
Publikacje dotyczące ZSO nr 4 im. Kazimierza Wielkiego  

w mediach w roku szkolnym 2014/2015 

 
- Artykuł pt. „Dla uczniów i mieszkańców” o planowanym zakończeniu budowy Pływalni 
„Czwórka”,  Express Bydgoski, 1.09.2014 
 
- www.youtube.com/watch?v=ex5d7CiIPiI - film p. Andrzeja Stosika i Szkolnej Telewizji 
Internetowej z biwaku integracyjnego klas pierwszych IV LO w Pieczyskach, 
www.facebook.com, www.youtube.com, 7.09.2014 
 
- Relacja fotograficzna p. Andrzeja Stosika z warsztatów TV dla nowych członków ekip 
oddziałów GimTV, www.facebook.com, 20.09.2014 

 
- Artykuł p. Joanny Lach pt. „Wielkie emocje na lekcji w kinie”, Gazeta Wyborcza, 26.09.2014 

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

film GimTV48 z Hiszpanii w ramach projektu „Aktywny w szkole – twórczy w życiu”, 
realizacja: p. Andrzej Stosik, p. Beata Kołodziejska, Kacper Kołodziejski, Hubert Wiączkowski, 

Zuza Borkowska, www.facebook.com, www.youtube.com, 27.09.2014 
 

- Informacja o 3. miejscu drużyny korfballowej ZSO nr 4 „Meta” Bydgoszcz w klasyfikacji 
mistrzostw Polski juniorów młodszych w sezonie 2012/2013, Kronika Sportu Polskiego 2013, 

wrzesień 2014 
 

- „Otrzęsiny w Gim. 48” – film GimTV48 i p. Andrzeja Stosika w ramach projektu „Aktywny   
w szkole - twórczy w życiu”, www.facebook.com, www.youtube.com, 31.10.2014 

 
- Artykuł p. Agaty Polcyn i p. Aleksandry Lewińskiej pt. „Skarby dla patriotów. Takich lekcji 

dotąd nie było”, Gazeta Wyborcza, 4.11.2014 

 
- http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2014-

listopad/Bydgoszcz_z_kolejnymi_basenami_.aspx#1 – informacja m.in. o planowanym 
oddaniu do użytku basenu przy ZSO nr 4, www.bydgoszcz.pl, 4.11.2014 

 
- „Cztery nowe baseny w Bydgoszczy” - wideo z briefingu prasowego: wywiad z Prezydentem 

Bydgoszczy, p. Rafałem Bruskim i Dyrektorem ZSO nr 4, p. Katarzyną Kijewską -Południak, 
https://www.facebook.com/bydgoszczpl, 5.11.2014 

 
- Artykuł p. Katarzyny Dworskiej pt. ”Na pufach będą oglądali filmy i słuchali muzyki”, Gazeta 

Pomorska, 6.11.2014 

- Udział młodzieży ZSO nr 4 w telewizyjnej debacie przedwyborczej programu Samorządni: 

„Ostatni krok przed wyborami", TVP Bydgoszcz, 12.11.2014, godz.17.45 

- Zdjęcie i informacja o meczu piłki ręcznej wygranym przez drużynę dziewcząt IV LO,            
p. Andrzej Stosik, www.facebook.com, 19.11.2014 
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https://www.youtube.com/watch?v=tL6REwTuXzA&feature=youtu.be - Stress fighters club 
lipdub (dominicuscollege 13 nov 14) z wyjazdu do Dominicus College w Holandii w ramach 

programu Comenius, p. Marika Tokarska, www.facebook.com, www.youtube.com, 
21.11.2014 

https://www.youtube.com/watch?v=tsHl1EM_K6I&feature=youtu.be program informacyjny 

GimTV48 – relacja z obchodów Święta Niepodległości i III Międzyszkolnych Rozgrywek 
Drużynowych MatLog organizowanych przez ZSO nr 4, p. Andrzej Stosik, www.facebook.com, 

www.youtube.com, 1.12.2014 

- Informacja o brązowym medalu BOM, II miejscu w lidze miejskiej  i awansie do 

ćwierćfinałów wojewódzkich siatkarek ZSO nr 4, p. Beata Kołodziejska, www.facebook.com, 
12.12.2014 

- „Wigilia klasowa” - relacja zdjęciowa p. Andrzeja Stosika z wyjazdu kl. 1gim. na narty, 

www.facebook.com, 17.12.2014 

- „Biała szkoła - grudzień 2014” - relacja zdjęciowa p. Andrzeja Stosika z wyjazdu kl. 1gim.     
na narty, www.facebook.com, 21.12.2014 

http://www.mmbydgoszcz.pl/photostory/501034/Studni%C3%B3wki+2015+Tak+si%C4%99+
bawi%C5%82o+IV+LO+w+Bydgoszczy - relacja fotograficzna i informacja o studniówce 2015 
uczniów IV LO, www.mmbydgoszcz.pl, 6.01.2015 

- Zdjęcia i artykuł pt. „Uczniowie z „czwórki” pierwsi na studniówce”, Express Bydgoski, 

7.01.2015 

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?aid=/20150106/studniowki9001/150109641
&sectioncat=photostory18 - zdjęcia ze studniówki uczniów IV LO, www.pomorska.pl, 

6.01.2015 

- „Biała szkoła - styczeń 2015” - relacja zdjęciowa p. Andrzeja Stosika, www.facebook.com, 
13.01.2015 

- Artykuł pt. „Próbna Matura z Operonem – ogólnopolski ranking szkół”, www.operon.pl, 
13.01.2015 

- Artykuł p. Ewy Abramczyk-Boguszewskiej pt. „Połowa maturzystów poległa na matmie” – 

wywiad z Dyrektorem IV LO, p. Katarzyną Kijewską-Południak o bardzo dobrych wynikach 

szkoły uzyskanych na maturze próbnej z Operonem, Gazeta Pomorska, 13.01.2015 

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1964

&catid=156&Itemid=319&strona=1 – informacja o zajęciu przez IV Liceum Ogólnokształcące 

im. Kazimierza Wielkiego 22. miejsca wśród liceów w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Perspektywy 2015 w województwie kujawsko-pomorskim, www.perspektywy.pl, 14.01.2015 
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http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2036:i

v-lo-im-k-wielkiego-w-bydgoszczy&catid=167&Itemid=319 – całoroczna prezentacja oferty  

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego, www.perspektywy.pl, 14.01.2015 

http://m.bydgoszcz24.pl/mobile.php/artykul/technikum-elektroniczne-i-vi-liceum-

ogolnoksztalcace-najlepsze-szkoly-w-bydgoszczy - informacja o zajęciu przez IV Liceum 

Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 22. miejsca wśród liceów w Rankingu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 w województwie kujawsko-pomorskim, 

www.m.bydgoszcz24.pl, 14.01.2015 

http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/najlepsze-licea-i-technika-w-bydgoszczy-ranking-

perspektywy-2015_508671.html#Scene_1 - informacja o zajęciu przez IV Liceum 

Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 7. miejsca wśród liceów w Bydgoszczy                  

w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 na portalu „Super Expressu”, 

www.se.pl, 14.01.2015 

- Artykuł p. Ewy Czarnowskiej-Woźniak pt. „Nadzieja na ferie w basenie”,  Express Bydgoski, 

16.01.2015 

https://www.youtube.com/watch?v=ASdHc0oGU8g&feature=youtu.be - program 

informacyjny GimTV48 – relacja z V Turnieju Gry w GO, wyborów Królowej IV LO, 
Mikołajkowej Góry Grosza, Bydgoskiej Olimpiady Młodzieży w siatkówce chłopców                  

i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Korfballu, p. Andrzej Stosik, www.facebook.com, 
www.youtube.com, 22.01.2015 http://youngface.tv/ 27.01.2015 

- „Nowy basen na Błoniu” - zdjęcie GimTV48, p. Andrzej Stosik, www.facebook.com, 

9.02.2015 

- Zdjęcie z filmu promocyjnego „Nasza szkoła” wykonanego przez GimTV48, p. Andrzej 
Stosik, www.facebook.com, 9.02.2015 

- „Już za chwilę odbędzie się oficjalne otwarcie basenu na Błoniu”, www.bydgoszcz.pl,  
www.facebook.com, 5.03.2015 
 
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150305/BYDGOSZCZ01/150309589 - 
artykuł pt. „Basen na bydgoskim Błoniu już otwarty. Zobacz, jak się prezentuje” i zdjęcia         
z uroczystości otwarcia Pływalni „Czwórka”, www.pomorska.pl, 5.03.2015 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=CHSr-AnVPKc – film pt. “Otwarcie basenu na Błoniu”, 
www.portalkujawski.pl,  5.03.2015 
 
http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,17524847,Basen_i_SPA__Nowa_atrakcja_dla

_aktywnych_na_Bloniu.html#ixzz3TdeMk21e - artykuł p. Małgorzaty Czajkowskiej pt. „Basen 
i SPA. Nowa atrakcja dla aktywnych na Błoniu” i zdjęcia z uroczystości otwarcia Pływalni 
„Czwórka”, www.gazeta.pl, 5.03.2015 
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https://www.youtube.com/watch?v=Izqq1ZTKjEw&feature=youtu.be - film GimTV48 i          
p. Andrzeja Stosika o historii budowy i atrakcjach Pływalni „Czwórka” w ramach projektu 

„Aktywny w szkole - twórczy w życiu”, www.facebook.com, www.youtube.com, 6.03.2015 
 

http://express.bydgoski.pl/329182,Basen-na-Bloniu-otwarty-ZDJECIA.html – artykuł pt. 
„Basen na Błoniu otwarty” i zdjęcia z uroczystości otwarcia pływalni „Czwórka”, 

www.express.bydgoski.pl, 6.03.2015 

http://express.bydgoski.pl/329233,Mieszkancy-Bydgoszczy-beda-mogli-przetestowac-
nowoczesna-plywalnie-na-Bloniu.html – artykuł p. Małgorzaty Pieczyńskiej pt. „Mieszkańcy 

Bydgoszczy będą mogli przetestować nowoczesną pływalnię na Błoniu” i zdjęcia                       
z uroczystości otwarcia Pływalni „Czwórka”, www.express.bydgoski.pl, 6.03.2015 

- Artykuł p. Aleksandry Lewińskiej pt. „Sprawdź gdzie uczą najlepiej” informujący m.in. o       
6. miejscu Gimnazjum nr 48 wśród gimnazjów przylicealnych w Bydgoszczy, Gazeta 

Wyborcza, 13.03.2015 

http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,17563221,Ranking_gimnazjow_2015__Gdzie
_ucza_najlepiej_.html – ranking gimnazjów i przewodnik po bydgoskich gimnazjach – 

informacja o 6. miejscu Gimnazjum nr 48 wśród gimnazjów przylicealnych w Bydgoszczy         
i oferta edukacyjna Gimnazjum nr 48, www.bydgoszcz.wyborcza.pl, 13.03.2015 

- Artykuł p. Aleksandry Lewińskiej pt. „Szóstka wygrała z jedynką” - informacja o 9. miejscu  
IV LO wśród bydgoskich liceów ogólnokształcących, Gazeta Wyborcza, 20.03.2015 

- Relacja p. Jerzego Piszcza z gali konkursu Świętujemy Urodziny Kazimierza Wielkiego            
w Radiu Plus, 30.03.2015, godz. 17.22 

- Informacja o odbyciu się w IV LO larpu „Po tamtej stronie”, p. Beata Płuciniczak-Motowidło, 

www.facebook.com, 1.04.2015 

https://youtu.be/GnGORTArWzg - wiadomości GimTV48 z lutego i marca 2015r. m.in. o Best 

English Speller, „Zakochani w literaturze” i turnieju piłki siatkowej z udziałem drużyny ZSO   

nr 4, p. Andrzej Stosik, www.facebook.com, www.youtube.com, 2.04.2015 

- Relacja p. Jerzego Piszcza z Drzwi Otwartych ZSO nr 4 w Radiu Plus: wersja krótsza – 

13.04.2015 o godz. 10.20 i 19.20; wersja dłuższa – 13.04.2015 o godz. 18.20 

http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,17759778,Holenderska_mlodziez_bawila_sie

_na_kartodromie__ZDJECIA_.html – zdjęcia i artykuł pt. „Holenderska młodzież bawiła się na 

kartodromie” o wymianie uczniów IV LO z Holandią, www.bydgoszcz.gazeta.pl, 15.04.2015, 

www.facebook.com, 17.04.2015 

https://www.youtube.com/watch?v=DMGUq5CWJXI&feature=youtu.be - link do filmu 

„Drzwi Otwarte w ZSO 4”, wykonanego przez GimTV48 i p. A. Stosika w ramach projektu 

„Aktywny w szkole - twórczy w życiu”, www.facebook.com, www.youtube.com, 16.04.2015 
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- „Wizyta w schronisku” - relacja GimTV48, www.facebook.com, 16.04.2015 

- „Wystawa prac zgłoszonych w kategoriach fotografia i rysunek”, Festiwal Talentów Czwórki, 

www.facebook.com, 16.04.2015 

- Artykuł p. Katarzyny Dworskiej pt. „Miejsce, w którym chce się być” o szkolnej świetlicy, 

Gazeta Pomorska, 27.04.2015 

http://www.beysehir.bel.tr/haberler/yabanci+ogrencilerden+baskan+ozaltuna+ziyaret_402.

html – relacja ze spotkania uczestników programu Comenius z prezydentem Beysehir w 

Turcji, 29.04.2015 

http://www.beysehir.bel.tr/haberler/yabanci+ogrenciler+hayallerini+beysehir+golune+birak

ti_403.html - informacje o pobycie uczestników programu Comenius w Turcji, 30.04.2015 

http://www.mynet.com/tv/yabanci-ogrenciler-gelecege-mektup-yazip-beysehir-golune-

birakti-vid-3335360/ - relacja filmowa z wrzucania kapsuł z marzeniami uczniów do jeziora 

podczas pobytu uczestników programu Comenius w Turcji, 30.04.2015 

- Relacje p. Jerzego Piszcza z obchodów urodzin Kazimierza Wielkiego w Radiu Plus – (1) 
30.04.2015 o godz. 10.20 i 19.18 we wiadomościach, (2) w programie o godz. 17.19. 

 

- Informacja o uczestnictwie IV LO w programie „Wiarygodna Szkoła”, www.wiarygodna-

szkola.pl, maj 2015 

- „Skąd Błonie?” – film GimTV48 o pochodzeniu nazwy osiedla, p. Andrzej Stosik, 

www.facebook.com, 23.05.2015 

http://www.radiopik.pl/2,31716,postaw-na-slonce-uczniowie-zso-nr-4-bydgoszczy-o – 

relacja z konferencji „Postaw na Słońce” zorganizowanej przez młodzież ZSO nr 4 im. 

Kazimierza Wielkiego pod opieką p. Krzysztofa Chabasińskiego, www.radiopik.pl, 8.06.2015 

 

Opracowała: 

Joanna Zalewska 
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