalnej szczególnie brakowało nam wycieczek- wiadomo, że wszystko spowodowane
było pandemią. W tym roku szkolnym odbyły się już w naszej szkole ciekawe wycjazdy. Nasi uczniowie oraz
nauczyciele przesyłają pozdrowienia z takich miejsc jak Kraków, Zakopane, Kotlina Jeleniogórska, Zamek
Czocha czy Karpacz. Zdecydowanie odbiło się to na nas pozytywnie po kilku miesiącach siedzenia w domu
przed komputerem.
1. Kraków, Zakopane klasa 3b i 3c z Paniami: A. Bodnar, D. Warzochą, L. Brzezicką, A. Deryńską.
 2. Karpacz klasa 2a, 2b i 3a z Paniami: D. Podlewską, K. Sztuką, D. Warzochą i J. Stankiewicz. 
3. Zamek Czocha klasa 3d z Paniami: M. Żochowską i B. Płaskocińską-Czarnecką.
 4. Kotlina Jeleniogórska klasa 1 a i 1b z Paniami: M.  Gacek, A. Synowiec i Panami: D. Krukiem oraz J.
Zygmanowskim.
                                                                                                                                      K.Mikołajun kl 3b
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,, Dziady cz. II’’ w wykonaniu Szkolnego Koła
Teatralnego  
We wrześniu 2021 roku jako uczniowie liceum
zdecydowaliśmy się na dołączenie do Szkolnego
Koła Teatralnego prowadzonego przez panią
Agnieszkę Synowiec. Naszym pierwszym
występem było przedstawienie ,,Dziadów cz. II’’
Adama Mickiewicza. Pierwsze próby były dosyć
stresujące ze względu na to, że nie mieliśmy
wcześniej styczności z grą aktorską, którą
nabywaliśmy z każdą kolejną próbą. Przy
przygotowaniu tego spektaklu było dużo zabawy i
śmiechu. Ostatecznie siedemnastego listopada
udało nam się przedstawić dzieło Adama
Mickiewicza przed naszymi koleżankami, kolegami,
a także nauczycielami. Przed wyjściem na scenę
ogarnął nas lekki niepokój i zwątpienie w nasze
możliwości. Koniec końców okazało się, że nie
mieliśmy się czym stresować, ponieważ wszystko
potoczyło się zgodnie z planem. Na koniec
widownia obdarzyła nas ogromnymi brawami. Z
tego, co wiemy, wielu osobom- uczniom jak i
nauczycielom- spektakl się bardzo spodobał, co
nas naprawdę ucieszyło.
                               Martyna Grzyb kl. II a LO

Inscenizacja "Dziadów" cz. II
Adama Mickiewicza
17.11.2021r. uczniowie działający w Szkolnym Kole
Teatralnym przedstawili inscenizację dramatu
romantycznego. Całe wydarzenie odbywało się w
MGOK- u w Bystrzycy Kłodzkiej, na sali
widowiskowej, która została na ten czas
udostępniona uczniom, za co serdecznie
dziękujemy  Sztuka, która została wystawiona to 
wszystkim dobrze znana lektura, a mianowicie
“Dziady cz. II”. Szkolne Kółko Teatralne, do którego
należę, przygotowywało się do występu dwa
miesiące. Zaczęliśmy od wybrania scenariusza,
który chcieliśmy wystawić na scenie.
Zdecydowaliśmy się na “Dziady” w związku z
listopadowym świętem zmarłych. Chcieliśmy
wszystkich oglądających wprawić w nastrój grozy,
który na pewno towarzyszył podczas obrzędu
wywoływania duchów. Długo ćwiczyliśmy, żeby
nasz debiutancki występ wypadł jak najlepiej.
Przygotowania szły pełna parą, a nad wszystkim
czuwała pani Agnieszka Synowiec. Mimo
archaicznego języka i wielu trudów związanych z
zapamiętaniem swoich ról, dzięki odpowiednim
przygotowaniom i licznym próbom udało nam się
wystawić sztukę. Same ćwiczenia sprawiły nam
wiele radości i pomimo tego że odczuwaliśmy
presję związaną z wystąpieniem na scenie przed
dobrze nam znaną publicznością, na próbach
znaleźliśmy również sposób na rozładowanie
emocji i stresu. Wszyscy staraliśmy się jak najlepiej
wprowadzić wszystkich w klimat tamtych czasów
oraz obchodzonego obrzędu czyli dziadów.
Pomogła nam w tym scenografia, oświetlenie i
muzyka przygotowana przez pracwników MGOK-u.
Każdy zorganizował dla granej przez siebie postaci
odpowiedni strój, który miał za zadanie jeszcze
bardziej uwiarygodnić przedstawiane przez nas
wydarzenia. Występ spotkał się z pozytywnym
odbiorem ze strony widowni, co rozwiało nasze
wszystkie wątpliwości oraz stres. Cieszę się, że
mogłam wziąć w tym wydarzeniu udział i uważam,
że dla całej naszej grupy było to niezwykłe
przeżycie, a w planach mamy jeszcze nieraz
wystąpić na scenie. 
                          Martyna Złotowska II b LO
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Dziady

Spektakl o nazwie “Dziady” odbył się w domu
kultury dnia 17.11.2021. Występ miał na celu
zobrazowanie książki pod tytułem “Dziady”
autorstwa Adama Mickiewicza. Był to występ
odegrany przez teatralne koło szkolne. Koło te
istnieje od 2017 r. W tym składzie wystąpili
pierwszy raz klasy druga A, druga B liceum oraz
pierwsza B liceum. Uczniowie odgrywali rolę: Zosi,
aniołków, sowy, kruka, widma pana wioski,
Guślarza, starca oraz chóru. Reżyserem jest pani
Synowiec.

“Dziady” opowiadają o święcie lub zwyczaju, który
polega na przyzywaniu duchów przez Guślarza.
Chór wraz ze starcem oraz Guślarzem zebrali
przeróżne dary oraz przyzywali duchy. Pierwszym
duchem było rodzeństwo Józio i Rózia. Nie zaznali
oni nigdy goryczy za życia, więc dzieci nie mogły
dostać się do nieba, poprosiły więc o ziarenko
gorczycy. Następnym duchem było widmo złego
pana wioski. Był on dręczony przez kruka i sowę,
przez czyny, jakie wyrządził w przeszłości, został
skazany na wieczną tułaczkę po świecie żywych
bez pożywienia. Ostatnim duchem była Zosia, która
nie mogła dostać się do raju, ponieważ przez swoją
obojętność nie zaznała uczuć na ziemi. Poprosiła
młodych chłopców, aby jej pomogli. Kostiumy
bardzo trafnie odzwierciedlały dokładny opis
postaci z lektury. W tle na ekranie widniał
cmentarz, a na scenie przed aktorami kocioł z
darami. Występ posiadał efekty dźwiękowe
trzymające widzów w napięciu. Gra aktorów była
zadowalająca, lecz było kilka błędów w postaci
zapomnienia tekstu. Fioletowe światła
komponowały się z cmentarzem co, wprowadzało
w tajemniczy nastrój.

Według mojej opinii spektakl jest godny obejrzenia,
spodoba się starszej oraz młodszej widowni.
Zasługuje na wysoką ocenę. Posiadał intrygującą
fabułę, niesamowite efekty specjalne oraz był
widowiskowy.
                                  Michał Regulski kl.8b
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instagram

kartka

INSTAGRAM LO
Serdecznie zapraszamy na instagram naszej
szkoły! @lo.bystrzyca
Na naszym istagramie są zamieszczane zdjęcia
wraz z opisami ze wszystkich przedsięwzięć, w
których uczestniczą uczniowie naszego liceum.
Znajdziecie tam również relacje umieszczane od
poniedziałku do piątku z ciekawymi i nietypowymi
świętami.
Zaobserwuj nas, aby być na bieżąco!

                                               M.Leszczyńska kl. IIIb

Kartki świąteczne
Dnia 15.12 w naszej szkole odbył się Finał akcji
"Nie o smsie, lecz o kartce pamiętaj".
Łącznie udało się zebrać Nam ponad 300 kartek
świątecznych( 211 na akcje Funduszu lokalnego
Masywu Śnieżnika i 97 dla „Obrońców Granicy”)
jest to niewiarygodna liczba, ale też utwierdza to
nas w tym,że wspólnie potrafimy zdziałać rzeczy
niemożliwe jako społeczność uczniowska.
Kartki zostały rozdzielone, policzone i poprawnie
zaadresowane przez uczniów klasy IIIb.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w akcje: Wychowawcom uczniów
klas Licealnych oraz Szkoły Podstawowej nr
1,rodzicom i uczniom.
DOBRO WRACA!
                                                     F.Żmudziński kl
3a
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pogotowie

POGOTOWIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
W tym roku akcja Pogotowie św. Mikołaja odbyła się w szkole. Uczniowie ZSO przynosili słodycze, z których
wolontariusze sporządzali paczki dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 1 i 2 w Domaszkowie.
Jak co roku akcja zakończyła się sukcesem i ani nawet pandemia, ani ograniczenia nie przeszkodziły w
realizacji tej wspaniałej misji. Uczniowie udowodnili swoje zaangażowanie zarówno podczas gromadzenia
słodkości jaki i podczas pakowania ich dla konkretnych maluchów.
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	ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
	NARODOWE CZYTANIE
	4 września (w sobotę) nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie. Lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania, była “Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Jest  to wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie “dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni czasów było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.
	W Narodowym Czytaniu wzięli udział uczniowie wraz z nauczycielami. W ramach zachowania bezpieczeństwa odbyło się ono na dziedzińcu szkoły na tle pięknej- letniej jeszcze- natury.

	Dni Turystyki
	24 września klasy Ib i IIIa wraz z opiekunami: A.Synowiec, M.Żochowską i A.Prasałem zwiedzały Bystrzycę Kłodzką w ramach Dni Turystki Ziemi Bystrzyckiej. Przewodnikiem wycieczki był Pan Ryszard Piasecki. Klasy odwiedziły podziemia pod Biblioteką Publiczną, Pomnik Trójcy Świętej, Mały Rynek, Bramę Wodną oraz Muzeum Filumenistyczne. Na koniec odbył się konkurs z nagrodami. Zwycięzcą konkursu został Michał Gwizdak z klasy Ib, drugie miejsce zajął Szymon Sztuka z klasy IIIa , a trzecie miejsce- Przemysław Szarłowski również z klasy IIIa.
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	Wybory samorządu szkolnego 2021
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	NanoDay

	Delegacja z naszej szkoły w Belwederze
	Dnia 20 października we wczesnych godzinach porannych uczennice naszej szkoły: Natalia Chruściel, Oliwia Łamasz, Amelia Krawczyk i Aleksandra Krowiak wraz z panią Martą Ankowską udały się na uroczystą konferencję pt. „Powstania Śląskie i ich konsekwencje” do Pałacu Belweder w Warszawie. Po porannej podróży pociągiem około godziny 11 dotarłyśmy na miejsce. Po precyzyjnej kontroli tożsamości przez strażników pałacu przekroczyłyśmy główną bramę. Obiekt od razu zrobił na nas ogromne wrażenie. Podczas całego wyjazdu byłyśmy ubrane w nasze bluzy szkolne, co  przykuło uwagę jednego z profesorów prowadzących wykład. Przez 1,5 godziny słuchałyśmy ciekawych opowieści na temat powstań śląskich i poznałyśmy nieznane nam dotąd fakty. W pamięci szczególnie zapadło nam, że powstania miały wpływ na całą Rzeczpospolitą, nawet na tak odległe miasto jak Gdynia. Po krótkiej dyskusji udałyśmy się na uroczysty obiad do jednej z belwederskich sal. Następnie zaproszono nas na zwiedzanie pałacu. Piękny wystrój i wyjątkowość każdej z sal pozostaną w naszej pamięci. Pani Przewodnik opowiadała nam o byłych mieszkańcach pałacu, głównie o Józefie Piłsudskim. Po całej uroczystości wróciłyśmy pociągiem do domu, dyskutując o wrażeniach w trakcie podróży. Cały wyjazd był bardzo udany.
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	OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
	Jak ogarnąć sobie życie?


	“Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej”
	Wycieczki liceum
	Inscenizacja "Dziadów" cz. II Adama Mickiewicza
	Dziady


	INSTAGRAM LO
	Kartki świąteczne
	POGOTOWIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

