
 

Publikacje dotyczące ZSO nr 4 im. Kazimierza Wielkiego  

w mediach w roku szkolnym 2013/2014 

- Informacja o wysokim naborze do IV LO w artykule p. Aleksandry Lewińskiej pt. „Jedynka 
 w kryzysie”, Gazeta Wyborcza, 5.07.2013 
 
- Artykuł pt. „Wielki bal w Operze na 60-lecie IV LO. Zdążysz się zapisać!”, www.gazeta.pl, 
28.08.2013 
 
- Informacja o 3. miejscu IV LO w wynikach matur w bydgoskich liceach w artykule  
p. Katarzyny Słomskiej pt. „Matura na wysoki procent”, Express Bydgoski, 2.09.2013 
 
- Artykuł p. Eryka Dominiczaka pt. „Start do Mety” o drużynie korfballowej w ZSO nr 4, 
Panorama Bydgoszczy, 13.09.2013 

 
- http://www.sportowabydgoszcz.pl/news/Start-do-Mety-[WIDEO]-11785  - artykuł                

p. Eryka Dominiczaka pt. „Start do Mety” o drużynie korfballowej w ZSO nr 4, 
www.sportowabydgoszcz.pl, 16.09.2013 

 

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130921/BYDGOSZCZ01/130929905 - 

jubileuszowe wspomnienia o IV LO, www.pomorska.pl , 21.09.2013 

- http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,14647314.html – relacja z obchodów 

jubileuszowych, www.gazeta.pl, 22.09.2013 

- Artykuł p. Ewy Czarnowskiej-Woźniak pt. „Pokroili dyrektorów!”, Express Bydgoski, 

23.09.2013 

- Relacja z obchodów jubileuszowych w Radiu Plus , 23.09.2013, godz. 17.00 – 19.00 

- http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,14674040.html – relacja ze spotkania 

młodzieży ZSO nr 4 biorącej udział w programie Comenius z Prezydentem Rafałem Bruskim, 

www.gazeta.pl, 26.09.2013 

- http://www.radiopik.pl/2,5842,zagraniczna-mlodziez-i-nauczyciele-w-bydgoszczy - relacja 

ze spotkania młodzieży ZSO nr 4 biorącej udział w programie Comenius z Prezydentem 

Rafałem Bruskim, www.radiopik.pl, 26.09.2013 

- http://www.burtonmail.co.uk/News/School-pupils-will-tackle-stress-after-25000-euro- 

boost-20130722143204.htm - artykuł z Burton w Wielkiej Brytanii o projekcie Comenius, 

4.10.2013 

-  Artykuł pt. „Narodowe czytanie w bibliotece na Błoniu” na www.wimbp.man.bydgoszcz.pl 
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http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/56,35590,14897042,Juz_od_I_roku_studiow_dostaja_

stypendium__Bo_wybrali.html?bo=1  - informacja o absolwentach IV LO uczestniczących     

w Programie Stypendialnym dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce, 

www.gazeta.pl, 5.11.2013 

- Artykuł pt. „Najlepsza z województwa” o nagrodzie za wygranie konkursu przedmiotowego 

z przyrody przez Julię Piwczyńską, uczennicę Gimnazjum nr 48, Express Bydgoski, 13.11.2013 

- Artykuł pt. „Ich twarze wypromują Bydgoszcz” o Patrycji Harczenko, Agacie Chróśniak           

i Michale Pisarku – laureatach konkursu Urzędu Miasta „Zostań twarzą Bydgoszczy”,   

Express Bydgoski, 18.11.2013 

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/gallery?Site=PO&Date=20140104&Category=STUDN

IOWKI9002&ArtNo=104009999&Ref=PH - relacja fotograficzna ze studniówki IV LO, która 

odbyła się 3.01.2014r. w Operze Nova, www.pomorska.pl  

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=437:w

yniki-wyszukiwania&catid=119&Itemid=257 – reklama IV Liceum Ogólnokształcącego           

na www.perspektywy.pl od stycznia do lipca 2014   

http://www.edutargi.pl/IV-Liceum-Ogolnoksztalcace-im.-Kazimierza-Wielkiego-w-

Bydgoszczy-edu535 - reklama IV Liceum Ogólnokształcącego na www.edutargi.pl w dniach 

24 lutego – 31 marca 2014  

http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35596,15619002,IV_Liceum_Ogolnoksztalcace_im__

Kazimierza_Wielkiego.html – informacja o IV Liceum Ogólnokształcącym w „Przewodniku    

po liceach 2014”, www.gazeta.pl, 13.03.2014 

- Artykuł p. Aleksandry Lewińskiej pt. „Szkoły z mocnym charakterem” o pozycji liceów         

wg wyników egzaminów maturalnych 2013, Gazeta Wyborcza, 14.03.2014 

- Zapowiedź Drzwi Otwartych w ZSO nr 4, www.facebook.com, 16.03.2014 

http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,15641910,Mlodzi_Holendrzy_przez_tydzien_

beda_poznawac_Bydgoszcz.html – artykuł pt. „Młodzi Holendrzy przez tydzień będą 

poznawać Bydgoszcz”, www.gazeta.pl, 18.03.2014 

http://enjoybydgoszcz.pl/edukacja/item/7842-czw%C3%B3rka-zaprasza-na-drzwi-otwarte-

zapowied%C5%BA - zapowiedź Drzwi Otwartych w ZSO nr 4, www.enjoybydgoszcz.pl, 

1.04.2014 

http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,15736776,Drzwi_otwarte_w_liceach__Szkoly

_czekaja_na_gimnazjalistow.html – zapowiedź Drzwi Otwartych w ZSO nr 4, www.gazeta.pl, 

3.04.2014 
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- Reportaż z konkursu Best English Speller 2014 – film GIMTV i p. Andrzeja Stosika,              

www.facebook.com, 4.04.2104 

- Relacja fotograficzna Patrycji Harczenko, 3d z Drzwi Otwartych, www.facebook.com, 

6.04.2014 

- Film z Drzwi Otwartych, GIMTV i p. Andrzej Stosik, www.facebook.com, You Tube, 

7.04.2014, www.4lo.bydgoszcz.pl, 8.04.2014 

- Relacja p. Jerzego Piszcza z Drzwi Otwartych w Radiu ZET Gold, 7.04.2014 

- Film pt. „Występ nauczycieli na święcie szkoły Kaziki 2014”, GIMTV i p. Andrzej Stosik, 

www.facebook.com, 1.05.2014 

 

            Opracowała: 

Joanna Zalewska 
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