
Publikacje dotyczące ZSO nr 4 im. Kazimierza Wielkiego 

w mediach w roku szkolnym 2011/2012 

 
- Wywiad z p. Beatą Kołodziejską w Radiu Plus o korfballu i drużynie ZSO nr 4,  

http://bydgoszcz.radioplus.pl/Program/Bydgoszcz/Nasza-Bydgoszcz/Kilka-slow-o-
korfballu/, 19.10.2011  
 
- Wywiad z uczestnikami obchodów rocznicy śmierci Kazimierza Wielkiego                   
o uroczystości 4.11.2011 w Radiu Plus – plik 2KWemisja.wav,  www.4lo.bydgoszcz.pl  

 
- Artykuł p. A. Lewińskiej pt. „Uczcili króla” i zapowiedź Ogólnopolskiego Turnieju GO 
o Puchar Dyrektora IV LO w „Gazecie Wyborczej”, 5.11.2011 

 
- Artykuł i zdjęcia z obchodów rocznicy śmierci Kazimierza Wielkiego 4.11.2011           

w „Aktualnościach” na stronie internetowej Stowarzyszenia Króla Kazimierza 
Wielkiego: www.kazimierzwielki.pl 

 
- Artykuł pt. „Zarywali noce, ale było warto” m.in. o naszych finalistkach olimpiady 

teologicznej w „Gazecie Wyborczej” 26.11.2011 
 

- http://www.youtube.com/watch?v=dK7t2q0yV6k 

Film konkursowy „Bieg życia” Piotra Grabowskiego, Rafała Bilickiego i Mateusza 

Kuleszy z kl. III d oraz opiekuna p. Andrzeja Stosika w konkursie filmowym „Kręcę 

filmy a nie jointy” w ramach I edycji programu prewencyjno-profilaktycznego „Sztuka 

wyboru” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, który zdobył I miejsce. 

 
- http://www.itv24.com.pl/film/1651/sztuka_wyboru_-_gala/ 
Film z gali wręczenia nagród w konkursie filmowym „Kręcę filmy a nie jointy”: Plus 
Camerimage, Opera Nova, 30.11.2011 
 
- Informacja o zdobyciu nagrody przez film „Bieg życia” w popołudniowych                    
i wieczornych Zbliżeniach TVP Bydgoszcz, 30.11.2011 i w „Gazecie Wyborczej”             
w artykule pt. „Sztuką zniechęcają do narkotyków”, 1.12.2011 
 
- Wywiad z Piotrem Grabowskim, jednym z twórców filmu „Bieg życia” w „Gazecie 
Pomorskiej” w artykule „Heroina i śmierć w obiektywie. Młodzież pokazała pazur na 

Camerimage”, 5.12.2011 
 

- Artykuły p. Alicji Leśniak pt. „Uczniowie malują poezję Miłosza” i „Spotkanie              
z Miłoszem” w czasopiśmie „Podwórko z Kulturą”, nr 36, 21.11.2011 
 

- Informacja o działalności Klubu Polskiej Książki przy ZSO nr 4 w miesięczniku 
literackim „Akant” 
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- Artykuł p. Beaty Nowaczyk pt. „ Życie boli najbardziej” w czasopiśmie „Wiadomości, 
Głosy, Rozmowy o szkole”, nr 10/2011 

 
- Audycja p. Jerzego Piszcza o szkolnym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

w Radiu Plus, 3.01.2012  
 

- Opublikowanie filmu Piotra Grabowskiego z kl. IIId: „WOŚP 2012 IV LO Bydgoszcz 
(kulisy)” http://www.youtube.com/watch?v=atSVYK_WI0k&feature=related   

na stronie www.enjoybydgoszcz.pl  
 
- Artykuł p. Mateusza Stępnia pt. „Ewolucje na sztucznym śniegu” zapowiadający IV 
Mistrzostwa Bydgoszczy w Narciarstwie Zjazdowym dla Szkół Ponadgimnazjalnych       
oraz „Zjazd na czymkolwiek”, „Gazeta Wyborcza”, 1.02.2012 
 
- Relacja z Mistrzostw w wieczornych Zbliżeniach TVP Bydgoszcz, 1.02.2012 
 
- Artykuł pt. „Odjazdowe zjazdy” relacjonujący przebieg Mistrzostw i „Zjazdu               
na czymkolwiek”, „Gazeta Wyborcza”, 2.02.2012 
 

- Artykuł pt. „W Myślęcinku zjeżdżali na czymkolwiek”, „Gazeta Pomorska”, 2.02.2012 
 

- http://enjoybydgoszcz.pl/bydgoszcz/mistrzostwa-bydgoszczy-w-narciarstwie-
zjazdowym - zapowiedź Mistrzostw na portalu www.enjoybydgoszcz.pl 

 
- http://www.enjoybydgoszcz.pl/bydgoszcz/mistrzostwa-bydgoszczy-w-narciarstwie-

zjazdowym-dla-szkol-ponadgimnazjalnych-nowe-zdjecia 
- http://www.enjoybydgoszcz.pl/bydgoszcz/uczniowie-zjechali-na-czymkolwiek-

zdjecia 
relacja z Mistrzostw w serwisie specjalnym – „Myślęcinek” portalu 

www.enjoybydgoszcz.pl 
 

- http://www.myslecinek.pl/aktualnosci/stok-narciarski/szkoly-rywalizowaly-na-
stefanowym-stoku - relacja z Mistrzostw na stronie www.myslecinek.pl 

 
- Audycja p. Jerzego Piszcza w Radiu Plus, 5.02.2012, ok. godz. 18.30 
- http://bydgoszcz.radioplus.pl/Wiadomosci/Bydgoszcz/Narty 
informacja o Mistrzostwach na stronie Radia Plus 
 
- Informacja o miejscu IV LO (kraj: 352 miejsce, województwo: 15 miejsce, Bydgoszcz: 
6 miejsce) w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2012 „Perspektyw”, 
styczeń 2012 
 

- Relacja p. Jerzego Piszcza z akcji „Mam haka na raka” w Radiu Plus,  9.02.2012            
o godz. 16.40 w magazynie „Blisko Ciebie” 

 
- Zdjęcia i film ze Studniówki IV LO 2012 na portalu www.enjoybydgoszcz.pl  
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- Zdjęcia ze Studniówki IV LO 2012 na portalach internetowych „Expressu 
Bydgoskiego” i „Gazety Pomorskiej” 

 
- Audycja p. Jerzego Piszcza o działalności Food Fighters i szkolnych śniadaniach          

w Radiu Plus, 1.03.2012 o godz. 16.10 
 

- Artykuł pt. „Zetknięcie różnych kultur” o wizycie studentek z Kolumbii, Gruzji i Chin 
w ramach międzynarodowego projektu Peace Cross-cultural Understanding 2012, 

„Gazeta Wyborcza”, 7.03.2012 
 
- Artykuł p. Agaty Frątczak o zdobyciu przez ZSO nr 4 głównej nagrody w akcji 
organizowanej przez Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy: „Pomóżmy zimą 
nakarmić Burka i Kicię”, miesięcznik „Mój Pies”, marzec 2012 
 
- Informacja o 5. miejscu Gimnazjum nr 48 w rankingu bydgoskich gimnazjów „Gazety 
Wyborczej” w artykule p. Anny Tarnowskiej pt. „Kuźnia mądrych głów”, 21.03.2012 
 
- Informacja o 5. miejscu IV LO w rankingu bydgoskich liceów „Gazety Wyborczej”       
w artykule p. Anny Tarnowskiej pt. „Niezwyciężone VI LO”, 28.03.2012 

 
- Ogłoszenie o Drzwiach Otwartych ZSO nr 4 na stronie redakcyjnej „Gazety 

Wyborczej” – „Bydgoszcz. Wydarzenia”, 30.03.2012 
 

- Informacja o Drzwiach Otwartych ZSO nr 4 i spotkaniu absolwentów w związku          
z Jubileuszem 60-lecia IV LO na portalach Facebook, enjoybydgoszcz i mmbydgoszcz 

 
- Audycja p. Jerzego Piszcza i uczniów Gimnazjum nr 48 o Drzwiach Otwartych            

w Radiu Plus 1.04.2012 o godz. 18.45 
 

- Artykuł p. Ewy Czarnowskiej- Woźniak pt. „Zróbmy sobie święto” o Jubileuszu 60-
lecia IV LO, „Express bydgoski”, 2.04.2012 

 
- http://www.youtube.com/watch?v=IbMqBOHbY00&feature=youtu.be 

Link do filmu Piotra Grabowskiego, 3d pt. „I LOVE IV LO” 
 
- http://www.youtube.com/watch?v=BavmDtiTIYg&feature=youtu.be 
Link do filmu Piotra Grabowskiego, 3d z Drzwi Otwartych ZSO nr 4 
 
- http://www.youtube.com/watch?v=V492VFVZcKs&feature=youtu.be 
Link do filmu Piotra Grabowskiego, 3d pt. „IV LO w Bydgoszczy śpiewa” 
 
- www.enjoybydgoszcz.pl/bydgoszcz/mikrofon-dla-każdego-pod-pomnikiem-

Kazimierza -Wielkiego: zaproszenie na happening „Świętujemy Urodziny Kazimierza 
Wielkiego” 
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- Artykuł p. Tomasza Skorego pt. „Trzeba było kombinować”, „Express bydgoski” 
26.04.2012 – wypowiedzi p. Krzysztofa Chabasińskiego i Arkadiusza Czapiewskiego        

o egzaminie gimnazjalnym z matematyki i przedmiotów przyrodniczych 
 

- Informacja o zorganizowaniu przez naszą szkołę happeningu „Świętujemy Urodziny 
Kazimierza Wielkiego” w artykule p. Katarzyny Dworskiej pt. „Majowe wakacje”, 

„Gazeta Wyborcza” 28-29.04.2012 
 

- Informacja o zdobyciu przez Martę Cieślicką, Pawła Lewandowskiego i Sylwię 
Cieślicką I miejsca w konkursie „Żyj, nie ulegaj, walcz” w kategorii filmowej oraz           
I miejsca w kategorii fotograficznej przez Paulinę Pilarską, „Express bydgoski” 
15.05.2012 
 
- Zdjęcia p. Joanny Zalewskiej z happeningu „Świętujemy Urodziny Kazimierza 
Wielkiego”, 27.04.2012 na stronie internetowej Stowarzyszenia Króla Kazimierza 
Wielkiego www.kazimierzwielki.pl 
 
- Sprawozdanie i zdjęcia z happeningu „Świętujemy Urodziny Kazimierza Wielkiego” 
w „Zapiskach Kazimierzowskich” (w przygotowaniu nr 8), p. Justyna Rościszewska,     

p. Joanna Zalewska 
 

- Artykuł p. Krzysztofa Aładowicza o projekcie budowy basenu przy ZSO nr 4, „Gazeta 
Wyborcza”, maj 2012 

 
- http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,11797881,Osiem_ 

osob__pilka_i_kosz__czyli_korfball_na_Wyspie.html – artykuł o imprezie “Korfball   
na Wyspie Młyńskiej”, 25.05.2012 

 
- Informacja o przeprowadzeniu przez ZSO nr 4 imprezy „Korfball na Wyspie 

Młyńskiej” w fotofelietonie w „Gazecie Wyborczej”, 26-27.05.2012 
 

- Audycja p. Jerzego Piszcza o imprezie „Korfball na Wyspie Młyńskiej” w Radiu Plus, 
emisja: godz. 18.43, 27.05.2012 

 
- Audycja p. Jerzego Piszcza o II Bydgoskim Survivalu Miejskim w Radiu Plus, 
3.06.2012 
 

 
Opracowała: 

Joanna Zalewska 
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