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Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 
03.09.2019 
| 
Tomasz Woźniczka 

Inaugurację roku szkolnego 2019/20 w Liceum Ogólnokształcącym w Górze rozpoczęła uroczysta akademia w 

auli szkoły. Punktualnie o godz.9 został wprowadzony sztandar i wspólnie odśpiewano hymn państwowy. 

Następnie dyrektor szkoły Magdalena Mielczarek przywitała przybyłych na uroczystość gości. Wśród nich byli: 

Senator Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Obremski, Starosta Górowski Kazimierz Bogucki, Wicestarosta 

Górowski Grzegorz Kordiak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Andrzej Rogala, Radni Powiatu 

Górowskiego: Grzegorz Aleksander Trojanek, Mirosław Żłobiński – członek zarządu, Franciszek Nakonieczny, 

Ryszard Pietrowiak, Komendant Powiatowej Policji w Górze komisarz Jacek Gregor i podkom. Daniel Panek, 

zastępca komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze kpt. Rafał Kaczmarek, dyrektor 

Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologicznego w Górze Bernard 

Bazylewicz, w imieniu dziekana Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze ks Henryka Wachowiaka, 

księża Łukasz Gołąbek i Norbert Graczyk, emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty, rodzice, 

przewodnicząca Rady Szkoły Barbara Zagórska i przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Skiba, grono 

pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, społeczność uczniowska liceum. Szczególnie gorąco powitała 

uczniów klas pierwszych 3- letniego cyklu nauczania i 4-letniego cyklu nauczania. „Po wspaniałych dniach 

wakacyjnego wypoczynku rozpoczyna się nowy rok szkolny i czas nowych wyzwań. Przed nami czas 

wytężonej, ale satysfakcjonującej pracy. Mam nadzieję, że jesteście wszyscy – Drogie Grono Pedagogiczne i 

Droga Młodzieży – przepełnieni pozytywną energią, która pozwoli Wam twórczo pracować i odnosić wspaniałe 

sukcesy” - powiedziała, zwracając się do obecnych w auli nauczycieli i uczniów pani dyrektor. 

W dalszej części swojego wystąpienia zwróciła uwagę na osiągnięte wyniki z egzaminu maturalnego w 

poprzednim roku szkolnym. Trzeba przyznać,  że były one imponujące, LO w Górze uzyskało wynik maturalny 

95,3% co znacznie przewyższyło średnią wojewódzką, która wyniosła 85,5%. Jest to niewątpliwie ogromy 

sukces uczniów i ich nauczycieli, którzy nie szczędzili wysiłku, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. 

W tym roku szkolnym po raz pierwszy w murach szkoły rozpocznie edukację pięć oddziałów klas pierwszych, 

trzy dla uczniów – absolwentów oddziałów gimnazjalnych i dwa dla uczniów – absolwentów szkół 

podstawowych. Pierwsi z nich realizować będą 3 – letni cykl nauczania, a z kolei drudzy z nich 4-letni cykl 

nauczania. Wychowawcami poszczególnych klas będą: 3 letnie liceum - Ia Izabela Kucharska, Ib Alicja Sajdak, 

Ic Maciej Kostyk: 4 letnie liceum - Ia Dorota Giezek, Ib 4 Mariusz Dziewic. Wychowawcami pozostałych klas 

są: IIa Agata Figiel, IIb Wojciech Janicki, IIc Irena Dziamarska , IId Radomir Miłaszewicz, IIIa Ewelina Waląg, 

IIIb Małgorzata Dudzińska. 

W swoich wystąpieniach, Starosta Górowski Kazimierz Bogucki i Senator RP Jarosław Obrembski, życzyli 

wszystkim uczniom osiągania jak najlepszych wyników oraz podejmowania coraz to nowych wyzwań i wielu 

różnorodnych działań. 

Liceum Ogólnokształcące dzięki uprzejmości organu prowadzącego oraz przychylności Starosty Górowskiego, 

będzie kontynuować realizację zadań zgodnie z pilotażowym programem Informatyczne Zielone Garnizony we 

współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Niektóre założenia programowe w ramach dodatkowych zajęć 

z informatyki i matematyki będzie realizować także klasa IIa i IId oraz klasy I o profilu matematyczno-

informatycznym. Ponadto szkoła otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 osi priorytetowej 10.Edukacja – konkurs horyzontalny 

tytuł projektu: Robotyka i Komputyka – innowacyjne nauczanie informatyki i przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych w liceum. Szkoła otrzymała też kolejne dofinansowanie w ramach grantu Centrum Mistrzostwa 

Informatycznego, na podstawie którego realizowane będą zajęcia koła informatycznego dla klas I. Dodatkowe 

środki zostały przyznane również dla liceum z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań 

sportowych w ramach projektu „Program Klub 2019” oraz z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na 

działania związane ze współpracą młodzieży polsko-niemieckiej Góra-Herzberg. 

Początek każdego roku szkolnego to jednocześnie ważna rocznica w historii Polski i okazja, by przywołać 

pamięć o dramacie II wojny światowej. Polska stała się jej pierwszą ofiarą, a w tym roku przypada 80 rocznica 

tych tragicznych wydarzeń. Należy pamiętać o tamtych bolesnych wydarzeniach. W XXI wieku mamy szczęście 

żyć w Polsce demokratycznej, sprzymierzonej gospodarczo i militarnie z innymi krajami świata. Nasze 

pokolenie powinno zatem to dobro pielęgnować i je chronić w imię wartości, o które walczyli nasi przodkowie” 

- dodała, odnosząc się do bolesnych wydarzeń 1939 roku dyrektor Magdalena Mielczarek. 

Na zakończenie zostały przekazane istotne, szczególnie dla uczniów klas pierwszych komunikaty. Ostatnim 

akcentem tego dnia były spotkania wychowawców z uczniami poszczególnych klas. 

3 września o godz. 9:00 w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej odbędzie się uroczysta msza święta na 

inaugurację nowego roku szkolnego. 

  



 

str. 6 

 

Kiermasz podręczników 
06.09.2019 
| 
Tomasz Woźniczka 

5 września w Liceum Ogólnokształcącym w Górze, Samorząd Uczniowski szkolny Wolontariat zorganizował 

akcję pod hasłem „Kiermasz Podręczników”. 

Niezwykle pożyteczna dla uczniów inicjatywa odbywa się już od wielu lat i cieszy się dużą popularnością. 

Podobnie jak w latach ubiegłych wśród sprzedających dominowali głównie absolwenci szkoły i uczniowie 

„starszych” klas, a ich klientami byli przeważnie „pierwszoklasiści”. Jednak w porównaniu z ubiegłymi latami 

zainteresowanie kupnem używanych podręczników było dość umiarkowane. Głównym powodem tego stanu 

rzeczy było to, że wielu uczniów po zapoznaniu się z wykazem podręczników na nowy rok szkolny, dokonało 

zakupu nowych kompletów w okresie wakacyjnym. W kiermaszu nie brali udziału uczniowie klas pierwszych 

szkół podstawowych realizujących 4-letni cykl nauczania, ponieważ musieli zakupić nowe komplety 

podręczników zgodne z obowiązującą podstawą programową. 

  

Fot. Irena Dziamarska 

 

Narodowe Czytanie 2019 
10.09.2019 
| 
Tomasz Woźniczka 

W tym roku, już po raz ósmy, pod patronatem Pary Prezydenckiej, odbyła się akcja „Narodowe Czytanie. 7 

września w całej Polsce czytane były fragmenty ze zbioru „Nowele Polskie”. Prezydent Andrzej Duda wraz z 

małżonką zaproponowali osiem lektur na ósme czytanie, są to: „Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa, „Dym” – 

Maria Konopnicka, „Katarynka” – Bolesław Prus, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: „Sanatorium 

pod Klepsydrą”) – Bruno Schulz, „Orka” – Władysław Stanisław Reymont, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” – 

Stefan Żeromski, „Sachem” – Henryk Sienkiewicz, „Sawa” (z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) – Henryk Rzewuski 

Akcja „Narodowe Czytanie” po raz pierwszy została zorganizowana przez Prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego w 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą naszej narodowej epopei „Pan Tadeusz” 

Adama Mickiewicza. W kolejnych latach odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, „Trylogii” Henryka 

Sienkiewicza, „Lalki” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława 

Wyspiańskiego oraz „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 

Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda wystosował do narodu list, w którym zachęca wszystkich do licznego 

udziału w akcji. „Spotkajmy się wszyscy w sobotę 7 września 2019 roku, by razem odkryć piękno i aktualność 

Nowel polskich. Jestem przekonany, że ich bogactwo pozwoli każdemu włączyć się i współtworzyć naszą akcję, 

która popularyzując czytelnictwo, niezmiennie udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, aby nas 

jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości – dodał Prezydent.  

Mieszkańców powiatu górowskiego na uroczystość „Narodowego Czytania” zaprosili Starosta Górowski 

Kazimierz Bogucki i Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze Magdalena 

Mielczarek. 

W auli szkoły noszącej imię Wielkiego Wieszcza, w kameralnej atmosferze, spotkali się miłośnicy  dzieł 

polskiej literatury, by wysłuchać fragmentów zaproponowanych przez Parę Prezydencką dzieł. 

Na początku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Górze pani Magdalena Mielczarek przywitała 

zaproszonych gości – lektorów „Narodowego Czytania”, a byli to: Starosta Górowski Kazimierz Bogucki, 

Sekretarz Powiatu Elżbieta Kwiatkowska, członek Zarządu Powiatu Górowskiego Mirosław Żłobiński, Dyrektor 

Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Ewa Gano, Dyrektor PCDN i PP-P w Górze Bernard 

Bazylewicz, Dyrektor Zespołu Szkół w Sicinach Aneta Juska, Dyrektor SOS-W im. Janusza Korczaka w 

Wąsoszu Justyna Dąbrowska, Kierownik PCPR w Górze Bożena Merta, nauczyciele Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze: Beata Działo, Mirosław Wesołowski, Maciej Kostyk, 

Agata Figiel, nauczyciele Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Sylwia Kibał, Inga Ozdoba-

Stanek, Dorota Nowak, księża Łukasz Gołąbek i Norbert Graczyk. Następnie przedstawiła tytuły 8 polskich 

nowel zaproponowanych w tym roku do wspólnego czytania oraz list Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

Dostojnych gości powitał też Starosta Górowski pan Kazimierz Bogucki, po czym wszyscy obejrzeli fragment 

nagrania telewizyjnego z udziałem pary prezydenckiej. 

Zasadniczą część uroczystości rozpoczęła zbiorowa etiuda dramowa , m.in. w wykonaniu aktorów szkolnego 

teatru „Adamus”. Ciekawostki z życia Henryka Sienkiewicza wzbogacone projekcją filmu pt.„Vevey - ostatnia 

droga Henryka Sienkiewicza” przedstawił pan Maciej Kostyk. Wątki biograficzne polskiego Noblisty były 

swoistym wstępem do zaprezentowania przez lektorów  utworu pt.„Sachem”. Wybrane fragmenty noweli 
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Bolesława Prusa „Katarynka” przeczytali uczniowie LO - Maja Oporowicz, Ada Figiel i Kacper Trzpil. Również 

i w tym przypadku pan Maciej Kostyk dokonał prezentacji wątków biograficznych czyli przeprowadził 

„Śledztwo biograficzne, czyli kim tak naprawdę był Bolesław Prus?” W podobnej konwencji została 

zaprezentowana nowela Marii Konopnickiej pt. „Dym”.Ciekawostki z życia polskiej poetki zgromadzonej w auli 

publiczności przestawiła pani Agata Figiel. 

Dodatkową atrakcją dla miłośników polskiej literatury były występy uczennic ze szkolnego koła wokalnego 

„Postscriptum”. 

Kulturalną ucztę zakończył Starosta Górowski Kazimierz Bogucki składając pani Magdalenie Mielczarek gorące 

podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie „Narodowego Czytania” w auli LO w Górze. Swoistym 

zwieńczeniem tegorocznej akcji było wręczenie przez Starostę Górowskiego wraz z Dyrektorem Szkoły nagród 

książkowych dla laureatów szkolnego konkursu humanistycznego. Na zakończenie, spośród uczestników 

Powiatowej Uroczystości Narodowego Czytania rozlosowane zostały nagrody książkowe. Na koniec wszystkich 

uczestników imprezy czekała jeszcze słodka niespodzianka. 

8 Narodowe Czytanie już za nami, a za rok odbędzie się kolejna edycja popularyzującej polską literaturę akcji. 

  

Fot. Powiat Góra 

  

Galeria 

 

W 80. rocznicę napaści ZSRR na Polskę 
18.09.2019 
| 
Tomasz Woźniczka 

17 września 1939 r. łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na 

teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-

Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch zbrodniczych totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej w walce Polski. 

W celu uczczenia pamięci ofiar agresji Związku Sowieckiego na Polskę przedstawiciele powiatowych i 

gminnych władz samorządowych na czele z Burmistrz Góry Ireną Krzyszkiewicz oraz Starostą Górowskim 

Kazimierzem Boguckim złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wolności na Placu Chrobrego w Górze. 

Hołd wszystkim ofiarom II wojny światowej oddali również kombatanci, radni gminni i powiatowi, delegacje 

służb mundurowych, delegacje szkół, przedszkoli, żłobka, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy 

Góra i Powiatu Górowskiego, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza reprezentowała delegacja w składzie: dyrektor szkoły pani 

Magdalena Mielczarek, wicedyrektor pan Mirosław Wesołowski oraz uczniowie – Maja Oporowicz i Alex 

Kalinowski. 

Na zakończenie  Burmistrz Góry i Starosta Górowski złożyli serdeczne podziękowania delegacjom za udział w 

uroczystości i złożone kwiaty będące wyrazem pamięci dla ofiar tego tragicznego w naszych dziejach 

wydarzenia. 

Fot. Gmina Góra 

 

Filmowa integracja :) 
18.09.2019 
| 
Ewelina Waląg 

W trzecim tygodniu września, po krótkim czasie wdrażania się w zasady obowiązujące w liceum, 

zorganizowano warsztaty integracyjne dla klas pierwszych. To coroczne wydarzenie wpisane w kalendarz roku 

szkolnego przygotowała pedagog szkolna, Alina Borzym we współpracy z naszą była uczennicą, Oliwią 

Morawiecką, odbywającą miesięczną praktykę studencką w Pracowni Filmoteki Szkolnej. Tym samym zakres 

tematyczny spotkania objął ćwiczenia m. in. z komunikacji interpersonalnej i współpracy w grupie w ujęciu 

tematyki filmowej. Uczniów, uczennice z poziomu klas pierwszych po części wykładowej zaproszono do 

warsztatowej pracy nad emocjami. Grupowa gra polegała na tworzeniu nieoczywistego scenariusza z 

otrzymanych materiałów, by z jednej strony wpisać się w wybrany gatunek, z drugiej - nieco zwieść pozostałe 

osoby i nie ułatwić im zdobycia nagrody. Integracyjne warsztaty, jak co roku, przyczyniły się do lepszego 

poznania młodzieży oraz stworzenia przestrzeni do wymiany myśli. 

  

Galeria 

 

https://photos.app.goo.gl/yynqzXUzqEysbjxDA
https://photos.app.goo.gl/QAoM1MdJNTFkHmny5
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LO w Górze nagrodzone w konkursie #OSEWyzwanie 
24.09.2019 
| 
Tomasz Woźniczka 

1606 szkół z całej Polski zgłosiło się do konkursu #OSEWyzwanie zorganizowanego przez Naukową i 

Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie i Ministerstwo Cyfryzacji przy 

współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 

W konkursie mogły wziąć udział szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców oraz zostały 

zgłoszenie do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła mogła przysłać 

przygotowaną specjalnie na konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Szansę na wygraną zwiększała również 

deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek. 

Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, a podstawą do ich przyznania była liczba 

punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu. Szczegóły oceny zgłoszeń opisane zostały w 

Regulaminie Konkursu. W województwie dolnośląskim nagrody uzyskało zaledwie 39 szkół. 

  

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze spełniło wszystkie wymogi 

regulaminowe uzyskując trzeci wynik w województwie. Bardzo wysoko została oceniona 

praca plastyczna wykonana przez Stanisława Mielczarka z kl. IIIa – matematyczno-

informatycznej. 

  
Nagrodą w Konkursie #OSEWyzwanie są mobilne pracownie multimedialne, każda składająca się z 16 laptopów 

umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępnym do internetu. Będą one wsparciem przy prowadzeniu 

lekcji i korzystaniu z internetowych zasobów edukacyjnych. 

Nagrody przyznane w konkursie #OSEWyzwanie będą przekazywane do szkół w bieżącym roku szkolnym 

2019/20. 

 

Akcja „Sprzątanie świata” 
24.09.2019 
| 
Irena Dziamarska 

W dniach 20-22 września  miała miejsce Ogólnopolska Akcja „Sprzątanie Świata. Głównym jej celem jest 

podejmowanie działań, dzięki którym ludzie nauczą się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów, dzięki czemu 

będą stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami. W konsekwencji nasze społeczeństwo nie 

będzie zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd, zużywać i niszczyć środowiska oraz wyrobi indywidualne 

nawyki proekologiczne. Zadaniem uczestników akcji było wyszukanie zanieczyszczonych miejsc na terenie 

miasta bądź gminy i posprzątanie ich. 

W tym roku akcja sprzątanie świata odbyła się pod hasłem "Nie śmiecimy -sprzątamy- zmieniamy". Podobnie 

jak w latach ubiegłych aktywnie do działań proekologicznych włączyli się uczniowie Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze. W ramach tej inicjatywy młodzież wraz z nauczycielami dokonała zbiórki śmieci 

w  w najbliższym otoczeniu szkoły. 

Cieszy fakt, że kolejne pokolenia młodych ludzi ma coraz większą świadomość degradacji naszego naturalnego 

środowiska i chętnie bierze udział w akcji chcąc zmienić swoje otoczenie na lepsze. 

  

Galeria 

 

Ewelina Waląg - doktorem nauk humanistycznych 
24.09.2019 

W poniedziałek 23 września o godzinie 11:00 Pani Ewelina Waląg odbyła swój ostatni, najważniejszy krok 

w kierunku uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Tego dnia nasza polonistka broniła swojej pracy doktorskiej na publicznej rozprawie w Collegium 

Maius, dzięki czemu mogliśmy w niej uczestniczyć jako delegacja szkolna (Aleksandra Wójcik,Anita Sławińska, 

Mikołaj Lorek, Bartek Zielony, Mirosław Wesołowski) wspierając ją zarówno duchem, jak i ciałem. 

Recenzentami pracy byli prof. dr hab. Arleta Galant oraz prof.dr hab. Maciej Duda a promotorką prof. Dr hab. 

Grażyna Gajewska. 

https://photos.app.goo.gl/YWj9LTJ2kbKymW8N9
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Został odczytany życiorys P. Eweliny prezentujący sukcesy, osiągnięcia i wyróżnienia obejmujące wiele 

kategorii. Następnie autorka pracy wygłosiła autoreferat, którego tematem były "Literackie reprezentacje 

głuchoty". Podczas prezentacji mieliśmy również przyjemność zapoznać się z treścią tej lektury. Główne 

założenia zawarte w pracy P. Waląg określały definicję głuchoty w odniesieniu do elementów kultury Głuchych, 

przedstawiały analizę tekstów literackich oraz również odnosiły się do kulturowych studiów nad 

niepełnosprawnością (disability studies). Kolejnym punktem rozprawy była recenzja wygłaszana przez 

recenzentów, do której P. Ewelina musiała się odnieść. Kulminacyjnym krokiem w obronie pracy doktorskiej 

było odpowiedzenie na pytania zadawane przez publiczność. Po kilkunastu minutach stresu i niecierpliwości z 

uśmiechem mogliśmy już gratulować naszej nauczycielce kolejnego sukcesu - tytułu doktora. 

  

Galeria 

 

Licealiści na projekcji filmu „Piłsudski” 
25.09.2019 
| 
Tomasz Woźniczka 

24 września młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Górze uczestniczyła w projekcji filmu „Piłsudski”. 

Postać marszałka Józefa Piłsudskiego znana jest każdemu Polakowi. Spośród osób, które ukształtowały nasze 

myślenie o odzyskaniu niepodległości, z pewnością zajmuje pierwsze miejsce.  Film w reż. Michała Rosy z 

Borysem Szycem w roli głównej prezentuje naszego bohatera narodowego z innej nieco perspektywy. Film 

pokazał postać wielkiego marszałka jako człowieka z „krwi i kości” bez zbędnej pompatyczności i nadmuchanej 

wielkości. „ Na taki wizerunek słynnego naczelnika w swoim najnowszym i najgłośniejszym dotąd filmie 

zdecydował się Michał Rosa. Odbiegająca od podręcznikowych notek biografia Józefa Piłsudskiego, pomimo że 

długimi fragmentami potrafi wprost zanudzić, strąca znad głowy marszałka nimb świętości, dzięki czemu 

pozwala widzowi przez półtorej godziny obcować z człowiekiem, a nie posągiem” - czytamy w jednej z recenzji 

filmu „Piłsudski”. 

Młodzież z LO w Górze bardzo pozytywnie odebrała najnowszą produkcję historyczną polskiej kinematografii. 

Część uczniów podkreśliła, że film zainspirował ich do jeszcze większego poznania losów naszego Wielkiego 

Polaka. 

  

Galeria 

 

Europejski Tydzień Kodowania (#CodeWeek2019) 
26.09.2019 

Code Week to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie 
państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń 
związanych z programowaniem. 
  
Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą 
rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. 
Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące 
potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i 
logicznego myślenia. W tym roku Code Week odbył się już po raz szósty! 
To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową, czy 
robotyką. Idea jest prosta – każdy, kto chce się włączyć, może zorganizować własne wydarzenie i 
zgłosić je tutaj: events.codeweek.eu. 
Kilka prostych kroków i Twoje wydarzenie znajdzie się na mapie, czyli zostanie wliczone do 
europejskiego rankingu. 
Kto może zorganizować takie wydarzenie? Każdy! Ty, Twoi znajomi, nauczyciele, 
samorządowcy, pasjonaci komputerów i książkowe mole, wielbiciele nowych technologii i ci, 
którzy są z nimi na bakier. Wszyscy. Jak ma wyglądać takie wydarzenie? Niezależnie od poziomu 
zaawansowania organizatora zasada jest jedna: spotykamy się, aby bawić się programowaniem. 
Jako wydarzenie możesz zgłosić lekcje informatyki, warsztaty z robotami, spotkanie ze 
znajomymi, podczas którego będziesz rozwiązywał zagadki logiczne z przyjaciółmi czy 

https://photos.app.goo.gl/ZfCTduakAXFaxC4s5
https://photos.app.goo.gl/LSAghGRgEuTD7zgS8
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dyskutował o nowych technologiach. Tu liczy się zapał i dobre chęci. Następna okazja do 
zaangażowania się w inicjatywę już jesienią tego roku! 
  
Przydatne linki: 

• Szczegóły na stronie 
• Spot promujący CodeWeek 2019, który przygotowaliśmy specjalnie na tę okazję 
• Facebook 

 

List Ministra Edukacji Narodowej w rocznicę powstania Szarych 

Szeregów 
27.09.2019 

Warszawa, 27 września 2019 r. 

  

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, 

Drodzy Uczniowie, 

  

27 września to Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Data święta została wybrana nieprzypadkowo. 27 

września 1939 r., w obliczu kapitulacji stolicy, powstała pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa 

– Służba Zwycięstwu Polski,  która dała początek Polskiemu Państwu Podziemnemu. Był to fenomen na skalę 

światową, który nigdy i nigdzie nie miał odpowiednika. Struktury Polskiego Państwa Podziemnego obejmowały 

nie tylko pion wojskowy, ale również oświatę, kulturę czy wymiar sprawiedliwości. 

  

Również 80 lat temu, 27 września 1939 roku, swoją działalność zainicjowały Szare Szeregi. Była to 

najliczniejsza młodzieżowa organizacja konspiracyjna, odwołująca się do tradycji harcerskich II 

Rzeczpospolitej. Harcerze i harcerki zgrupowani w „Szarych Szeregach” w różnoraki sposób i w różnorodnej 

formie stawiali opór okupantowi. Z przedwojennych organizacji harcerskich pochodzili najdzielniejsi żołnierze 

Armii Krajowej. Ich heroizm i niezwykłą odwagę sportretował Aleksander Kamiński w Kamieniach na szaniec, 

przedstawiając bohaterskie czyny „Alka”, „Rudego” czy „Zośki”. Warto pamiętać, że wielu harcerzy w służbie 

Polsce złożyło najwyższą ofiarę, inni przez wiele lat po wojnie zmagali się z represjami komunistycznej władzy.  

  

Spadkobiercami i kontynuatorami zarówno etosu harcerskiego, jak również tradycji patriotycznych są 

organizacje oraz stowarzyszenia harcerskie działające obecnie w naszym kraju. W istotny sposób wspierają one 

rozwój i wychowanie młodego człowieka. Harcerstwo uczy wierności wartościom i ideałom, a takżegotowości 

dosłużenia Ojczyźnie. Pomaga kształtować postawy obywatelskie 

i prospołeczne. Bycie członkiem organizacji harcerskiej uczy solidarności, współpracy oraz odpowiedzialności 

za drugą osobę. 

  

Przypominając o wartościach i ideałach, jakie wiążą się ze służbą harcerstwie, chciałabym zwrócić Państwa 

uwagę na działalność tych organizacji i stowarzyszeń. Jestem przekonany, że harcerstwo pomoże uczniom w 

lepszym przygotowaniu 

do dorosłości i realizowaniuwłasnych marzenia. Dlatego zachęcam Państwa 

do wspierania lokalnych organizacji harcerskich, a także – na ile będzie to możliwe – do włączania się w 

budowanie ich struktur.  

  

Głęboko wierzę, że w zastępach harcerskich jest wielu młodych ludzi, którzy w przyszłości będą służyć Polsce i 

budować pomyślność naszego kraju. 

  

Czuwaj! 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami 

  

Dariusz Piontkowski 

Minister Edukacji Narodowej 

 

 

http://koduj.gov.pl/
http://koduj.gov.pl/spot_cw/
https://www.facebook.com/CodeWeekPL/
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O zwierzętach łownych słów kilka 
01.10.2019 
| 
Irena Dziamarska 

Dnia 30 września uczniowie klasy IIC i IB4 Liceum Ogólnokształcącego w Górze wraz w wychowawcami panią 

Ireną Dziamarską i panem Mariuszem Dziewicem uczestniczyli w spotkaniu w Głobicach z dwoma myśliwymi - 

panem Jarosławem Lorkiem i panem Danielem Chochowskim. Obydwaj prelegenci w bardzo ciekawy sposób 

przedstawili zachowania i zwyczaje zwierząt łownych. Ponadto opowiedzieli również o zwyczajach i gwarze 

myśliwskiej, która posługują się podczas polowań. Po zakończonym spotkaniu uczniowie udali się do Lublina, 

aby miło spędzić czas w trakcie spotkania integracyjnego. 

  

Galeria 

 

Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną do… teatru i Muzeum 

Pana Tadeuszu we Wrocławiu. 
02.10.2019 

1 października 2019 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Górze wraz z nauczycielami: Alicją Sajdak, 

Wojciechem Janickim, Benedyktem Strygankiem i  Maciejem Kostykiem uczestniczyli w wyjeździe do Teatru 

Polskiego oraz Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania  sceny im. 

Jerzego Grzegorzewskiego. Fascynująca podróż po magicznym i pełnym tajemnic świecie skrytym za kulisami 

pozwoliła zobaczyć zaplecze techniczne sceny, zajrzeć do garderób i  pracowni, zapoznać się z pracą osób, które 

na co dzień pozostają niewidoczne dla publiczności, zgubić się na chwilkę w pełnych teatralnych duchów 

zakamarkach. Drugą odsłoną  jesiennej  wizyty w stolicy Dolnego Śląska był pobyt w Muzeum Pana Tadeusza, 

które  otwarto dla turystów w kwietniu 2016 roku. To wyjątkowe  miejsce,  w którym splata się historia i 

współczesność. Zasadniczą część muzeum zajmuje stała wystawa opowiadająca o historii i interpretacji słynnego 

dzieła „Pan Tadeusz”. Misją placówki jest ukazanie rangi dzieła narodowego Wieszcza  w zmieniającej się 

rzeczywistości historycznej i kulturalnej Europy na przestrzeni ostatnich dwustu lat, a także ukazanie epopei 

jako tekstu kształtującego nowoczesne myślenie o tradycji i tożsamości kulturowej. Dzięki najnowocześniejszej 

technologii, przyjaznej zarówno dla młodego, jak i starszego pokolenia, 

w sposób przystępny i wieloaspektowy obiekt prezentuje żywe dziedzictwo romantyzmu. Na tysiącu pięciuset 

metrach kwadratowych powierzchni wystawienniczej, w osiemnastu salach zgromadzonych zostało siedemset 

eksponatów, zainstalowano ponad sto gier, instalacji i prezentacji multimedialnych. Muzeum otwiera się na 

publiczność również dzięki wystawom czasowym oraz bogatej ofercie kulturalnej w postaci spotkań autorskich i 

warsztatów edukacyjnych. Najbardziej okazałym eksponatem wystawy stałej jest rękopis „Pana Tadeusza” - 

najcenniejszy wolumin Ossolineum i jeden z najwartościowszych zabytków polskiej kultury. 

Punktem kulminacyjnym był udział młodzieży w prelekcjach  dotyczących m.in.  narodowej epopei Wieszcza i 

tradycji szlacheckich romantyzmu. 

Wyjazd do Wrocławia był jedną z form działań edukacyjnych poodejmowanych w celu 

kultywowania  Mickiewiczowskich  Tradycji Patrona Szkoły. 

  

Galeria 

 

 

Interdyscyplinarne Warsztaty Naukowe 2019 
03.10.2019 
| 
Agata Figiel 

Interdyscyplinarne Warsztaty Naukowe 2019 pod patronatem 

Uniwersytetu Wrocławskiego Campus Domasławice, 26-27 
września 2019 
  

https://photos.app.goo.gl/zWC4YJwEvaqBLS5o8
https://photos.app.goo.gl/5gFD1iEDQuc7J4Ug6
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W dniach 26–27 września 2019 r. w Campusie Domasławice położonym na skraju przepięknej o 
tej porze roku Doliny Baryczy, odbyły się Interdyscyplinarne Warsztaty Naukowe, nad którymi 
opiekę roztoczył Uniwersytet Wrocławski. Dzięki inicjatywie Dyrektora Kolegium 
Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr, prof. dra hab. Piotra Chruszczewskiego na 
warsztatach spotkali się uczniowie trzech szkół średnich Dolnego Śląska, z którymi Uniwersytet 
podpisał umowę o współpracy. Były to: Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w 
Górze, Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach oraz Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki w Sycowie, które było gospodarzem wydarzenia. 
W ciągu dwóch dni uczniowie mogli uczestniczyć w wykładach naukowców z Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Warsztaty otworzył prof. dr hab. Piotr Chruszczewski oraz prorektor Uniwersytetu 
Wrocławskiego, prof. dr hab. Rafał Wojciechowski z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. 
Następnie wykład pt. „Aminokwasy – Lego życia” wygłosił prof. dr hab. Robert Wieczorek z 
Wydziału Chemii UWr. Z kolei dr Łukasz Mścisławski, polski prezbiter katolicki,  filozof i fizyk, w 
swoim wykładzie połączył zagadnienia powstające na styku filozofii, matematyki i fizyki. 
Wieczorem, po wykładach, przy ognisku z kiełbaskami, licealiści mogli wymienić się wrażeniami z 
całego dnia. 
Drugiego dnia z uczniami spotkał się mgr Zbigniew Stańczyk, były pracownik Instytutu Hoovera, 
Stanford University, USA, który opowiedział uczniom o historii i funkcjonowaniu Uniwersytetu 
Stanforda, o swojej pracy jako kustosz the Hoover Institution and Library on War, Revolution and 
Peace, a przede wszystkim utwierdził uczniów w  przekonaniu, że talent, kreatywność, 
osobowość, poparte ciężką pracą otwierają przed nimi świat, w tym najlepsze uniwersytety! 
Warsztaty zakończył wykład dr Marii Stasiuk z Wydziału Biotechnologii na temat procesów 
biochemicznych zachodzących w ludzkim mózgu. 
Warsztaty umożliwiły młodzieży na interdyscyplinarne, holistyczne spojrzenie na naukę, 
pogłębienie wiedzy oraz wzajemne poznanie się. Czekamy na następną edycję Warsztatów już 
za rok. 
A co o Interdyscyplinarnych Warsztatach Naukowych sądzą uczestnicy? 
Lena: Ciekawie wykłady i jeszcze ciekawsi wykładowcy, a przede wszystkim wartościowi 
i dojrzali, jak na swój młody wiek ludzie. 
Maja:  Interdyscyplinarny Obóz Naukowy to doskonała okazja do zgłębiania wiedzy w swoich 
sferach zainteresowań oraz szansa do poznania wartościowej młodzieży i wykładowców. 
Jakub: Było bardzo przyjemnie. Wiele ciekawych wykładów na różne tematy, świetna zabawa, 
udana integracja z resztą uczniów i do tego niezastąpieni nauczyciele. 
Aleksander: Spędziłem bardzo miły czas na warsztatach, nie tylko dowiedziałem się wielu 
ciekawych rzeczy i poszerzyłem swoje horyzonty, ale także poznałem wielu ciekawych ludzi. 
Opiekunami młodzieży w czasie warsztatów byli Agata Figiel z liceum w Górze, Agnieszka 
Szeliga z SLO w Żarach oraz Leszek Wojteczek z LO w Sycowie. 
tekst przygotowany przez gospodarzy Warsztatów: Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Sycowie. 
  
Autorzy zdjęć: prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski, Leszek Wojteczek, Agata Figiel. 
  
Galeria 

 

Walne zebranie NSZZ „Solidarność” 
07.10.2019 
| 
TW 

4 października w Liceum Ogólnokształcącym w Górze odbywa się XXXI Walne Zebranie Delegatów Regionu 

Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Wcześniej w intencji delegatów i wszystkich członków związku odbyła się 

msza w górowskim kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 

Delegatów zjazdu powitali: Starosta Górowski Kazimierz Bogucki, który do niedawna był członkiem zarządu 

regionu, Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz oraz dyrektor LO w Górze Magdalena Mielczarek. 

W trakcie obrad uczestnicy zjazdu jest wysłuchali m.in. sprawozdania przewodniczącego zarządu oraz 

dyskutowali nad strategią działania regionu Dolny Śląsk. 

  

https://photos.app.goo.gl/in14t5wEz3eSdnii8
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Fot. Gmina Góra 
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Ruszyła bezpłatna całodobowa infolinia dla dzieci i młodzieży 

800080222 - informacja MEN 
09.10.2019 

Dolnośląski Kurator Oświaty oznajmia, że w dniu 1 października 2019 r. 

ruszyła całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i 

pedagogów  - 800 080 222 
 

Wizyta Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy 
09.10.2019 
| 
TW 

8 października br. w hali sportowej „Arkadia” odbyło się spotkanie Prezydenta R.P. Andrzeja Dudy z 

mieszkańcami powiatu górowskiego. Pan Prezydent został zaproszony przez Starostę Górowskiego Pana 

Kazimierza Boguckiego. Uroczystego powitania Głowy Państwa dokonał gospodarz spotkania Starosta 

Górowski Pan Kazimierz Bogucki. Następnie Prezydent R.P. wygłosił dla mieszkańców powiatu o 

kilkunastominutowe przemówienie , a następnie rozmawiał z mieszkańcami i wykonywał szereg pamiątkowych 

zdjęć. W spotkaniu wzięli udział  Burmistrz Góry Pani Irena Krzyszkiewicz, Burmistrz Wąsosza Pan Paweł 

Niedźwiedź, Wójt Jemielna Pani Anita Sierpowska i Wójt Niechlowa Pan Michał Frąckowiak. 

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z mieszkańcami powiatu prowadził Maciej Kostyk, nauczyciel języka 

polskiego z LO w Górze. Wśród licznych pocztów sztandarowych obecny był poczet Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze w składzie: Wojciech Janicki, Edyta Bretsznajder i Dorota Giezek 

Była to wielkie wydarzenie w dziejach naszej lokalnej społeczności. Pierwszy raz w historii urzędujący 

prezydent złożył oficjalną wizytę na ziemi górowskiej. 

  

Fot. Powiat Góra 

  

Filmiki z wizyty Prezydenta R.P. dostępne są na naszej stronie: FILMIKI 
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Nagrody w Konkursie  #OSEWyzwanie rozdane 
10.10.2019 

9. października w Wałbrzychu odbyło się rozdanie nagród w Konkursie  #OSEWyzwanie. Wśród 1606 

nagrodzonych szkół z całej Polski znalazło się Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze. 

  

Nagrodą są mobilne pracowni multimedialne, dzięki którym szkoły będą mogły prowadzić cyfrowe lekcje, a 

uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych.Udział w konkursie mogły wziąć szkoły z 

miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Kolejne warunki, które należało spełnić to zgłoszenie się 

szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła mogła przysłać przygotowaną 

specjalnie na nasz konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Szansę na wygraną zwiększała również 

deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek. 

  

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu w górowskim liceum był pan Grzegorz Goździewicz. Liceum 

Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze spełniło wszystkie wymogi regulaminowe uzyskując trzeci 

wynik w województwie. Bardzo wysoko została oceniona praca plastyczna wykonana przez Stanisława 

Mielczarka z kl. IIIa – matematyczno-informatycznej. W wałbrzyskiej uroczystości z udziałem wiceszefa 

http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/9109ba3c-1833-4292-986d-2b3be3298fd2?metaSiteId=9ee51c39-a395-4219-9e19-13f0dc9b26d4&editorSessionId=92348480-cd98-4d5f-9c32-86965a940087&isEdited=true&referralInfo=dashboard&lang=pl#!filmiki/c10lx
https://photos.app.goo.gl/4qCSCBDA9PM36ScP7
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Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Kamila Krzysztofa Zielińskiego, ministra Michała Dworczyka 

oraz przedstawicieli firmy NASK uczestniczył architekt tego sukcesu pan Grzegorz Goździewicz wraz z 

wicedyrektorem szkoły Mirosławem Wesołowskim. Nauczyciel górowskiego liceum jest człowiekiem z 

ogromną pasją, głową pełną pomysłów i snuje już kolejne plany służące doskonaleniu edukacji. 

  

Galeria 

  

 

 

Konkurs Naukowy E(x)plory 
10.10.2019 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół 

1 października 2019 r. ruszył nabór projektów do kolejnej edycji Konkursu Naukowego E(x)plory. Poniżej 

informacja organizatora. Z poważaniem  

Małgorzata Henglewska 

Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

Już po raz IX zapraszamy młodych naukowców, wynalazców i innowatorów do podzielenia się swoimi 

nowatorskimi pomysłami z naszymi ekspertami. Najlepsze prace mogą liczyć na nagrody w postaci stypendiów 

naukowych (główne nagrody to stypendia w wysokości 10 000, 7 000, 5 000 złotych), wyjazdów 

międzynarodowych oraz wielu nagród rzeczowych. Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2020 

na www.explory.pl 

Główną ideą E(x)plory jest wspieranie zdolnych, młodych naukowców w realizacji innowacyjnych projektów 

naukowych, a także docieranie do szerokiego grona odbiorców, promowanie kultury naukowej i wzbudzanie 

naukowej ciekawości świata. Przełamujemy stereotyp że nauka jest nudna, popularyzujemy innowacyjne 

badania, rozwijamy potencjał i pomysły młodych ludzi, tworzących nowoczesne technologie. 

E(x)plory to niezwykły konkurs naukowy dla młodzieży w wieku 13-20 lat, do którego można zgłaszać pomysły 

z różnych dziedzin naukowych. Udział w konkursie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy na 

stronie www.explory.pl zostanie uruchomiony 1 października i będzie aktywny do 31 stycznia 2020 roku. 

E(x)plory to możliwość zdobycia nagród finansowych dla laureatów, nagród rzeczowych dla nauczycieli i 

bonów edukacyjnych dla szkół. Najlepsi młodzi naukowcy będą reprezentowali Polskę na najbardziej 

prestiżowych zagranicznych konkursach naukowych dla młodzieży, między innymi w USA i Rumunii. 

Wszelkie potrzebne szczegóły dotyczące konkursu, nagród i procedury zgłoszeniowej znaleźć można na naszej 

stronie www.explory.pl w zakładce „Konkurs”. 

Główne założenia w przystępnej formie prezentowane są w krótkiej animacji dostępnej na portalu 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bqFeA5fOQsQ 

Bardzo zależy nam na tym, żeby informacja o konkursie dotarła do jak największego grona osób, 

dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji o naszej inicjatywie na Państwa 

stronie internetowej. 

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać nieodpłatne drukowane materiały w postaci plakatów i ulotek informacyjnych 

dotyczących Konkursu Naukowego E(x)plory bardzo prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na 

adres d.braziewicz@fzt.org.pl z następującymi informacjami: ilość plakatów, ilość ulotek, adres pocztowy, na 

który mamy przesłać materiały. 

Jeśli byliby Państwo zainteresowani zorganizowaniem spotkania informacyjnego dla młodzieży lub nauczycieli 

dotyczących możliwości uczestnictwa w programie E(x)plory (konkurs naukowy, staże badawczo-rozwojowe) w 

swojej placówce – także prosimy o kontakt mailowy. Z chęcią udostępnimy Państwu materiały ułatwiające 

organizację takiego spotkania lub przyjedziemy je przeprowadzić. Jeśli są państwo zainteresowani zaproszeniem 

nas do siebie – bardzo prosimy o kontakt w tej sprawie (adres d.braziewicz@fzt.org.pl)  do 30 października. W 

razie pytań czy wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

Dorota Braziewicz, Koordynator Konkursu Naukowego E(x)plory 

d.braziewicz@fzt.org.pl 

728 804 557 

  

  

Link do strony konkursu 

https://photos.app.goo.gl/XergfqSXbLCjXGej7
https://photos.app.goo.gl/XergfqSXbLCjXGej7
https://photos.app.goo.gl/XergfqSXbLCjXGej7
http://www.explory.pl/informacje-o-konkursie,110
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Święto Edukacji Narodowej 
11.10.2019 
| 
Tomasz Woźniczka 

  

„Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala 

nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, 

nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje”. 

Prof. J.Legowicz 

  

11 października w auli naszego liceum odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Okolicznościowe przemówienie do uczniów i nauczycieli wygłosiła dyrektor szkoły pani Magdalena 

Mielczarek. 

Dzień Edukacji Narodowej, przypadający na 14 października, stanowi doskonały moment na 

wspólną celebrację i chwilę edukacyjnej zadumy dla wszystkich osób, które związane są z 

systemem edukacji. W pracy nauczyciela najważniejszą wartością powinno być dobro dziecka, 

odpowiedzialność za jego rozwój i przygotowanie do podejmowania decyzji oraz znajdowania 

sensu życia. Zawód nauczyciela wymaga wyjątkowych predyspozycji osobowościowych i 

wysokich kompetencji. To trudna i wymagająca praca, ale przynosząca też dużo satysfakcji opartej 

na sukcesach swoich wychowanków.Święto edukacji to nie tylko święto nauczycieli, ale także 

wszystkich pracowników oświaty oraz uczniów, uczennic i ich rodziców czy opiekunów prawnych. 

W tym roku przeżywanie tego święta w licealnej auli objęło wręczenie nagród wybranym osobom z 

kadry pedagogicznej oraz administracji i obsługi, którzy osiągnęli szczególne efekty w pracy 

dydaktycznej,wychowawczej i opiekuńczej oraz zawodowej. 

Dyrektor liceum przekazała również życzenia dla nauczycieli pracowników szkoły od Burmistrza 

Góry pani Ireny Krzyszkiewicz.  

W drugiej części uroczystości zaprezentowany został program artystyczny wykonany przez 

uczniów klasy II b i d z towarzyszeniem uczniów klas I. Słowem, piosenką i występem 

instrumentalnym uczniowie podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za ich wielki trud i 

poświęcenie w wychowanie kolejnych pokoleń młodzieży. 

  

Nagrody Starosty Górowskiego otrzymały dwie nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego w Górze - 

Dorota Giezek i Ewelina Waląg. Uroczystego wręczenia nagród dokonał Starosta Górowski pan 

Kazimierz Bogucki w trakcie powiatowo-gminnej uroczystości  Święta Edukacji Narodowej w Domu 

Kultury w Górze. 

 

Fot. Oliwia Biernacka 
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Młodzi głosują 
15.10.2019 
| 
Tomasz Woźniczka 

10 października br. młodzież Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w akcji „Młodzi głosują”. 

Organizatorem przedsięwzięcia propagującego uczestnictwo w wyborach jest Centrum Edukacji 

Obywatelskiej. 

Celem akcji „Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym 

zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez dostarczenie młodym ludziom informacji na temat 

procedur państwa demokratycznego i znaczenia wyborów, zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej 

frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych. Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, 

uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują - często po raz pierwszy - ważną 

aktywność obywatelską. W ramach akcji Młodzi głosują uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach w okresie poprzedzającym wybory działania edukacyjne na 

https://photos.app.goo.gl/6KCio3vWfvHJHJSW7
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temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych, jak również prowadzą lokalne 

projekty młodzieżowe zachęcające do uczestnictwa w wyborach, organizują w swojej szkole młodzieżowe 

wybory na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne. W tym celu za 

pośrednictwem CEO przygotowane są wzorowane na prawdziwych karty wyborcze, na których znajdują się 

nazwy komitetów wyborczych startujące w tegorocznych wyborach do Sejmu. W praktyce uczniowie oddają 

głos na jeden z wybranych przez siebie komitetów. 

Młodzieżowe wybory odbyły się w szkołach w całej w Polsce w ostatnim tygodniu przed wyborami 

powszechnymi w ramach programu edukacyjnego Młodzi głosują. W akcji wzięło udział ponad 900 szkół, do 

końca piątku 11 października, wyniki szkolnych wyborów przesłali uczniowie z 760 placówek. 

W Liceum Ogólnokształcącym w Górze koordynatorem tegorocznej akcji była pani Edyta Bretsznajder, 

nauczycielka języka angielskiego i opiekunka Samorządu Uczniowskiego. 

Następnego dnia poznaliśmy wyniki wyborów w skali całej szkoły. Komisja wyborcza złożona z członków 

samorządu dokonała podliczenia wszystkich oddanych głosów. Okazało się, że największym poparciem uczniów 

cieszyła się Lewica uzyskując 31% popracia, kolejne miejsca zjęli, Prawo i Sprawiedliwość 21%, Konfederacja 

20%, Koalicja Obywatelska 15%, Polskie Stronnictwo Ludowe 10% i Bezpartyjni samorządowcy 3%. 

Wyniki wyborów w górowskim ogólniaku tylko nieznacznie różnią się od wyborów młodzieżowych w całym 

kraju. Na podstawie opublikowanych 14 października przez CEO rezultatów wynika, że zwycięzcą wyborów 

zostało Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 25% głosów młodzieży, na kolejnych miejscach, zdobywając 

niewiele mniej głosów, uplasował się Sojusz Lewicy Demokratycznej - 23%, Koalicja Obywatelska - 22% oraz 

Konfederacja – 21%. a PSL 7%. 

  

Galeria 

  

 

Zawody strzeleckie 
17.10.2019 
| 
MD 

15 października 2019 r. na strzelnicy myśliwskiej z inicjatywy Ligi Obrony Kraju w Górze zorganizowane 

zostały zawody strzeleckie dla uczniów szkół podstawowych i średnich o Puchar Burmistrza Góry. 

  

Do zawodów przystąpiło aż 14 drużyn, a uczniowie rywalizowali w dwóch konkurencjach strzeleckich – 

drużynowo i indywidualnie. 

  

Zmaganiom młodych strzelców przyglądali się: Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Naczelnik Wydziału 

Oświaty, Kultury i Sportu Gminy Góra Izabela Baranowska, Prezes LOK Bogdan Potoczny oraz Prezes Koła 

Łowieckiego Bór Jerzy Maćkowski. 

  

W rywalizacji wzięła udział drużyna Liceum Ogólnokształcącego w Górze w składzie: Zuzanna Jadach, Jakub 

Jarząb i Szymon Skibiński. Każdy z zawodników musiał oddać 13 strzałów, z czego 10 najlepszych było 

zaliczanych do ogólnej klasyfikacji. W stawce 14 zespołów zespół LO zajął wysokie 5 miejsce, a 

indywidualnie w kategorii dziewcząt najlepszy wynik uzyskała uczennica LO Zuzanna Jadach. 

Opiekunem licealistów był nauczyciel w-f pan Mariusz Dziewic. 

  

Fot. Gmina Góra 
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Akcja Jabłuszko 
18.10.2019 
| 
Wojciech Janicki 

23 października 2019 roku Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze będzie uczestnikiem 

akcji charytatywnej pod nazwą „ Jabłuszko”. Jej zasadniczym celem jest wspieranie niepełnosprawnych dzieci a 

zasady przeprowadzenia akcji są bardzo proste. Każda osoba, która wspomoże naszych wolontariuszy 

https://photos.app.goo.gl/zSKfYKgNw1sopzxx8
https://photos.app.goo.gl/zSKfYKgNw1sopzxx8
https://photos.app.goo.gl/zSKfYKgNw1sopzxx8
https://photos.app.goo.gl/xccHoqUG3vr4U9gD9
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symboliczna kwotą, otrzyma w zamian zdrowe, pyszne jabłko. Zebrana suma zostanie przekazana na dalsze 

leczenie bądź rehabilitację dla Adama, Bartka, Nadii, Emilii i Amelki. 

Liczymy na Wasze wsparcie! 

 

Dzień w fotelu starosty – konkurs dla uczniów szkół średnich 
18.10.2019 

Starosta Górowski Kazimierz Bogucki ogłasza konkurs skierowany do uczniów szkół średnich działających na 

terenie powiatu górowskiego. Nagroda będzie niecodzienna – dzień w fotelu starosty górowskiego. Nie 

zabraknie też atrakcyjnej nagrody rzeczowej. 

  

Co będzie czekało na zwycięzcę? Poza zapoznaniem się z codziennymi obowiązkami, które czekają na starostę i 

jego zastępcę jednodniowy młodzieżowy starosta weźmie udział  w spotkaniach. 

  

W planie dnia organizator przewidział: 

–        spotkanie z Zarządem Powiatu Górowskiego 

–        narada z naczelnikami wydziałów Starostwa Powiatowego w Górze 

–        wizyta w wybranej jednostce podlegającej Starostwu Powiatowemu. 

  

Starostwo proponuje także, aby zwycięzca konkursu tego dnia zaprosił swoich kolegów z klasy na spotkanie do 

gmachu urzędu powiatowego w ramach niecodziennej i praktycznej lekcji wiedzy o społeczeństwie. Oczywiście 

w towarzystwie nauczyciela WOS. Pracownicy starostwa chętnie przybliżą szczegóły załatwiania różnych 

spraw, które wychodzą w kompetencje powiatu.  

  

Do dyspozycji nowego starosty będzie gabinet z oknami wychodzącymi na wieżę ciśnień.  

  

- Tym konkursem chcemy pokazać młodzieży, że zmieniamy nasz urząd. Od początku, gdy objęliśmy tu władzę 

działamy z myślą, że to my jesteśmy dla petentów a nie oni dla nas – wyjaśnia wicestarosta górowski Grzegorz 

Kordiak. – Liczymy też, że młodzież podczas spotkania podzieli się z nami swoimi pomysłami i dzięki temu 

będziemy mogli wyjść jeszcze bardziej naprzeciw interesanta – dodaje.  

  

Co trzeba zrobić, aby wygrać? 

  

Uczeń szkoły średniej musi przygotować maszynopis składający o objętości od 1500 do 2000 znaków (ze 

spacjami), w którym opisze plusy życia w powiecie górowskim, a także wskaże co mogłoby zmienić się na 

lepsze. 

  

Praca musi zostać opatrzona imieniem i nazwiskiem ucznia, nazwą szkoły, nazwiskiem nauczyciela-opiekuna i 

telefonem kontaktowym. Prace konkursowe można przesyłać mailem na adres oswiata@powiatgora.pl do dnia 

15.11.2019 roku lub składać w sekretariacie starostwa.  

  

 

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę 
 
18.10.2019 

Wczoraj we Wrocławiu odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń zasłużonym pracownikom oświaty w naszym 

województwie. Miło nam poinformować, że Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymała pani Danuta 

Wrona, pracownica obsługi w naszej szkole. Pani Danuta odebrała to zaszczytne odznaczenie z rąk 

dolnośląskiego kuratora oświaty pana Romana Kowalczyka. Uroczystość odbyła się w Oratorium Marianum 

Wrocławskiego Uniwersytetu. Pani Danucie serdecznie gratulujemy. 

 

Absolwenci liceum na „szklanym ekranie” 
20.10.2019 
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Od kilku miesięcy możemy podziwiać, pochodzących z ziemi górowskiej – absolwentów Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze, występujących w telewizyjnych serialach i spektaklach. 

Zbigniew Waleryś, znany głównie z kreacji św. Pawła w filmie „Quo Vadis”, w ostatnim okresie zaprezentował 

się widzom w wielu znanych serialach m.in. „M jak miłość”, „Na dobre i na złe”, „Korona królów” czy „Rojst”. 

Aktor w przeszłości związany był z wieloma teatrami w Polsce m.in. w Legnicy, Wrocławiu,czy Poznaniu. 

Jednak największą popularność i najwięcej nagród przyniósł mu film Joanny i Krzysztofa Krauze „Papusza”, 

gdzie wcielił się w rolę Dionizego Wajsa. 

Natomiast Paulinę Korthals mogliśmy 21 października br. zobaczyć w popularnym serialu „O mnie się nie 

martw”. Zagrała Ewę Lebiodę, jedną z klientek kancelarii adwokackiej, w której pracuje większość głównych 

bohaterów serialu. Kilka miesięcy temu Telewizja Polska zaprezentowała spektakl „Pchła szachrajka” w reż. 

Anny Seniuk, w którym Paulina zagrała jedną z głównych ról. 

Paulina Korthals od 2013 roku jest aktorką Teatru Narodowego w Warszawie zespołu trafiła zaraz po 

ukończeniu warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. W trakcie nauki w liceum 

wystąpiła w wielu spektaklach w szkolnym teatrze „Adamus”, a także otrzymała wiele nagród za występy w 

konkursach recytatorskich na terenie całego kraju.  

Fot. TVP 

  

Galeria 

 

Centrum Mistrzostwa Informatycznego 
21.10.2019 

Dyrektor szkoły Magdalena Mielczarek w dniu dzisiejszym podpisała umowę współpracy z Politechniką Łódzką 

w ramach realizacji projektu w Liceum Ogólnokształcącym  im. A. Mickiewicza w Górze pod nazwą Centrum 

Mistrzostwa Informatycznego. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne 

rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, 

pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych, 

prowadzonych przez nauczyciela informatyki pana Grzegorza Goździewicza. 

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na 

kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki 

realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i 

programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne 

do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. Centrum 

Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym 

możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację 

środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych. 

  

Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej Góra – Herzberg 
21.10.2019 

W dniach 21. - 27.10.2019 r. w Górze gościć będą uczniowie z zaprzyjaźnionego niemieckiego miasta 

Herzberg am Harz. Wizyta niemieckiej młodzieży odbywać się będzie w ramach współpracy pomiędzy 

Liceum Ogólnokształcącym w Górze a Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium z Herzberga. Wymiana ta ma już 

swoją wieloletnią tradycję, a obecnie jej koordynatorem jest Izabela Kucharska, nauczycielka języka 

niemieckiego. 

  

  

Program wymiany 

  

Program wizyty młodzieży niemieckiej jest niezwykle interesujący i przedstawia się następująco: 

https://photos.app.goo.gl/85M3hQarVyhkNAjGA
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Poniedziałek 21.10.2019 

Przyjazd gości ok. godziny 18.00 do Leszna. Spotkanie na stacji PKP; powitanie i odebranie gości przez 

gospodarzy; transfer do Góry. 

Godz.19.00 – oficjalna kolacja powitalna w restauracji „Pod starym Kinem” ? 

Godz.21.00 – spacer pod hasłem „Góra by night” 

Godz.22.00 – powrót do domu 

  

  

Wtorek 22.10.2019 

Godz.9.45 – spotkanie przed szkołą; przejście do siedziby władz miasta 

Godz.10.00 – spotkanie z władzami 

Godz.11.30 - 12.00 – powrót do szkoły 

Godz.12.00 – 12.45 – śniadanie w szkole 

Godz.13.00 – spotkanie przed szkołą z p.A.G.Trojankiem i wspólne zwiedzanie miasta (Kościół św.Katarzyny, 

Kościół Bożego Ciała, Wieża Głogowska) 

Godz.16.00 – powrót do domu, czas z rodziną 

  

  

Środa 23.10.2019 

Godz.10.00 – 11.00 – warsztaty artystyczne 

Godz.11.00 – 12.00 – śniadanie w szkole 

Godz.12.00 – podchody na terenie szkoły 

14.00 – obiad (pizza w szkole) 

16.00 – 18.00 – kręgle / basen 

  

Czwartek 24.10.2019 

Godz.9.00 – warsztaty w szkole (chemia, biologia, fizyka) 

Godz.11.30 – śniadanie w szkole 

12.15 – 14.00 – lekcja informatyki (p.Beata Działo) 

Po 14.00 – czas z rodziną 

  

  

Piątek 25.10.2019 

Godz.9.00 - Escape Room (p.Ewelina Waląg) 

(w trakcie śniadanie w szkole) 

14-15.00 powrót do domu, czas w rodzinie 

  

  

WEEKEND 

Sobota 26.10.2019 

Godz.8.00- spotkanie przed szkołą, wyjazd do Wrocławia 

Ok. godz.10.00 – spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie miasta (ok.3h) 

Godz.13.00 – przejście do galerii, obiad (ok.3h) 

Godz.16.00 – park trampolin 

Godz.18.30 – Pizzeria (na rynku) 

Powrót do hotelu. 

  

  

Niedziela 27.10.2019 

Godz. 9.00 – śniadanie w hostelu 

Godz.11.00 – przejazd kolejką linową „Polinka” 

12.00 – Arena Kombat/ Zona 71 /(2h) 

Godz.15.00 – powrót do Góry 

17 – 18.00 Obiadoklacja – restauracja „Magnolia”. 

 

Wizyta u władz gminnych i powiatowych 
22.10.2019 
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22 października uczniowie oraz ich opiekunowie uczestniczący w wymianie polsko-niemieckiej Góra-

Herzberg gościli u władz gminnych i powiatowych. 

W Urzędzie Miasta i Gminy młodzież z zaprzyjaźnionego niemieckiego miasta Herzberg Am Harz oraz 

uczniowie górowskiego liceum spotkali się z Burmistrzem Góry panią Ireną Krzyszkiewicz. .W trakcie 

spotkania pani Burmistrz wszystkim przybyłym gościom i ich opiekunom życzyła przyjemnego pobytu na Ziemi 

Górowskiej oraz miłych wspomnień,. Natomiast górowskim licealistom nawiązywania nowych ciekawych 

znajomości. Wręczone zostały też młodzieży upominki tematycznie związane z ziemią górowską. 

Następne spotkanie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwie Powiatowym w Górze. Z gośćmi z Niemiec i 

uczniami z Góry spotkali się Starosta Górowski pan Kazimierz Bogucki i Wicestarosta pan Grzegorz Kordiak. 

W trakcie spotkania Starosta Górowski przedstawił przybyłym strukturę samorządu powiatowego.oraz zadania i 

obowiązki powiatu. Na zakończenie swojego wystąpienia Starosta serdecznie podziękował dyrekcji i 

nauczycielom Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze oraz przybyłym pedagogom ze 

szkoły z Herzbergu. Wręczył również okolicznościowe upominki. 

W obu spotkaniach z z uczniami z Góry i Herzberga i ich opiekunami wzięła udział dyrektor Liceum 

Ogólnokształcącego pani Magdalena Mielczarek oraz  koordynator wymiany. pani Izabela Kucharska. 

  

Fot. Arkadiusz Gortych, Irena Dziamarska 

  

Galeria 

 

Poznawali uroki miasta i zabawy w szkole 
24.10.2019 

Po spotkaniu z władzami powiatowymi i gminnymi, młodzież uczestnicząca w wymianie Góra-Herzberg, udała 

się na zwiedzanie miasta. Przewodnikiem po górowskich ulicach i placach był pan Grzegorz Aleksander 

Trojanek, miejscowy historyk i regionalista. Dzięki uprzejmości Burmistrza Góry pani Ireny Krzyszkiewicz i 

dyrektora Domu Kultury pana Arkadiusza Gustawa, uczniowie mogli odbyć wędrówkę po poszczególnych 

kondygnacjach Wieży Głogowskiej i podziwiać miasto z „lotu ptaka”. Poznali też kolejne interesujące miejsca 

górowskiej starówki m.in. zabytkową studnię. Poznali też zabytkowe budowle sakralne tj. kościół pw. św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej oraz Bożego Ciała, gdzie mogli podziwiać słynne Święte Schody. W tym miejscu 

słowa podziękowania za umożliwienie zwiedzenia wymienionych obiektów młodzież kieruje pod adresem ks 

dziekana Henryka Wachowiaka. 

Następnego dnia tj. 23 października na uczestników wymiany czekały kolejne atrakcje. Tym razem zajęcia dla 

młodzieży miały miejsce  na terenie szkoły. 

Na początku w auli odbyły się zajęcia artystyczne przygotowane przez panią Alicję Sajdak. Później, po krótkiej 

przerwie na posiłek, młodzież uczestniczyła w szeregu zajęć o charakterze integracyjno-jezykowym. Na 

zakończenie dnia uczniowie doskonale bawili się na kręgielni. 

Jutro na uczestników wymiany czekają kolejne atrakcje! 

  

Galeria 

 

Międzynarodowa lekcja informatyki 
24.10.2019 
| 
Beata Działo, Izabela Kucharska 

24 października odbyła się nietypowa lekcja informatyki.  Celem lekcji była wspólna praca młodzieży polsko - 

niemieckiej nad tekstem opisującym pobyt w Polsce w języku polskim, niemieckim lub angielskim. Lekcję 

przygotowały i przeprowadziły Panie: Beata Działo nauczycielka informatyki i Izabela Kucharska nauczycielka 

języka niemieckiego. 

  

Das Ziel der Stunde war die gemeinsame Arbeit der polnischen und der deutschen Schueler. Die Schueler haben 

die Texte in deutscher, polnischer und englischer Sprache bearbeitet. Die Texte beziehen sich auf das 

durchgefuehrte Programm. Der Unterricht wurde von der Informatiklehrerin Beata Działo vorbereitet. Bei der 

https://photos.app.goo.gl/bEUcrPVehFt5x5zw8
https://photos.app.goo.gl/qjtYPyvALf8PMgb58
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Durchfuehrung hat Frau Izabela Kucharska - Deutschlehrerin- geholfen. Anwesend waren die begleitenden 

Lehrer Frank Niederstrasser und Eva Petersen vom EMAG in Herzberg am Harz. 

  

Fotorelacja z lekcji  

  

Galeria 

 

Zajęcia, warsztaty i wiele innych atrakcji 
25.10.2019 
| 
TW 

Kolejne dni wymiany polsko-niemieckiej w Liceum Ogólnokształcącym w Górze również obfitowały w wiele 

atrakcji. 

W czwartek 24 października młodzież polska i niemiecka wspólnie uczestniczyła w szeregu zajęć 

dydaktycznych. W godzinach przedpołudniowych odbyły się lekcje z fizyki, chemii i biologii 

przeprowadzone przez panią Irenę Dziamarską i panią Dorotę Giezek. Po południu odbyła się 

międzynarodowa lekcja informatyki. 

Piątek 25 października również zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ uczniów czekają  znów ciekawe 

zajęcia. Wiele emocji wywołała wizyta w pracowni Filmoteki szkolnej, która tego dnia została zamieniona w 

pokój zagadek czyli „Escape room”. Jest to dość młoda, ale popularna wśród młodzieży dziedzina rozrywki. 

Zapewnia niezapomniane przeżycia i stanowi świetną formę spędzania czasu, ponieważ każdy pokój to inna 

historia osadzona w konkretnej kategorii, którą można dobrać do własnych preferencji. Tematyka scenariusza 

może mieć charakter przygodowy, kryminalny czy horror. Międzynarodowa wizyta w licealnym „Escape 

roomie” przyniosła uczniom sporą dawkę dobrej zabawy i była czymś wyjątkowym i niezapomnianym. 

Jutro uczestnicy wymiany opuszczają Górę i udają do Wrocławia, by poznać walory historyczne i współczesne 

atrakcje miasta. 

Życzymy wielu wrażeń! 

  

Fot. Izabela Kucharska, Irena Dziamarska 

  

Galeria 

 

Wymiana polsko-niemiecka w Pracowni Filmoteki Szkolnej 
26.10.2019 

Kolejny dzień projektowych działań realizowany był pod patronatem Pracowni Filmoteki Szkolnej. Uczniowie, 

uczennice biorący udział w wymianie, mogli zmierzyć się z zadaniami ukrytymi w specjalnie przygotowanej na 

ten dzień sali. Escape room objął śledztwo zmierzające do wykrycia autora zbrodni i to śledztwo prowadzone w 

dwóch językach. 

Po kryminalnej przygodzie młodzież została zaproszona na tematyczne warsztaty do auli naszej szkoły, gdzie w 

integracyjnej i autorefleksyjnej zabawie wyrażał się artystycznie. Wystarczy popatrzeć na zdjęcia :) Zapraszam 

do obejrzenia fotorelacji. 

  

Fotorelacja 

 

Stanowczo, łagodnie bez lęku – czyli?asertywnie 
31.10.2019 
| 
Alina Borzym 

http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/9109ba3c-1833-4292-986d-2b3be3298fd2?metaSiteId=9ee51c39-a395-4219-9e19-13f0dc9b26d4&editorSessionId=92348480-cd98-4d5f-9c32-86965a940087&isEdited=true&referralInfo=dashboard&lang=pl#!wymianafotorelacja/c1rrw
https://photos.app.goo.gl/CZmzHWrYLrDvSiTa9
https://photos.app.goo.gl/BRY78Nrc7MzKmmgPA
https://photos.app.goo.gl/HjqKdgcQLV2RtAhv5
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„Stanowczo, łagodnie bez lęku – czyli?…………….. asertywnie”. 

Jak być asertywnym? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć na warsztatach prowadzonych przez pedagoga 

szkolnego Alinę Borzym. Przekonali się o tym uczniowie i uczennice z klasy Ia3, Ib3 i Ic3 Liceum 

Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze. Mieli oni okazję doświadczyć na własnym przykładzie w jaki 

sposób asertywnie reagować na krytykę i atak, jak przyjmować uwagi pozytywne i negatywne, jak wyrażać 

gniew. Uczyli się również sztuki odmawiania. 

Młodzież doszła do wniosku, że asertywność jest o tyle wspaniałą cechą, że im większą wykazujesz się 

asertywnością, tym większym szacunkiem darzą cię inni. 

Dowiedzmy się, co sądzi o tym jeden z pionierów asertywności Herbert Fensterheim: 

„Asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą czy osobami. Zachowanie 

asertywne oznacza bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażenie wobec innej osoby swoich uczuć, postaw, 

opinii lub pragnień, w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie, prawa 

 i pragnienia drugiej osoby. Zachowanie asertywne różni się więc od zachowania agresywnego, oznacza bowiem 

korzystanie z osobistych praw bez naruszania praw innych osób. 

Zachowanie asertywne różni się też od zachowania uległego, zakłada bowiem działanie zgodne 

z własnym interesem oraz stanowczą obronę siebie i swoich praw – bez nieuzasadnionego niepokoju, łagodnie 

lecz stanowczo. 

Asertywność powiązana jest głęboko z poczuciem własnej godności i szacunkiem dla samego siebie. Jeżeli masz 

wątpliwości czy dane zachowanie jest asertywne, sprawdź, czy choć trochę zwiększa ono Twój szacunek do 

samego siebie. Jeżeli tak, jest to zachowanie asertywne. 

Asertywność nie jest wrodzona. Wynika z nauczenia się w różnych sytuacjach określonego  sposobu 

przeżywania i reagowania. 

Jeżeli człowiek kontaktując się z innymi nie zdecyduje się na samodzielne określenie swoich praw, inni – z 

konieczności – określą za niego jego rolę. A wówczas przestanie on być sobą. 
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Umowa Patronacka z Uniwersytetem Wrocławskim 
04.11.2019 
| 
Agata Figiel 

29 października 2019 roku, był dla Liceum Ogólnokształcącego w Górze wyjątkowo uroczystym dniem. Tego 

dnia, Jego Magnificencja, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego –  prof. dr hab. Adam Jezierski oraz Dyrektor 

Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych – prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski, podpisali z 

Panią Dyrektor, Magdaleną Mielczarek, Umowę Patronacką. Od tej chwili nasza szkoła rozpoczyna oficjalną 

współpracę z tą wyjątkową uczelnią. Koordynatorem działań jest Pani Agata Figiel, która aktywnie przyczyniła 

się do podpisania porozumienia podejmując szereg działań w tym kierunku. 

  

W ramach Patronatu Naukowego Uniwersytet Wrocławski zobowiązuje się do  prowadzenia dla uczniów naszej 

szkoły zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu w 

siedzibie szkoły, a w laboratoriach i salach wykładowych Uniwersytetu – zajęć laboratoryjnych i wykładów. 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni obejmą indywidualną opieką naukową uczniów liceum, którzy odnoszą 

sukcesy w olimpiadach przedmiotowych (tutoring naukowy). Szkoła ma również możliwość 

współorganizowania wraz z Uniwersytetem Wrocławskim, konferencji, wykładów, konkursów, obozów 

naukowych i imprez o charakterze popularno-naukowym i umożliwienia pracownikom Uniwersytetu udziału w 

obozach naukowych, konferencjach i odczytach. 

  

Celem suplementarnym realizacji Patronatu jest promowanie kształcenia akademickiego podnoszącego tym 

samym kapitał społeczny miasta. Mamy pewność, iż podjęte działania przyniosą owocne korzyści obu stronom – 

zarówno naszemu Liceum Ogólnokształcącemu jak i Uniwersytetowi Wrocławskiemu. 

Galeria 

 

Listopadowe warsztaty filmowe w Pracowni Filmoteki Szkolnej 
05.11.2019 
| 
Ewelina Waląg 

https://photos.app.goo.gl/tHXrczHeCN3Mt8UFA
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W poniedziałek 04 listopada od rana odbywały się u nas zajęcia pn. "Przekora! O (podwójnym) języku 

popkultury" prowadzone przez Wędrującego Filmoznawcę, dr Karola Jachymka, a zorganizowane przez liderkę 

Pracowni Filmoteki Szkolnej, dr Ewelinę Waląg.  

 

Zaproszona młodzież z klas drugich i trzecich LO im. Adama Mickiewicza oraz ZS im. Sylwestra Kaliskiego 

poszukiwała odpowiedzi na pytania: 

Na ile popkultura odgrywa wspólnototwórczą rolę? Czy może być przestrzenią budowania tożsamości? 

Pozytywnym narzędziem walki z szeroko pojętą władzą, systemami, czy zwykłą codziennością? Podczas zajęć 

zebrani rozmawiają o popkulturze i jej funkcji wentyla bezpieczeństwa, za pomocą którego zwykli ludzie mogą 

walczyć z dominacją grupy, wyśmiewaniem. Osoby uczestniczące zajmowały się podwójnymi sensami, kodami 

popkultury, satyrą, ironią, groteską zawartą zarówno w filmie, jak i w serialach, memach, czy na YouTubie. 

 

Podczas zajęć uczestnicy, uczestniczki pracowali_ły na filmach dostępnych w Filmotece Szkolnej: 

Lekcja 9 "Mówić nie wprost", 

Lekcja 15 "W krzywym zwierciadle", 

Lekcja 43 "Buntownicy, odmieńcy, outsiderzy", 

Lekcja 53 "Filmowe antyutopie". 

 

Zajęcia organizowane przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny. Przedsięwzięcie współfinansowane 

przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. 

  

Galeria 

  

 

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – eliminacje szkolne 
07.11.2019 
| 
TW 

  

6 listopada odbyły się eliminacje szkolne XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. 

W Liceum Ogólnokształcącym w Górze w tym roku do pierwszego etapu przystąpiło trzech uczniów: 

Patryk Czopek kl. IIa, Hubert Twardowski kl. IId i Dominik Matczuk kl. Ic3 

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz 

wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno 

sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Olimpiada 

skierowana jest do uczniów techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceów 

ogólnokształcących i należy do najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. W ubiegłym roku 

zgłosiło się blisko 10 tys. uczniów z 743 szkół. W tym roku konkurencja będzie również spora, należy jednak 

wierzyć, że licealistom uda się awansować do kolejnego etapu. 

Eliminacje szkolne w LO przygotował i przeprowadził pan Bogusław Sitnik, nauczyciel geografii i 

przedsiębiorczości. 

Warto wspomnieć, że trzy lata temu Maciej Skrzynecki, uczeń liceum, a obecnie student SGH w Warszawie, 

osiągnął wielki sukces uzyskując tytuł laureata szczebla centralnego Olimpiady. 
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Bezpieczne Bankowanie 
12.11.2019 

12.11.br na zaproszenie Pani Dyrektor Magdaleny Mielczarek uczniowie liceum mogli skorzystać z 

prelekcji przygotowanej  przez Dyrektora Banku Santander Pana Radosława Przybysza nt. Bezpiecznego 

Bankowania. 

Dyrektor poruszył kwestie jak zdobyć  wiedzę, z którą ochronisz swoje pieniądze w internecie. Analizował z 

młodzieżą  wiele nowych terminów. M.in. phishing  to   metoda polegająca na wysyłaniu fałszywych e-maili z 

załącznikami zawierającymi złośliwe oprogramowanie lub z linkami przekierowującymi na fałszywe strony 

internetowe. W ten sposób przestępcy chcą nakłonić Cię do ujawnienia Twoich danych, takich jak np. pesel, nr 

dowodu, adres, hasła, numery kart kredytowych i kont bankowych. 

Jak rozpoznać? Jeśli otrzymasz komunikaty z prośbą o ujawnienie danych osobowych, najczęściej za 

https://photos.app.goo.gl/5f1yB6KkZthYmGaQ7
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pośrednictwem poczty elektronicznej (np. podejrzane e-maile nadesłane z nieznanych adresów mailowych z 

linkami lub załącznikami wewnątrz wiadomości ), bądź stron internetowych (np. fałszywa strona logowania 

prosząca poza NIKiem i hasłem o inne dane) bądź czujny. 

Jak unikać zagrożenia? Nie ma lepszego sposobu na rozpoznanie, usuwanie i zapobieganie zagrożeniom typu 

phishing, niż zachowanie ostrożności oraz używanie antywirusa w swoim komputerze.Ponadto: 

• zwróć uwagę na adres e-mailowy, z którego otrzymujesz wiadomość. Zwykle e-maile phishingowe wysyłane 

są z adresów niemających nic wspólnego np. z firmą, której dany e-mail dotyczy, 

• nie otwieraj załączników oraz nie używaj linków z podejrzanych e-maili, 

• zwracaj uwagę na treść otrzymanego e-maila, zwykle e-maile phishingowe zawierają błędy, nieprawidłową 

składnię itp. 

• nie potwierdzaj transakcji, których Ty nie zlecałeś, 

• jeśli cokolwiek Cię zaniepokoi podczas procesu logowania lub podczas korzystania z bankowości 

elektronicznej przerwij rozpoczęty proces, skontaktuj się z bankiem oraz przeskanuj swój komputer.  

Fałszywe aplikacje mobilne 

Co to jest? Fałszywe aplikacje mobilne to aplikacje podszywające się pod prawdziwą aplikację bankową. 

Niestety coraz częściej można na nie trafić również na oficjalnej stronie sklepu Google Play. Podczas instalacji 

taka aplikacja bardzo często prosi nas o wiele uprawnień np. dostęp do SMS-ów lub Internetu, co ma na celu 

przejęcie jak największej kontroli nad urządzeniem. Dodatkowo po jej uruchomieniu przestępcy próbują 

pozyskać nasze poufne dane np. login i hasło czy też nr karty. 

Jak rozpoznać? Nasza aplikacja bankowa ma ponad 1 mln pobrań oraz blisko 100 tysięcy opinii użytkowników. 

Przy pobieraniu każdej aplikacji warto zatem zwrócić uwagę na liczbę pobrań przez innych użytkowników, jak 

również przejrzeć więcej niż kilka opinii innych osób. Bardzo często jest tak, że inni użytkownicy, którzy dali 

się wcześniej nabrać, ostrzegają przed tym pozostałych. 

Jak sobie radzić? Przy pobieraniu aplikacji ze sklepu pamiętaj o zachowaniu poniższych zasad bezpieczeństwa: 

• nie instaluj aplikacji z linków nadesłanych smsem, poprzez komunikatory czy też pocztę elektroniczną, 

• jeśli już zainstalujesz aplikację, przyjrzyj się wymaganym przez nią uprawnieniom, bądź szczególnie ostrożny 

wobec programów chcących pobierać pliki z nieznanych źródeł, 

• jeśli zaniepokoi Cię chociaż jeden szczegół, lepiej nie instaluj danej aplikacji, a jeśli ją już zainstalowałeś, jak 

najszybciej ją odinstaluj i niezwłocznie skontaktuj się z bankiem. 

Oszustwa internetowe 

Co to jest? Do najczęstszych oszustw internetowych należą oszustwa na aukcjach, sklepach mające na celu 

nakłonienie Cię do zakupienia i zapłacenia za coś, czego ostatecznie nie otrzymasz. 

Jak rozpoznać? Wiele oszustw internetowych może sprawiać wrażenie świetnych ofert.  Zachęceni dobrą ceną 

niestety z ufnością klikamy w przesłane nam smsem lub e-mailem linki do dokonania płatności. Przykładem 

może być płatność za przesyłkę kurierską w celu dostarczenia bezpłatnego towaru wystawionego np. na portalu 

OLX. Link bardzo często prowadzi do fałszywej strony operatora płatności np. Dotpay, gdzie nieświadomi 

niczego przelewamy swoje pieniądze, a towar ostatecznie do nas nie trafia.    

Jak sobie radzić? Dokonując zakupów przez Internet ważne, abyś zawsze zachował zdrowy rozsądek – super 

oferty zdarzają się bardzo rzadko. Jednocześnie: 

• zawsze rób zakupy na legalnych stronach sklepów internetowych, 

• unikaj zakupów internetowych będąc w kawiarenkach internetowych, bądź innych miejscach publicznych, 

• czytaj komentarze i opinie innych klientów sklepu, w którym chcesz dokonać zakupu, 

• nie wpłacaj żadnych zaliczek na poczet otrzymania towaru w późniejszym terminie, 

• jeśli dany towar jest o połowę tańszy niż w trzech innych sklepach internetowych, lepiej nie dokonuj zakupów 

w tym miejscu – takie okazje trafiają się bardzo rzadko, 

• zwróć uwagę, czy transakcje są realizowane przez znanego operatora płatności, a następnie czy zostałeś 

przekierowany na właściwą stronę banku. 

Galeria 

  

 

Trzy dni na filmowym festiwalu 
13.11.2019 
| 
Ewelina Waląg 

W tym roku Festiwal Filmoteki Szkolnej przeżywał swój jubileusz, bowiem minęło dziesięć lat, od kiedy 

program promujący edukację filmową został zaproponowany uczniom i uczennicom z polskich szkół. Na tak 

ważnym warszawskim wydarzeniu nie mogło zabraknąć naszej grupy reprezentowanej przez Hannę, Martynę i 

Kamila, tym bardziej że od wielu lat uczestniczymy w tej inicjatywie, a namacalnym efektem współpracy z 
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Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz z 

Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej jest liderski program i posiadanie Pracowni Filmoteki Szkolnej - 

jedynej na Dolnym Śląsku, a jednej z szesnastu w całym kraju. 

Tegoroczna edycja została zorganizowana wokół wielu interesujących wydarzeń zarezerwowanych dla ponad 

dwustu osób. Dzięki temu mogliśmy uczestniczyć m.in. w warsztatach integracyjnych,  spotkaniu w Kinie 

Iluzjon podsumowującym zeszłoroczne działania, seansie filmu "In touch" i rozmowie z reżyserem Pawłem 

Ziemilskim, kilkugodzinnych warsztatach tematycznych oscylujących między wiedzą aktorską, operatorską i 

krytyczno-filmową, a także sprawdzić swoje umiejętności obejmujące charakteryzację. Wszystkim propozycjom 

towarzyszyła bardzo twórcza atmosfera sprzyjająca wymianie myśli i dająca możliwość nawiązania 

interesujących kontaktów. 

Cieszy fakt, że na finałową galę została też zaproszona jedna z naszych absolwentek, Oliwia Morawiecka, 

znajdująca się w gronie osób, które przez wiele lat rozwijały się w filmotekowym programie i prężnie działały w 

Szkolnym Kole WONDERLab., a teraz same związały swój rozwój w filmowym lub filmoznawczym 

kierunkiem. I choć sprawy zawodowe zatrzymały Oliwię w Poznaniu, miło było usłyszeć o niej na warszawskim 

spotkaniu. 

10. Festiwal Filmoteki Szkolnej już za nami. Kończyliśmy go z pewnym niepokojem, bowiem okrągła rocznica 

niesie ze sobą możliwość zamknięcia działań. I choć w pewnej mierze do tego doszło, bowiem program 

realizowany będzie teraz bez współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, następna edycja planowana jest na 

czerwiec 2020 roku. Zatem jeszcze w tym samym roku szkolnym!!! 
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Dwadzieścia lat minęło, jak jeden... 
15.11.2019 
| 
Tomasz Woźniczka 

14 listopada br. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze odbyła 

się  jubileuszowa uroczystość z okazji 20-lecia Teatru „Adamus”. 

Honorowymi gośćmi jubileuszu byli: Dolnośląski Kurator Oświaty pan Roman Kowalczyk, Dyrektor Kolegium 

Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Piotr Chruszczewski, 

Starosta Górowski pan Kazimierz Bogucki, Wicestarosta Górowski pan Grzegorz Kordiak, Burmistrz Góry pani 

Irena Krzyszkiewicz, wieloletnia członkini jury Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Adamus” pani dr 

Anna Metera oraz pełnomocnik Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Soin pan Julian 

Kospiczewicz. Uroczystość uświetnili swoją obecnością również: Przewodniczący Rady Miejskiej Góry 

Arkadiusz Szuper, Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Ryszard Wawer, naczelnicy wydziałów 

starostwa powiatowego i gminy Góra, dyrektorzy placówek oświatowych i dyrektorzy i kierownicy jednostek 

organizacyjnych, prezesi i dyrektorzy zakładów pracy, przedsiębiorstw, prezesi stowarzyszeń, fundacji, 

towarzystw działających na terenie powiatu górowskiego, prezesi i przewodniczący Związków Zawodowych, 

górowscy artyści, byli i obecni aktorzy Teatru „Adamus” oraz nauczyciele, wychowawcy, emerytowani 

nauczyciele i pracownicy oświaty, młodzież liceum i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół, a także przedstawiciele 

lokalnych mediów. 

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektor Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze pani Magdalena Mielczarek. Odnosząc się do słów Mikołaja Gogola: „Teatr , to 

nie zabawa, lecz katedra, z której przekazuje się młodym ludziom lekcję żywego życia”, zaprezentowała 

zebranej w auli szkoły publiczności, krótką historię 20-letniej działalność Teatru „Adamus”. 

A wszystko zaczęło się w 1999 roku z inicjatywy nauczyciela języka polskiego pana Macieja Kostyka, 

założyciela zespołu i pomysłodawcy kilkudziesięciu autorskich widowisk. Były wśród nich opowieści ukazujące 

realia współczesnego świata oraz spektakle nawiązujące do Tradycji Mickiewiczowskich, zapoczątkowanych 

przez nauczycielkę języka polskiego i łaciny panią Janinę Wlaźlak. Teatr „Adamus” ma na swoim koncie ponad 

90 prestiżowych nagród w finałach prestiżowych konkursów literackich, recytatorskich, teatralnych i 

muzycznych na terenie całego kraju. Ponadto aktorzy „Adamusa” otrzymali też stypendia Fundacji Edukacji 

Międzynarodowej i Samorządu Województwa Dolnośląskiego przyznane przez Kapitułę Dolnośląskiej Rady 

Wspierania Uzdolnień. Mistrzowie „żywego słowa”, ponadto z powodzeniem występowali na deskach 

krakowskiego Teatru Groteska, Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatru Lalek we Wrocławiu czy 

francuskiego Colmar. Uczestniczyli r,ownież w Ogólnopolskich Zjazdach Szkół Mickiewiczowskich w 

Olsztynie i Ciechanowie. Niektóre występy były wielką nobilitacją, np. podczas dwukrotnego pobytu  w 

Parlamencie Europejskim w Strasburgu, telewizyjnej rejestracji programu o działalności koła teatralnego, 

warszawskich koncertów promujących Młode Talenty, Dolnośląskiego Festiwalu Teatralnego „Pan Tadeusz 
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Live”, Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego oraz Koncertów Galowych Międzynarodowego Konkursu 

Artystycznego w Turku. 

W przedsięwzięcia teatru wpisuje się 13. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, poświęconego 

twórczości Patrona Szkoły, który od 2001 roku odbywał się w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Warto 

w tym miejscu podkreślić, że w gronie wielu uczniów występujących w Teatrze „Adamus” był Kamil Król i 

Paulina Korthals, którzy ukończyli studia teatralne i dzisiaj z powodzeniem rozwijają swoją karierę aktorską. 

Wielką niespodzianką dla zgromadzonej w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze publiczności były 

życzenia przekazane „wirtualnie” przez nieobecnych na jubileuszu współpracującego z teatrem wybitnego 

aktora, jednocześnie absolwenta szkoły pana Zbigniewa Walerysia oraz Kamila Króla, Pauliny Korthals i 

Krzysztofa Ratnicyna, dziennikarza pieczołowicie dokumentującego wszystkie wydarzenia z życia teatru. 

Dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek słowami Narodowego Wieszcza Adama Mickiewicza „Ten jest 

największy między ludźmi, kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych” wyraziła swoją wdzięczność 

za wspieranie różnorodnych przedsięwzięć artystycznych , które przyczyniły się do wspólnego promowania 

szkoły pomysłodawcy i twórcy Teatru „Adamus” panu Maciejowi Kostykowi, Następnie złożyła uroczyste 

podziękowania Staroście Górowskiemu panu Kazimierzowi Boguckiemu i Burmistrz Góry pani Irenie 

Krzyszkiewicz za ogromną życzliwość i wspieranie  wszelkich przedsięwzięć Teatru „Adamus” i zadań szkoły. 

Podziękowała również panu Profesorowi oraz panu Kuratorowi za przybycie na dzisiejszą znamienitą 

uroczystość. 

W dalszej części uroczystości, okolicznościowe przemówienia wygłosili Dolnośląski Kurator Oświaty pan 

Roman Kowalczyk, Starosta Górowski pan Kazimierz Bogucki i Burmistrz Góry pani Irena Krzyszkiewicz. 

Natomiast pan Julian Kospiczewicz przekazał panu Maciejowi Kostykowi podziękowania w uznaniu zasług dla 

krzewienia Kultury Polskiej od posłanki na Sejm RP pani Agnieszki Soin. Gratulacje i życzenia z okazji 

Jubileuszu złożyli również przedstawiciele placówek oświatowych Gminy Góra. 

Na zakończenie części oficjalnej twórca „Adamusa” pan Maciej Kostyk podzielił się swoimi wspomnieniami, 

anegdotami i zapadającymi w pamięć wydarzeniami z całego 20-lecia występów aktorów z zespołu teatralnego. - 

„Adamus” to można powiedzieć drugie dziecko zrodzone w 1999 roku. Związałem  z nim  całe swoje zawodowe 

życie  podczas pracy w górowskim liceum. Inspiracją do powstania  zespołu było stworzenie widowiska z okazji 

Dnia Patrona […] Jestem głęboko przekonany o tym, że dzięki „Adamusowi” udało się zaszczepić w sercach 

młodych ludzi pasję do obcowania ze sztuką. Pozwólcie,  że dziś podzielę się  swoimi i 

uczniowskimi  refleksjami „zza kulis  teatru” - powiedział pan Maciej, po czym zaprezentował zdjęcia oraz 

anegdotyczne już dziś wydarzenia z życia teatru 

W kolejnej, jak że istotnej części uroczystości, zgromadzeni w auli szkoły widzowie, mogli uczestniczyć w 

pokazie najnowszego spektaklu Teatru „Adamus'” inspirowanego utworem Tadeusza Różewicza pt. „Odnaleźć 

samego siebie”, w którym poeta sugeruje, by młodzież nie zatracała swojego prawdziwego wnętrza. W 

poszczególnych scenach tego monumentalnego widowiska, wykonawcy skupiają się na ukazaniu życia 

człowieka we współczesnym świecie, zdominowanym przez kulturę masową. Reżyser widowiska wraz z 

aktorami stara się zachęcić do refleksji nad własnym życiem, wprowadzenia pozytywnych zmian pomimo tego, 

że nie zawsze droga do odzyskania własnej tożsamości może być łatwa. Młodzi ludzie nie powinni bać się ciszy 

lub samotności, ponieważ może być to cenna chwila do głębszej analizy własnego życia. W jednej ze scen, ku 

zaskoczeniu widzów, wystąpił reżyser spektaklu pan Maciej Kostyk. Na zakończenie spektaklu utwór Czesława 

Niemena „Dziwny jest ten świat” wykonała Agata Śliwińska, przy akompaniamencie Arkadiusza Gustawa. 

Wszyscy wykonawcy wraz z reżyserem zostali nagrodzeni wielką burzą oklasków i symboliczną różą za trud 

włożony w przygotowanie tego wielkiego i wspaniałego spektaklu. a wszyscy uczestnicy Jubileuszu zostali 

zaproszeni na słodką niespodziankę, bo jak pisał Adam Mickiewicz – „Niepodobna wieczerzy na później 

odkładać”. 

Uroczystości towarzyszyły okolicznościowe wystawy dokumentujące 20-lecie działalności Teatru „Adamus” 

przygotowane przez nauczycieli LO w Górze. Imponującą scenografię w auli szkoły wykonały Katarzyna 

Kaźmierczak i Lidia Łęgowa ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze oraz Magdalena Mielczarek, dyrektor LO w 

Górze. 

  

Fot. Oliwia Biernacka, Oliwia Kilarska, Tomasz Woźniczka 

  

 

Relacja filmowa z uroczystości - reporter Paweł Wróblewski 

  

„Adamus” na archiwalnych i współczesnych fotografiach 

  

Aktorskie pozdrowienia absolwentów szkoły 

  

Galeria 

https://www.youtube.com/watch?v=WULvwZDgmb8&feature=share&fbclid=IwAR1WxbDfhpA_brXoqDQyUFlzzAYz0UxtKK2VdVxgvoczvRIE1eGlziGRah8
https://gora.naszemiasto.pl/gora-zobaczcie-20-lat-teatru-adamus-na-archiwalnych-i/ga/c1-7427064/zd/48443076
http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/9109ba3c-1833-4292-986d-2b3be3298fd2?metaSiteId=9ee51c39-a395-4219-9e19-13f0dc9b26d4&editorSessionId=929c07bc-d446-4136-a22f-b06feb9fca43&isEdited=true&referralInfo=dashboard&lang=pl#!filmiki/c10lx
https://photos.app.goo.gl/x5RvtUjANXCTiKWd9
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Warsztaty naukowe dla liceów patronackich na Uniwersytecie 

Wrocławskim 
19.11.2019 

19 listopada 2019 r., w ramach prac Zespołu ds. Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej Uniwersytetu 
Wrocławskiego, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze wzięli 
udział w warsztatach naukowych. 
  
Pierwszy wykład, zatytułowany “Czy zdrowa dieta może zapobiegać chorobom cywilizacyjnym?”, 
odbył się na Wydziale Biotechnologii. Wygłosiła go dr Maria Stasiuk. Wykład ten poszerzył 
wiedzę uczniów na temat zdrowego odżywiania, norm żywieniowych oraz dostarczył wielu 
cennych wskazówek dotyczących skutków nieprzestrzegania omówionych zasad. Dr Stasiuk 
udzieliła także cennych rad dotyczących zrównoważonej diety tym, którzy po wykładzie mieli 
jeszcze wiele nurtujących ich pytań. 
Następny wykład odbył się w Instytucie Filologii Angielskiej –  wygłosiła go pani Olga Zygarowska 
– absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, biegła sądowa, weteranka 
wojenna wojny w Iraku, a także autorka książek kryminalnych. Dzięki opowieściom Pani Olgi, 
uczniowie mieli możliwość poznania spojrzenia na człowieka i jego zachowania z 
psychologicznego punktu widzenia. Psycholog opisywała również swoje doświadczenia z Misji 
PKW w Iraku w 2004 r. Uchyliła także rąbka tajemnicy dotyczącej procesu powstawania jej 
książek – Kryptonim Karp oraz Rufaro. 
Ostatni wykład – szósty już z cyklu – o retoryce, prowadzony przez prof. Bogusława Bednarka, 
wzbudził jak zawsze wielkie zaciekawienie wśród słuchaczy. Profesor przedstawił nie tylko atuty 
perswazyjnej wypowiedzi, ale również (jako dodatek na zakończenie) rozmaite rodzaje inwektyw 
w mowach wielkich oratorów. Zgromadzone audytorium z przyjemnością wsłuchiwało się w słowa 
profesora. Nie brakowało również dużej dozy humoru! Na koniec cyklu wykładów uczestnicy 
wpisali się do księgi pamiątkowej Pana Profesora. 
Klaudia: Wcześniej zdawało się nam, że mowa o retoryce może być jedynie długa i nudna. Na 
całe szczęście byliśmy w błędzie. Dzięki wykładowcy dowiedzieliśmy się, kiedy należy 
posługiwać się językiem potocznym, a kiedy oficjalnym, co wcale nie jest takie oczywiste jak 
mogłoby się komuś wydawać. Można być pewnym jednego: ten dzień zapamiętamy na długo! Kto 
wie, może to właśnie w tych salach będziemy siedzieć już za cztery lata. 
Nicole: Gdy zobaczyłam uniwersytet i jego wnętrze, zrozumiałam, jak ciężko trzeba pracować, by 
znaleźć się w tym miejscu. Na początku myślałam, że będą to typowe wykłady.  Gdy tylko się 
zaczęły – od razu zmieniłam zdanie. Dowiedziałam się wielu ciekawych i przydatnych informacji. 
Wykłady były prowadzone bardzo profesjonalnie, a przy tym naprawdę wciągające. Wiedziałam, 
że warto było jechać. Dziękuję każdemu z wykładowców za wspaniałe doświadczenia i wiedzę, 
jaką dzięki nim zdobyłam. Z wielką chęcią pojadę ponownie! 
Klaudia: Jadąc na wykłady, nigdy nie sądziłam, że okażą się one tak ciekawe! W nietuzinkowy 
sposób przedstawiono namwiele naukowych faktów i co ważne, mieliśmy możliwość 
porozmawiania z wykładowcami na fascynujące nas tematy. Poznałam wspaniałych 
wykładowców, którzy urzekli mnie swoją osobowością i sposobem, w jaki przekazywali nam 
wiedzę. 
Kacper: Wykłady były dla mnie wielką przygodą i okazały się bardzo wartościowe. Dowiedziałem 
się wielu ciekawych rzeczy z różnych dziedzin nauki i z pewnością wiedza ta inspiruje mnie do 
dalszego jej pogłębiania. W przyszłości, gdy tylko nadarzy się okazja skorzystania z możliwości 
bycia na tego typu wykładach, pojadę bez wahania! 
  
Galeria 
 

Próbna Matura z Operonem 
21.11.2019 
| 
Tomasz Woźniczka 

https://photos.app.goo.gl/4aTjc8SMKfqjEo3h6
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Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem to skuteczny, sprawdzony, kompletny zestaw kroków i narzędzi dla 

nauczyciela i ucznia, który ma na celu pomoc w przygotowaniach do matury. W tym roku przeprowadzona 

została dla wszystkich szkół deklarujących udział w programie w dniach 19-22 listopada 2019 roku. W maturze 

uczestniczy w niej coraz więcej uczniów klas trzecich szkół średnich i traktowana jest jako próba generalna 

przed właściwym egzaminem. Arkusze egzaminacyjne są opracowywane przez doświadczonych egzaminatorów, 

dzięki czemu umożliwiają rzetelne sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do właściwego egzaminu dojrzałości w 

maju przyszłego roku. Dodatkowo dla szkolnych komisji jest prawdziwym sprawdzianem procedur maturalnych, 

Podobnie jak w ubiegłych latach w Próbnej Maturze z Operonem wzięli uczniowie klasy trzeciej Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze.19 listopada o godz. 9 wszyscy uczniowie przystąpili od egzaminu z języka 

polskiego w części podstawowej, następnie, o godz. 14 część z nich zdawała egzamin na poziomie 

rozszerzonym. Następnego dnia przyszłoroczni maturzyści przystąpili do rozwiązywania testów z matematyki a 

trzeciego dnia uczniowie sprawdzili swoją wiedzę się z języka obcego – j. angielski i j. niemiecki. Ostatniego 

dnia czyli - piątek 24 listopada  odbył się egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego. Licealiści 

zdecydowali się na napisanie testów głównie z takich przedmiotów jak biologia, fizyka, geografia czy wiedza o 

społeczeństwie. W najbliższym czasie testy maturzystów zostaną sprawdzone przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów i omówione w trakcie zajęć lekcyjnych. 

  

Galeria 

 

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2019 r. 
21.11.2019 

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim 

przedłożeniu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem 

edukacyjnym ucznia. 

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać: 

• dla uczniów szkół podstawowych bezpośrednio w szkołach, 

• dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Liceum Ogólnokształcące w Górze i 

pozostałe szkoły) w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pokój nr 

5 w terminie do 13 grudnia 2019 roku. 

Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z przedłożonych faktur 

na zakupy związane z edukacją. 

Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 24 grudnia 2019 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta 

bankowego. 

  

O kulturze masowej i popularnej 
21.11.2019 
| 
koordynator: Agata Figiel) 

Kim jest odbiorca ubezwłasnowolniony? 

21 listopada mieliśmy zaszczyt gościć prof. dr. hab. Piotra P. Chruszczewskiego, który poprowadził warsztaty 

naukowe dla uczniów naszej szkoły. Młodzież miała okazję podjęcia się próby odpowiedzi na pytanie czym jest 

kultura i kim jest odbiorca kultury (na podstawie fragmentu książki Stanisława Barańczaka (2017) Odbiorca 

ubezwłasnowolniony. Wyd. Ossolineum), szeregu materiałów audiowizualnych oraz przykładów z otaczającego 

nas świata. 

Zadanie okazało się na tyle angażujące, że trzy godziny owocnej pracy pozostawiły uczniów z kolejnymi 

problemami, które będą mieli okazję przedyskutować z Panem Profesorem podczas następnego spotkania, jako 

że są to spotkania cykliczne. 

  

Galeria 

 

Moda na niepalenie 
21.11.2019 
| 
Alina Borzym 

https://photos.app.goo.gl/d558QFzLDmAjQGER6
https://photos.app.goo.gl/eupsrNK8WUfsXpsq9
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Zdrowie jest najważniejszym wyznacznikiem jakości naszego życia. Jego jakość w głównej mierze zależy od nas 

samych, od stylu naszego życia. Zdrowy styl życia to wybór właściwych zachowań spośród możliwości, jakie 

dostępne są człowiekowi. Jednym z bardziej niekorzystnych dla zdrowia elementem stylu życia jest palenie 

tytoniu. 

Dlatego młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze wzięła udział w jednej z 

najpopularniejszych w Polsce akcji promujących zdrowy styl życia, wolny od dymu tytoniowego w Światowym 

Dniu Rzucania Palenia Tytoniu, która przypada w dniu 21 listopada. 

Chcąc dążyć do życia w świecie wolnym od dymu tytoniowego uczniowie klas: 

IA4, IB4, IA3, IB3, IC3, IIB i IIC stworzyli hasła upowszechniające modę na niepalenie, przedstawiające zyski 

płynące z niepalenia a także negatywnego wpływu biernego i czynnego palenia papierosów na zdrowie 

człowieka. 

Komisja w składzie: Mirosław Wesołowski – wicedyrektor szkoły, Edyta Bretsznajder i Alina Borzym oraz 

uczniowie: Amelia Czech, Kacper Hryń i Jakub Skiba wyłonili zwycięzców: I miejsce – klasa IA4, II miejsce – 

klasa IB3 i III miejsce – klasa IB4. 

Na zwycięzców czekają nagrody przyznane przez Dyrektora Szkoły Panią Magdalenę Mielczarek. 
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Spotkanie z Konsulem 
27.11.2019 
| 
Wojciech Janicki 

26 listopada Liceum Ogólnokształcące w Górze gościło Konsula Honorowego Hiszpanii pana Jesusa 

Garcia – Nieto. 

Spotkanie z dostojnym gościem odbyło się w ramach projektu „Notyfikuję istnienie Państwa Polskiego 

Niepodległego”. Jest to projekt Wieloletniego Programu Niepodległa, którego celem jest uczczenie Stulecia 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku. Nazwa projektu pochodzi z fragmentu depeszy Józefa 

Piłsudskiego z listopada 1918 roku, skierowanej do rządów państw na całym świecie, ma na celu uhonorowanie 

stulecia nawiązania przez Polskę stosunków dyplomatycznych zarówno z największymi mocarstwami 

ówczesnego świata, innymi państwami oraz sąsiadami, którzy często w tym samym czasie tworzyli zręby 

własnej nowoczesnej państwowości. W ramach tego projektu odbyło się 15 spotkań edukacyjnych w szkołach 

Dolnego Śląska dotyczących stosunków dyplomatycznych z poszczególnymi krajami, w których wzięli udział 

przedstawiciele korpusu dyplomatycznego w naszym regionie. 

W Liceum Ogólnokształcącym w Górze w spotkaniu z Konsulem panem Garcia – Nieto uczniowie uczestniczyli 

uczniowie klas pierwszych i drugich. Honorowy gość w trakcie  swojej prelekcji dość szczegółowo nakreślił rys 

wydarzeń historycznych łączących Hiszpanię i Polskę. Ukazał historię wielowiekowej współpracy 

dyplomatycznej między naszymi krajami. Wystąpienie konsula zakończył quiz badający wiedzę historyczną i 

geograficzną naszych uczniów na temat Hiszpanii. Najlepsi licealiści otrzymali nagrody i zwyczajowe upominki. 

Spotkanie bardzo się uczniom podobało z tego względu, że mieli okazję poznać wiele interesujących informacji 

dotyczących historii i współczesności Królestwa Hiszpanii. 

Organizatorem spotkania był pan Wojciech Janicki, nauczyciel w-f i doradca zawodowy w LO w Górze. 
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VII Olimpiada „Solidarności” - eliminacje szkolne 
27.11.2019 
| 
Tomasz Woźniczka 

We wtorek 26 listopada o godzinie 10:00 uczniowie z ponad 550 szkół w całej Polsce przystąpili do pierwszego 

etapu ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Głównym organizatorem, 

cieszącego się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem konkursu, jest Fundacja Centrum Solidarności. 

Olimpiada składa się z trzech etapów i skierowana jest do uczniów II klas liceów i III klas techników. W 

eliminacjach szkolnych uczestnicy mogą sprawdzić swoją wiedzę z najnowszej historii kraju lat 1970-1990. Z 

każdej szkoły dwoje uczestników z najwyższą liczbą punktów z egzaminu zostanie zakwalifikowanych do etapu 

wojewódzkiego konkursu, który odbędzie się w marcu 2020 roku w 16 miastach wojewódzkich. Najlepsi z nich 

powalczą o stypendia naukowe i indeksy na studia w trakcie finału VII edycji, który odbędzie się w czerwcu 

2020 roku w Szczecinie. 

https://photos.app.goo.gl/iCdjKpXd3spnzez37
https://photos.app.goo.gl/ym1a1htYaU7xdS727
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W Liceum Ogólnokształcącym w Górze do eliminacji szkolnych przystąpili uczniowie z kl. IIc Anna 

Żmiejewska i Błażej Kordiak. Po rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań okazało się, że obydwoje 

uzyskali wymagany przez organizatorów limit punktów i awansowali do etapu wojewódzkiego Olimpiady. 

Przypomnijmy, że uczniowie LO uczestniczyli dotychczas we wszystkich edycjach konkursu. 

Eliminacje przeprowadził oraz do udziału w konkursie licealistów zachęcił pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel 

historii i wos. 

Patronaty honorowe nad konkursem objęli Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Partnerami projektu 

są: Miasto Gdańsk, Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Dziedzictwa Solidarności. Patronaty medialne nad 

VII edycją objęło: TVP Historia, Polska Press Grupa, Onet.pl, Tysol.pl i Radio Gdańsk. 
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Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej 
28.11.2019 
| 
Wojciech Janicki 

26 i 27 listopada 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Górze odbyły się spotkania młodzieży z 

pracownikami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie pod hasłem „Siły Zbrojne Rzeczpospolitej 

Polskiej”. Reprezentujący WKU w Głogowie – por. Grzegorz Dagiel i Mirosław Czerniawski, zaprezentowali 

różne formy służby wojskowej oraz szkolnictwo wojskowe. Młodzież klas drugich i trzecich wysłuchała 

prelekcji o współczesnym patriotyzmie oraz została zapoznana z Ochotniczymi Formami Służby Wojskowej: 

Służbą Przygotowawczą, Obroną Terytorialną, Legią Akademicką oraz rekrutacją do szkół oficerskich i 

podoficerskich. Wystąpienia były ilustrowane prezentacją multimedialną, a zainteresowani tematyką uczniowie 

mogli otrzymać materiały informacyjne i atrakcyjne gadżety. 

Organizatorami spotkania byli pani Małgorzata Dudzińska pan Wojciech Janicki, nauczyciele w-f i doradcy 

zawodowi w LO w Górze. 

Więcej informacji znajduje się na stronie. 
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Julia i Alex stypendystami Prezesa Rady Ministrów 
28.11.2019 

27 listopada w auli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia stypendium 

Prezesa Rady Ministrów dla wybitnie zdolnej młodzieży szkół ponadpodstawowych. W gronie stypendystów z 

Dolnego Śląska było dwoje uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Z rąk Dolnośląskiego Kuratora 

Oświaty pana Romana Kowalczyka nagrody odebrali: Julia Augustyniak i Alex Kalinowski z klasy 2a. 

  

Serdecznie gratulujemy! 

  

Galeria 

 

Kultura. Język. Przekład. 
28.11.2019 
| 
koordynator: Agata Figiel 

To już drugie wykłady z cyklu, które przeprowadził prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski. 

Podczas drugiej części spotkania, opowiadanie "Cztery miliony szachistów" Hanny Krall (z książki "Na wschód 

od Arbatu", 1972) posłużyło jako przykład pisania nie tylko o Związku Radzieckim, ale też o sposobie 

znajdowania wolności i swobody w czasach komunistycznego reżimu oraz próby ich zrozumienia. 

Wykłady te, to nie tylko okazja do dyskusji - to także możliwość wykazania się twórczymi umiejętnościami 

https://photos.app.goo.gl/7tZH3EDHTmJRVFhr6
https://wkuglogow.wp.mil.pl/pl/
https://photos.app.goo.gl/rVjUBXgdjSpe976G6
https://photos.app.goo.gl/cu65F8c9fhGsKP546
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kreowania słów i ich definicji! 

  

Galeria 

 

TEATR ADAMUS - Świętowania 20-lecia ciąg dalszy... 
28.11.2019 
| 
Błażej Kordiak 

Już 4 grudnia 2019 roku, o godzinie 17:00 w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze 

zaprezentujemy spektakl pt. "www odnalezcsamegosiebie.com" 

Serdecznie zapraszamy na magiczny wieczór w murach naszej szkoły wszystkich mieszkańców Góry i okolic. 

  

Cena biletu: 10 zł. 

  

Zebrane środki przeznaczamy na cele charytatywne❤️❤️❤️ (wejściówki dostępne przed spektaklem) 

  

Galeria 

  

Plakat 

 

Świąteczna zbiórka żywności 
29.11.2019 
| 
ID 

  

Dnia 29 listopada uczniowie klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego w Górze brali udział w 

świątecznej zbiórce żywności. Jak co roku szkolni wolontariusze wsparli Stowarzyszenie Samarytanin i 

pomagali zebrać żywność dla najbardziej potrzebujących rodzin. Uczniów w ich działaniach wspierały 

nauczycielki LO: pani Alina Borzym i pani Irena Dziamarska. 

  

Galeria 

 

XVIII Olimpiada Znajomości Afryki – eliminacje szkolne 
03.12.2019 
| 
Bogusław Sitnik 

2 grudnia 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Górze odbył się etap szkolny XVIII Olimpiady 

Znajomości Afryki. 

Do testu olimpijskiego przystąpiło 20 uczniów liceum,a stawką był awans do etapu okręgowego. 

Warto zauważyć, iż LO Góra uczestniczy w olimpiadzie od pierwszej edycji, czyli od 18 lat. W w/w okresie 

ponad 40 uczniów szkoły zakwalifikowało się do etapu okręgowego. Organizatorem olimpiady w szkole jest pan 

Bogusław Sitnik, nauczyciel geografii i przedsiębiorczości. 

Finał centralny odbędzie się w kwietniu 2020 roku na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. 

OZA jest olimpiadą międzysprzedmiotową ujętą w wykazie olimpiad ogólnopolskich MEN. 

 

Nie daj szansy AIDS 
04.12.2019 
| 
Irena Dziamarska 

W ramach Światowego Dnia Walki z AIDS 2 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym odbył się konkurs wiedzy o 

HIV/AIDS pod hasłem Nie daj szansy AIDS. Konkurs został ogłoszony w ramach realizacji Krajowego 

Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. Do wzięcia udziału w konkursie zaprosił uczniów 

https://photos.app.goo.gl/RVFPEmbFPjhZWpQVA
https://photos.app.goo.gl/VRQYu4xcqrnD3WUa7
http://docs.wixstatic.com/ugd/279389_77b7e7504ee844b2b88ecefc1ec776a0.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipMA-F6obYoUa-YgQwYMh3nr3JdSbqPAQxMaUq89OZvWLlNQt5M-g4ZJkn0I6ikUrw/photo/AF1QipPQ2b1vEbbgB7lCgRCeKdEYv2vUSczDTYhIdWkm?key=dldCWlpJSl93aHVPdm10X1c0RGVvWnhXdnpIbGJn
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze. Komisja w składzie: Irena Dziamarska i Alina Borzym 

wyłoniła kandydatów do konkursu międzyszkolnego: Karolina Baranowska, Martyna Bieganowska, Małgorzata 

Bretsznajder, Patryk Czopek, Alex Kalinowski, Weronika Łukaniuk i Mikołaj Urbanowicz. Odbędzie się on 10 

grudnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze. 

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy młodych ludzi na temat HIV, AIDS i innych chorób przenoszonych 

drogą płciową, kształtowanie właściwych postaw osób żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS, 

promowanie zachowań korzystnych dla zdrowia oraz postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. 

Życzymy powodzenia. 

  

Galeria 

 

Udany spektakl charytatywny Teatru Adamus 
05.12.2019 
| 
Maciej Kostyk 

UDANY SPEKTAKL CHARYTATYWNY TEATRU „ADAMUS” 

ZEBRALIŚMY 3621, 20 zł 

  

Dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w   przedsięwzięciu charytatywnym, które odbyło sie 4 grudnia 

2019 roku w auli naszego  liceum. Tym, którzy wykupili wejściówki i obejrzeli nowy spektakl teatru „Adamus” 

pt. „www.odnalezcsamegosiebie.com” dziękujemy za okazałe serce i datki, które  zostaną przeznaczone między 

innymi na rehabilitację mieszkańców Domu Opieki Społecznej we Wschowie. W tym wyjątkowym dniu nie 

mogło zabraknąć  Sióstr  Elżbietanek, które wspólnie ze swoimi podopiecznymi przybyły do Góry. Po spektaklu 

siostry podziękowały za  ponad dwudziestoletnią współpracę  -  Panu Maciejowi Kostykowi oraz Pani Irenie 

Dziamarskiej.  Wyrażając wdzięczność na ręce Dyrektora Szkoły -  Pani Magdaleny Mielczarek, Zofia Glinka – 

Dyrektor DPS wręczyła   świąteczny  upominek i skierowała  pod adresem społeczności  lokalnej wielkie  słowa 

uznania. 

Wczorajsze przedstawienie, pełne ekspresji i poetyckich refleksji nad ludzką egzystencją człowieka XXI 

wieku nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania młodych wykonawców, którym wyrażamy 

wdzięczność za przygotowanie poruszającego  widowiska. Swoim profesjonalnym występem  uświetnili je 

także absolwenci szkoły, a zarazem byli aktorzy teatru: Pan Arkadiusz Gustaw - Dyrektor Domu Kultury 

w Górze oraz Pani Agata Kukuła -  instruktorka wokalu  i  trenerka choreografii scenicznej.  

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do rozpropagowania naszego artystycznego wydarzenia 

charytatywnego, przede wszystkim ks. Henrykowi Wachowiakowi - proboszczowi Parafii pw. św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Górze oraz ks. Mariuszowi Koprasowi - proboszczowi Parafii Zesłania Ducha Świętego w 

Żuchlowie. 

Dziękujemy wspaniałej publiczności, która entuzjastycznie przyjęła nasze zaproszenie do wsparcia tak 

szlachetnej inicjatywy. Dzięki Wam dalej wierzymy w to, że „Prawdziwą miarą człowieczeństwa nie jest ani 

inteligencja, ani to, jak wysoką pozycję potrafi człowiek osiągnąć na tym szalonym świecie. Nie. Prawdziwą 

miarą człowieczeństwa jest to, jak szybko potrafi on reagować na potrzeby innych i jak wiele daje z siebie( A. 

Peake). 

  

Fot. Sławomir Dębowicz, Tomasz Woźniczka 

  

Galeria 

 

Hanna Jankowska  wyróżniona w XV Dolnośląskim Konkursie 

Literackim o Laur Złotego Pióra „My Polacy - My Dolnoślązacy” 
06.12.2019 
| 
Maciej Kostyk 

Hanna Jankowska - uczennica  Liceum  Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  zdobyła 

wyróżnienie  w jubileuszowej edycji dolnośląskiego konkursu literackiego pod honorowym patronatem 

Jacka Sutryka - Prezydenta Wrocławia i honorowym mecenatem wybitnego językoznawcy - prof. Jana 

Miodka. 

Na  konkurs wpłynęło 118 prac. Młodzież wybierała między dwoma tematami: 

https://photos.app.goo.gl/UX7i6VREao9EuZcA9
https://photos.app.goo.gl/RqN6FAgHAccuHfLN6


 

str. 33 

 

1. „Łyżka dziegciu popsuje beczkę miodu”. Rozważ aktualność tego przysłowia. 

2. „(…) dobrze być tam, gdzie człowiek ma swoje miejsce (…) dobrze mieć swoją bezpieczną przystań, do 

której zawsze można wrócić” (Stephen King). O moim intymnym miejscu na ziemi dolnośląskiej. 

Wyróżnieni uczniowie i ich opiekunowie 5 grudnia 2019 roku wzięli udział w Jubileuszowym Koncercie 

Galowym, który uświetnił występ zespołu muzycznego „U studni”. W trakcie uroczystości  młodzi pasjonaci 

literackiego pióra otrzymali pamiątkowe dyplomy i  nagrody. 

  

Galeria 

 

Wizyta Mikołaja 
06.12.2019 
| 
TW 

„Kochany Panie Mikołaju, dzieci czekają, już czas...” - brzmią słowa jednej z popularnych piosenek. 6 grudnia 

to wyjątkowy dzień, każde dziecko, czy to małe, czy duże, w tym wyjątkowym dniu chce być obdarowane 

prezentami. 

W Liceum Ogólnokształcącym w Górze panowała szczególna atmosfera. Przed budynkiem szkoły jak i na 

korytarzach pojawiły się pięknie przyozdobione choinki. Jak co roku, tak i tym razem do szkoły zawitał św. 

Mikołaj. Dotarł on do szkoły z workiem prezentów, co wszyscy uczniowie przyjęli bardzo entuzjastycznie To 

dobry znak, świadczący o tym, że młodzież była grzeczna i zasłużyła na prezenty. Dostojny gość odwiedził 

wszystkie sale lekcyjne obdarowując uczniów i nauczycieli słodkimi upominkami. 

Mikołajki rozpoczynają czas oczekiwania na najmilsze święta w roku, czas choinki, kolędy, śniegu, żłobka… A 

więc wszyscy czekamy już teraz na Święta Bożego Narodzenia. 

Wesołych Świąt!!! 

  

Galeria 

  

 
 

Szkolny Konkurs Humanistyczny „Romantyczna biografia Adama 

Mickiewicza” 
09.12.2019 

"On był dla ludzi mego pokolenia i miodem, i mlekiem, i żółcią, i krwią duchową, my z niego wszyscy" 

Zygmunt Krasiński 

  

  

Poniedziałkowy poranek  9 grudnia był dla niektórych  uczniów liceum „romantycznym” spotkaniem z biografią 

Adama Mickiewicza. Wielbiciele wybitnego  Wieszcza  stanęli w szranki tegorocznego konkursu 

humanistycznego dotyczącego  Jego życia  i twórczości. Spośród 16 uczestników Jury wyłoni laureatów, których 

nazwiska  poznamy 12 grudnia podczas uroczystej akademii z okazji Święta Patrona Szkoły. 

  

Galeria 

  

Dzień w fotelu Starosty – podsumowanie konkursu 
09.12.2019 
| 
Tomasz Woźniczka 

9 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Górze odbylo się spotkanie z uczczestnikami konkursu 

humanistycznego adresowanego do uczniów szkół średnich pod hasłem „Dzień w fotelu Starosty”. 

Do konkursu ogółem przystąpiło 12 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze: 

Małgorzata Uść, Anna Żmiejewska, Amelia Czech, Oliwia Kaławaj, Oliwia Ślusarczyk, Aleksandra Satora, 

Kacper Trzpil, Mateusz Walencki, Błażej Kordiak, Klaudiusz Zieliński, Dawid Szumiec, Hubert Krzywiec 

Wszyscy uczestnicy przybyli na spotkanie do Starostwa Powiatowego w Górze wraz z opiekunami Mirosławem 

Wesołowskim i Tomaszem Woźniczką. 

https://photos.app.goo.gl/fRupF1QYbCDkEtiQ6
https://photos.app.goo.gl/3x1Ksm8MeU7wfEE56
https://photos.app.goo.gl/3x1Ksm8MeU7wfEE56
https://photos.app.goo.gl/3x1Ksm8MeU7wfEE56
https://photos.app.goo.gl/1LyWjmQnBVZKH7tQ6
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Uroczystego podsumowania konkursu oraz laureta głownej nagrody zaprezentował Starosta Górowski pan 

Kazimierz Bogucki wraz z Wicestarostą panem Grzegorzem Kordiakiem. Każdy z uczestników otrzymał z rąk 

Starostów podziękowanie oraz drobne upominki. W spotkaniu uczestniczyła także Malwina Chruścicka 

naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Górze. 

Zwycięzcą konkursu została uczennica klasy III a Małgorzata Uść. W nagrodę spędzi dzień w fotelu 

Starosty oraz będzie uczestniczyć w XIV sesji Rady Powiatu Górowskiego, która odbędzie się 17 grudnia 

br. W jej trakcie Małgorzata, jako laureatka głównej nagrody, zostanie zaprezentowana radnym oraz 

otrzyma nagrodę niespodziankę. 

Uczniowie wraz z opiekunami przy słodkim poczęstunku, mieli możliwość porozmawiać o lokalnej strukturze 

administracyjnej, zadaniach Powiatu oraz własnych spostrzeżeniach. 

  

Fot. Powiat Góra 

  

Galeria 

 

Górowska Gala Wolontariatu 2019  
10.12.2019 
 
 
Irena Dziamarska 

9 grudnia odbyła się Górowska Gala Wolontariatu zorganizowana przez Fundację Pomocy Szkole im. 

E. Machniewicza w Górze oraz Stowarzyszenie „Młodzi Młodym”. 

Patronatem honorowym konkurs o tytuł „Wolontariusza Ziemi Górowskiej 2019” objęła Burmistrz Góry Irena 

Krzyszkiewicz. 

Nagrody przyznane zostały w czterej kategoriach, pierwsza - młodzież, czyli osoby poniżej 19 lat,druga – osoby 

dorosłe od 19 do 60 roku życia, trzecia seniorzy, czyli osoby powyżej 60 roku życia i czwarta kategoria - 

wolontariat szkolny. 

Aż w trzech kategoriach nagrody przyznane zostały nagrody za działalność społeczną w ramach wolontariatu w 

Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze. W kategorii młodzież, trzecią nagrodę odebrały 

uczennice liceum Magdalena Dokładańska i Hanna Michalec, a wśród dorosłych trzecie miejsce zajęła pani 

Irena Dziamarska – opiekun szkolnego wolontariatu. W wolontariacie szkolnym wyróżnienie otrzymał 

wolontariat działający w Liceum Ogólnokształcącego w Górze. W gali wzięła również udział dyrektor LO w 

Górze Magdalena Mielczarek. 

  

Gratulujemy otrzymanych nagród, które świadczą o prężnej działalności szkolnego wolontariatu. Oby tak dalej! 

  

Galeria 

 

Po raz kolejny "Nie daj szansy AIDS" 
10.12.2019 
| 
Alina Borzym 

W ramach Światowego Dnia Walki z AIDS 10 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym 

w Górze odbył się międzyszkolny konkurs wiedzy o HIV/AIDS pod hasłem Nie daj szansy AIDS. Konkurs 

objęty został Honorowym Patronatem Starosty Górowskiego Pana Kazimierza Boguckiego oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze Pana Jarosława Szypiłły. 

W potyczkach wzięli udział uczniowie i uczennice z Zespołu Szkół i Liceum Ogólnokształcącego w Górze oraz 

z Zespołu Szkół w Wąsoszu, którzy przybyli wraz z opiekunkami. Konkurs otworzył Pan Jarosław Szypiłło 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze. 

Pierwsza tura wyłoniła zwycięzców I i II miejsca ex aequo. Po dogrywce I miejsce przypadło Alexowi 

Kalinowskiemu, II miejsce zajął Mikołaj Urbanowicz a III  - Patryk Czopek. Na zwycięzców czekały atrakcyjne 

nagrody. Starosta Górowski Pan Kazimierz Bogucki pogratulował uczniom zwycięstwa. Testy zostały 

zweryfikowane przez pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Górze Panią Barbarę 

Nowakowską i Panią Jolantę Zieleń.  Wszyscy wygrani są uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Górze. 

  

Galeria 

 

https://photos.app.goo.gl/i3gWzBiMrpiZuB899
https://photos.app.goo.gl/cnpjKXtF9C7G7t8E6
https://photos.app.goo.gl/CYiihTLKxxkZETFH6
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Święto Patrona z wielkopolskim akcentem narodowego Wieszcza 
13.12.2019 
| 
Maciej Kostyk 

Stoisz spiżowy na ziemi, która nie jest ze spiżu. 

Jest słabością i cieniem, ale ty blaskiem swych pieśni czynisz ją gwiazdą. 

Leopold Staff „Pomnik Mickiewicza” (1954) 

  

Tegoroczne obchody Święta Patrona rozpoczęły się 1 października 2019 roku podczas pobytu młodzieży i 

nauczycieli  we wrocławskim Muzeum Pana Tadeusza. To wyjątkowe miejsce ukazało zwiedzającym  rangę 

dzieła narodowego Wieszcza w zmieniającej się rzeczywistości historycznej i kulturalnej. 

Drugim wydarzeniem propagującym Tradycje Mickiewiczowskie był Konkurs Humanistyczny 

pt.  „Romantyczna biografia poety”, przeprowadzony 9 grudnia w bibliotece szkolnej. Najważniejsze 

wydarzenie hołdujące postać Adama Mickiewicza odbyło się 12 grudnia. Podczas podniosłej akademii z 

udziałem zaproszonych gości, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. 

Poznaliśmy także laureatów tegorocznego konkursu polonistycznego i wsłuchaliśmy się w poetycko - 

muzyczną  ucztę duchową za sprawą aktorów szkolnego teatru „Adamus” i zespołu wokalno –instrumentalnego 

„Postscriptum”. 

Fragmenty dzieł Adama Mickiewicza zaprezentowali: „Oda do młodości” - Błażej Kordiak, Zuzanna Jadach, 

Łukasz Goliczewski i Klaudiusz Zieliński; „Konrad Wallenrod” - Ada Figiel i Kacper Hryń; „Pan Tadeusz” - 

Kamil Błażejewski, Maja Oporowicz; „Dziady cz.III - Kacper Trzpil; „Czaty” - Stanisław Mielczarek; „Stepy 

Akermańskie - Xaver Tabaka, a w rolę Wieszcza wcielił się Kacper Adutis. Zespół „Postscriptum” wykonał 

piosenkę „Miejcie nadzieję”, a utwór muzyczny „The Power to love” duet Klaudia Łopuszyńska i Natalia 

Maczuga. Program przygotowali pan Maciej Kostyk i pani Alicja Sajdak. 

W konkursie główne nagrody zdobyli: I miejsce – Oskar Iwanowski, II miejsce – Hubert Krzywiec, III miejsce 

ex equo Wiktoria Polak i Maria Gezela, a wyróżnienia otrzymali: Oliwia Ślusarczyk, Maria Szabłowska, Patryk 

Małachowski, Maria Hołtra i Aleksandra Wójcik. 

W uroczystości wzięło udział wielu gości: Starosta Górowski pan Kazimierz Bogucki, Sekretarz Powiatu 

Górowskiego pan Miłosz Czopek, naczelnik Wydziału Oświaty pani Malwina Chruścicka, radni powiatowi, pan 

Grzegorz Aleksander Trojanek i Ryszard Pietrowiak. Gościem honorowym była była nauczycielka języka 

polskiego i łaciny, propagatorka idei mickiewiczowskich w szkole pani Janina Wlaźlak. 

Kolejną „Księgą” obchodów Święta Patrona Szkoły był popołudniowy wyjazd stuosobowej  grupy uczniów, 

nauczycieli, pracowników administracji i obsługi Liceum   Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Górze do Poznania. 

O godz. 18.00 młodzież wraz z opiekunami udała się pod pomnik Adama Mickiewicza. Symboliczną wiązankę 

kwiatów w hołdzie Wieszczowi złożyła dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek, wicedyrektor pan Mirosław 

Wesołowski oraz tegoroczny maturzysta - Kacper Adutis. Kulminacyjnym punktem tegorocznego wyjazdu do 

stolicy Wielkopolski był pobyt w Teatrze Nowym i obejrzenie  nowatorskiej inscenizacji „Dziadów” w reżyserii 

Radosława Rychcika. Spektakl okazał się magicznym i przekonującym przekazem artysty w obronie równości, 

braterstwa i tolerancji. Od pierwszej minuty, gdy na scenie pojawił się Guślarz - Joker, przedstawienie urzekło 

górowską publiczność niesamowicie odważną wizją narodowego mitu - legendy Mickiewicza. Po występie cała 

obsada przedstawienia otrzymała gromkie brawa i kwiaty od aktorów teatru „Adamus”. Uczestnicy 

czwartkowego wyjazdu, pełni artystycznych wrażeń, późnym wieczorem wrócili do Góry. 

  

Fot. Maciej Kostyk, Tomasz Woźniczka i Jakub Wittchen. 

Galeria 

 

38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego 
16.12.2019 
| 
TW 

13 grudnia 2019 roku przypada 38. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Z tej okazji o godz. 15 

odbyła się w Górze przed Pomnikiem Wolności manifestacja patriotyczna, w której udział wzięli Burmistrz 

Góry Irena Krzyszkiewicz wraz z Zastępcą Piotrem Głowackim, Starosta Górowski Kazimierz Bogucki, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Góry Arkadiusz Szuper, Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Ryszard 

Wawer, radni gminni i powiatowi, służby mundurowe, przedstawiciele organizacji, instytucji, szkół, przedszkoli 

i żłobka. 

https://photos.app.goo.gl/XLPPmjenevzNXnoB9
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W uroczystości wzięła udział delegacja Liceum Ogólnokształcącego w Górze w skaldzie: wicedyrektor szkoły 

pan Mirosław Wesołowski, opiekun SU pani Edyta Bretsznajder oraz uczniowie Małgorzata Bretsznajder i 

Stanisław Mielczarek. 

Na zakończenie manifestacji Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz oraz Starosta Górowski Kazimierz Bogucki 

podziękowali obecnym za udział w uroczystości i pamięć o wydarzeniach z 1981 r. 

  

Fot. Gmina Góra 

 

Alex Kalinowski – III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 

Psychologicznej 
16.12.2019 
| 
Alina Borzym 

W piątek 13 grudnia odbyła się trzecia już z kolei edycja Konkursu Wiedzy Psychologicznej dla uczennic i 

uczniów średnich, wydarzenia organizowanego przez Instytut Psychologii  na Uniwersytecie Wrocławskim 

pod patronatem Wydawnictwa Naukowego PWN. Udział w konkursie stanowił ekscytującą możliwość 

zetknięcia się z psychologią oraz niezapomnianą przygodę. Najlepsi mieli okazję wygrać wspaniałe nagrody 

książkowe, a także wejściówki uprawniające do udziału w spotkaniach naukowych, psychologicznych 

projektach badawczych, warsztatach, czy wybranych sesjach działającej przy Instytucie Pracowni Konsultacji i 

Poradnictwa Psychologicznego we Wrocławiu. Jednym z laureatów okazał się uczeń  klasy IIa Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze Alex Kalinowski. 

Od uczestników konkursu wymagana była znajomość następujących pozycji książkowych: 

P. Zimbardo, R. Gerring Psychologia i życie, J. Strelau, D. Doliński Psychologia akademicka. Podręcznik i W. 

Łukaszewski Wielkie pytania psychologii. 

Konkurencja była bardzo duża, ponieważ zarejestrowało się ponad 500 licealistek 

i licealistów z całej Polski. Specjalnie na tę okazję wykład gościnny wygłosił prof. Bogusław Pawłowski z 

Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławiu nt. Adaptacje psychiki człowieka w ewolucyjnej 

perspektywie. Nad przebiegiem wydarzenie czuwały zaś: dr Kamila Madeja - Bień, dr Magdalena Kapała i dr 

Magdalena Nawrat. 

Po zmaganiach z psychologią i udziale w wykładzie 33 uczestników wyjazdu do Wrocławia 

z kl. Ia4, Ia3, Ib3, Ic3, IIa, IIb, IIc, IId i IIIa skorzystało z uroków wielkiego miasta. Pobyt w Instytucie 

Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Galerii Wroclavia i udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym 

zakończył przygodę dla ducha i ciała. 

  

Galeria 

 

Kampania wyborcza w pełni - czas na wybór Przewodniczącego 

Samorządu Szkolnego 
18.12.2019 
| 
Błażej Kordiak 

Wybory na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego są bardzo mocno zakorzenione w tradycji Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze. Już od kilku dni plakaty wyborcze oraz hasła popierające kandydatów zdobią 

szkolne korytarze. Natomiast dnia 16.12.2019 w auli odbyła się debata kandydatów na to ważne dla społeczności 

szkolnej stanowisko. W tym roku o fotel  Przewodniczącego Samorządu Szkolnego ubiegają się następujący 

uczniowie:  Kacper Hryń, Jakub Skiba, Kacper Trzpil oraz Martyna Tomczyk i Filip Jankowski. Ostatni z 

kandydatów, co jest zupełnym „novum”, postanowili połączyć siły i startować razem. 

Debata już od samego początku wywołała wiele emocji wśród społeczności szkolnej. Kandydaci mieli okazje 

zaprezentować swoją osobę, a także plany działania, czy pomysły, które chcieliby zrealizować. Walka o głosy 

była widoczna w każdym momencie dyskusji. Po przedstawieniu swoich propozycji kandydaci byli postawieni 

w ogniu pytań. Przeróżne zapytania kierowała Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie. 

- Debata bardzo mi się podobała. Nie brakowało kontrowersyjnych odpowiedzi oraz tych, które były pozytywnym 

zaskoczeniem. Gratuluję wszystkim kandydatom wspaniałych pomysłów i otwartości - pozytywnie oceniła 

szkolną dysputę dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek. Podczas trwania dyskursu uczniowie z klasy IIc 

aktywnie włączyli się w organizacje wyborów i stworzyli pierwsze wyniki sondażowe. Najwięcej głosów 

https://photos.app.goo.gl/KroaqzhMWAGxjc7q9
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poparcia otrzymał Kacper Trzpil (45,45%), a na drugim miejscu był Kacper Hryń z niewiele ponad 30% 

poparciem. 

Napięta, wyborcza atmosfera w murach naszej szkoły potrwa prawie do końca tygodnia. W najbliższy wtorek 

oraz środę zgodnie, ze szkolną ordynacją wyborczą, wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie oddadzą głos na 

swojego faworyta. Przewodniczącego Samorządu Szkolnego poznamy w piątek podczas uroczystych Jasełek w 

auli szkoły. 

Debata była dla uczniów była swoistą lekcją demokracji, bo kto inny jak nie my – młodzież, powinniśmy 

wspierać tego typu działania!? 

  

Fot. Amelia Czech 

  

Galeria 

 

Pierwsze i drugie miejsce w turnieju siatkarskim 
18.12.2019 
| 
Wojciech Janicki 

17 grudnia 2019 roku, w hali Arkadia odbyły się Powiatowe Finały w Piłce Siatkowej chłopców 

 i dziewcząt w ramach Licealiady. 

Turniej rozpoczęła rywalizacja dziewcząt, wystąpiły reprezentacje dwóch szkół, Liceum Ogólnokształcące oraz 

Zespół Szkół z Góry. Po bardzo zaciętym i dramatycznym meczu, uczennice LO pokonały rywalki w pięciu 

setach 3-2, broniąc tytuł Mistrzyń Powiatu z zeszłego roku. 

W zespole LO Góra wystąpiły: Karolina Baranowska, Izabela Chmiel, Magdalena Dokładańska, Martyna 

Dziewic, Hanna Jankowska, Anita Sławińska, Julia Sokołowska, Oliwia Tomaszczyk i Anna Żmiejewska. 

Opiekunem ekipy był pan Wojciech Janicki. 

Chłopcy zmierzyli się w finałach z dwiema szkołami: Zespołem Szkól z Góry i Publicznym Liceum 

Ogólnokształcącym z Wąsosza. 

W pierwszym meczu, po bardzo ciekawej i wyrównanej grze  licealiści niestety ulegli ekipie z sąsiedniej szkoły, 

czyli ZS Góra w stosunku 0-2. Natomiast w drugim meczu, zdecydowanie pokonali szkołę z Wąsosza 2-0, 

ostatecznie zajmując w turnieju drugie miejsce. W trzecim, ostatnim meczu turnieju, Zespól Szkół w Górze 

pokonał Wąsosz 2-0 jednocześnie zostając Mistrzem Powiatu. 

Liceum Ogólnokształcące w Górze reprezentowali: Kacper Hryń, Adam Jakubczyk, Jakub Jarząb, Błażej 

Kordiak, Jakub Majewski, Marcel Matysiak, Bartosz Michalec, Jakub Skiba i Kacper Trzpil. Opiekunem był pan 

Mariusz Dziewic. 

  

Fot. Oliwia Biernacka 

  

Małgorzata Uść w fotelu Starosty 
18.12.2019 

We wtorek, 17 grudnia 2019 roku, odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu Górowskiego. Rozpoczęła 

się nieco inaczej niż zwykle. Po otwarciu obrad przez przewodniczącego rady głos zabrał Starosta Górowski 

Kazimierz Bogucki, który poinformował Radnych o tym kto zwyciężył konkurs na jednodniowego 

młodzieżowego Starostę Górowskiego. Wygrała niespełna 19-letnia Małgorzata Uść – uczennica Liceum 

Ogólnokształcącego, która właśnie przygotowuje się do matury. Starosta wręczył zwyciężczyni nagrodę 

rzeczową, a radni, dyrektorzy i naczelnicy powiatowych jednostek nagrodzili ją gromkimi brawami. 

Podczas trwających przez godzinę obrad zajmowała miejsce przy stole obok Starosty Kazimierza Boguckiego i 

jego zastępcy Grzegorza Kordiaka. Odczytała także sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie 

międzysesyjnym. 

 - Obserwując obrady może komuś się wydawać, że radni przychodzą i debatują bezstresowo. Ja trochę się 

tremowałam – przyznaje młodzieżowa górowska starościna. – Wszyscy radni okazali się bardzo mili, chętnie 

rozmawiali, a przed sesją szepnęli mi na ucho, że trema podczas obrad to normalna sprawa – dodaje. 

Uczennicę LO wspierali jej koledzy i koleżanki ze szkoły, którzy przybili w dniu dzisiejszym na sesję wraz z 

nauczycielem wiedzy o społeczeństwie. Samorządowcy przygotowali im niecodzienną lekcję. Po obradach 

Starosta Kazimierz Bogucki oraz Wicestarosta Grzegorz Kordiak oprowadził licealistów po poszczególnych 

wydziałach urzędu i opowiedzieli o ich zadaniach oraz kompetencjach. W planie dnia znalazło 
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się także spotkanie z naczelnikiem wydziału komunikacji i przedstawicielem Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. Młodzież była zaciekawiona, chętnie dyskutowała z urzędnikami. 

Przypomnijmy – aby wygrać konkurs trzeba było napisać wypracowanie mówiące o plusach i minusach życia w 

powiecie górowskim na określoną liczbę znaków. 

- Ciężko było zmieścić wszystkie myśli w limicie słów, ale dzięki temu trzeba było skupić się na konkretach – 

twierdzi Małgorzata Uść. – Tak jak napisałam w swojej pracy - mało osób docenia to, że wychodząc z domu 

niezależnie od zakątku powiatu górowskiego w kilkadziesiąt minut może rowerem dojechać nad rzekę delektując 

się niesamowitymi widokami obcując z bogatą fauną i florą. Proszę zauważyć, że mieszkańcy takich betonowych 

pustyń jak Warszawa, Poznań czy Wrocław za takie atrakcje płacą i muszę przemierzyć kilkadziesiąt kilometrów, 

by cieszyć się swobodą oraz móc odetchnąć pełną piersią w lesie o czystym powietrzu. Ktoś może powiedzieć, że 

przecież przez Wrocław czy Warszawę też przepływają rzeki. Prawda, ale co to za przyjemność siedzieć nad 

Odrą we Wrocławiu w towarzystwie wielkomiejskich hałasów – pyta licealistka. 

Warto nadmienić, że to pierwszy taki konkurs w historii powiatu górowskiego. 

  

Fot. Powiat Góra 

  

Galeria 

 

„Orzeł Dolnośląski” 
19.12.2019 
| 
Tomasz Woźniczka 

18 grudnia we Wrocławiu odbyła się VII Gala Konkursu „Orzeł Dolnośląski”. Konkurs odbywa się pod 

patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i skierowany jest do twórczych i aktywnych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego. 

Przedsięwzięcie ma na celu wyłonienie w każdym roku szkolnym ucznia, który potrafi łączyć obowiązki szkolne 

z realizacją swoich pasji, zainteresowań i działalnością społeczną. Tym samym może pochwalić się wysokimi 

wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, a także zaangażowaniem w życie społeczne szkoły i środowiska. 

W bieżącym roku Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zakwalifikowało 11 wniosków do nagrody „Orzeł 

Dolnośląski”. W tej elitarnej grupie uczniów nominowanych do nagrody był Łukasz Goliczewski z Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze. 

W trakcie uroczystej gali zostały wręczone zostały nagrody i wyróżnienia wszystkim finalistom. - „Są to 

uczniowie, którzy nie samą nauką, nie swoimi indywidualnymi osiągnięciami żyją, ale dzielą się sercem, dzielą 

się  niebem, dzielą się sobą z innymi, z lokalną społecznością, ze swoimi rówieśnikami i z tymi wszystkimi, 

którzy tego potrzebują” - podkreślił w swojej jej wypowiedzi Dolnośląski Kurator Oświaty pan Roman 

Kowalczyk. 

W dzisiejszej gali „Orzeł Dolnośląski” Łukaszowi towarzyszyli koledzy z klasy IIIa mat-inf Jakub Cieślak i 

Stanisław Mielczarek. 

  

Galeria 

  

 

Licealiści w Dreźnie 
19.12.2019 
| 
Izabela Kucharska 

18 grudnia uczniowie i uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Górze, uczestniczyli w wycieczce do Drezna. 

Program był jak zwykle bogaty i intensywny. Chwila snu w autobusie, a potem zwiedzanie. Na początek 

Muzeum Higieny i bardzo ciekawa wystawa, gdzie można dotknąć, powąchać, obejrzeć, a w końcu wypróbować 

eksponaty, nowocześnie, interaktywnie. Po wizycie w muzeum, spacer po pięknym, świątecznie przystrojonym 

Dreźnie, magia historii, urok dawnej architektury. Kolejnym punktem wycieczki był wspaniały Zwinger. Jedna z 

najbardziej znaczących budowli późnego baroku, a tam bardzo bogate zbiory muzealne. Kolekcja historycznych 

wyrobów porcelanowych pochodzących z Chin, Korei, Japonii i słynna porcelana z Miśni. Galeria Mistrzów, w 

której nasi uczniowie mogli obejrzeć dzieła tak znamienitych twórców jak: Tycjan, Rembrandt, Rubens czy 

Albert Durer. Na deser gabinet matematyczny i specjalistyczne lupy, lunety, soczewki i wiele innych sprzętów, 

stworzonych przez naukowców na przestrzeni dziejów. 
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Po uczcie dla ducha, coś dla ciała czyli Weihnachtsmarkt. W Dreźnie jest kilka takich miejsc. Cudowna 

atmosfera, bajkowo, kolorowo. Zapach świątecznych potraw i słodkich pierników, cudeńka rzemieślników i 

atrakcje dla dzieci. A nasi uczniowie szczęśliwi i zadowoleni. 
To nasza kolejna szkolna przygoda, ale nie ostatnia. Wycieczkę zorganizowały pani Izabela Kucharska, pani 

Dorota Giezek oraz pani Irena Dziamarska. Historię Drezna wyczerpująco i bardzo ciekawie przedstawił pan 

Bogdan Surmacz, pilot biura podróży „Laguna”, które towarzyszyło nam w wyjeździe. 

  

Galeria 

 

Kacper Trzpil nowym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego 
22.12.2019 
| 
Tomasz Woźniczka 

Kacper Trzpil, uczeń kl. IIc LO w Górze został nowym przewodniczącym Samorządu 

Uczniowskiego. Wybory na to stanowisko odbyły się w dniach 17-18 grudnia i wzięła w nich, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, cała społeczność szkolna (uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły). Zgłoszone 

zostały 4 kandydatury: Kacper Hryń, Jakub Skiba, Martyna Tomczyk/Filip Jankowski oraz Kacper Trzpil. 

Wcześniej, bo 16 grudnia, w auli szkoły odbyła się debata kandydatów na przewodniczącego Samorządu 

Uczniowskiego. 

Wyniki wyborów zostały ogłoszone w czasie przedstawienia „Jasełkowego” dnia 20 grudnia br. Wtedy to też 

dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek przedstawiła osobę nowego przewodniczącego SU. Ogółem oddano 

201 głosów, z czego Kacper Trzpil otrzymał 104 głosów poparcia (ok. 52%) , Kacper Hryń 67 głosów (33%), a 

pozostali kandydaci 26 (15%). 

Wybory, wraz z grupą zainteresowanych uczniów, zorganizowała i przeprowadziła pani Edyta Bretsznajder, 

nauczycielka języka angielskiego i opiekun SU. 

  

Galeria 

 

Magiczny przedświąteczny czas  
22.12.2019 
| 
TW 

20 grudnia 2019 roku cała społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego w Górze wspólnie 
rozpoczęła przygotowania do radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Już od samego rana 
dało się wyczuć prawdziwie świąteczną atmosferę. Uczniowie wraz z wychowawcami w pięknie 
przystrojonych salach lekcyjnych przygotowali tradycyjne i słodkie Wigilie. W ich trakcie składano 
sobie życzenia i łamano się opłatkiem, przybył też Mikołaj wraz z workiem prezentów, a co 
najważniejsze, zgodnie z naszą tradycją, na stołach przygotowano wiele wigilijnych potraw. 
W nastrój nadchodzących Świąt wprowadziły tradycyjne „Jasełka” w wykonaniu uczniów klas 
pierwszych i drugich pod przewodnictwem ks. Łukasza. Temu wydarzeniu towarzyszyła wspaniała 
świąteczna atmosfera, która udzieliła się zebranym w auli szkoły uczniom, nauczycielom i 
pracownikom liceum. Po zakończeniu uroczystości, odbyło się spotkanie opłatkowe dyrektora szkoły 
pani Magdaleny Mielczarek z nauczycielami i pracownikami szkoły. 
Na adres szkoły nadesłanych zostało wiele świątecznych życzeń od przyjaciół Liceum 
Ogólnokształcącego w Górze, za co z całego serca im dziękujemy! 
A teraz nastał czas na przygotowanie się do przeżywania właściwych Świąt Bożego Narodzenia. 
  
Galeria 
 

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - etap szkolny  
13.01.2020 
| 
Irena Dziamarska 

https://photos.app.goo.gl/4BD9pkFxQogtiAVz6
https://photos.app.goo.gl/d7brY1SdjpEiRKjcA
https://photos.app.goo.gl/3DJ3VN4DhiKeFRCV9


 

str. 40 

 

9 stycznia w naszej szkole odbył się etap szkolny XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Do konkursu 

przystąpiło 10 uczniów z klas I i II. Najlepszym okazał się Patryk Czopek. 

Galeria 

 

Bożonarodzeniowe kolędowanie w Liceum  
15.01.2020 

14 stycznia 2020 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze odbyło się Noworoczne 

Kolędowanie. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli m.in. Sekretarz Powiatu Pan Miłosz Czopek, Pani 

Naczelnik Oświaty Malwina Chruścicka, Pani dyrektor Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Wąsoszu Justyna Dąbrowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Bernard 

Bazylewicz, Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Barbara Murlik, Kierownik Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie Pani Bożena Merta, pracownicy i młodzież liceum oraz społeczność Powiatu 

Górowskiego. Opiekunką grupy i inicjatorką wydarzenia była Pani Alicja Sajdak. Wykonawcy, w tym młodzież 

z koła wokalnego Post Scriptum fenomenalnie zaprezentowali różnego rodzaju piosenki świąteczne oraz kolędy. 

Publiczność miała także okazję wysłuchać poruszających wierszy w wykonaniu aktorów Szkolnego teatru 

„Adamus”. Społeczność szkolna przybliżyła przybyłym istotę Świąt Bożego Narodzenia. Zjawiskowa 

scenografia stworzona przez artystów z naszej szkoły zachwyciła zaproszonych. Koncert został ciepło przyjęty, 

był źródłem wielu wzruszeń i powodem do kolędowania w szerszym gronie. 
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Wystawa Ku pamięci  
15.01.2020 

W Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze można obejrzeć wystawę poświęconą 

bohaterom II wojny światowej. Jest to kolejne, po Starostwie Powiatowym, miejsce ekspozycji. Wystawa 

upamiętnia rotmistrza Witolda Pileckiego, ofiary holocaustu oraz Byłego Nazistowskiego Obozu Zagłady 

Auschwitz- Birkenau oraz powstańców warszawskich. Wystawę można zwiedzać w czasie godzin pracy szkoły. 

Zachęcamy mieszkańców powiatu oraz wszystkich, którzy zechcą poszerzyć swoją wiedzę o tamtym okrutnym 

czasie do obejrzenia ekspozycji. 
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Przeżyj to sam…  
21.01.2020 
| 
Alina Borzym 

To już kolejna edycja programu edukacyjnego związanego z profilaktyką uzależnień w Liceum 
Ogólnokształcącym w Górze, w której uczestniczyła młodzież z klasy Ia, Ib, i Ic po gimnazjum. 
Uczniowie spotkali się z Panią Bogumiłą Płaczek – st. specjalistą ds. uzależnień w Urzędzie Miasta i 
Gminy oraz Panią Barbarą Nowakowską – Pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Górze. 
Uczniowie zostali wyposażeni w wiedzę o czynnikach ryzyka związanych z inicjacją zażywania 
środków psychoaktywnych i mechanizmach ich osłabiania.  
Nawet ludzie dysponujący odpowiednią wiedzą, podejmują zachowania ryzykowne  
z powodu braku wielu umiejętności niezbędnych w życiu społecznym. Te deficyty uniemożliwiają im 
budowanie głębszych, satysfakcjonujących związków z ludźmi, odnoszenie sukcesów, np. 
zawodowych. Szukają więc chemicznych, zastępczych sposobów radzenia sobie z trudnościami. 
Celem strategii działań alternatywnych jest pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb takich jak 
rozwijanie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych - umiejętności nawiązywania 
kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze 
strony otoczenia. 

https://photos.app.goo.gl/T6ndUQgfYx5eSLsw5
https://photos.app.goo.gl/3ErcKniHjwdUqgLZ9
https://photos.app.goo.gl/7K51KXrU84LfTcRY9
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Podczas zajęć chętne osoby zostały poddane testom sprawdzającym, jak widzimy świat oczami osoby 
nietrzeźwej lub pod wpływem narkotyków przy pomocy Alkogogli i Narkogogli.  
Młodzież na „własnej skórze” mogła się przekonać jak się czuje człowiek pod wpływem środków 
psychoaktywnych. Animatorki zaproponowały wykonanie banalnych czynności takich jak: podanie ręki, 
otwarcie drzwi, złapanie piłeczki, których wykonanie okazało się naprawdę trudne. To doświadczenie 
pokazało, że świat wygląda inaczej a zachowanie uczestników badania było zabawne dla 
obserwatorów i dało wiele powodów do śmiechu. 
Symulacje skutków zażywania narkotyków spowodowały: dezorientację, zaburzenia percepcji, zawroty 
głowy, brak koncentracji i koordynacji, zniekształcenie obrazu i spowolnienie czasu reakcji.  
  

"Następną planetę zajmował Pijak. Te odwiedziny trwały bardzo krótko, pogrążyły jednak Małego 
Księcia w głębokim smutku. 
- Co ty tu robisz? - spytał Pijaka, którego zastał siedzącego w milczeniu przed baterią butelek pełnych 
i baterią butelek pustych. 
- Piję - odpowiedział ponuro Pijak. 
- Dlaczego pijesz? - zapytał Mały Książę. 
- Aby zapomnieć - odpowiedział Pijak. 
- O czym zapomnieć? - zaniepokoił się Mały Książę, który już zaczął mu współczuć. 
- Aby zapomnieć, że się wstydzę - stwierdził Pijak, schylając głowę. 
- Czego się wstydzisz? - dopytywał się Mały Książę, chcąc mu pomóc. 
- Wstydzę się, że piję - zakończył Pijak rozmowę i pogrążył się w milczeniu. 
                                                                             
                                                                                              Antoine de Saint - Exupery 
  
Galeria 
 

Bal maturalny 2020  
28.01.2020 
| 
Ewelina Waląg 

„Bo coś w szaleństwach jest z młodości, 

Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu, 

Co jest mądrzejsze od mądrości 

I rozumniejsze od rozumu” 

  

Czas biegnie nieubłaganie i już za chwilę przed tegorocznymi uczniami i uczennicami klas trzecich wielki 

sprawdzian dojrzałości, czyli matura. Moment ten stanowi ważny rytuał przejścia oraz swoistą próbę 

emocjonalną i intelektualną. Jak szkolna tradycja jednak każe, zanim do niego dojdzie, młodzież może zaznać 

ostatniej beztroskiej zabawy w czasie studniówki, czyli cezury symbolicznie zarysowującej sto dni do ważnego 

wydarzenia. 

W naszym liceum wspomniany wyżej bal maturalny odbył się w piątek 22 stycznia 2020r. w sali Asti, która na 

ten czas została odświętnie udekorowana m.in. przez rodzicielski komitet organizacyjny. Studniówka rozpoczęła 

się zgodnie z ceremoniałem dworskim polonezem prezentującym najważniejsze osoby tego wieczoru, czyli 

uczniów i uczennice klas trzecich, oraz ich zdolności taneczne. Prowadzony korowód zaprezentował się przed 

zebranymi: Dyrekcją szkoły, gronem nauczycielskim, rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi. Po części oficjalnej 

wypełnionej podziękowaniami skierowanymi do wszystkich osób, które okazały się istotnymi w trakcie 

trzyletniego kursu edukacyjnego w liceum, rozpoczęła się właściwa zabawa a wraz z nią pląsy w takt didżejskich 

propozycji. 

W tym miejscu jeszcze raz ogromnie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację balu 

studniówkowego -  przede wszystkim za chęć i otwartość, by po raz kolejny stworzyć przestrzeń do radosnego 

przebywania ze sobą.  

  

Zdjęcia z wydarzenia do obejrzenia, na: 

naszemiasto.pl 

oraz 

elka.pl 

https://photos.app.goo.gl/njyXA8qDo3bizVoA7
https://gora.naszemiasto.pl/gora-studniowka-2020-uczniowie-liceum-ogolnoksztalcacego-w/ar/c1-7524051
http://elka.pl/content/view/96132/77/


 

str. 42 

 

Wystąpienia publiczne – jak pokonać lęk?  
31.01.2020 
| 
Alina Borzym 

Wszyscy pragniemy pozbyć się lęku przed wystąpieniami publicznymi. Marzymy o tym, by wkroczyć na scenę 

pewnym krokiem, rozładować atmosferę błyskotliwym dowcipem, przykuć uwagę słuchaczy przejmującymi 

opowieściami oraz gładko odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania. A na koniec otrzymać burzę oklasków. Tyle 

że rzeczywistość rzadko kiedy bywa tak doskonała. Często nasze lęki biorą górę. Obawiamy się, że wchodząc na 

scenę potkniemy się, zapomnimy tekstu, stracimy wątek wypowiedzi oraz kontakt ze słuchaczami. Łatwo 

interpretować te obawy jako ostrzeżenie przed niepowodzeniem – oznakę, że w ogóle nie powinniśmy 

występować przed innymi. Obawy te rozwiali studenci Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, którzy jak co 

roku gościli w naszej szkole, spotykając się z uczniami i uczennicami klasy III a i III b w auli Liceum 

Ogólnokształcącego. Zaprezentowali oni kilka kluczowych porad pomocnych w tych trudnych sytuacjach. 

1. Jak cię widzą tak cię piszą - zadbaj o strój. Pierwsze wrażenie budowane jest w ciągu kilku sekund. Postaraj się 

ubrać schludnie i prosto. Unikaj także niewygodnych, krępujących i zbyt obcisłych części garderoby. Pamiętaj, 

że zgromadzeni mają skupić się na tym co mówisz, a nie jak wyglądasz. Nie rozpraszaj ich uwagi, ale pokaż 

profesjonalizm. 

2. Oprawa wystąpienia - siła gestów. Unikaj siedzenia za biurkiem – wyjdź naprzeciw publiczności i nawiąż z 

nimi kontakt. 

3. Kontakt wzrokowy. Wygłaszając swoją prelekcję, czy prowadząc warsztaty niezbędny jest kontakt wzrokowy 

ze zgromadzonymi. Tylko w taki sposób będą mieli świadomość, że to o czym mówisz jest skierowane właśnie 

do nich. 

4. Ton wypowiedzi i modulacja głosem. Dostosuj swoją wypowiedź do tematyki. Nie prezentuj zagadnienia 

jednym tchem. Spróbuj postawić pytanie retoryczne. Zatrzymaj się na kilka sekund. Buduj nastrój i wrażenie, a 

sprawisz, że publiczność zapamięta twoje wystąpienie jeszcze przez długi okres. 

5. Unikaj kartki. Przygotuj plan ramowy wystąpienia. Połóż go przed sobą. Trzymanie go w dłoni będzie stale 

kierowało twój wzrok właśnie na tekst. Przygotuj się odpowiednio wcześniej i mów naturalnie. Słuchacze 

docenią twoją pewność i przygotowanie. Nie ucz się także wystąpienia na pamięć – to tylko pogłębi stres i 

zabrzmi sztucznie. Musisz wiedzieć o czym chcesz powiedzieć. Wtedy żadna sytuacja cię nie zaskoczy. 

6. Nawiąż relację. Możesz wtrącić jakąś anegdotę. Potwierdzeniem twoich umiejętności i zaangażowania niech 

będzie także umożliwienie zadawania pytań w razie wątpliwości. 

7. Zastosuj dodatkowe narzędzia. 

8. Stwórz opowieść. Dobrym rozwiązaniem, by pozyskać zainteresowanie i sympatię jest podzielenie się 

subiektywną historią z życia w odniesieniu do prezentowanego zjawiska. Ludzie bardzo lubią słuchać o 

doświadczeniach innych osób, a jednocześnie taki krok będzie świadczył o tym, że potrafisz odnieść teorię do 

praktyki oraz masz doświadczenie w opisywanym obszarze. 

9. Stres twoim wrogiem. Nawet najbardziej dopracowane wystąpienie może zostać zniszczone przez nas samych. 

Tuż przed wyjściem przed publiczność nie myśl o tym co powiesz. Jeśli jesteś przygotowany nie ma się czego 

obawiać. Pamiętaj, że twój stres może generować także zdystansowane podejście odbiorców. Nie ułatwi to 

przebiegu spotkania. Uśmiech, a nawet żart na początek spotkania pomoże ci zażegnać sztywną atmosferę i 

obawy. 

10. Trzymaj się wyznaczonego czasu. 

 

Pomoc dla Afryki  
03.02.2020 

Od kilku lat Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz dolnośląskie szkoły i placówki 

edukacyjne wspierają  polskie misjonarki i misjonarzy (Dominikanki, Bracia Szkolni, Paulini, Oblaci) – którzy 

budują, wyposażają i uczą w szkołach w najuboższych rejonach  Czadu, Kamerunu i Republiki Środkowej 

Afryki. W tym roku nasze liceum także włączyło się do tej szlachetnej akcji. Pomoc polega na przekazaniu 

starych tablic szkolnych, krzeseł, stolików, zestawów komputerowych, narzędzi i różnorodnych innych 

sprzętów, które są jeszcze dobre, a z których szkoła już nie korzysta. Dary będą we Wrocławiu starannie 

umieszczane w morskich kontenerach a następnie przewożone do Gdańska i ładowane  na statki, których 

portami docelowymi są zwykle Atok, Ayos oraz Yaoundé w Kamerunie. Akcja ta przynosi dobre rezultaty. W 

okresie ostatnich 4 lat wysłano już piętnaście kontenerów. Dziś (poniedziałek  3 lutego), przygotowany przez 

naszą szkołę sprzęt zostanie odebrany przez Fundację „Serce dla Afryki”. Jako społeczność szkolna cieszymy 

się, że możemy wspomóc dzieci afrykańskie i przyczynić się do ich lepszego startu w życie. 
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Pączki do rączki  
07.02.2020 
| 
Irena Dziamarska 

Dnia 6 lutego w Liceum Ogólnokształcącym w Górze odbyła się akcja charytatywna „Pączki do rączki”. 

Zorganizowana została przez szkolny wolontariat w celu pomocy dla Jasia, Antosia i Kamilka.  

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują Wszystkim, którzy aktywnie wzięli udział w akcji. 

  

Galeria 

  

 

Brązowi medaliści  
07.02.2020 

6 lutego w hali POSiR „Arkadia” w Górze odbył się finał Podstrefy Lubińskiej w halowej piłce nożnej chłopców 

w ramach Dolnośląskiej Licealiady. W rozgrywkach uczestniczyły 4 zespoły: ZS nr 1 w Lubinie, ZS im. Jana 

Wyżykowskiego w Głogowie, ZS w Polkowicach oraz gospodarze LO Góra. 

Rywalizacja, której stawką był awans do finału wojewódzkiego, była niezwykle zacięta i dostarczyła widzom 

sporej dawki emocji. Górowscy licealiści rozpoczęli rozgrywki od efektownego zwycięstwa z drużyną z 

Polkowic 3:0. Następnie po niezwykle emocjonującym spotkaniu zremisowali z zawodnikami z Lubina w 

stosunku 1:1. Minimalna porażka w ostatniej odsłonie turnieju z Głogowem 1:2,  sprawiła, że młodzi górowianie 

zajęli 3 miejsce w turnieju. Rozgrywki  ostatecznie wygrała ekipa ZS nr 1 z Lubina. 

Zespół LO w Górze wystąpił w turnieju w następującym składzie: Jakubczyk Adam, Jankowski Michał, 

Jarząb Jakub, Majewski Jakub, Matysiak Marcel, Michalec Bartosz, Sareło Damian, Thomas Rafał i 

Trzpil Kacper. 

  

Ostateczna tabela turnieju: 

1. ZS nr Lubin 

2. ZS im. J. Wyrzykowskiego Głogów 

3. LO Góra 

4.  ZS Polkowice 

  

Brawo zawodnicy LO Góra jesteśmy z Was dumni! 
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„PrzedOscarowa Noc Filmowa klasy I c”  
09.02.2020 

Noc  z 7 na  8 lutego 2020 roku  była dla uczniów klasy I c wyjątkowa  za sprawą Nocy Filmowej, która 

rozpoczęła się o godzinie 20.00, a zakończyła o 10.00 rano w sobotę. Młodzież, pod czujnym okiem 

wychowawcy -  pana Macieja  Kostyka,  obejrzała  różnorodne gatunkowo filmy. Wszyscy bawili się 

wyśmienicie. Było super, super- extra! Nie zabrakło wspólnych pogawędek i dyskusji przy smacznej pizzy. 

Część kinomanów zasnęła nad ranem, ale  zdążyła  obudzić się rano, aby zjeść smaczne śniadanie i   udać się do 

swoich domów, odespać seansowe wrażenia. Niewątpliwie spotkanie 

z „X Muzą” było świetną okazją do wzajemnej integracji oraz miłego spędzenia czasu przed rozpoczynającymi 

się feriami. 
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Koncert Walentynkowy  
10.02.2020 

Dnia 7 lutego 2020 roku, w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze odbył się tradycyjny „Koncert 

Walentynkowy”. 

https://photos.app.goo.gl/Y2iVFvbZV39TE7pc6
https://photos.app.goo.gl/dKLmnjUKkAMSiiSu8
https://photos.app.goo.gl/SRRfHTHWC4w5XUH69
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Dzień Zakochanych właściwie obchodzony jest 14 lutego, ale ze względu na rozpoczynające się 10 lutego ferie 

zimowe, Samorząd Uczniowski postanowił zorganizować uroczystość tydzień wcześniej. 

Zasadnicza część koncertu polegała na odczytywaniu treści kartek walentynkowych, które kilka dni wcześniej 

umieszczane były przez uczniów szkoły do specjalnie stworzonej na tę okazję poczty walentynkowej. W rolę 

prowadzących wcieliła się dwójka uczniów LO, Izabela Chmiel oraz Mikołaj Raczyński. Prezentacja 

anonimowych wyznań miłosnych było przeplatane występami uzdolnionej artystycznie młodzieży z Liceum 

Ogólnokształcącego, natomiast piosenki o tematyce miłosnej wykonały dziewczyny z sekcji wokalnej 

„Postscriptum”. 

Atmosfera panująca w auli była niezwykle radosna i żartobliwa. Niektóre liryki wywoływały ogólną wesołość, 

często było można zauważyć spontaniczne reakcje publiczności. 

  

Galeria 

 

Program profilaktyki czerniaka  
26.02.2020 
| 
Irena Dziamarska 

W Liceum Ogólnokształcącym w Górze został przeprowadzony ogólnopolski program profilaktyki czerniaka we 

współpracy z SKN Onkoma i Akademią Czerniaka. 

W ramach akcji profilaktycznej odbyły się w klasach realizujących rozszerzony program z  biologii odbyły się 

zajęcia przygotowane i przeprowadzone przez grupę uczniów klasy biologiczno-chemicznej IB4 w składzie: 

Weronika Góral,Natalia Maczuga, Weronika Sławińska, Julia Wiśniewska i Marcel Matysiak. Dodatkowo, 

zarówno na lekcjach biologii, jak i na godzinach wychowawczych, nauczyciele przeprowadzili pogadanki na ten 

ważny temat. 

Głównym celem tych działań jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka - czynników ryzyka 

oraz sposobów skutecznej profilaktyki. Koordynatorkami podjętych w szkole działań są nauczycielki biologii: 

pani Irena Dziamarska i pani Edyta Bretsznajder. 
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Demoralizacja – czyny karalne wśród młodzieży  
26.02.2020 

Dnia 26.02.2020 r.na prośbę dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Górze pani Magdaleny 

Mielczarek  oraz uprzejmości Prezesa Sądu Rejonowego w Głogowie odbyły się zajęcia profilaktyczne pod 

hasłem „DEMORALIZACJA - CZYNY KARALNE WŚRÓD MŁODZIEŻY”. Spotkania prowadziła 

Pani Aneta Zawadzka – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Głogowie. 

Głównym celem spotkania, było uświadomienie młodzieży rangi odpowiedzialności i współodpowiedzialności 

jaką młody człowiek może ponieść za nieprzestrzeganie prawa. Zajęcia miały na celu usystematyzować 

posiadana przez młodzież wiedzę na ten temat oraz ją znaczny sposób uzupełnić. Analizowano, kiedy i w jakich 

okolicznościach młody człowiek może stanąć przed sądem. Uczniowie liceum zadawali wiele pytań na nurtujące 

ich tematy. Tematyka zajęć skłoniła młodych ludzi do autorefleksji nad swoim zachowaniem oraz 

postępowaniem. Jednocześnie uczniowie mogli zdać sprawę, że rozwijanie wiedzy na ten temat, jest niezwykle 

istotne, szczególnie w okresie „wchodzenia w dorosłość”. 

Serdecznie dziękujemy pani Anecie za merytoryczne przeprowadzenie zajęć z młodzieżą. 

 

"Matgura" - eliminacje szkolne  
27.02.2020 
| 
FP 

W dniu 27 marca 2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Górze odbyły się eliminacje szkole 

VIII Międzypowiatowego Przedmaturalnego Konkursu Matematycznego „MATGURA". 

Do eliminacji przystąpiło 31 uczniów z klas drugich i trzecich, a rywalizacja odbywała się na dwóch poziomach, 

rozszerzonym i podstawowym. 

https://photos.app.goo.gl/wtjWv2iZZj6LHe1a8
https://photos.app.goo.gl/FB6Sk6xMCmQZ6B3r6
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Wkrótce uczestnicy konkursu poznają szczegółowe wyniki oraz listę uczniów, którzy awansowali do finału. 

 

Matematyka Bez Granic  
27.02.2020 
| 
Tomasz Woźniczka 

27 lutego 2020 roku uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Górze uczestniczyli w XXXI 

Międzynarodowym Konkursie „Matematyka Bez Granic” (Mathématiques Sans Frontières).  

Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy a uczniowie z polskich szkół uczestniczyli w tych 

zawodach po raz dwudziesty ósmy. Patronat nad Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo 

Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego 

Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu 

Zielonogórskiego. 

Głównym celem konkursu „Matematyka Bez Granic” jest zbliżenie między krajami i miastami Unii 

Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi. Ponadto ma też za 

zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu 

codziennym.Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu 

twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków 

obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich 

rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z 

rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej. 

Górowscy licealiści rywalizowali w kategorii „Matematyka Bez Granic” Senior, która jest adresowana do 

ósmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. 

Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 13 zadań, z czego pierwsze z nich podane jest w języku obcym 

(angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim). Treść zadania należało więc przetłumaczyć a 

rozwiązanie napisać w jednym z podanych języków obcych. Do rozwiązania zadań wraz z rówieśnikami w całej 

Europie przystąpili uczniowie klasy I a 4, I b 4, I a 3, I b 3 i I c 3. Głównym koordynatorem konkursu w Liceum 

Ogólnokształcącym w Górze był pan Grzegorz Goździewicz. 

Podsumowanie wyników finału konkursu odbędzie się w poszczególnych regionach kraju na przełomie maja lub 

czerwca br. 

  

Galeria 

 

Gala finałowa XI Międzynarodowego Konkursu Artystycznego  
02.03.2020 
| 
Maciej Kostyk 

Finał XI Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka połączony z 

wręczeniem nagród odbył się 29 lutego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki  w 

Turku. Przybyli na uroczystość   goście  mogli podziwiać zwycięskie prace plastyczne i fotograficzne. 

Wysłuchali też najlepszych recytatorów, którzy przedstawili własne interpretacje wierszy Włodzimierza 

Pietrzaka - poety, krytyka literackiego, publicysty, żołnierza poległego w Powstaniu Warszawskim. 

Wśród  mistrzów „żywego słowa” znalazł się uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Górze - Kacper Trzpil. 

Laureat I miejsca  zaprezentował  zgromadzonej publiczności  utwór pt. „Tędy jutro  odejdę”. W uzasadnieniu 

przyznania pierwszego miejsca  Jury podkreśliło mistrzowskie wykorzystanie artystycznych środków wyrazu 

i  nagrodziło   Kacpra cennymi nagrodami, m.in. banknotem kolekcjonerskim z Janem Pawłem II Narodowego 

Banku Polskiego, srebrną monetą kolekcjonerską z serii kalendarz chiński, książkami, 

voucherem  weekendowym w hotelu Ibis Łódź. Aktor szkolnego teatru „Adamus” otrzymał również aparat 

fotograficzny Sony ufundowany przez  prezesa TVP. W gronie jurorów tegorocznego  konkursu znaleźli 

się  profesorowie   Łódzkiej Szkoły Filmowej i Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

  

Galeria 

 

https://photos.app.goo.gl/ipj6YP17FCc1g6zN7
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Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”  
02.03.2020 
| 
Tomasz Woźniczka 

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto obchodzone jest od 2011 roku 

i przybiera uroczystą formę. 

W Liceum Ogólnokształcącym 28 lutego przeprowadzonych zostało szereg inicjatyw upamiętniających 

bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego walczącego o wolną Polskę po II wojnie światowej. 

Pamięci uczestników podziemia antykomunistycznego z lat 1944-1956 została poświęcona gazetka „1 marca - 

Nie dajmy zginąć poległym”. Odbyły się też eliminacje szkolne V Powiatowego Konkursu „Żołnierze Wyklęci”. 

Do rywalizacji przystąpiło 8 uczniów z klas Ia4, Ia3, Ib3 i Ic3. Do finału powiatowego, który odbędzie się 9 

marca w Zespole Szkół w Górze, awansowali - Mateusz Janik kl. Ia4 i Oliwia Biernacka kl. Ia3. Uczniowie klas 

IIIa i IIIb uczestniczyli w pogadance „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni którą przeprowadził 

nauczyciel historii pan Tomasz Woźniczka. Następnie młodzież miała okazję obejrzeć spektakl TVP oparty na 

autentycznych wydarzeniach, a dotyczący powojennych losów por Jana Rodowicza ps "Anoda". 

1 marca Starosta Górowski Kazimierz Bogucki zaprosił mieszkańców Powiatu Górowskiego na uroczyste 

obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenie odbyło się w niedzielę o godzinie 9:00 

przy pomniku na Placu Bolesława Chrobrego w Górze. Składając hołd Żołnierzom Wyklętym wiązanki kwiatów 

i znicze złożyli przedstawiciele władz powiatowych ze Starostą Kazimierzem Boguckim na czele, wszystkich 

powiatowych jednostek, policji, straży pożarnej PCPR, PCDNi PPP, POSiR, PUP oraz szkół. Kwiaty złożyła 

delegacja Liceum Ogólnokształcącego w Górze w składzie: dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek, 

nauczycielka j. angielskiego i opiekun SU pani Edyta Bretsznajder oraz uczniowie Jakub Cieślak i Łukasz 

Goliczewski. W imieniu władz powiatowych słowa podziękowania za udział w tej patriotycznej uroczystości 

pod adresem wszystkich delegacji skierował Starosta Górowski pan Kazimierz Bogucki. 

Galeria 

 

Akcja charytatywna - sprzedaż łakoci 
03.03.2020 

28 lutego 2020 r w Liceum Ogólnokształcącym w Górze odbyła się akcja charytatywna w celu udzielenia 

pomocy uczniom uczęszczającym do placówki. Bardzo cieszy fakt, że społeczność szkolna bardzo zaangażowała 

się w przygotowanie różnego rodzaju ciast. 

Serdecznie dziękujemy Pani dyrektor Anecie Zmudzie za możliwość przeprowadzenia akcji również w murach 

Szkoły Podstawowej nr 1. 

Jesteśmy wdzięczni każdemu, kto wsparł akcję. 
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Młodzież zapobiega pożarom - eliminacje gminne 
03.03.2020 

2 marca w filii bibliotecznej w Czerninie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W konkursie wystartowało 15 uczestników w trzech kategoriach 

wiekowych. Ich wiedzę z zakresu pożarnictwa oceniała komisja, której przewodniczył mł. bryg. Marcin Klefas. 

W konkursie wystartowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Górze. W kategorii uczniowie szkół 

ponadpodstawowych 3 miejsce zajął Mikołaj Lorek z kl. II a  Opiekunem licealistów był pan Mariusz Dziewic, 

nauczyciel w-f i edukacji dla bezpieczeństwa. 

Organizatorem etapu gminnego konkursu był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Górze. 

  

Fot. Gmina Góra 
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XVIII Olimpiada Znajomości Afryki  
03.03.2020 
| 
Boguslaw Sitnik 

https://photos.app.goo.gl/AFyuuCB2tz7SeC6XA
https://photos.app.goo.gl/2nVE8d9YB8rzb8Lp8
https://photos.app.goo.gl/yxvLKsGBjJBx2gGd8
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Trzech uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze – Filip Jankowski, Dominik 

Matczuk, Mateusz Walencki – uczestniczyło 2 marca w finale okręgowym XVIII Olimpiady Znajomości Afryki. 

Uczestnicy tegorocznego finału mieli za zadanie rozwiązać test złożony z 70 pytań obejmującego wiedzę z 

zakresu historii, geografii, etnografii i religii Afryki. 

OZA jest ujęta w wykazie olimpiad ogólnopolskich MEN. Od 18 lat opiekunem uczniów górowskiego liceum 

jest pan Bogusław Sitnik, nauczyciel geografii i przedsiębiorczości. 

 

Konkurs fizyczny GALILEO 
05.03.2020 
| 
Dorota Giezek 

W dniu 4.03.2020 w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze odbył się Ogólnopolski 

Konkurs fizyczny „GALILEO” , do którego zakwalifikowały się dwie uczennice z klasy 1A3 Oliwia 

Biernacka i Wiktoria Żukow oraz dwóch uczniów z klasy 1A4 Michał Ludwiczyński i Bartosz Szymek. 

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Szkolnej. Materiał zawarty w testach uwzględnia wymagania 

określone w programach nauczania zatwierdzonych przez MEN.  Laureaci konkursu otrzymują punkty 

rekrutacyjne za dodatkowe osiągnięcia. 

 

Dzień Kobiet 
10.03.2020 
| 
Tomasz Woźniczka 

„Nie czyń siebie samej przedmiotem kompromisu, 

bo jesteś wszystkim, co masz”. 

J. Joplin 

Dzień Kobiet, dla wszystkich przedstawicielek płci pięknej to ważna okazja do radosnego świętowania. Bukiety 

wiosennych kwiatów, ciepłe życzenia, słodkie upominki składane przez Panów, to niewątpliwie główne powody 

dla których warto to święto obchodzić. 

W Liceum Ogólnokształcącym w Górze święto to w tym roku miało szczególny wymiar. 

Dnia 8 marca w auli szkoły odbyły się powiatowe obchody Dnia Kobiet. Uroczystego otwarcia spotkania 

dokonała dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Górze pani Magdalena Mielczarek. Następnie życzenia licznie 

przybyłym mieszkankom powiatu złożył pan Kazimierz Bogucki – Starosta Górowski oraz pan Grzegorz 

Kordiak – Wicestarosta Górowski, po czym zgodnie z tradycją, wszystkie Panie zostały obdarowane pięknymi 

kwiatami.  P.Uroczystość uświetniły występy utalentowanej aktorsko, wokalnie i instrumentalnie młodzieży 

Liceum Ogólnoksztalcącego w Górze. Na scenie zaprezentowały się też absolwentki szkoły oraz uczestnik finału 

konkursu M1TalentShow Norbert Wronka. W podziękowaniu za przepiękne wykonanie programu muzyczno- 

poetyckiego pan Starosta i pan Wicestarosta wręczyli wszystkim aktorom róże.  Program artystyczny 

przygotowali pani Alicja Sajdak i pan Maciej Kostyk. Warto również wspomnieć, że przepiękną scenografię 

wykonała pani Katarzyna Kaźmierczak. 

9 marca męska część społeczności szkolnej przygotowała w tym szczególnym dniu wszystkim pracującym w 

szkole Paniom wiele sympatycznych niespodzianek. Panowie obdarowali pracujące w szkole Panie kwiatami 

oraz słodkimi upominkami. W związku z nadchodzącym 10 marca Dniem Mężczyzny, również i Panowie 

otrzymali z szczerego serca płynące prezenty, bo jak powiedział Fryderyk Nietzsche - „Szczęście jest kobietą”. 

  

Fot. Magdalena Dokładańska 

  

Galeria 

  

 

V Powiatowy Konkurs „Żołnierze Wyklęci” 
10.03.2020 
| 
Tomasz Woźniczka 

9 marca w auli Zespołu Szkół w Górze odbył się V Powiatowy Konkurs „Żołnierze Wyklęci”. 

https://photos.app.goo.gl/qkV4JdU4mGiPnBuZA
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Do rywalizacji przystąpiło 16 uczniów reprezentujących szkoły powiatu górowskiego i powiatów ościennych. 

Głównym celem konkursu jest krzewienie wiedzy o polskim zrywie niepodległościowym w obronie wolności i 

niezawisłości w Polsce po 1944 roku. Zmaganiom uczniów obok licznej publiczności przyglądali się znakomici 

goście, m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pan Andrzej Jaroch, radny Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego i przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji pan Tytus Czartoryski, 

Starosta Górowski pan Kazimierz Bogucki, wicestarosta górowski pan Grzegorz Kordiak, dyrektor ZS w Górze 

pani Ewa Gano i pomysłodawca konkursu pan Tadeusz Tutkalik. Byli też obecni przedstawiciele IPN z 

Poznania, wojskowych grup rekonstrukcyjnych oraz żołnierze 125 Batalionu Lekkiej Piechoty z Leszna. 

Konkurs składał się z kilku etapów, a do walki o główne nagrody, zgodnie z regulaminem, mogło przystąpić 4 

uczniów. Rywalizacja była niezwykle zacięta, bowiem wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się znakomitą 

wiedzą i z tego względu różnice punktowe pomiędzy poszczególnymi zawodnikami były minimalne. 

Liceum Ogólnokształcące reprezentowało dwoje uczniów - Mateusz Janik z kl. Ia4 i Oliwia Biernacka z kl. 

Ia3. Mimo znakomitej postawy, niestety nie udało im z się zakwalifikować do ścisłego finału, ostatecznie 

zajmując odpowiednio w ogólnej klasyfikacji 6 i 8 miejsce. Opiekunami licealistów byli pani Aneta 

Skrzynecka i pan Tomasz Woźniczka 

Pomiędzy poszczególnymi rundami konkursu miały miejsce prelekcje o tematyce historycznej, pokaz broni oraz 

umiejętności "terytorialsów". 

  

Fot. Powiat Góra 
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Warsztaty filmowe 
11.03.2020 
| 
Ewelina Waląg 

Nie trzeba wyjeżdżać do Warszawy, by uczestniczyć w profesjonalnych warsztatach filmowych :) 

Za nami kolejne warsztaty realizowane w ramach działalności Pracowni Filmoteki Szkolnej we współpracy z 

Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym i przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dziś 

od rana wraz z filmoznawczynią Agnieszką Powierską - spełniającą swą Wędrującą filmową misję - uczniowie/ 

uczennice klas 1b3 i 1c3 omawiali/ły "Dekalog I" w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Produkcja ta stała się 

pretekstem do krytycznego namysłu nie tylko nad moralnością kamery, ale i nad sztafażem artystycznym. 

Spotkaniu towarzyszyła także obecność Marty Bartoszuk, specjalistki ds. edukacji filmowej FINA. 

A tydzień wcześniej gościliśmy u siebie trenerkę Katarzynę Czubińską, która wraz z Eweliną Waląg 

współprowadziła zajęcia z tematu skupionego wokół adaptacji filmowych i teatralnych. Tym razem młodzież z 

klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz Zespołu Szkół im. S. Kaliskiego 

została przeprowadzona przez filmowe liderki wzdłuż i w poprzek meandrów dotyczących przekształcania 

tekstów literackich. Punktem wyjścia okazał się nieoczywisty tekst Szekspira, a docelowym - własne 

adaptacyjne produkcje filmowe młodych adeptów i adeptek sztuki. 

Cieszymy się, że jako Pracownia Filmoteki Szkolnej od lat działająca w górowskim liceum możemy korzystać z 

możliwości rozwojowych wywiedzionych ze współpracy z warszawską instytucją oraz z zasobów wiedzy i 

umiejętności przeszkolonych trenerek. Zachęcamy do udziału w przygotowywanych przez nas zajęciach! 
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Zawieszenie zajęć w szkole 
22.03.2020 

https://photos.app.goo.gl/DgRZ9qCid4FTmPBK8
https://photos.app.goo.gl/5piCnHfYCxtaBYm77
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Rodzicu, 

  

• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca 

br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania 

opiekuńcze; 

• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji 

Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają 

uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny; 

• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje 

znajdziesz na stronie internetowej ZUS; 

• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny; 

• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; 

• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane 

przez dyrektora szkoły. 

  

Uczniu, 

  

• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja 

publiczna, kino, teatr, centra handlowe); 

• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; 

• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj 

uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy 

epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; 

• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. 

Informacja Starostwa Powiatowego w Górze na temat funkcjonowania placówek oświatowych 

w dniach 12-25 marca 2020 r. 

  

Organizacja pracy szkoły w okresie zawieszenia zajęć 
22.03.2020 

W związku z działaniami zmniejszającymi ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 wszyscy 

nauczyciele naszej szkoły od 12 marca 2020 r. pracują zdalnie, wykorzystując różnorodne możliwości kontaktu 

z uczniami i zadając im zadania do wykonania. Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko 

niezbędne dyżury. Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-15:00 (tel. 65-543-

23-41). W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

sekretariat@logora.edu.pl 

  

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym: szkolne boiska, sala gimnastyczna, aula, 

park szkolny). 

  

Kontakt z dyrektorem szkoły: Magdaleną Mielczarek, magdalena.mielczarek@logora.edu.pl. Wszyscy Rodzice 

otrzymali za pośrednictwem Librusa numer telefonu komórkowego i informację o innych formach kontaktu 

(Messenger, WhatsApp). 

  

Organizacja pracy szkoły w okresie zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość 
22.03.2020 

W związku z działaniami zmniejszającymi ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 wszyscy 

nauczyciele naszej szkoły od 25 marca - 10 kwietnia 2020 r. pracują zdalnie, wykorzystując różnorodne 

możliwości kontaktu z uczniami i zadając im zadania do wykonania zgodnie z Rozp. MEN z dnia 20.03.2020r. 

  

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o kontakt telefoniczny z 

pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-15:00 (tel. 65-543-23-41). W każdej sprawie można się kontaktować za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@logora.edu.pl Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla 

osób postronnych (w tym - szkolne boiska, sala gimnastyczna, aula, park szkolny). 

http://docs.wixstatic.com/ugd/279389_bd165dc9382344fda333a280f0a4db82.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/279389_bd165dc9382344fda333a280f0a4db82.pdf
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Kontakt z dyrektorem szkoły: Magdaleną Mielczarek, magdalena.mielczarek@logora.edu.pl. Wszyscy Rodzice 

otrzymali za pośrednictwem Librusa numer telefonu komórkowego i informację o innych formach kontaktu 

(Messenger, WhatsApp). 

 

„O zdalnym nauczaniu słów kilka…” 
23.03.2020 

Specyficzny czas, w którym znaleźliśmy się z powodu pandemii koronawirusa, przewartościować mógł nie tylko 

nasze systemy norm, ale przede wszystkim codzienny rytm dnia. Dlatego istotnym jest, by pojawiające się 

ewentualne trudności przekuć w możliwości i budowanie własnych zasobów. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza 

w odniesieniu do edukacji pozwalającej nam każdego dnia rozwijać swoje wiedzę i umiejętności. Stąd wiele 

uwagi poświęcić należy kwestiom dotyczącym kształcenia na odległość z uwzględnieniem higieny pracy, 

zarówno uczniów, uczennic, jak i nauczycieli, nauczycielek. 

Paradoksalnie, część z nas znajduje się w nietypowej, acz dogodnej, sytuacji, kiedy dość swobodnie może 

zawiadywać sobą w przestrzeni własnego domu. Dostosowanie sposobu pracy do potrzeb własnego organizmu, 

przy zrozumieniu rytmu własnego funkcjonowania, może przynieść pożądane efekty rozwojowe. Warto 

chociażby oddzielić miejsce do pracy od miejsca do odpoczynku, by te dwie przestrzenie kojarzyły się z innymi 

zasadami funkcjonowania. Da to naszemu mózgowi wyraźne rozgraniczenie zadań – podobnie jak odgrodzenie 

czasu pracy od czasu przebywania na portalach społecznościowych. Każdemu z tych elementów należy się 

właściwa i osobna porcja naszej uwagi, więc może nie warto łączyć jej w jednym czasie, by traktować i 

obowiązki, i kontakt z bliskimi osobami powierzchownie. 

Ważna jest również próba wypracowania wewnętrznej dyscypliny pracy, np. wyznaczenia godzin na 

wykonywanie zadań zgodnie z własnym rytmem dobowym. Nikt nie powiedział, że najlepszym dla nas czasem 

będą godziny od 08:00 do 14:00. Pomijając fakt, iż kilka osób może w tym samym czasie chcieć skorzystać z 

komputera, może po prostu bardziej wolimy działać w nocy. Osoby pracujące od kilku lat w domu wskazują 

także, że warto wypróbować system dzielenia większych partii zadań na mniejsze i utrzymywać przez godzinę 

lub dwie stały rytm pracy – bez szukania wymówek czy korzystania z tzw. rozpraszaczy, np. telefonów. Z 

dwugodzinnej zadaniowości wybijać nas może również zabawa z psem czy rozwieszanie prania, choć dla wielu 

osób właśnie te momenty symbolizować mogą chwilę przerwy. Najważniejsze, by zasady te uzgodnić w 

uczciwości z samym sobą. 

Dlaczego powyższe wskazówki dobrze realizować w schludnym ubraniu wyrażającym naszą gotowość do 

spotkania z drugim człowiekiem a nie w rozwleczonej pidżamie? Odpowiedź nie tylko na tę kwestię, ale i inne 

znaki zapytania dotyczące zdalnej pracy w domu można odnaleźć, chociażby, na kanale Pauliny Mikuły – znanej 

popularyzatorki wiedzy o języku polskim. W swoim filmiku z serii „Myśląc inaczej” zwraca uwagę m.in. na 

wstawanie każdego dnia o podobnej porze, wagę czynności wstępnych, jak poranna pielęgnacja, ustalenie 

godzin pracy i czasu na czynności domowe czy wykreślanie tego, co zostało już wykonane. Cały filmik można 

obejrzeć tutaj – „Sposoby na skuteczną pracę i naukę w domu”.   

W zdalnej pracy w domu pamiętać warto ponadto o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w sieci, by nie naruszyć 

wyznaczonego prawa i nie zrobić krzywdy sobie ani innym użytkownikom. Zasady te obejmują zwłaszcza 

poszanowanie prawa własności, korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych i materiałów na licencji 

Creative Commons, popularyzowanie języka afirmacji a nie mowy nienawiści czy każdorazowe pytanie o 

możliwość nagrywania oraz respektowanie ewentualnej odmowy do rejestracji wyrażonej przez inną osobę. 

Pielęgnowanie w sobie świadomości, że nowe technologie dają nam wolność „do”, np. korzystania z 

doświadczeń całego świata, która nie jest jednak jednoznaczna z wolnością „od”, np. prawa i odpowiedzialności, 

z pewnością pozwoli ugruntować zasady właściwego oraz bezpiecznego funkcjonowania w rzeczywistości 

stanowiącej hybrydę cyfrowo-analogowego życia. 

Powodzenie w szkolnych działaniach zależy również od postawy dorosłych  – rodziców i opiekunów prawnych 

– w których rękach leży siła motywowania, a tym samym wspierania dzieci do systematycznej  nauki. 

Specyficzny czas, który objął teraz naszą codzienność, różnorodnie przeszeregowuje dobę zależną m.in. od 

liczby domowników, dostępu do technologii, wewnętrznych zasad czy osobistych chęci do działania. Niemniej 

jednak, można wspólnie dookreślić domowe współistnienie i wypracować kompromisy, a także edukacyjnie 

korzystać z takich możliwości, jak https://www.crazynauka.pl, 

cykl programów TVP VOD z cyklu „Sądy – przesądy. W powiększeniu", zwiedzanie wystaw online, przejrzenie 

kolekcji artystycznych Metropolitan Museum of Art czy skorzystanie z produkcji z domeny publicznej 

oferowanej przez Ninatekę. 

Obranie perspektywy na nadchodzący zdalny czas w dużej mierze zależy od nas. Być może pomocne okażą się 

tu powyższe rozwiązania. Obejmują one również nas, nauczycieli, którzy w racjonalny sposób muszę 

rozdysponować przewidziany materiał i uwzględnić wiele czynników towarzyszących, by stworzyć 

podopiecznym możliwość do rozwoju, a nie zastopować potencjał twórczy. Okres pandemii i wynikające z niego 
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obostrzenia wprowadzają zdalny system, który może wydobyć z każdego z nas kolejne zdolności. Bowiem 

„zdalny” może równać się „zdolny”. 

 

Organizacja pracy szkoły w okresie zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość 
14.04.2020 

W związku z działaniami zmniejszającymi ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 wszyscy 

nauczyciele naszej szkoły 

od 25 marca – 26 kwietnia 2020 r. pracują zdalnie, wykorzystując różnorodne możliwości kontaktu z uczniami i 

zadając im zadania do wykonania zgodnie z Rozp. MEN z dnia 10.04.2020r. 

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy  o  kontakt telefoniczny z 

pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-15:00 (tel. 65-543-23-41). W każdej sprawie można się kontaktować za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@logora.edu.pl 

  

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym - szkolne boiska, sala gimnastyczna, aula, 

park szkolny). 

  

Kontakt z dyrektorem szkoły: Magdaleną Mielczarek, magdalena.mielczarek@logora.edu.pl. Wszyscy Rodzice 

otrzymali za pośrednictwem Librusa numer telefonu komórkowego i informację o innych formach kontaktu 

(Messenger, WhatsApp). 

 

Office 365 dla Edukacji 
16.04.2020 
| 
Grzegorz Goździewicz 

Uzyskaliśmy dla naszej szkoły licencję na użytkowanie Office Microsoft dla wszystkich nauczycieli, 

pracowników i uczniów- możemy bezpłatnie korzystać z usługi Office 365 A1, zawierającej Microsoft Teams, 

aplikacje Word, Excel PowerPoint i OneNote w wersji online, oraz inne aplikacje i narzędzia do zdalnej 

edukacji. 

Office 365 dla Edukacji zapewnia dostęp do znanych i lubianych aplikacji Word i PowerPoint obok nowych 

narzędzi wspomagających uczenie się takich jak: Microsoft Outlook, Microsoft OneDrive, Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Teams, Microsoft Forms, Microsoft Sway, Microsoft 

OneNote, Microsoft OneNote Class Notebook, Microsoft Whiteboard, Microsoft Video, Microsoft Stream i 

innych. 

Każde logowanie daje wszystkim użytkownikom dostęp do podstawowego zestawu narzędzi i aplikacji do 

uczenia się, komunikacji i współpracy. 

Office 365 dla Edukacji pozwala łączyć rozmowy, treści i aplikacje w jednym, wygodnym miejscu. Umożliwia 

współpracę w czasie rzeczywistym niezależnie od czasu i miejsca, a także urządzenia. 

 

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Maturzystów 
24.04.2020 
Wrocław 2020-04-24 

  
Drodzy Maturzyści!  
Szanowni Państwo Rodzice, Dyrektorzy i Nauczyciele! 

  
W piątek 24 kwietnia br. dla uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników kończy się rok szkolny 
2019/2020. Rok trudny- epidemia koronawirusa spowodowała zawieszenie zajęć w szkołach od 
12 marca i konieczność prowadzenia nauczania na odległość. Tym goręcej gratuluję młodzieży ukończenia 
szkoły. Serdeczne podziękowania kieruję 
do wszystkich, którzy przyłożyli rękę do tego sukcesu, zwłaszcza do rodziców, dyrektorów, wychowawców i 
nauczycieli. Dobra robota - wszyscy Państwo możecie być z siebie dumni! Termin i sposób wydania świadectw 
ukończenia szkoły określą dyrektorzy dbając o zasady bezpieczeństwa i higieny.  
Koleżanki i Koledzy Dyrektorzy i Nauczyciele! 
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Nam, kadrze pedagogicznej, przypadło w udziale ważne i odpowiedzialne zadanie wychowywania i kształcenia 
młodego pokolenia. Przekazywania umiejętności i wiedzy, formowania osobowości, hartowania charakterów. 
Wychowania uczniów na ludzi mądrych, dobrych, samodzielnych, pomocnych, aktywnych. Ludzi o otwartych 
głowach, gorących sercach, czystych rękach 
i prostych moralnych kręgosłupach. Kochających Polskę i naszą małą ojczyznę Dolny Śląsk. Szanujących innych 
ludzi, inne nacje i inne państwa. Takich, którzy śmiało krocząc przez życie wiele osiągną, będą kimś, przerosną 
swoich mistrzów. 
Serdecznie dziękując za zaangażowanie i wszystkie dotychczasowe działania bardzo proszę, byście Koleżanki i 
Koledzy w dalszym ciągu wspierali swoich podopiecznych w przygotowaniach do egzaminu maturalnego oraz 
egzaminu zawodowego. Uczyli ich zdalnie, utrzymywali żywy kontakt, służyli radą i pomocą, pokrzepiali dobrym 
słowem, dodawali energii i nadziei. 
Drodzy Maturzyści! 
Przed wami wymagający egzamin maturalny, nie bez kozery nazywany egzaminem dojrzałości. W tym roku 
trudniejszy, ponieważ będzie odbywał się w czasie pandemii koronawirusa. Zostanie przeprowadzony w drugiej 
połowie czerwca lub na początku lipca, o jego dokładnym terminie  z 3-4 tygodniowym wyprzedzeniem 
poinformują Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 
i Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. 
Nie zostaniecie sami z wyzwaniem, jakim jest przygotowanie się do przesuniętego egzaminu maturalnego. Nie 
wątpię, że wychowawcy 
i nauczyciele w dalszym ciągu będą Was wspierać i pospieszą Wam z pomocą. Opieką otaczać Was będą bliscy i 
przyjaciele. Warto oglądać lekcje w Telewizji Polskiej (w ramach projektu „Szkoła z TVP” realizowanego we 
współpracy 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej) adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Dużo się uczcie i 
sporo czytajcie, gdyż kto się dużo uczy 
i sporo czyta ten dużo wie i więcej rozumie. Nie darmo starożytni Rzymianie powiadali: „Non scholae, sed vitae 
discimus” (Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia) oraz „ Qidquid discis, tibi discis” (Czegokolwiek się uczysz, 
dla siebie się uczysz). Ucząc się, nie zapominajcie o śnie, zdrowym jedzeniu, chwilach odpoczynku, relaksu i 
rozrywki. Wiem, że łatwo jest mówić, a trudniej zrobić, ale może moje rady Wam się przydadzą. Gra toczy się o 
bardzo wysoką stawkę, bowiem od wyniku na maturze zależy otrzymanie indeksu na wymarzone studia i Wasze 
dalsze losy. 
Młodzi Przyjaciele! 
Jesteście naszą dumą i chlubą, przyszłością i nadzieją. Zrywacie się do lotu w dorosłość, dojrzałość, 
samodzielność. Bądźcie jak orły, polskie, królewskie, zwycięskie ptaki, które szybują wysoko. Wypływacie na 
otwarte morze, na głębię. Bądźcie jak okręty pod pełnymi żaglami, które prują fale znając cel podróży i port 
przeznaczenia (rzymski poeta, pisarz, filozof i retor Seneka Młodszy pisał: „Jeśli nie wiesz dokąd płyniesz, żaden 
wiatr nie będzie Ci sprzyjał”). Bądźcie cierpliwi, wytrwali, konsekwentni i odważni - wszak do odważnych świat 
należy. I nie zniechęcajcie się, albowiem przeszkody są po to, aby je pokonywać, a trudności, żeby hartowały. 
Z całego serca życzę Wam znakomitych wyników na maturze. Długie życie przed Wami, więc życzę, aby było 
udane i spełnione, pełne pięknych chwil. Abyście odnaleźli w nim swoje miejsce, żeby się zrealizowały Wasze 
plany i spełniły marzenia. Jestem święcie przekonany, że sprostacie wyzwaniu, jakim jest egzamin maturalny w 
czasie zarazy. 

  Z życzeniami zdrowia i słowami otuchy 
Roman Kowalczyk 

Dolnośląski Kurator Oświaty 
  
  

PDF 

 

Pożegnanie klas 3 
24.04.2020 

Polska Noblistka Olga Tokarczuk w jedynym ze swych utworów wskazała, iż wszystko kiedyś przeminie i 

mądry człowiek wie o tym od samego początku, niczego nie żałując. Myśl ta przyświecała nam 24 kwietnia 

2020 roku, w dzień zakończenia trzyletniego cyklu kształcenia przez tegorocznych maturzystów. Specyfika 

sytuacji związana z pandemią koronawirusa nie wstrzymała nas przed nostalgią i dumą wynikającą z pożegnania 

uczniów, uczennic klas trzecich, którzy w uroczystych nastrojach podsumowali swoje kilkuletnie wysiłki 

edukacyjne, odbierając zasłużone świadectwa, dyplomy, nagrody i podziękowania zgodnie z wymogami 

sanitarnymi i obostrzeniami sanepidu, przy konsultacjach ze Starostwem Powiatowym. Cała społeczność szkolna 

pod przewodnictwem Pani Dyrektor, Magdaleny Mielczarek i Pana Wicedyrektora, Mirka Wesołowskiego, wraz 

z wychowawczyniami, Panią Eweliną Waląg oraz Panią Małgorzatą Dudzińską, składa tegorocznym 

maturzystom najszczersze życzenia, a przede wszystkim siły i optymizmu na dalsze działania, dużo satysfakcji z 

podejmowanych decyzji, odporności na zawirowania codzienności oraz podtrzymywania pamięci o wspólnej 

licealnej drodze. 

Z refleksji Pani Dyrektor: 

http://docs.wixstatic.com/ugd/279389_30998ca35a4440a3a12cc945abbc188e.pdf
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„Miło mi, że w tak wyjątkowym dniu, jednak bardzo trudnym okresie dotyczącym pandemii COVID 19, mogę 

podziękować Wam, Drogie Maturzystki i Drodzy Maturzyści. Od dziś jesteście już absolwentami i tym samym 

wpisujecie się w historię naszego liceum jako kolejny rocznik absolwentów. Cieszy nas bardzo, że kończycie 

szkołę z wynikiem pozytywnym. Bywają w życiu człowieka chwile szczególne, do których z upływem czasu 

wracamy pamięcią. Przypominamy sobie fakty, zdarzenia oraz tych, z którymi mieliśmy okazję wspólnie 

doświadczać epizodów życia. Na pewno wielu z Was pamięta dzień, kiedy po raz pierwszy przekraczaliście 

progi liceum z zaciekawieniem, zainteresowaniem, ale i z obawą, myśląc o przyszłości, o tym, co Was tu czeka. 

Każdy z Was rozpoczynając naukę w tej szkole, miał swoje cele, marzenia, które w ciągu trzech lat starał się 

realizować. Z pewnością nie było to łatwe, wymagało wiele pracy i poświęceń, ale warto było, aby mieć 

satysfakcję  z dobrze spełnionego obowiązku. 

Wszyscy odnieśliście sukces, bo kończąc szkołę, stajecie się jej absolwentami. Przed Wami jeszcze matura, po 

której  Wasze drogi się rozejdą, rozpoczniecie nowy rozdział w swoim życiu. Staniecie przed kolejnymi 

życiowymi wyborami, nieraz może trudnymi,  ale jestem przekonana, że im podołacie, potrafiąc odnaleźć 

właściwe miejsce w społeczeństwie. 

Życzę Wam, abyście zachowali w pamięci same najlepsze wspomnienia z tej szkoły, aby Wasze wybory 

życiowe były zawsze trafne, a droga w dorosłe życie była pełna sukcesów, realizacji planów i marzeń. By nie 

zrażały Was niepowodzenia, bo jak mawiał  Paulo Coelho: Trudne chwile szybko mijają pod warunkiem, że nie 

przestajemy dążyć do tego, o czym marzymy”. 

W tym roku szkolnym na poziomie klas trzecich szkołę ukończyło 31 uczniów, a siedmioro z nich w trakcie 

całej trzyletniej nauki osiągnęło najwyższą  średnią, która pozwoliła im na odbiór świadectwa z wyróżnieniem. 

A byli to: 

1. Łukasz Goliczewski kl. IIIa 

2. Jakub Cieślak  kl. IIIa 

3. Stanisław Mielczarek kl. IIIa 

4. Weronika Łukaniuk  kl. IIIa 

5. Katarzyna Załupska kl. IIIa 

6. Laura Maniara kl. IIIb 

7. Martyna Bieganowska kl. IIIb 

Wszyscy otrzymali  finansowe nagrody Dyrektora ufundowane przez Radę Rodziców. Wśród  nagrodzonych 

uczniów znalazł się i ten, który nie opuścił żadnego dnia w szkole, uzyskując tym samym 100% frekwencji w 

trzyletnim cyklu kształcenia. Uczniem tym okazał się Stanisław Mielczarek z klasy IIIa. Za 

godne  reprezentowanie szkoły poprzez baczną straż przy sztandarze szkoły podczas uroczystości szkolnych, 

gminnych i powiatowych zostali nagrodzeni Łukasz Goliczewski i Jakub Cieślak. Jakub Jarząb otrzymał 

wyróżnienie za pełnienie funkcji przewodniczącego szkoły Samorządu Uczniowskiego. Tego dnia zostało 

wręczonych wiele nagród i dyplomów, bowiem tegoroczni maturzyście w trzyletnim okresie nauki angażowali 

się w działania koła teatralnego „Adamus”, koła filmowego WONDERLab., koła wokalnego „Poscriptum” czy 

Szkolnego Klubu Sportowego. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła uczennica klasy IIIa, Aleksandra Wójcik, 

która wykazywała się bezinteresowną  pomocą, zaangażowaniem w oprawę wszystkich uroczystości szkolnych, 

gminnych czy powiatowych. 

Warto pamiętać, że sukcesy uczniów, uczennic są zasługą rodziców, którzy wspierali swoje dzieci przez cały 

czas nauki, zachęcając je do wysiłku i pracy, angażowali się w życie szkoły oraz służyli bezinteresowną pomocą 

i okazywali placówce na każdym kroku życzliwość. Za swoje wsparcie otrzymali oni listy gratulacyjne. Wyrazy 

uznania należą się również Panu Staroście, Kazimierzowi Boguckiemu, w szczególności za  pomoc w realizacji 

przedsięwzięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, za wsparcie finansowe, nieocenioną pomoc i 

życzliwość. W gronie osób, o których w tym ważnym dniu myślano z nostalgią, znalazły się ponadto 

wychowawczynie klas trzecich, które były z uczniami, uczennicami w chwilach radosnych i smutnych, 

przekazując swoją wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie życiowe w pracy dydaktycznej i wychowawczej, 

kierując się przede wszystkim sercem i uczuciem. Słowa podziękowania objęły również przewodniczące Rady 

Szkoły, Panią Barbarę Zagórską, i Rady Rodziców, Panią Barbarę Skibę, otwarcie współpracujących ze szkołą, 

angażujących się w jej działalność i fundujących nagrody na wszelkie uroczystości szkolne. Ten trzyletni okres 

wypełniała praca uczniów, uczennic oraz nauczycieli, nauczycielek, a także pracowników obsługi i 

administracji, za co wszystkim należy się „wielkie dziękuję”, bo w ten sposób wypełniony został postulat 

nienagannej współpracy przynoszącej edukacyjne i relacyjne efekty. 

  

Drodzy Maturzyści, Drogie Maturzystki – idźcie ku szczytom!  

 

Nagrody w Konkursie #OSEWyzwanie rozesłane 
27.04.2020 
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24. kwietnia   nagroda – mobilna pracownia multimedialna dotarła  do 
Liceum  Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza w Górze. 
9. października w Wałbrzychu odbyło się rozdanie certyfikatów  nagród w 
Konkursie  #OSEWyzwanie. Z  1606 złożonych  wniosków,  nagrodzonych szkół z całej Polski  to 
764 m.in.  Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze. Nagrodą  są  mobilne 
pracownie multimedialne, dzięki którym szkoły będą mogły prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie 
będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych. Udział w konkursie mogły wziąć szkoły z 
miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Kolejne warunki, które należało spełnić to 
zgłoszenie się szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła 
mogła przysłać przygotowaną specjalnie na  konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Szansę 
na wygraną zwiększała również deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów OSE Hero oraz 
CodeWeek. Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze spełniło wszystkie 
wymogi regulaminowe uzyskując trzeci wynik w województwie. 
 

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2020 r. 
28.04.2020 

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim 

przedłożeniu do 29 maja 2020 r. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z 

procesem edukacyjnym ucznia. 

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać: 

• dla uczniów szkół podstawowych bezpośrednio  w szkołach (do udostępnionej przez szkołę skrzynki), 

• dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Liceum Ogólnokształcące w Górze i pozostałe 

szkoły) w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze 

(do udostępnionej przez Urząd skrzynki). 

  

Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 12 czerwca 2020 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta 

bankowego. Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z 

przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją. 

  

UWAGA 

  

  

Każda faktura musi być opisana na odwrocie: 

  

np. 

pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko) 

pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko) 

pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko) 

 

i podpis wnioskodawcy 

 

Święto 3 Maja i Dzień Flagi 
30.04.2020 
| 
Tomasz Woźniczka 

W tym roku święta majowe, Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Flagi, w Liceum 

Ogólnokształcącym w Górze będą obchodzone, w zupełnie innej od dotychczasowej formie. Zgodnie z reżimem 

przepisów przyjętych na czas pandemii, zajęcia z uczniami już od 25 marca odbywają się zdalnie, co 

uniemożliwia zorganizowanie okolicznościowych akademii. Mając jednak na uwadze, jak ważne dla naszego 

narodu są to uroczystości, podjętych zostało szereg działań w celu przybliżenia istoty tych świąt. 

W trakcie zajęć z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz na godzinach wychowawczych, wykorzystując dostępne 

techniki nauczania, nauczyciele liceum zaprezentowali młodzieży najważniejsze treści związane z obchodami 

Dnia Flagi oraz Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. 

229 lat temu, dnia 3 Maja 1791 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie można było usłyszeć gromko 

brzmiące głosy: „Wiwat Król kochany, Wiwat Sejm, Wiwat Naród, Wiwat wszystkie Stany!!!” Tłumy 

warszawiaków będących wtedy na placu zamkowym z niebywałą radością przyjęły wieść o tym, że po prawie 3 
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latach obrad Sejmu zwanego Wielkim, została przyjęta Ustawa Rządowa, zwana popularnie Konstytucją 

Majową. Był to dziejach naszego państwa niezwykle istotny dokument. Wprowadzał on bowiem wiele 

postępowych reform, które leżały w interesie całego narodu, bez względu na różnice stanowe. 

My Polacy pamiętamy o tym wydarzeniu. Co prawda były to czasy gdy Rzeczpospolita chyliła się ku upadkowi, 

mimo to znaleźli się odważni i kochający ojczyznę ludzie, którzy chcieli kraj wzmocnić i zapobiec utracie 

niepodległości. Rozumieli, że tylko dzięki ustanowieniu wielu zmian o charakterze ustrojowym, można było 

tego dokonać. 

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja zostało ustanowione w 1919 roku, wkrótce po tym jak Polska odzyskała 

niepodległość. Obchodzone jest w ramach upamiętnienia uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Była to pierwsza 

w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej) ustawa zasadnicza regulującą ustrój prawny państwa. 

Po II wojnie światowej zwyczaj obchodów powrócił i trwał aż do 1946 roku. Wtedy doszło do masowych 

demonstracji studenckich i w efekcie władze komunistyczne zabroniły organizowania obchodów święta 3 maja. 

Ostatecznie18 stycznia 1951 roku władze PRL zniosły Święto Konstytucji 3 Maja. Dopiero ustawą z dnia 6 

kwietnia 1990 roku przywrócono Święto Narodowe Trzeciego Maja. Wówczas odbyły się też uroczyste obchody 

na Placu Zamkowym w Warszawie. 

Tego dnia obchodzimy również święto kościelne Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,  kultywowane w 

naszym kraju od 1920 roku. 

Natomiast 2 maja obchodzimy w Polsce Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Flaga jest znakiem 

symbolizującym suwerenność państwową lub narodową. Jej wygląd zwykle nawiązuje do tradycji historycznej 

państwa. Polska flaga składa się z dwóch równych, poziomych pasów - białego i czerwonego. Oficjalnie została 

uznana za symbol narodowy w 1919 roku, po latach zaborów, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

Same barwy - biel i czerwień - już wcześniej były uznawane za narodowe. 

  

Święto Flagi postanowiono obchodzić dnia 2 maja z kilku ważnych powodów. Za czasów PRL-u to właśnie w 

tym dniu ściągano flagi po Święcie Pracy 1 maja w całym kraju, aby nie wisiały podczas Święta Konstytucji. 

Dodatkowo 2 maja 1945 r. biało-czerwone flagi zawieszone zostały przez polskich żołnierzy w Berlinie na 

Kolumnie Zwycięstwa oraz na Reichstagu. W tym samym dniu obchodzone jest również Święto Polonii i 

Polaków za granicą. 

Święto zostało ustanowione w Polsce 20 lutego 2004 r. a obchodzone 2 maja tego samego roku. Początkowo 

pojawiały się różne propozycje zmiany nazwy jak np. Dzień Orła Białego, który nawiązywałby do godła Polski, 

jednak pozostano przy pierwszej propozycji. W drugim dniu maja w Polsce organizowanych jest wiele 

uroczystości związanych z tematyką flagi. 

Głównym propagatorem Święta Flagi był Prezydent RP śp. Lech Kaczyński, który zaczął nosić w tym dniu 

kokardę narodową, a po nim jego następcy, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. 

  

Jak prawidłowo powiesić flagę? 

- W przypadku zwykłego, pionowego masztu - flaga Polski musi być powieszona białym kolorem do góry 

- Jeśli flaga zawieszona zostanie na drzewcu i będzie zwisać poziomo lub pod kątem - biały kolor musi 

znajdować się na "wierzchu" (czerwony od strony ściany); 

- Używamy flag biało-czerwonych, bez dodatkowy symboli, jak orzeł czy herb (są zarezerwowane dla 

instytucji); 

- Jeśli wieszamy też flagi innych państw: w przypadku dwóch flag polska flaga ma być po lewej stronie, jeśli są 

trzy flagi - polska ma być pośrodku, 

- Polska flaga musi być czysta i zadbana. 

 

Bezpieczeństwo dziecka w Internecie 
05.05.2020 
| 
Opracowali: Aneta Chmiel – Kwaśnica – psycholog oraz Jacek Figiel – konsultant do spraw informatycznych 

Nowe sytuacje wymagają nowych rozwiązań. Aktualnie edukacja realizowana jest poprzez nauczanie zdalne, 

które wymaga wykorzystywania rozmaitych komunikatorów, a przede wszystkim Internetu. W związku z tym 

nasze dzieci spędzają przed komputerami i smartfonami jeszcze więcej czasu niż dotychczas. Na ogół wszyscy 

akceptują taki stan rzeczy, gdyż nie mamy zwyczajnie innego wyboru. W tej chwili często zdalnie odbywają się 

nawet konsultacje medyczne, rehabilitacyjne, psychologiczne, wystawiane są e-recepty... Niestety wzrost 

zapotrzebowania na usługi/działania internetowe nie spowodował zniknięcia dotychczasowych zagrożeń 
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związanych z beztroskim korzystaniem z tego medium, a odpowiedź na pytanie „Co robisz dziecko w tym 

Internecie?” – „Odrabiam lekcje tato” – może uśpić czujność niejednego rodzica. Jako psycholog PPP 

przeprowadziłam kilkadziesiąt lekcji z uczniami, m.in. klas IV-VI dotyczących zagrożeń związanych z 

korzystaniem z sieci. Poczynione przeze mnie obserwacje wskazują, iż prawie wszystkie dzieci mają dostęp do 

Internetu, wiedza uczniów dotycząca bezpieczeństwa w sieci jest bardzo zróżnicowana (od słabej do bardzo 

dobrej), a największe trudności sprawia im identyfikowanie zachowań niebezpiecznych. 

  

Czytaj cały artykuł  

 

75. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 
08.05.2020 
| 
TW 

„Wolność jest człowiekowi dana i zadana, 

by ukazywała prawdę o dobru.” 

Jan Paweł II 

8 maja 1945 roku - dokładnie 75 lat temu - zakończyła się II wojna światowa w Europie.  

Ofensywa radziecka od wschodu i działania wojsk amerykańskich i brytyjskich od zachodu, trwająca od połowy 

1944 roku, zmusiła w końcu Niemców do kapitulacji. Podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec 

definitywnie kończył działania wojenne. 

W dzieło zwycięstwa wpisują się też Polacy, dzielnie walczący w formacjach zbrojnych u boku aliantów 

zachodnich jak i wojsk radzieckich. 

Wojsko Polskie było ósmą co do liczebności armią aliancką, nasi żołnierze walczyli na wszystkich frontach tej 

wojny, w tym: broniąc Polski w 1939, walcząc pod Narwikiem, we Francji i w Bitwie o Anglię 1940, w Afryce 

1941-1942, na froncie wschodnim od 1943, pod Monte Cassino, Ankoną, Falaise, Arnhem 1944, wyzwalając 

Bolonię oraz biorąc udział w zdobyciu Berlina 1945. 

Od 2014 roku 8. maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Święto ustanowione zostało – jak 

głosi ustawa – „w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami”. 
Z powodu pandemii koronawirusa obchody 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej w skali kraju, będą 

mieć skromniejszy charakter niż wcześniej planowano. Częściowo przeniosą się też do sieci. 

Z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbędzie się dzisiaj międzynarodowa konferencja 

online: "Brzemię zwycięstwa. II wojna światowa i jej skutki z perspektywy 75 lat od jej zakończenia”. Z uwagi 

na pandemię koronawirusa odbędzie transmitowana na żywo na YouTube i za pośrednictwem strony Muzeum 

Historii Polski na Facebooku. 

Zainteresowani będą mieli także okazję obejrzeć 8 maja na kanale TVP Historia 50-minutowy program z 

dyskusją części uczestników konferencji, wzbogaconą materiałami filmowymi. Debatę telewizyjną poprowadzą 

Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski, i Piotr Legutko, dyrektor TVP Historia. 

Konferencję objął honorowym patronatem prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

Zachęcam do obejrzenia konferencj 

 

Organizacja pracy szkoły w okresie zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość 
02.06.2020 

W związku z działaniami zmniejszającymi ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 wszyscy 

nauczyciele naszej szkoły 

od 25 marca – 26 czerwca 2020 r. pracują zdalnie, wykorzystując różnorodne możliwości kontaktu z uczniami i 

zadając im zadania do wykonania zgodnie z Rozp. MEN z dnia 10.04.2020r. 

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy  o  kontakt telefoniczny z 

pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-15:00 (tel. 65-543-23-41). W każdej sprawie można się kontaktować za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@logora.edu.pl 

http://docs.wixstatic.com/ugd/279389_1540abd1ead14541aa9eea1415c8d86a.pdf
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Kontakt z dyrektorem szkoły: Magdaleną Mielczarek, magdalena.mielczarek@logora.edu.pl. Wszyscy Rodzice 

otrzymali za pośrednictwem Librusa numer telefonu komórkowego i informację o innych formach kontaktu 

(Messenger, WhatsApp). 

 

Działalność biblioteki szkolnej od 1 czerwca 2020 r. 
02.06.2020 

W związku z działaniami zmniejszającymi ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa 

COVID-19 informujemy, że termin oddawania książek do biblioteki szkolnej 

przedłużamy do 15 września 2020 r. 

Jak co roku, także w tym istnieje możliwość wypożyczenia książek i lektur szkolnych 

na okres wakacji. Prosimy jednak o wcześniejsze umówienie się poprzez e_dziennik 

lub za pomocą poczty elektronicznej z nauczycielem bibliotekarzem Panią Beatą 

Działo. 

Czytelnia szkolna jest nieczynna. 

W taki sposób z biblioteki może korzystać każdy uczeń, nauczyciel lub pracownik 

szkoły. 
 

Co Ty wiesz o 4 czerwca? 
03.06.2020 
| 
TW 

Forum Obywatelskiego Rozwoju serdecznie zaprasza wszystkich uczniów oraz nauczycieli na wyjątkową 

powtórkę z historii Polski - nie tylko dla maturzystów! 

Rok 1989 obfitował w przełomowe wydarzenia, ale dla historyków nie ulega już dziś wątpliwości, że 

najważniejszym z nich były wybory do parlamentu. Odbyły się one 4 czerwca i właśnie tego właśnie dnia, 

podczas pierwszej tury wyborów, miliony Polaków przy pomocy kartki wyborczej udziliło p[oparcia 

„solidarnościowej” opozycji. Nastąpił zmierzch ery PRL-u, wybory stały się bowiem początkiem do 

transformacji ustrojowej i początków III Rzeczpospolitej. 

W rozmowie wezmą udział świadkowie tamtych wydarzeń Leszek Balcerowicz, Sędzia Jerzy Stępień 

oraz  historyk Jan Wróbel. 

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo za pośrednictwem strony Fundacji FOR na Facebooku - link do 

wydarzenia: 

https://www.facebook.com/events/1128994397477358/ 

  

 

Drodzy Maturzyści 
07.06.2020 

Przed Wami egzamin, który kończy pewien etap w życiu i równocześnie rozpoczyna kolejny. Z tej 
okazji życzę Wam optymizmu i szczęścia oraz tego, abyście mądrze wykorzystali zdobytą wiedzę 
i umiejętności. 
Wierzę, że osiągnięte wyniki staną się przepustką na wymarzone studia i będą znakomitym 
wstępem w dorosłe życie. 
Za wszystkich  trzymam mocno kciuki i życzę powodzenia! 
Dziękuję  Nauczycielom za wysiłek włożony w przygotowanie młodzieży do egzaminu 
maturalnego. Jest on uwieńczeniem Państwa trudu, niech więc jego wyniki będą powodem do 
dumy i zadowolenia. 
Rodzicom Maturzystów życzę wiele satysfakcji z osiągnięć dzieci, które dzięki Państwa wsparciu 
mogą realizować swoje marzenia. 

Z wyrazami szacunku 
Magdalena Mielczarek 
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Dyrektor szkoły 
 

Matura 2020 
08.06.2020 
| 
Tomasz Woźniczka 

W poniedziałek, 8 czerwca, egzaminem z języka polskiego rozpoczęła się matura w roku 2020. 

Egzaminy odbywają się w innym terminie i realiach, niż przewidywali jeszcze kilka miesięcy temu. Ze 

względu na epidemię koronawirusa egzamin dojrzałości przesunięto i odbywa się nie tradycyjnie w maju, 

ale dopiero w czerwcu. W tym roku odbędą się wyłącznie egzaminy pisemne ponieważ zrezygnowano z 

matur ustnych. 

W trakcie pisemnych egzaminów będą obowiązywały szczególne środki bezpieczeństwa. 

Zgodnie z wytycznymi sanepidu oraz ministerstw zdrowia i edukacji, na egzamin może przyjść tylko osoba bez 

objawów choroby, dotyczy to zarówno uczniów jak i nauczycieli. 

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem tj. maseczką jedno- lub wielorazową, 

materiałem, przyłbicą. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Podczas wpuszczania uczniów 

do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy 

w celu zweryfikowania jego tożsamości. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający muszą 

zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m). 

Na sali egzaminacyjnej, już po zajęciu miejsc przez zdających, będzie można zdjąć maseczkę lub przyłbicę. Jeśli 

maturzysta zechce wyjść do toalety albo gdy podejdzie do niego nauczyciel, z powrotem ma założyć maseczkę. 

Maturzyści nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy m.in. książek, telefonów komórkowych, 

maskotek, ale za to muszą mieć własne długopisy, linijki, cyrkle, kalkulatory itp. Jeżeli szkoła zdecyduje o 

zapewnieniu przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich 

dezynfekcja i nie wolno będzie pożyczać przyborów od kolegów. W Liceum Ogólnokształcącym w Górze 

przygotowane zostały wszystkie procedury związane z przeprowadzeniem egzaminu z zachowaniem wszelkich 

środków bezpieczeństwa. O nowych zasadach poinformowani zostali tegoroczni abiturienci przez dyrektora 

szkoły panią Magdalenę Mielczarek, a specjalne komunikaty opublikowane zostały też na portalu internetowym 

szkoły. 

W tym roku do egzaminów przystąpią wszyscy tegoroczni abiturienci szkoły z klas IIIa i IIIb. 

Pierwszego dnia, przed wejściem na salę na egzamin z języka polskiego, maturzystom towarzyszyło małe 

napięcie związane z doborem pytań. Większość z nich zastanawiała się, jakie będą tematy tegorocznych 

wypracowań. Dodatkowe podekscytowanie podyktowane było również tym, że oczekiwanie na egzamin trwało 

ponad miesiąc. Od 25 maja maturzyści mogli uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami, ale mimo 

wszystko, to jednak dla nich niecodzienna sytuacja 

Egzamin z języka polskiego rozpoczął się o godz. 9:00 i trwał 170 minut, a po południu od godz. 14:00 

kilkunastu uczniów podeszło do egzaminu na poziomie rozszerzonym. 

W kolejnych dniach licealistów czekają kolejne egzaminy obowiązkowe i z wybranych przedmiotów: 

• 9 czerwca – matematyka, poziom podstawowy 

• 10 czerwca – język angielski, poziom podstawowy i rozszerzony 

• 15 czerwca – matematyka, poziom rozszerzony 

• 16 czerwca – biologia i wiedza o społeczeństwie 

• 17 czerwca – chemia i informatyka 

• 18 czerwca – język niemiecki 

• 19 czerwca – geografia 

• 23 czerwca – język francuski 

• 24 czerwca – fizyka, historia 

Wszystkim maturzystom życzymy tradycyjnego połamania piór! 

  

Galeria 

  

 

Zdrowie psychiczne młodzieży - szkolenie 
08.06.2020 
| 
Agata Figiel, Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze 

https://photos.app.goo.gl/KaZSUuJE1A49Sip89
https://photos.app.goo.gl/KaZSUuJE1A49Sip89
https://photos.app.goo.gl/KaZSUuJE1A49Sip89
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Próba obiektywnego nazywania emocji może sprawiać wiele problemów, a co 
dopiero przełożenie ich na własną pracę oraz budowanie osobistych 
kompetencji. Usystematyzowaniu wiedzy oraz przefiltrowaniu powyższych 
zagadnień posłużyły wykłady i warsztaty zaproponowane dolnośląskim 
szkołom przez Uniwersytet Wrocławski. 
W czerwcu licea ogólnokształcące objęte patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego 
zostały zaproszone do wzięcia udziału w szkoleniu zorganizowanym przez Zespół ds. 
Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej (UWr) oraz Kolegium Międzyobszarowych Studiów 
Indywidualnych UWr. Spotkanie rozpoczął profesor Piotr Chruszczewski – pełnomocnik 
rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej. 
W pierwszej części szkolenia uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji docent dr Aliny 
Czapigi (Zakład Psychologii Rozwoju UWr) na temat zdrowia psychicznego młodzieży, w 
tym norm oraz zaburzeń, (nie)zaspokojenia potrzeb, reakcji emocjonalnych oraz strategii 
obronnych. W drugiej części spotkania Anna Cieślik (Zakład Psychologii Klinicznej i 
Zdrowia UWr) przeprowadziła część warsztatową szkolenia na temat kompetencji 
emocjonalnych. 
W związku z obecną sytuacją szkolenie odbyło się online. 
  
Czytaj na stronie Uniwersytetu 
  
 

„Słowiański pakiet” 
15.06.2020 
| 
Katarzyna Wróbel 

Martyna Uba, uczennica klasy Ib4 Liceum Ogólnokształcącego w Górze zajęła II miejsce w 

Ogólnopolskim Konkursie „Słowiański pakiet”. 

Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej oraz Koło 

Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie nadruku na bawełnianą torbę – grafikę z hasłem bądź 

samą ilustrację. Projekt musiał nawiązywać do kultury krajów wschodniosłowiańskich – Rosji, Ukrainy i/lub 

Białorusi. 

W konkursie wzięły udział trzy uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Górze uczące się języka rosyjskiego – 

Katarzyna Jamrozińska kl. IIb, Oliwia Kaławaj kl. IIc i Martyna Uba kl. Ib4. 

Za udział w konkursie dziewczyny otrzymają podziękowania i dyplomy uczestnictwa, natomiast Martyna za 

zajęcie II miejsca dodatkowo torbę z nadrukiem wypełnioną niespodziankami. 

Opiekunem górowskich licealistek była pani Katarzyna Wróbel, nauczycielka języka rosyjskiego. 

Gratulacje dla Martyny i pozostałych dziewcząt! 

Poniżej przedstawiamy pracę naszej laureatki. 

  

Galeria 

 

Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021. XIX edycja 
19.06.2020 

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2020/2021 

XIX edycja 

  

realizowany przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem 

Polskim (NBP), Fundacją Wspomagania Wsi (FWW), koalicją pozarządowych organizacji lokalnych i grup 

nieformalnych oraz innych instytucji, które przystąpią do Programu. 

  

Współpraca organizacyjna - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) 

  

  

https://uni.wroc.pl/zdrowie-psychiczne-mlodziezy-szkolenie/
https://photos.app.goo.gl/zd9FN16KGzam7haH8
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Program jest administrowany przez 

Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) 

  

Cały program  

  

Regulamin Stypendiów Pomostowych 

  

Pismo ws Stypendiów Pomostowych 

  

Plakat 
 

I Międzynarodowa Konferencja Beyond Language  
23.06.2020 

We wtorek, 23 czerwca br., odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Beyond Language, 

współorganizowana przez Università degli Studi di Roma „La Sapienza”, Stacja Naukowa PAN w 

Rzymie, Komisję Nauk Filologicznych oddziału PAN we Wrocławiu, Kolegium Międzyobszarowych 

Studiów Indywidualnych UWr oraz Uniwersytet Wrocławski. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną 

będzie ona, za pomocą aplikacji Google MEET, przebiegać we Wrocławiu i Rzymie jednocześnie! 

W trakcie tej konferencji jeden z referatów na temat „Don`t mention the communism!” wygłosi anglistka z 

Liceum Ogólnokształcącego w Górze pani Agata Figiel. W swoim wystąpieniu górowska prelegentka skupi się 

na gramatyce komunikacyjnej polskiego humoru słownego lat 1972 - 80 jako sztuki „homo sovieticus” na 

podstawie wybranych scenariuszy filmowych. 

Pani Agata jest aktualnie doktorantką prof. dra hab. Piotra Chruszczewskiego, dyrektora Międzyobszarowych 

Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego. jednocześnie przewodniczącego Komisji Nauk 

Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu. 

  

Galeria 

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/20  
26.06.2020 
| 
Tomasz Woźniczka 

26 czerwca zakończył się rok szkolny 2019/20 we wszystkich typach szkół w całym kraju. Był to 

wyjątkowy czas dla uczniów i nauczycieli. Ze względu na ogłoszony stan epidemiczny w Polsce tradycyjne 

zajęcia zostały zawieszone, a od 25 marca przystąpiono do zdalnego nauczania. Przejście na system 

zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem. Od dyrektorów szkół wymagało zupełnie nowej organizacji 

pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Z 

kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. 

Potrzebne było również wsparcie ze strony rodziców oraz ich współpraca ze szkołą. Jednak dzięki 

zaangażowaniu i determinacji wielu osób, nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych 

problemów. 

Również dzień zakończenia nauki szkolnej miał zupełnie inny niż w poprzednich latach przebieg. Ze 

względu na obowiązujące aktualnie przepisy nie było możliwości zorganizowania tradycyjnych akademii z 

udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości. 

Dyrektorzy szkół musieli odejść od dotychczasowej formy wręczenia świadectw i przeprowadzić je w nieco 

skromniejszej formie w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne i odpowiednie 

warunki higieniczne. 

W Liceum Ogólnokształcącym w Górze zgodnie z zaleceniem dyrektora szkoły pani Magdaleny Mielczarek, 

ceremonia wręczenia świadectw i nagród odbyła się w dwóch turach. W trakcie pierwszej z nich o godz. 9:00 

świadectwa otrzymali uczniowie klas pierwszych cyklu 3-i 4-letniego natomiast o godz. 10:00 uczniowie klas 

drugich. 

Zakończenie roku to doskonała możliwość podsumowania całego roku pracy szkoły, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na uzyskane przez młodzież wyników w nauce. 

Warto również podkreślić, że wielu uczniów brało udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, 

artystycznych, zawodach sportowych, dolnośląskich meczach matematycznych, nie tylko na szczeblu szkolnym, 

ale również okręgowym, czy ogólnopolskim, reprezentując szkołę na zewnątrz i osiągając spore sukcesy. Lista 

http://docs.wixstatic.com/ugd/279389_bfc3d717f8d343df91b54db1f33a25c2.docx?dn=%22Program_Stypendi%C3%B3w_Pomostowych-1.docx%22
http://docs.wixstatic.com/ugd/279389_38877a15266645e8b39f9686fcd50642.docx?dn=%22Regulamin_Programu_Stypendi%C3%B3w_Pomostowyc%22
http://docs.wixstatic.com/ugd/279389_9d0e52ec412d4b37b8d21353b23b06e5.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/279389_a8c6a50180954614a7c2e7380896e033.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipOAsBvY2qvSr9enc9BJ8A5ZSbPBE-QEclMfHSSGHw8HD3SU-eGHxMiY_CSnF32MKg?key=ano1REg3NGhkV3prdmRyU1BfZDlOaENHRUJuNXF3
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ich osiągnięć licealistów byłaby na pewno większa, ale ze względu na panujący w kraju stan epidemiczny, wiele 

olimpiad, konkursów czy zawodów sportowych zostało odwołanych, pewna część z nich zakończyła się na I 

bądź II etapie, a niektóre odbędą się w późniejszych terminach. 

Szkoła otrzymała dotację w kwocie 326.712,50 zł na realizację zadań projektowych m.in. zajęcia realizacji 

innowacji pedagogicznej – komputyka, zajęcia realizacji innowacji pedagogicznej – robotyka, zajęcia 

dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia kół zainteresowań, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia 

realizujące programu „Klasa z ECDL”, zajęcia kursów kwalifikacyjnych EE09 oraz doposażenie szkoły w 

pomoce dydaktyczne i sprzęt informatyczny niezbędny do realizacji zajęć. 

Spora grupa uczniów realizowało też liczne projekty edukacyjne: informatyczno-matematyczne, filmowe, 

społeczne, profilaktyczne, czytelnicze, sportowe, owocnie rozwijała się też współpraca polsko-niemiecka. W 

październiku ub. roku gościliśmy młodzież z zaprzyjaźnionej szkoły w Herzberg am Harz. 

Uczniowie angażowali  się w różnorodne formy działalności, rozwijając swoje umiejętności w kołach 

zainteresowań oraz szkolnym wolontariacie. 

Dzięki współpracy projektowej z Uniwersytetem Wrocławskim młodzież mogła uczestniczyć w wykładach 

tematycznych, np. dotyczących audiodyskrypcji dzieł sztuki przeznaczonej dla osób niewidomych i 

niedowidzących, realizować wymianę wiedzy i doświadczeń z wykładowcami polskimi oraz zagranicznymi, 

brać udział w wyjazdach studyjnych oraz szkoleniach. Wsparciem merytorycznym została objęta również kadra 

nauczycielska, dzięki czemu korzystała z najnowszych badań i wniosków dotyczących rozwoju uczniów i 

uczennic na etapie licealnym. Patronat uniwersytecki przekłada się również na współprace z takimi instytucjami, 

jak Instytut Filologii Angielskiej, Kolegium MSI, Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu. 

Z okazji 20-lecia Teatru „Adamus” w auli szkolnej odbyło się przedstawienie sztuki teatralnej pt. 

„www.odnalezssamegosiebie.com” . W monumentalnym i niezwykle ekspresyjnym spektaklu w reż. Macieja 

Kostyka wystąpiła liczna grupa uczniów i absolwentów szkoły (w sumie 80 osób). 

W grudniu ubr. odbył się, z udziałem zaproszonych gości, koncert kolęd w wykonaniu szkolnego koła 

wokalnego „Postscriptum”. 

Do połowy marca odbyło się też kilka wycieczek i wyjazdów o charakterze turystycznym i dydaktycznym. 

Jest to niewątpliwie efekt ogromnej pracy i wysiłku jaki wkładali nauczyciele w rozwój intelektualny i 

psychofizyczny oraz aktywność społeczną i fizyczną swoich uczniów. 

W bieżącym roku szkolnym do klasyfikacji końcoworocznej przystąpiło 166 uczniów liceum, z czego do klas 

programowo wyższych promocję uzyskało 164 uczniów. Niestety nie wszystkim udało się otrzymać promocję 

do następnej klasy, nie mniej jednak mają możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. 

Najwyższą frekwencją w szkole uzyskały: I miejsce: klasa Ia4 – 93,12%, II miejsce: klasa Ia3 -   92,62%, oraz 

III miejsce; klasa Ic3 – 91,59%. Cieszy fakt, że wśród licealistów znaleźli się uczniowie, którzy bardzo lubią 

chodzić do szkoły i nie opuścili ani jednego dnia nauki. A byli to: Izabela Onochowska z kl. IIb, Karolina 

Baranowska z kl. IIb i Mateusz Walencki z kl. IIc. 

Najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2019/20 w szkole uzyskała klasa IIa – 4,88, następnie klasa Ib4 – 4,41 

oraz klasa Ib3 – 4,33. 

Warto podkreślić, że aż 53 uczniów i uczennic w trakcie nauki osiągnęło wysoką średnią, która pozwala im na 

odbiór świadectwa z wyróżnieniem i nagrody. 

A są to: kl. Ia4: Dziewic Martyna – 5,60, Łukaniuk Eliza – 5,47, Figiel Ada – 5,43, Buła Klaudia – 5,27, Satora 

Aleksandra – 5,27, Niezgoda Kacper – 5,21, Niezgoda Oliwia – 5,07, Ludwiczyński Michał – 4,93, Szewiało 

Oliwia – 4,93, Szymek Bartosz -4,86; kl. Ib4: Wiśniewska Julia – 5,53, Góral Weronika – 5,33, Maczuga Natalia 

– 5,20, Gomułka Amelia – 5,15, Siemaszko Julia – 5,07, Sławińska Weronika – 5,00, Tomczyk Martyna – 4,87, 

Uba Martyna – 4,86; kl. Ia3: Żukow Wiktoria – 5,31, Paszkowska Malwina – 5,20, Biernacka Oliwia – 5,00; kl. 

Ib3: Toruńska Daria – 5,44, Grochowiak Daria – 5,38, Iskra Julia – 5,06, Polak Wiktoria – 5,00, Mizińska 

Aleksandra – 4,88, Płóciniak Amelia – 4,88, Twardowska Eliza – 4,86; kl. Ic3: Michalec Hanna – 5,25, 

Monkiewicz Aleksandra – 4,94, Pona Maria – 4,94, Jankowska Hanna – 4,93; kl. IIa: Trojak Patryk – 5,50, 

Małachowski Patryk – 5,38, Jurkiewicz Patryk – 5,36, Kalinowski Alex – 5,33, Kajetańczyk Julia – 5,30, Giezek 

Aleksandra – 5,30, Krzywiec Hubert 5,20, Czopek Patryk – 5,18, Mochol Justyna – 5,00, Lorek Mikołaj – 4,91, 

Augustyniak Julia – 4,83, Lis Paweł – 4,83, Zielony Bartosz – 4,82, Szabłowska Martyna – 4,80; kl. IIb: Gezela 

Maria – 5,50, Iwasików Wiktor – 5,00, Baranowska Karolina – 4,90, Iwanowski Oskar 4,89; kl. IIc: Zieliński 

Klaudiusz – 5,00, Walencki Mateusz – 4,88. 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego zostali nominowani do prestiżowej nagrody, a mianowicie Stypendium 

Prezesa Rady Ministrów. Jest to niezwykle cenne wyróżnienie i aby je otrzymać należy uzyskać najwyższą 

średnią ocen w szkole, otrzymać świadectwo z wyróżnieniem i wykazywać się szeroką gamą uzdolnień. W 

ramach liceum czteroletniego nagrodę otrzymała Martyna Dziewic z klasy Ia4 (średnia ocen 5,60), a w ramach 

liceum trzyletniego Patryk Trojak z klasy IIa (śerdnia ocen 5,50). Martyna i Patryk to uczniowie z wysoką 

kulturą osobistą, ambitni , angażujący się bardzo mocno w życie klasy i szkoły, spełniając swoje zainteresowania 

i bardzo mocno rozwijający swoje uzdolnienia. 
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Natomiast w ramach liceum trzyletniego Łukasz Goliczewski - absolwent z klasy IIIa został nominowany do 

nagrody prestiżowej Stypendium Ministra Edukacji Narodowej. 

Nagrodę Starosty Górowskiego za bardzo wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w liceum 

czteroletnim otrzymała Martyna Dziewic, a w liceum trzyletnim Patryk Trojak i Maria Gezela. 

Natomiast Nagrody Dyrektora Szkoły ufundowane przez Radę Rodziców, zostały przyznane wszystkim 

uczniom, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,00 i więcej. 

W tym roku szkolnym również została przyznana nagroda w ramach Szkolnego Plebiscytu „Super Uczeń lub 

Uczennica” w kategorii naukowej, artystycznej i sportowej. Fundatorem nagród była Starosta Górowski pani 

Anna Kolibek. W kategorii naukowej nagrodę otrzymali Hubert Krzywiec z kl IIa i Maria Gezela z kl. IIb, zaś w 

artystycznej Ada Figiel z kl. Ia4. 

Nagrody wyróżnionym uczniom wręczyli, Starosta Górowski pani Anna Kolibek, Przewodniczący Rady 

Powiatu Górowskiego pan Ryszard Wawer, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Górze pani 

Malwina Chruścicka oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Górze pani Magdalena Mielczarek. 

Przyznane też zostały nagrody za sukcesy osiągnięte w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach 

artystycznych i zawodach sportowych na szczeblu centralnym, wojewódzkim i powiatowym. Wyróżnieni też 

zostali uczniowie za udział w dolnośląskich meczach matematycznych i konkursach informatycznych, 

występach w kole teatralnym „Adamus”, liczne przedsięwzięcia koła filmowego WONDERLab, i 

podejmowaniu w szeregu akcji wolontariackich. 

Pozostałe świadectwa i nagrody wręczyli wychowawcy poszczególnych klas w wyznaczonych miejscach na 

terenie szkoły. 

Serdeczne podziękowania za wspieranie działań szkoły, za współpracę oraz za pomoc i dobroć serca w realizacji 

zadań szkoły, otrzymała z rąk dyrektora szkoły pani Magdaleny Mielczarek, Starosta Górowski pani Anna 

Kolibek i Zarząd Powiatu. Podziękowania za całoroczną, twórczą i efektywną pracę, za cierpliwość i 

wyrozumiałość, za wspieranie i motywowanie uczniów do nauki otrzymali wszyscy nauczyciele oraz 

wychowawcy poszczególnych klas: Dorota Giezek, Mariusz Dziewic, Alicja Sajdak, Izabela Kucharska, Maciej 

Kostyk, Agata Figiel, Wojciech Janicki, Irena Dziamarska i Radomir Miłaszewicz. Serdecznie podziękowania 

złożyła też pod adresem pracowników administracji i obsługi za prawidłową obsługę szkoły, utrzymywanie 

porządku i higienicznych warunków pracy. 

Podziękowania dyrektor szkoły złożyła też pod adresem rodziców, za partnerstwo, życzliwość i wsparcie, bez 

którego nawet najbardziej ofiarna praca nauczycieli nie przyniosłaby zamierzonych efektów. W ich imieniu 

kwiaty i okolicznościowe dyplomy odebrali pani Barbara Skiba - przewodnicząca Rady Rodziców oraz pani 

Barbara Zagórska – przewodniczącej Rady Szkoły. 

Rok szkolny 2019/20 został zakończony, rozpoczęły się wakacje, czas na wypoczynek i zbieranie nowych sił do 

podejmowania działań w przyszłym roku. Czy uczniowie powrócą we wrześniu do szkolnych ławek, o tym 

przekonamy się już wkrótce. 

  

Galeria 

 

Niemcy i Polacy w dialogu w formie webinarium  
08.07.2020 
| 
TW 

We wtorek, 7 lipca 2020 r. odbyła się konferencja pod hasłem „Polacy i Niemcy w dialogu. 75. rocznica 

zakończenia II wojny światowej, globalna pandemia koronawirusa i stosunki polsko-niemieckie”. 

Ponieważ w tym roku odbywające się cyklicznie seminarium „Niemcy i Polacy w dialogu” nie może się 

niestety odbyć, to w zaistniałej sytuacji zostało zorganizowane wirtualne spotkanie z zainteresowanymi 

tematyką osobami w ramach polsko-niemieckiego webinarium. Konferencja mogła się odbyć dzięki 

współpracy z warszawskim biurem Fundacji im. Friedricha Eberta i Akademie Frankenwarte z 

Würzburga. 

W webminarium wziął czynny udział Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze. 

Spotkanie, którego moderatorem była Stephanie Böhm – prezes Akademie Frankenwarte, rozpoczęło się o godz. 

18 i trwało dwie godziny. Główny referat tego wieczoru wygłosił dyrektor biura Fundacji dr Ernst Hillebrand. 

Następnie odbyła się dyskusja tłumaczona symultanicznie na obydwa języki. Niemiecki prelegent to znany 

politolog, od czerwca 2018 r. kieruje warszawskim biurem Fundacji im. Friedricha Eberta. 

W 2020 roku nie brakuje ważnych okazji, aby dalej konstruktywnie kształtować stosunki polsko-niemieckie w 

zjednoczonej Europie. Obchody75. rocznicy II wojny światowej mogły odbyć się jedynie w warunkach izolacji. 

Pandemia koronawirusa zmusza nas, jak powiedział prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w swoim 

https://photos.app.goo.gl/6rZBbVqUjTwL6Bbv5
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wystąpieniu w dniu 8 maja 2020 r., „abyśmy składali hołd pamięci w samotności –rozdzieleni z tymi, którzy są 

dla nas ważni i którym jesteśmy wdzięczni”. W Polsce, w Niemczech i w UE jest wiele nierozwiązanych 

problemów. Wskutek aktualnego kryzysu wydają się one jednak schodzić na dalszy plan. Jaki będzie wpływ 

niedawnego zamknięcia granic na stosunki polsko-niemieckie, nie tylko na obszarach przygranicznych, ale też 

poza nimi? 

Podczas webinarium zostały poruszone też inne istotne z punktu widzenia obydwu narodów tematy. Zwrócono 

uwagę na postrzeganie Polski i Polaków w Niemczech w ostatnim czasie. Pewną część dyskusji  poświęcono na 

omówienie sposobów radzenia sobie z pandemią koronawirusa w obydwu krajach. Zwrócono uwagę na wpływ 

pandemii na stan gospodarki w obydwu państwach. Pojawiły się też inne kwestie m.in. aktualne relacje polsko-

niemieckie, kwestie edukacyjne czy też „gorący” dla Polaków temat wyborów prezydenckich. 

Spotkanie było niezwykle sprawnie zorganizowane i mimo, że ograniczony czas nie pozwolił na omówienie 

wszystkich kwestii, to i tak wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z przeprowadzonej wymiany poglądów. 

  

KLUB 2020  
17.07.2020 

DECYZJĄ Nr 42 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

Programu "Klub" na rok 2020 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu 

upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w 

Górze  (KLUB SPORTOWY „ZRYW”) po raz kolejny procedowało  dokumenty na ten projekt. Po 

rozstrzygnięciu konkursu i ogłoszeniu wyników  

0trzymalismy  dofinansowanie w kwocie 15.000 zł na realizację tego projektu. Do programu zgłoszono 4894 

wniosków. Program skierowany jest do klubów sportowych, których podstawowym celem działalności 

statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów 

sportowych. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie 

klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), 

organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).  Program jest 

finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister 

Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2020 roku przeznacza się kwotę 40 000 000 zł. 

  

Głównymi celami programu są: 

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, 

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – 

klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, 

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży, 

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

  

Aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, 

motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania zaburzeniom rozwoju i zdrowia, 

zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu. Odpowiedni poziom aktywności fizycznej w pierwszych 

dekadach życia zwiększa szansę na kontynuowanie jej w okresie dorosłości. Sprzyja to wydłużeniu okresu życia 

w zdrowiu, opóźnieniu procesów starzenia oraz zmniejszeniu ryzyka przedwczesnego rozwoju chorób 

przewlekłych i niepełnosprawności. Wyniki badań aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowane przez 

Instytut Matki i Dziecka na reprezentatywnej grupie uczniów wykazują, że większość dzieci i młodzieży nie 

spełnia zaleceń WHO dot. minimalnego poziomu aktywności fizycznej. 

Od 2016 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje Programu „Klub”, dzięki któremu możliwe jest dotarcie z 

bezpośrednim wsparciem finansowym do tysięcy lokalnych środowisk sportowych, które z uwagi na 

zróżnicowane uwarunkowania borykają się z problemami natury organizacyjno-finansowej. Celem Programu 

jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach 

sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu 

kondycji fizycznej społeczeństwa. Program „Klub” wspierając kluby sportowe – podmioty funkcjonujące na 

poziomie najbliższym obywatelowi – przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje 

aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele 

kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość. 

  

Lista wniosków, którym przyznano dofinansowanie na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu z dnia 5 

czerwca 2020 r. 

 

http://docs.wixstatic.com/ugd/279389_91facd2b721d46948ed0e236290fa86b.pdf
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Aktualizacji informacji dotyczącej przebiegu Konkursu na najlepszą 

pracę z zakresu komunikacji strategicznej  
09.08.2020 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych wzięciem udziału w Konkursie na najlepszą pracę 

w zakresie komunikacji strategicznej, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przedłużył do dnia 31 

sierpnia 2020 roku termin nadsyłania prac wraz z wymaganymi dokumentami zgłoszeniowymi. 

  

Szczegółowe informacje w zalącznikach: 

• Regulamin Konkursu na najlepsza pracę w zakresie komunikacji strategicznej 

• Zarządzenie Dyrektora IWS 
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