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Podążając wielkopolskim śladem Mickiewicza! 

04 07.2016 
Maciej Kostyk 
W dniach 28 - 29 czerwca 2016 r. nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odwiedzili kilka miejsc w Wielkopolsce 
nierozerwalnie związanych z Adamem Mickiewiczem - od 1965 roku Patronem Szkoły. 
Wycieczkę rozpoczęła poranna przechadzka po ogrodzie francuskim w Rogalinie, 
usytuowanym w kompleksie pałacowym dawnej siedziby Raczyńskich. Latem 1831 roku 
stąpał po nim nasz romantyczny Wieszcz! Ogród to przede wszystkim skupisko starych 
dębów. Ich wiek ocenia się na ponad 700 lat, a obwód pnia największego z drzew przekracza 
9 metrów. Romantyczną scenerię parku dopełnia antykizująca bryła kościoła – mauzoleum, 
który w podziemiach mieści kryptę grobową o neogotyckiej dekoracji, z zewnątrz 
przypomina natomiast słynną świątynię Maison Carrée we francuskim Nîmes. 
Piękna pogoda sprzyjała zwiedzaniu kolejnej rezydencji historycznych rodów Górków i 
Działyńskich, obecnie siedziby Muzeum i Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk. 
Początki zamku sięgają średniowiecza, a jego obecny kształt pochodzi z połowy XIX wieku. 
11 lipca 2011 roku obiekt uznany został za Pomnik Historii Polski.  Przemierzając 
poszczególne sale oglądaliśmy meble różnych stylów i epok, obrazy, rzeźby, kolekcje 
numizmatyczne, militaria, wyroby rzemiosła artystycznego z porcelany i srebra. Ogromne 
wrażenie zrobiły na nas bogato zdobione, wykonane z najszlachetniejszych odmian drewna 
podłogi, drzwi oraz sufity. Niezmienionych do dziś, zachowanych z pietyzmem wnętrz 
strzeże (jak głosi legenda) Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka zwana „Białą Damą”. 
Dzięki uprzejmości Pani Magdaleny Marcinkowskiej mogliśmy obejrzeć unikatowy rękopis 
III cz. „Dziadów”. Uzyskanie zgody na jego obejrzenie było wyrazem szacunku ze strony 
Dyrektora Biblioteki prof. Tomasza Jasińskiego, który docenił kultywowanie przez naszą 
szkołę Tradycji Mickiewiczowskich, zapoczątkowanych przez Panią Profesor Janinę Wlaźlak, 
nauczycielkę języka polskiego i łaciny, autorkę wielu publikacji, m.in. książki „On tak blisko 
nas przeszedł”, dotyczącej pobytu Mickiewicza w Wielkopolsce. W czytelni jednej z 
najcenniejszych bibliotek w Polsce, założonej przez Tytusa Działyńskiego w 1826 roku, 
mogliśmy zobaczyć również inne zabytki rękopiśmienne pióra Juliusza Słowackiego, 
Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza Kościuszki oraz… Napoleona! 
Po południu zawitaliśmy do Soplicowa, położonego „wśród pól malowanych”, we wsi 
Cichowo. Obecnie to jedyny w Polsce Skansen Filmowy, który zapoczątkowała rekonstrukcja 
scenografii z filmu „Pan Tadeusz”. W 1999 r. podczas uroczystego otwarcia obiektu,  
Soplicowo gościło m.in.  reżysera Andrzeja Wajdę oraz aktorów: Grażynę Szapołowską, 
Alicję Bachledę - Curuś, Michała Żebrowskiego i Marka Kondrata. Oryginalne budowle 
filmowe: lamus, wozownia, stajnia, stodoła, kurnik i spichlerz odbudowano, aby spełniały 
funkcje kulturalne i turystyczne. 
Dopełnieniem filmowej scenografii stał się otwarty w 2011 roku - Dwór Sopliców 
wzorowany na scenografii Allana Starskiego. Rezydentami całości są zwierzęta z Akademii 
Filmowej Marka Pinkowskiego, który prowadzi to unikatowe miejsce i wraz z synem 
Maciejem w „bramie na wciąż otwartej” wita zapraszanych gości. Rogalin, Kórnik i Cichowo 
dostarczyły nam wielu niezapomnianych wrażeń. Wrócimy tu na pewno z naszymi uczniami. 
Poprzez edukacyjno - turystyczne wyjazdy zaszczepimy nowym pokoleniom miłość do 
literackiej spuścizny Patrona Szkoły, która w ubiegłym roku obchodziła  jubileusz 70 –lecia. 
Na trasie naszej romantycznej wędrówki znajdą się też inne miejscowości, takie jak 
Kopaszewo Konarzewo, Śmiełów czy Turew, wszak „On tak blisko nas przeszedł, rozpalił 
umysły i serca, a pozostawił mroczny cień, niby słońce , co zaszło za dalekim 
widnokręgiem”. ( G. Bojanowski „Rękopis dla wnuków”). 
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Ostatni dzwonek 

26.06.2016 
|Tomasz Woźniczka 
24 czerwca wybrzmiał ostatni dzwonek dla uczniów wszystkich typów szkół w naszym kraju. 
Zakończenie roku  przypadło tradycyjnie w ostatni piątek miesiąca. Uroczyste akademie 
odbywające się w tym dniu są okazją nie tylko do wręczenia świadectw uczniom, ale także do 
podsumowania mijającego roku szkolnego 2015/16. 
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze uroczystość zakończenia roku szkolnego 
rozpoczęła się w auli szkoły o godz. 9. Na zaproszenie dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Górze Pani Magdaleny Mielczarek udział w akademii wzięli: Starosta 
Górowski Piotr Wołowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Jan Rewers oraz w 
imieniu Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz, Bogumiła Rewers, inspektor oświaty, kultury i 
sportu Gminy Góra, Przewodniczaca Rady Rodziców Marlena Świątek, Przewodnicząca 
Rady Szkoły Daria Miśkiewicz, rodzice wyróżnionych za wyniki nauczania uczniów, 
aktualnie pracujący i emerytowani nauczyciele oraz najbardziej wyczekujący na ten dzień 
uczniowie. 
W tym roku szkolnym w klasach I i II Liceum oraz I Gimnazjum Dwujęzycznego uczęszczało 
116 uczniów, większość z nich otrzymało promocje do klasy programowo wyższej. 
W słowach skierowanych do młodzieży, ich rodziców i nauczycieli oraz zaproszonych gości 
dyrektor szkoły Pani Magdalena Mielczarek dokonała podsumowaniu dziesięciomiesięcznego 
okresu wytężonej pracy. Szczególną uwagę zwróciła na osiągnięcia uczniów uzyskujących 
wysokie oceny w nauce, ale także odnoszących sukcesy w licznych konkursach i 
olimpiadach. 
Najlepszą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym 2015/2016 uzyskała 
klasa I Gimnazjum Dwujęzycznego - 4,68, natomiast wśród licealistów najwyższe wyniki 
zanotowały klasa IIa - średnia 4,06 i klasa IIb – 4,01. 
Najwyższą frekwencję w szkole uzyskała klasa I Gimnazjum – 96%, a indywidualnie 100% 
frekwencją legitymowali się następujący uczniowie: Weronika Akacka kl. IIb, Patrycja 
Lewczuk i Katarzyna Bordulak z kl. Ib. Uczennice te otrzymały z rąk dyrektora szkoły 
okolicznościowe upominki. 
Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie świadectw z wyróżnieniem. 
W mijającym roku szkolnym otrzymało je 26 uczniów, z czego aż 9 z Gimnazjum 
Dwujęzycznego i 18 z Liceum. Najwyższą średnią wśród gimnazjalistów osiągnął Alex 
Kalinowski – 5,62, a w gronie licealistów Maciej Skrzynecki – 5,73. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że decyzją Rady Pedagogicznej ZSO Maciej został zgłoszony do nagrody 
Prezesa Rady Ministrów. Świadectwa i nagrody wyróżnionym uczniom wręczył Starosta 
Górowski Piotr Wołowicz i dyrektor ZSO Magdalena Mielczarek. Rodzice nagrodzonych 
uczniów otrzymali listy gratulacyjne. 
Przyznane też zostały Stypendia Starosty dla uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego za bardzo 
dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, otrzymali je Alex Kalinowski i Patryk Czopek, 
natomiast stypendium dyrektora szkoły (za śr. 5,0 i więcej) Aleksandra Giezek, Ewa Kapłon i 
Jakub Tarońt. Wyróżniającym się licealistom, zgodnie z wieloletnią tradycją, przyznano 
nagrody „Super Ucznia” w trzech kategoriach: naukowa - Maciej Skrzynecki i Mateusz 
Borowski, artystyczna – Oliwia Morawiecka oraz sportowa – Aleksandra Kosowska. 
Wręczone też zostały nagrody uczniom – finalistom prestiżowych konkursów i olimpiad o 
zasięgu ogólnopolskim. W swym dalszym wystąpieniu specjalne podziękowania skierowała 
dyrektor szkoły do Starosty Górowskiego i Zarządu Powiatu za współpracę oraz za pomoc i 
wsparcie w realizacji zadań szkoły. Podziękowania otrzymali też wychowawcy klas I i II 
Liceum i Gimnazjum Dwujęzycznego, nauczyciele oraz Przewodniczący Rady Rodziców i 
Rady Szkoły, pracownicy administracji i obsługi. W swoim krótkim wystąpieniu Starosta 
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Górowski podziękował wszystkim pracującym w szkole nauczycielom za podejmowanie 
wielu działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym na rzecz rozwijania twórczych 
horyzontów i właściwych postaw młodzieży. Szczególny nacisk położył na fakt 
funkcjonowania od 1 września ubiegłego roku szkoły w nowej formule czyli Liceum i 
Gimnazjum Dwujęzycznego, które „znakomicie wkomponowały się w działania palcówki”. 
Następnie na ręce dyrektora ZSO Magdaleny Mielczarek złożył wiązankę kwiatów gratulując 
wszystkim nauczycielom osiągniętych sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pani 
Bogumiła Rewers przekazała w imieniu Burmistrza Góry list gratulacyjny, natomiast w 
imieniu uczniów podziękowania dla Pani dyrektor, nauczycieli i pracowników ZSO złożyła 
Patrycja Lewczuk, zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 
Ostatnim akcentem uroczystości była część artystyczna pt. „Życie jest drogą”. Wystąpili 
uczniowie klas Ia, IIa, IIb i Gimnazjum Dwujęzycznego pod kierunkiem Doroty Giezek, 
Agaty Figiel, Alicji Sajdak i Mirosława Wesołowskiego. Po zakończeniu akademii w auli, 
wychowawcy poszczególnych klas wręczyli świadectwa uczniom w trakcie 
przedwakacyjnych spotkań w gabinetach lekcyjnych. 
Teraz przed młodzieżą okres dwumiesięcznych wakacji, czas wypoczynku i nabierania sił do 
kolejnego roku szkolnego. Do zobaczenia 1 września! 

Olimpiada Wiedzy Archimedes Lingua Plus 

24.06.2016 
|Edyta Bretsznajder 
27. edycja Olimpiady Wiedzy Archimedes Lingua Plus 
15 kwietnia w Zespole Szkół odbył się ogólnopolski konkurs Lingua Plus z języka 
angielskiego, do którego przystąpiło 10 gimnazjalistów i 16 licealistów. Bardzo ucieszyły nas 
wyniki, które niedawno dotarły do szkoły. 
Uczennica klasy I Gimnazjum Dwujęzycznego - Małgorzata Bretsznajder zdobyła 
maksymalną liczbę punktów - 100 i tym samym zdobyła tytuł laureata I stopnia z 
wyróżnieniem. 
Pozostałe wyniki: 
Alex Kalinowski - laureat V stopnia 
Maciej Skrzynecki - laureat II stopnia 
Aleksandra Miszczak - laureatka V stopnia 
Duża grupa uczniów biorących udział w konkursie uzyskała bardzo dobre wyniki, na 
poziomie ok. 75 punktów. 
Gratulujemy kolejnego sukcesu! 

Uwaga na niebezpieczeństwo! 

22.06.2016 
Ćwiczenia górowskich strażaków 
Na szczęście tylko „na niby” przez trzy dni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Górze istniało zagrożenie zatrucia substancjami nieznanego pochodzenia. W dniach 20-22 
czerwca w związku z realizacją doskonalenia zawodowego strażaków-ratowników jednostek 
PSP i OSP gminy Góra przeprowadzone zostały ćwiczenia na terenie obiektu ZSO w Górze. 
Głównym celem tych ćwiczeń były działania związane z zagrożenie skażenia materiałem 
biologicznym. Podczas manewrów sprawdzone zostały procedury dotyczące zdarzeń o 
konkretnym. charakterze, a przede wszystkim sprawność ewakuacji personelu i uczniów 
szkoły oraz udzielenie pomocy medycznej poszkodowanym. 
Na szczęście były to tylko ćwiczenia, ale w wypadku wystąpienia realnego zagrożenia, 
działania służb ratowniczych muszą przebiegać bez zakłóceń i to w tym wszystkim chodzi. 
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Nagrodzono najlepszych 

18.06.2016 
|Tomasz Woźniczka 
16 czerwca w sali widowiskowo-kinowej Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie 
konkursów organizowanych przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i 
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze. Gospodarzami Gali Konkursowej 
byli, dyrektor DK Pani Danuta Piwowarska-Berus oraz dyrektor PCDN i PP-P Pan Bernard 
Bazylewicz. Na uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów przybyło wielu 
zaproszonych gości, a wśród nich, Elżbieta Kwiatkowska Sekretarz Powiatu 
Górowskiego,.Jan Ucinek Wójt Gminy Jemielno, Izabela Baranowska Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu UMiG w Górze, Mariola Szurynowska Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Górowskiego, Teresa Frączkiewicz 
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 
Górowskiego. Obecni byli  też dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek 
powiatu górowskiego, ale głównymi bohaterami gali byli laureaci konkursów, czyli 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Galę poprowadzili 
Pani Elżbieta Maćkowska i Pan Maciej Kostyk. 
Uroczystość rozpoczęło wykonanie muzycznego motywu z filmu „Noce i dnie” w wykonaniu 
uczennicy ZSO w Górze Patrycji Lewczuk. W trakcie gali, Weronika Jończak, uczennica 
pierwszej klasy Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze, zaprezentowała fragment powieści 
"Frytki, fasolka i limuzyny", z kolei Weronika Szymańska wykonała piosnkę z repertuaru 
zespołu Bajm pt. „Co mi Panie dasz”. 
Punktem kulminacyjnym programu uroczystości było wręczenie nagród laureatom 
konkursów. W obecnym roku szkolnym odbyło się 31 konkursów, w których na w etapie 
szkolnym wzięło udział ponad 2600 uczniów, z czego w finałach na szczeblu powiatowym 
uczestniczyło około 1400 uczniów. Tytuł laureata lub wyróżnienie uzyskało w sumie 451 
uczniów i 8 nauczycieli, natomiast w konkursach drużynowych nagrodzono 6 zespołów. 
Wiele czołowych nagród zdobyli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. 
Zasłużone laury otrzymali: 
• Weronika Jończak z Gimnazjum Dwujęzycznego za zajęcie I miejsca w eliminacjach 

powiatowych 61. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego; 
• Maja Oporowicz z Gimnazjum Dwujęzycznego za zajęcie II miejsca w  eliminacjach 

powiatowych XXI Dolnośląskiego Konkursu Recytorskiego „PEGAZIK” oraz za 
zdobycie wyróżnienia w eliminacjach powiatowych 61. Dolnośląskiego Konkursu 
Recytatorskiego; 

• Patryk Czopek z Gimnazjum Dwujęzycznego za zajęcie II miejsca w finale II 
Powiatowego Dyktanda „Nie tylko dla Orłów”; 

• Anna Bezwerchna z Liceum Ogólnokształcącego za zajęcie I miejsca w finale II 
Powiatowego Dyktanda „Nie tylko dla Orłów”; 

• Agata Wietrzykowska z Liceum Ogólnokształcącego za zajęcie III miejsca w finale II 
Powiatowego Dyktanda „Nie tylko dla Orłów”; 

• Natalia Basty z Liceum Ogólnokształcącego za zajęcie I miejsca w XV Powiatowym 
Konkursie Przyrodniczym „Ssaki Polski”; 

• Klaudia Gurgurewicz z Liceum Ogólnokształcącego za zajęcie II miejsca w XV 
Powiatowym Konkursie Przyrodniczym „Ssaki Polski”; 

• Karolina Błońska z Liceum Ogólnokształcącego za zajęcie III miejsca w XV 
Powiatowym Konkursie Przyrodniczym „Ssaki Polski”; 

• Monika Szewczyk z Liceum Ogólnokształcącego za uzyskanie wyróżnienia w XV 
Powiatowym Konkursie Przyrodniczym „Ssaki Polski”; 
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• Maciej Skrzynecki z Liceum Ogólnokształcącego za zajęcie III miejsca w II 
Powiatowym Konkursie Historycznym „Polska Piastów do 1138 r.” oraz za uzyskanie 
wyróżnienia w V Batalii Historycznej „Okres napoleoński w dziejach Europy i ziem 
polskich (1797-1815); 

• Mateusz Borowski z Liceum Ogólnokształcącego za uzyskanie wyróżnienia w V Batalii 
Historycznej „Okres napoleoński w dziejach Europy i ziem polskich (1797-1815). 

Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w 
przyszłości. 

Zaplute karły reakcji 

17.06.2016 
|Tomasz Woźniczka 
„Zaplute karły reakcji” -wystawa IPN 
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze od kilku dni można zapoznać się z historią 
żołnierzy wyklętych zwiedzając wystawę „Zaplute karły reakcji” – polskie podziemie 
niepodległościowe 1944-1956. Niezwykle interesująca ekspozycja została przygotowana 
przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie. Złożona z kilkudziesięciu 
plansz wierna kopia wystawy została wypożyczona z Instytutu Pamięci Narodowej w 
Poznaniu przez dyrektora ZSO Panią Magdalenę Mielczarek i nauczyciela historii i wos Pana 
Tomasza Woźniczki. Wcześniej przez okres dwóch tygodni mogli ją podziwiać uczniowie i 
nauczyciele Zespołu Szkół w Górze. 
Celem wystawy jest wyeksponowanie najważniejszych zjawisk determinujących charakter 
polskiej konspiracji niepodległościowej z lat 1944–1956. Autorzy mają jednak świadomość, 
iż nie przedstawia ona wszystkich aspektów dziejów podziemia. Zadaniem prezentowanych 
fotografii jest ukazanie w symboliczny sposób tego, co stanowiło istotę Polski podziemnej, 
ich uzupełnieniem jest komentarz zawarty w nadtytule chronologicznie ułożonych plansz. 
Wystawa przedstawia wiele aspektów dziejów podziemia niepodległościowego w latach 
1944–1956. Użyte w tytule sformułowanie „zaplute karły reakcji” to pogardliwe określenie 
ludzi powojennego podziemia upowszechniane przez propagandę komunistyczną, mające 
doprowadzić do zohydzenia ich pamięci. Zderzenie tego propagandowego hasła z 
prezentowanym na panelach wystawienniczych materiałem dodatkowo podkreśla dramat 
ludzi, którzy podjęli decyzję dalszej walki podziemnej. Widzimy w pigułce całą historię 
podziemia niepodległościowego, od jego dramatycznego początku, związanego jeszcze z 
okresem wyzwalania spod okupacji niemieckiej, po często beznadziejną walkę z narzuconym 
ze wschodu reżimem. Wystawa znajduję się w holu szkoły na I piętrze i będzie można ją 
zwiedzić do 27 czerwca br. 

Literackie sukcesy 

13.06.2016 
Literackie sukcesy uczniów ZSO w Górze w finale dolnośląskiego konkursu 
„WEDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI 2016” 
Lawina nagród spłynęła na utalentowanych uczniów ZSO w Górze podczas dolnośląskiego 
konkursu która 11 czerwca 2016 r. odbyła się w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja „PAX ET BONUM”, a 
patronat honorowy sprawowali: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Wojewoda 
Dolnośląski, Prezydent Miasta Wrocławia, Dolnośląski Kurator Oświaty oraz Arcybiskup 
Metropolita Wrocławski. W kategorii literackiej oceniano przeszło 140 zakodowanych prac 
gimnazjalistów i licealistów, nadesłanych z ponad stu szkół województwa dolnośląskiego. 
Jury złożone m.in. z profesorów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
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sprawdzało je głównie pod kątem twórczego ujęcia problemu, poprawności językowej i 
zgodności z tematem, którego myślą przewodnią były słowa Antoine’a de Saint Exupéry’ego: 
„Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzydła zapomniały jak 
latać”.W trakcie sobotniego koncertu organizatorzy podkreślili celprzedsięwzięcia, a 
mianowicie uwypuklenie niezwykle ważnych wartości w życiu młodych ludzi,które powinny 
stanowić ich „kręgosłup” w dobie relatywizmu moralnego.Po artystycznych prezentacjach 
nagrodzonych uczniów i odczytaniu fragmentów najlepszych  prac literackich przez aktorkę  
Halinę Fiećko - ogłoszono ostateczny werdykt  i laureatów  poszczególnych kategorii, wśród 
których znaleźli się uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznegoi Liceum Ogólnokształcącego, 
przygotowani  do konkursu  przez górowskiego polonistę Macieja Kostyka.Odczytanie 
wyników pozostałych kategorii potwierdziło wszechstronne talenty uczniów szkół powiatu 
górowskiego i ogromne zaangażowanie ich nauczycielek: Barbary Bućkowskiej, Lilii 
Burdziłowskiej, Anety Grabowskiej, Anety Juski, Anny Mikoluk i Anny Salamon. 
WYNIKI 
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE PRACA PISEMNA – PROZA 
I miejsce - Blanka Starzycka, LO nr X, Wrocław 
II miejsce - Dawid Hałajda, Liceum Ogólnokształcące w Górze 
III miejsce - Oliwia Morawiecka, Liceum Ogólnokształcące w Górze 
Wyróżnienie - Emilia Horbulewicz, Liceum Ogólnokształcące w Górze 
POEZJA 
I miejsce - Wiktoria Pawlak, LO nr II, Głogów 
II miejsce - Katarzyna Wojtan, Liceum Ogólnokształcące w Górze 
III miejsce - Wioleta Zielonka, Liceum Ogólnokształcące w Górze 
SZKOŁY GIMNAZJALNE PRACA PISEMNA - PROZA 
I miejsce - Małgorzata Bretsznajder, Gimnazjum Dwujęzyczne w Górze 
I miejsce - Marie Orzechowska, Gimnazjum nr 29, Wrocław 
I miejsce - Natalia Wiatrowska, Gimnazjum nr 1, Wrocław 
II miejsce - Krzysztof Ziółkowski, Gimnazjum nr 2, Strzelin 
II miejsce - Oliwia Kropidłowska, Gimnazjum nr 1, Wrocław 
III miejsce - Mirosława Salamon, Gimnazjum nr 1 w Górze 
III miejsce - Julia Owsik, Europejskie Gimnazjum w Zgorzelcu 
Wyróżnienie - Daria Jedziniak, Gimnazjum nr 40, Wrocław 
Wyróżnienie - Kornelia Kamieniarz, Gimnazjum nr 29, Wrocław 
Wyróżnienie - Adrianna Koszela, Gimnazjum nr 1, Wrocław 
POEZJA 
I miejsca nie przyznano 
II miejsce - Radosław Girul, Gimnazjum nr 38 w Zespole Szkół nr 8 
II miejsce - Krzysztof Ziółkowski, Gimnazjum nr 2, Strzelin 
III miejsce - Patryk Czopek, Gimnazjum Dwujęzyczne w Górze 
Wyróżnienie - Hiacynta Peregudowska, Zespół Szkół Urszulańskich, Wrocław 
Wyróżnienie - Aleks Kalinowski, Gimnazjum Dwujęzyczne w Górze 
KONKURS RECYTATORSKI SZKOŁY GIMNAZJALNE 
I miejsce - Zuzanna Gabrysz, Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie 
II miejsca – Marta Sobiechowska, Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Legnicy 
II miejsce - Filip Kobyłecki, Gimnazjum nr 2 Sportowe w Lubinie 
III miejsce – Łukasz Rudyński, Gimnazjum nr 1 w Górze 
III miejsce - Kacper Dawiec, Wojciech Antoszewski, Gimnazjum im. M.Kopernika w Kątach 
Wrocławskich 
Wyróżnienia – Patrycja Hawrysz, Gimnazjum nr3 im. Polskich Noblistów w Oławie 
Maja Oporowicz - Gimnazjum Dwujęzyczne w Górze 
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Laura Maniara - Gimnazjum nr 1 w Górze 
DOLNY ŚLĄSK - CUDA NATURY I ARCHITEKTURY 
I nagroda specjalna za prezentację - Magdalena BEŁKOT, Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu 
II nagroda specjalna za prezentację - Karol Janicki, Gimnazjum Publiczne w Ścinawie 
III nagroda specjalna za prezentację - Alicja Glińska, Zespół Szkół im. św. Huberta 
w Czerninie 
KONKURS MULTIMEDIALNY SZKOŁY PODSTAWOWE 
I miejsce - Julia Kołton, Zespół szkolno-przedszkolny w Długołęce 
II miejsce - Mateusz Borodycz, SP w Wiszni Małej 
III miejsce - Maria Hołtra, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Górze 
KONKURS PLASTYCZNY GRUPA I 
I miejsce - Kamil i Kacper Kluczkowscy, SP nr 19, Wrocław 
II miejsce - Jakub Jaworski, SP nr 83, Wrocław 
II miejsce - Amelia Kleparska, SP nr 3, Góra 
III miejsce - Jakub Klakurka, SP nr 30, Wałbrzych 
III miejsce - Bartosz Sodolewski, SP nr 30, Wałbrzych 
Wyróżnienie - Wiktoria Kiecher, SP nr 30, Wałbrzych 
GRUPA III 
I miejsce - Alan Maroński, PSP nr 30, Wałbrzych 
I miejsce - Karolina Skrzypczak, SP nr 3  w Górze 
II miejsce - Julia Bednarska, SP w Wiszni Małej 
III miejsce - Martyna Obarska, SP w Wiszni Małej 
Wyróżnienie - Klara Zagórska, SP Tęcza w Zgorzelcu 

Zryw wolnych serc 

08.06.2016 
|Aneta Zmuda 
W związku z akcją prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ogólnopolski Głos 
Profilaktyki w dniu 01 czerwca w auli szkoły uczniowie wraz z nauczycielami przystąpili do 
ogólnopolskiej akcji. Równo z wybiciem godziny 12.00 wszyscy zgromadzeni przez 60 
sekund wspólnie wybijali prawą dłonią rytm serca. Ten wspólny gest całej społeczności w 
Polsce ma pokazać jedność w działaniu dla dobra dzieci. „Zryw wolnych serc” serc ludzi, 
którzy mogą różnić się od siebie ale potrafią wspólnie działać, by uchronić dzieci i młodzież 
przed uzależnieniami i przemocą. 

Panel Przyrodniczy 

07.06.2016 
|Irena Dziamarska 
Tegoroczny „Panel Przyrodniczy” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się 6 
czerwca 2016. Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży z Góry i okolic, został zorganizowany przez 
nauczycielkę biologii Panią Irenę Dziamarską i nauczycielkę chemii Małgorzatę Kauch. 
W warsztatach chemicznych pod tytułem „Chemia dla krasnoludków” przeprowadzonych 
przez Małgorzatę Kauch wraz z uczniami Gimnazjum Dwujęzycznego i Liceum wzięły udział 
dzieci z Przedszkola nr 3 im. Jasia i Małgosi w Górze (25 przedszkolaków). Następnie odbyło 
się spotkanie z tegorocznym absolwentem ZSO Dawidem Mazurczakiem, właścicielem 
okazałego charta irlandzkiego. Jest to bardzo rzadka na świecie rasa psa, o której Dawid 
chętnie dzieciakom opowiedział. 
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Natomiast uczniowie Liceum i Gimnazjum Dwujęzycznego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących oraz zaproszeni na Panel uczniowie z Gimnazjów nr 1 i 2 w Górze oraz 
Gimnazjum w Czerninie brali udział w następujących wykładach: 
„Czy zjesz owada?”- pogadanka przygotowana i przeprowadzona przez mgr inż. 
Aleksandra Pojaska - absolwenta LO w Górze; 
„Jestem dziki ale nie zły?”- wykład o wilkach przeprowadzony przez Renatę i 
Zbigniewa Skibińskich z Góry; 
„St. Louis - miasto pogranicza” - pogadanka przeprowadzona przez mgr Ewelinę 
Waląg, nauczycielkę języka polskiego i etyki w ZSO w Górze. 
„Panel Przyrodniczy” to bardzo atrakcyjna forma  popularyzowania wiedzy z zakresu nauk 
przyrodniczo-geograficznych  w sposób odbiegających od typowych szkolnych schematów.  
Duże zainteresowanie uczniów górowskich szkół i przedszkoli tego typu zajęciami powoduje, 
że warto ją będzie kontynuować w następnych latach. 

Noc Bibliotek 2016 

06.06.2016 
|Beata Działo 
Gra miejska „Szlakiem czerwonych krzeseł" w ramach Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 
2016  
4 czerwca 2016 r. w godzinach od 17.00 do 21.30 odbyła się gra miejska „Szlakiem 
czerwonych krzeseł” organizowana w ramach Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 2016. 
Organizatorami wydarzenia były:  Biblioteka Pedagogiczna w Górze, Biblioteka Miejska w 
Górze oraz nauczyciele-bibliotekarze Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli 
Bibliotekarzy – sieć współpracy i samokształcenia działającego przy Powiatowym Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze. 
W grze udział wzięło dziesięć drużyn ze szkół podstawowych powiatu 
górowskiego. Warunkiem uczestnictwa w zabawie było przeczytanie książki Andrzeja 
Maleszki „Czerwone krzesło” z serii „Magiczne drzewo”. Gra miejska „Szlakiem czerwonych 
krzeseł” rozpoczęła się o godz. 17.00, w Bibliotece Pedagogicznej w Górze. Na wstępie Pan 
Maciej Kostyk w krótkiej prelekcji przedstawił zebranym postać  Andrzeja Maleszki, a 
następnie Pani Julita Kruszka zapoznała wszystkich z zasadami konkursu. 
W trakcie gry miejskiej uczestnicy wykonywali  zadania znajdujące się w mijanych po drodze 
bibliotekach górowskich: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i  Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. Wszystkie zadania były związane z treścią książki „Czerwone krzesło”. 
W naszej bibliotece  drużyny wykonywały zadania związane z charakterystyką bohaterów 
książki. Ponadto dzieci rozwiązywały rebusy oraz zadanie plastyczne polegające na 
odrysowaniu jak największej ilości krzeseł - na jednej kartce. Nad sprawnym przebiegiem gry 
czuwali: Dyrektor Szkoły Magdalena Mielczarek, Beata Działo, Maciej Kostyk oraz 
gościnnie nauczyciele bibliotekarze Anna Borowiecka i Mirosław Żłobiński. Zwieńczeniem 
„szlaku czerwonych krzeseł” było spotkanie wszystkich drużyn w Bibliotece Miejskiej. 
Najlepsi uczestnicy sobotniej przygody z książką Andrzeja Maleszki zostali nagrodzeni jego 
„Magicznym drzewem”.Teatralną niespodziankę – spektakl „Królewna się nudzi” – dla 
uczniów, opiekunów oraz zaproszonych gości przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Wąsoszu. Zabawa była wspaniała i radosna, co widać na załączonych w galerii zdjęciach! 

Patriotyczna uroczystość na górowskim cmentarzu 

02.06.2016 
TW 
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We wtorek 31 maja o godz. 15.00 na cmentarzu parafialnym w Górze miała miejsce 
uroczystość poświęcenia odnowionego grobu śp. Władysławy Świętorzeckiej. Zmarła przed 
blisko 50 laty pani Władysława był postacią w środowisku górowskim znaną tylko przez 
nieliczne grono ludzi. A była to osoba nietuzinkowa, wpisująca się do grona „Żołnierzy 
Wyklętych”. Żołnierz Armii Krajowej w okręgu wileńskim, po II wojnie nie złożyła broni i 
już będąc na ziemi górowskiej organizowała komórki ZWZ-AK. W 1946 została aresztowana 
i i więzieniu przebywała do 1951 roku. Później przez wiele lat pracowała jako zwykły 
robotnik fizyczny w górowskiej Cukrowni. Zmarła w zapomnieniu w 1967 roku. Za sprawą 
Tadeusza Tutkalika, szefa górowskiego klubu „Gazety Polskiej” doszło do odnowienia 
nagrobku. Wzbogacił się on o pamiątkową płytę zawierającą podstawowe informacje 
biograficzne. Najpierw Tadeusz Tutkalik przedstawił, krótką historię odnowienia grobu, 
podziękował darczyńcom oraz krótko zaprezentował osobę Pani Władysławy Świętorzeckiej. 
Podkreślił, iż ze strony strony żyjących należy się jej część i chwała, winniśmy pamiętać o jej 
czynach i o wszystkich żołnierzach konspiracji niepodległościowej. Następnie ksiądz 
Krzysztof Głuszko z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej poświęcił grób. Sylwetkę zmarłej 
przed prawie 50 laty „niezłomnej” bojowniczki o wolną Polskę przybliżył wszystkim 
zebranym na uroczystości Kamil Kutny, historyk i regionalista, absolwent LO w Górze i 
Uniwersytetu Opolskiego. Uroczystości uczestniczyli żołnierze z garnizonu leszczyńskiego 
oraz poczty sztandarowe trzech szkół ziemi górowskiej. W skład delegacji Zespołu Szkół w 
Górze wchodzili; dyrektor szkoły Pani Magdalena Mielczarek, opiekun SU Pani Edyta 
Bretsznajder oraz uczniowie Julia Cicha, Aleksandra Schult i Maciej Miszkiewicz. 

XXII Powiatowy Konkurs Wiedzy „Góra Ziemia Górowska – Moja Mała 
Ojczyzna” 

02.06.2016 
Tomasz Woźniczka 
31 maja w Zespole Szkół w Niechlowie odbył się finał XXII Powiatowego Konkursu Wiedzy 
„Góra Ziemia Górowska – Moja Mała Ojczyzna”. O najwyższe laury mistrzów wiedzy z 
zakresu historii regionu ubiegało się 30 uczniów szkół podstawowych, 18 gimnazjalistów i 6 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego organizatorami są – Towarzystwo Ziemi 
Górowskiej oraz Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 
Psychologiczno-Pedagogicznego. W finale uczestniczyło dwoje uczniów Zespołu Szkół w 
Górze, tegoroczna maturzystka Katarzyna Skrzynecka i uczeń kl,. IIa Mateusz Borowski. 
Rozgrywki finałowe składały się z dwóch etapów, najpierw uczniowie uczestniczyli w finale 
pisemnym Zespole Szkól w Niechlowie. Następnie uczestnicy finału oraz ich opiekunowie 
udali się do zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Żabinie, po którym 
oprowadzał ks. proboszcz Stanisław Długowski. Część ustną finału odbyła się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Niechlowie, a uczestniczyli w niej również przedstawiciele lokalnych 
władz, Wicestarosta Powiatu Górowskiego Paweł Niedźwiedź, Zastępca Burmistrza Góry 
Andrzej Rogala, Wójt Gminy Niechlów Beata Pona oraz Dyrektor PCDNiPPP w Górze 
Bernrad Bazylewicz i Prezes Towarzystwa Ziemi Górowskiej Stanisław Hoffmann. Na 
początku Bernarda Sitnik – przewodnicząca komisji konkursowej ogłosiła wyniki części 
pisemnej. W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych najwięcej punktów 
uzyskała Katarzyna Skrzynecka, a tuż za nią uplasował się Mateusz Borowski. Następnie 
odbył się bardzo emocjonująca rozgrywka wzorowana na teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. W 
niej trzeba było wykazać się nie tylko doskonałą wiedzą, ale i dużą odpornością psychiczną. 
Absolwentka ZSO otrzymała najwięcej pytań i formalnie miała też najwyższą ilość 
poprawnych odpowiedzi, niestety „po drodze” udzieliła trzech błędnych odpowiedzi tracąc 
wszystkie szanse na udział w końcowej rozgrywce. Ostatecznie zwycięzcą okazała się Agata 
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Szafrańska (ZS Góra) , na drugim miejscu uplasowała się Daria Berus, a na trzecim – Paulina 
Szumigała (obie z Gimnazjum w Wąsoszu). Katarzyna Skrzynecka w myśl regulaminu, 
otrzymała z rąk Wicestarosty Pawła Niedźwiedzia nagrodę za zdobycie najwięcej liczby 
punktów w części pisemnej finału. Opiekunem licealistów był nauczyciel historii i WOS 
Pan Tomasz Woźniczka. Już za rok kolejna edycja konkursu, do którego udziału zachęcamy 
uczniów naszej szkoły. 

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 

15.05.2016 
Tomasz Woźniczka 
13  maja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyło się spotkanie w ramach akcji 
„Mogiłę pradziada  ocal od zapomnienia”. Przez kilka lat szkoła uczestniczyła w tym 
przedsięwzięciu organizując kwestę na rzecz ratowania polskich nekropolii pozostawionych 
za wschodnią granicą. W tym roku dla uczniów klas pierwszych i drugich liceum została 
przeprowadzona prelekcja dotycząca idei organizowanej na Dolnym Śląsku akcji. Jej 
inicjatorem był Paweł Andrzejewski, student II roku historii Uniwersytetu Wrocławskiego, a 
przed kilku laty absolwent LO w Górze. Od kilku lat angażuje się w szereg działań mających 
na celu rozpropagowanie tej wielce pożytecznej inicjatywy wśród uczniów dolnośląskich 
szkół, uczestniczył również jako wolontariusz w wyjazdach na Ukrainę i osobiście włączał się 
w sprzątanie polskich nekropolii. Akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, to wielkie 
społeczne przedsięwzięcie, często nazywane jeszcze bardziej dosadnym określeniem - 
„dolnośląskie pospolite ruszenie”. Odbywa się pod patronatem Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, natomiast patronat 
medialny sprawuje Telewizja Wrocławska, z kolei patronem honorowym jest pochodzący z 
polskich Kresów kardynał Henryk Gulbinowicz- biskup senior Wrocławia. Autorką i 
koordynatorką akcji jest Pani Grażyna Orłowska-Sondej z TVP Wrocław, która od 10 lat 
zajmuje się kresowymi nekropoliami. To właśnie dzięki jej inicjatywie udało się zapobiec 
likwidacji ogromnego, zabytkowego cmentarza w Kołomyi, który właśnie równo 10 lat temu 
był przeznaczony do zaorania. Jest też autorką Studia Wschód, programu propagującego akcję 
w regionalnych mediach. Przez kolejne lata dzięki wsparciu rzeszy wolontariuszy 
wyremontowane zostały cmentarze w Drohobyczu, Bohorodyczynie, Tuligłowach, 
Podhajcach Moczulance na Wołyniu, Berdyczowie, Lubarze, Żytomierzu, Brzeżanach. Przy 
pracach porządkowych i rekonstrukcjach pracują każdego roku uczniowie i nauczyciele 
dolnośląskich szkół przyczyniając się do tego, że mogiły przodków będą ocalone od 
zapomnienia! 
Na ratunek czeka jeszcze wiele cmentarzy na terenie dzisiejszej Ukrainy dlatego tym roku w 
dniach 2-12 lipca grupy wolontariuszy odwiedzi aż 103 nekropolie i będzie to największe z 
dotychczasowych przedsięwzięć. Telewizja Wrocław w swoich programach będzie na 
bieżąco informowała o przebiegu akcji, również na stronie internetowej TV Wrocław będzie 
można śledzić aktualne informacje o szkołach, które włączają się do tego „pospolitego 
ruszenia”. Górowscy licealiści uczestniczący w spotkaniu zapoznali się z działaniami 
podejmowanymi aktualnie przez wolontariuszy oraz przekazali symboliczne „1 złotówki” na 
ratowanie polskich cmentarzy rozsianych za wschodnią granicą, a co najważniejsze mieli 
okazję przeżyć swoistą lekcję patriotyzmu. Spotkanie odbyło się się dzięki wsparciu 
dyrektora ZSO Pani Magdaleny Mielczarek i nauczyciela historii i WOS Pana Tomasza 
Woźniczki. 

Matury czas zacząć! 

06.05.2016 
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Tomasz Woźniczka 
Rozpoczęła się matura, a pozytywnych wrażeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze 
nie brakuje. Zdecydowana większość maturzystów do egzaminów podchodzi spokojnie, a 
wielu z nich nawet z uśmiechem. Według regulaminu w części pisemnej abiturienci 
przystępują do zdawania przedmiotów obowiązkowych tj. języka polski, matematyki i języka 
obcego na poziomie podstawowym. Aby pozytywnie zaliczyć tą część egzaminu należy 
uzyskać minimum 30%  przewidzianych w teście punktów. Część ustna matury to język 
polski i język obcy, warto w tym, miejscu wspomnieć, że w tym roku przeprowadzone będą w 
zmodyfikowanej formule. Do egzaminu z języka polskiego i matematyki i języka 
angielskiego na poziomie podstawowym przystąpili wszyscy tegoroczni absolwenci szkoły. 
Tradycyjnie największe emocje wywoływał egzamin z matematyki. Opinie uczniów były jak 
zwykle rozmaite, ogólnie rzecz biorąc zdecydowana większość uznała go za średnio-trudny. 
Cieszy jednak fakt, że wielu uczniów zdecydowało się zdawać też egzaminy z tych 
przedmiotów na poziomie rozszerzonym, z języka polskiego aż 50%, matematyki 30%, a z 
języka angielskiego 44 % uczniów. Jeśli zaś chodzi o przedmioty nadobowiązkowe, to 
największym powodzeniem cieszy się geografia – 23 uczniów, biologia -18 i co jest pewnie 
sporym zaskoczeniem fizyka – 11. Natomiast nieco mniej liczna grupa maturzystów wybrała 
chemię, historię, WOS i język niemiecki. Jako ciekawostkę należy podać, że jeden uczeń 
wybrał egzamin z filozofii. 
Maturalna karuzela rozkręca się na dobre, życzymy wszystkim maturzystom osiągnięcia jak 
najlepszych wyników,a  te poznamy 5 lipca 2016 roku. 

Drzwi Otwarte Liceum 

05.05.2016 
Tomasz Woźniczka 
Zaplanuj swoją przyszłość z Mickiewiczem 
Spotkanie z gimnazjalistami w ramach „Drzwi Otwartych” miało miejsce w auli Liceum 
Ogólnokształcącego w Górze 26 kwietnia 2016 r. W trakcie gościnnej wizyty uczniów i 
nauczycieli szkół gimnazjalnych powiatu górowskiego, zaprezentowane zostały zarówno 
umiejętności i talenty licealistów, jak również oferta dydaktyczna szkoły. Podobnie jak w 
ubiegłym roku program utrzymany został w duchu Tradycji Mickiewiczowskich, od wielu lat 
kultywowanych przez szkołę. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9 „Koncertem nad 
koncertami” czyli występem zespołu wokalnego „Postscriptum”, prowadzony przez 
nauczycielkę j. angielskiego – Panią Alicję Sajdak. Następnie Aleksandra Buchar i Bartosz 
Pałka powitali wszystkich obecnych na spotkaniu w auli szkoły uczniów i nauczycieli 
gimnazjów ziemi górowskiej. Dyrektor szkoły Magdalena Mielczarek przedstawiła w skrócie 
ofertę szkoły oraz wyraziła nadzieję, że absolwenci gimnazjów wybiorą „Przyszłość z 
Mickiewiczem”, bo przecież „Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i 
wszystkich w gościnę zaprasza”. W dalszej części na gimnazjalistów czekały wielkie atrakcje. 
„Pójdźcie dziatki, pójdźcie wszystkie razem” - tak zatytułowana została etiuda teatralna 
przygotowana przez aktorów teatru „Adamus” w reżyserii Macieja Kostyka. Warto w tym 
miejscu wspomnieć, że premiera spektaklu miała miejsce w grudniu ubiegłego roku i w 
trakcie uroczystości 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Górze. 
Kiedy opadły emocje związane ze spektaklem rozgorzała „Bitwa! Gdzie? W której stronie? - 
pytają młodzieńce...” Przed zgromadzoną w auli publicznością swoje umiejętności w sztuce 
walki karate shotokan zaprezentowała uczennica kl. II b LO Aleksandra Kosowska. Kiedy 
opadł „kurz” niezwyklej walki Aleksandry z „cieniem”, znów zapanował poetycki nastrój. W 
części zatytułowanej „Niech słowo kocham jeszcze raz z ust twych usłyszę. Niech w sercu 
wyryję i i w myśli zapiszę” nastąpiła prezentacja tekstów nagrodzonych w Dolnośląskich 
Konkursach recytatorskich. Następnie odbył się cykl interesujących zajęć laboratoryjno-
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dydaktycznych z rożnych przedmiotów pod hasłem: „Sięgaj tam gdzie wzrok nie sięga; łam 
czego rozum nie złamie”. Kolejnym punktem programu był niezwykle emocjonujący 
„Pojedynek Dowejki z Domejką”, czyli II Międzyszkolne Zawody w układaniu Kostki 
Rubika na czas! W szranki rywalizacji stanęli uczniowie z LO, ZS i SP nr 1 w Górze. Tym 
razem zwyciężył uczeń ZS w Górze Igor Grudzis, uzyskując czas 30,79 sek, co jest nowym 
rekordem turnieju. Ubiegłoroczny triumfator Marek Kajetańczyk, uczeń kl. III b LO tym 
razem musiał zadowolić się drugą lokatę. Trzecie miejsce zajął najmłodszy uczestnik 
zawodów Bartek Działo, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze. Konkurs przygotował i 
przeprowadził wraz z uczniami klasy III b, Pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i 
wiedzy o społeczeństwie. Następną niespodzianką były „Hrabiowskie czekoladki nadziewane 
losem francuskiej arystokratki”, czyli loteria z nagrodami dla zaproszonych gimnazjalistów i 
nauczycieli. Przez cały czas w auli czynna była wystawa utalentowanych uczniów Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Górze zatytułowana „Kraj piękny jak obraz”. „Filmowe 
perypetie Zosi i Tadeusza” tak zatytułowana była prezentacja dokonań szkolnego koła 
filmowego WONDERLab, działającego od kilku lat pod opieką Eweliny Waląg, nauczycielki 
języka polskiego i etyki. Ponadto można było zrobić coś samemu, bo „My powiemy, że my tu 
przyszli dla wizyty”. W holu przed aulą znajdował się punkt informacyjny, gdzie wszyscy 
gimnazjaliści mogli uzyskać wszelkie niezbędne informacje związane z rekrutacją do szkoły 
oraz otrzymać pakiet materiałów zawierających ofertę edukacyjną. 
Spotkanie zakończył poczęstunek dla zaproszonych gości, bo przecież „Niepodobna 
wieczerzy na później odkładać”. 
Dziękujemy wszystkim gimnazjalistom i nauczycielom za mile spędzony czas w murach 
szkoły noszącej imię naszego Narodowego Wieszcza. Mamy nadzieję, że „Zaplanujecie 
swoją przyszłość Mickiewiczem”. 

Drzwi otwarte Gimnazjum Dwujęzycznego 

04.05.2016 
Tomasz Woźniczka 
23 kwietnia odbyły się „Drzwi Otwarte” dla tegorocznych absolwentów szkół 
podstawowych, na których przybliżone zostały zasady rekrutacji oraz oferta edukacyjna. 
Gimnazjum Dwujęzycznego. Oddział funkcjonuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Górze od 1 września 2015 roku. Uroczystego otwarcia „Drzwi Otwartych” dokonała dyrektor 
ZSO Pani Magdalena Mielczarek. W swoim wystąpieniu przybliżyła zasady funkcjonowania 
placówki oraz specyfikę nauki w Gimnazjum Dwujęzycznym. Szczególny nacisk położony 
jest na intensywną naukę języka angielskiego, co w obecnych czasach jest niezwykle istotne. 
Nauka w oddziale gwarantuje znaczny przyrost kompetencji językowej języka Szekspira. W 
pierwszej klasie uczniowie mają aż 6 godzin nauki tego języka. W kolejnych klasach 
wprowadzane będą elementy słownictwa angielskiego w nauczaniu biologii i chemii. 
Uczniowie mają jeszcze możliwość wyboru dodatkowego języka obcego- niemieckiego, 
francuskiego bądź rosyjskiego. Pozostałe przedmioty są nauczane według programu 
normalnego gimnazjum. 
Szóstoklasistom przedstawiono także nauczycieli, którzy aktualnie uczą w oddziale 
gimnazjalnym. Wychowawca klasy Pan Maciej Kostyk zapoznał zebranych na spotkaniu 
przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz ich rodziców z działaniami 
podejmowanymi wraz z uczniami. Trzeba przyznać, że mimo zaledwie 7 miesięcy nauki są 
one imponujące. Także osiągnięcia na polu dydaktycznej mogą budzić podziw. Gimnazjaliści 
mają bowiem naprawdę ogromne możliwości rozwijania swoich zainteresowań i pasji w 
różnych kierunkach. Swoista klamrą kompozycyjną spinającą tą część gimnazjalnych „Drzwi 
otwartych” były występy recytatorskie i wokalne w języku polskim i angielskim Weroniki 
Jończak, Mai Oporowicz i Weroniki Szymańskiej. Uczennice mają na swoim koncie już wiele 
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nagród w różnorodnych konkursach artystycznych. Po części informacyjnej uczniowie wraz z 
rodzicami zostali zaproszeni do zwiedzenia szkoły. Przez cały czas czynny był punkt 
informacyjny, gdzie można było podzielić się spostrzeżeniami na tematy związane z 
funkcjonowaniem szkoły i otrzymać materiały promocyjne wraz z podaniem do szkoły. 
Zainteresowanie ofertą szkoły było duże, wszystkie teczki zawierające ofertę edukacyjną 
szkoły zostały w szybkim tempie pobrane. Rodzice i ich pociechy w międzyczasie mogli 
również się posilić przed czekającymi ich atrakcjami. Podobnie jak w roku ubiegłym 
ogromnym zainteresowaniem wśród przyszłych gimnazjalistów cieszyły się eksperymenty 
naukowe. Dwie czarodziejki Fizyka i Chemia (w tych rolach Pani Dorota Giezek i Pani 
Małgorzata Kauch) wraz ze swoimi pomocnikami zaprosiły wszystkich szóstoklasistów na 
swój tajemniczy spektakl. Atrakcji było co niemiara, a  zabawa niezwykle przednia, tak, że 
trudno opisać zachwyt jaki towarzyszył w „Krainie fantazji” młodym adeptom „sztuk 
tajemnych”. Zwieńczeniem „Drzwi Otwartych” była ciekawie przeprowadzona zabawa 
edukacyjna, rozwijająca predyspozycje językowe . Jej pomysłodawczynią była Pani Agata 
Figiel – nauczycielka języka angielskiego. 
Teraz już tylko pozostaje absolwentom szkół podstawowych i ich rodzicom podjąć właściwą 
decyzję co do dalszego trybu kształcenia. 

Uroczystości 225 rocznicy Konstytucji 3 Maja 

03.05.2016 
Oficjalne uroczystości związane z 225. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły 
się w Górze od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Wolności na Placu Bolesława Chrobrego 
przez delegacje władz Samorządowych Gminnych i Powiatowych, organizacji 
kombatanckich, przedstawicieli partii politycznych, służb mundurowych, jednostek 
organizacyjnych Gminy, zakładów pracy, szkół, przedszkoli oraz placówek kulturalno-
oświatowych. W ceremonii udział wzięły także poczty sztandarowe, którym hołd oddali 
Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz i Starosta Górowski Piotr Wołowicz. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących reprezentowała delegacja w składzie – dyrektor szkoły pani Magdalena 
Mielczarek, opiekun SU Pani Edyta Bretsznajder, oraz uczniowie Gimnazjum 
Dwujęzycznego Magdalena Bretsznajder i Izabela Chmiel. Był również obecny poczet 
sztandarowy w którego składzie byli uczniowie klasy II b LO - Maciej Miszkiewicz, Sandra 
Kłosak i Kamila Kaszycka. Po uroczystościach pod Pomnikiem Wolności w kościele pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny, którą 
odprawił ks. Krzysztof Głuszko. 

Pożegnanie klas trzecich 

29.04.2016 
29 kwietnia 2016 r. był ostatnim dniem roku szkolnego dla tegorocznych uczniów klas 
trzecich Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. Uroczystość zakończenia roku 
szkolnego odbyła się w auli szkoły pod hasłem „Z Mickiewiczem w świat”. W tym roku 
szkołę ukończyło 66 uczniów z trzech oddziałów klasowych i to oni byli głównymi 
bohaterami niezwykle doniosłej akademii, na której były kwiaty, podziękowania, gratulacje i 
życzenia Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Górze Magdalena Mielczarek przywitała przybyłych na 
uroczystość gości - Starostę Górowskiego Piotra Wołowicza, Przewodniczącego Rady 
Powiatu Górowskiego Jana Rewersa, Przewodniczącą Komisji Oświaty Kultury Sportu i 
Promocji Rady Powiatu Górowskiego Mariolę Szurynowską, Darię Miszkiewicz 
Przewodniczącą Rady Szkoły, Marlenę Świątek Przewodniczącą Rady Rodziców,  oraz byłą 
dyrektor LO Małgorzatę Patrzykąt, rodziców wyróżniających się swymi osiągnięciami 
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uczniów, emerytowanych i obecnie pracujących w szkole nauczycieli, uczniów, a przede 
wszystkim abiturientów. Punktem kulminacyjnym była ceremonia przekazania sztandaru 
szkoły młodszym pokoleniom uczniów. W tym doniosłym momencie w pamięci każdego 
ucznia szkoły noszącej imię Wielka Wieszcza pozostaną wyszyte na sztandarze słowa 
„Ojczyzna, Nauka Cnota”. Wiele ciepłych słów usłyszeli absolwenci w pożegnalnych 
przemówieniach dyrektor szkoły Pani Magdaleny Mielczarek i Starosty Górowskiego Pana 
Piotra Wołowicza, który dziękował zarówno rodzicom, jak i młodym ludziom za pracę jaką 
włożyli podczas trzech lat nauki w gościnnych murach Licem. Życzył młodym ludziom wiele 
sukcesów – najpierw podczas zbliżającej się matury, a potem podczas trudnych życiowych 
wyborów. Podziękowania za trud włożony w wychowanie młodych poleń otrzymali 
wychowawcy trzech klas maturalnych - Ewelina Waląg, Dorota Jachowiak-Dolatowska oraz 
Ewa Gajewska. Wśród absolwentów aż 15 uczniów w trakcie całej trzyletniej nauki osiągnęło 
średnią, która pozwoliła na odbiór świadectwa z wyróżnieniem. Najwyższą średnią ocen 
uzyskała Katarzyna Skrzynecka – 5,8 i było to najwyższe osiągnięcie w całych dziejach 
szkoły. Doceniono także pracę uczniów w kołach zainteresowań i SKS, aktorów szkolnego 
teatru Adamus, laureatów konkursów oraz działających na rzecz samorządu uczniowskiego. 
Szczególnie uroczyste podziękowania trafiły w ręce rodziców dzieci, które osiągnęły 
świadectwa z wyróżnieniem. Jak zwykle sporo wrażeń dostarczył program artystyczny, w 
którym tym razem zaprezentowali się uczniowie klas IIa i Ic pod kierunkiem Alicji Sajdak i 
Małgorzaty Kauch. W trakcie występów uczniów abiturienci niesieni pozytywną energią 
wypuścili kolorowe balony i konfetti. Po zakończeniu uroczystości w auli, abiturienci udali 
się na ostatnie spotkanie ze swoimi wychowawcami. A już 4 maja rusza egzamin maturalny, 
życzymy naszym abiturientom osiągnięcia jak najlepszych wyników. 

V Batalia Historyczna 

29.04.2016 
Tomasz Woźniczka 
27 kwietnia w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbyła się „V Batalia Historyczna”. 
 Głównym jej celem jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu historii Polski, Europy i świata 
wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tym roku po raz pierwszy 
Batalia miała charakter powiatowego turnieju wiedzy historycznej i została zorganizowana 
przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-
Pedagogicznego oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze. W szranki niezwykle 
emocjonującej rywalizacji stanęli uczniowie reprezentujący 7 szkół powiatu górowskiego. 
W związku z przypadającą w tym roku 225 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
zgromadzeni w auli uczniowie i nauczyciele mieli możliwość zapoznać się z historią 
powstania pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. Dopiero po zakończeniu tej części 
rozpoczęła się rywalizacja Powiatowym Konkursie „V Batalia Historyczna”, której temat w 
tym roku brzmiał: „Okres napoleoński w dziejach Europy i ziem polskich (1797-1815)”. O 
miano największego znawcy jednego z najbardziej burzliwych okresów w dziejach Europy, 
ale i też Polaków, stanęli uczniowie reprezentujący następujące szkoły: Malwina 
Marcinkowska i Grzegorz Magdycz - Zespół Szkół w Niechlowie, Anna Chmiel i Norbert 
Węgrzyniak - Zespół Szkół w Irządzy, Szymon Łagoda i Marcin Kordiak - Zespół Szkół w 
Jemielnie, Daria Janicka i Wojciech Wiesławski - Gimnazjum nr 2 w Górze, Agata 
Ludwiczyńska i Tomasz Cuże - Gimnazjum nr 1 w Górze, Jakub Łopata i Marcin Morżak - 
Zespół Szkół w Górze oraz Maciej Skrzynecki i Mateusz Borowski - Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Górze. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało jury w 
składzie: Pani Elżbieta Maćkowska – przewodnicząca, Pani Małgorzata Smolińska, Pani 
Wiesława Czerw i Pan Tomasz Woźniczka. Uroczystego otwarcia konkursu dokonała Pani 
Magdalena Mielczarek, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Górze. Następnie Pan 
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Tomasz Woźniczka, pomysłodawca i współorganizator turnieju, przedstawił reguły V Batalii 
Historycznej. Całość złożona była z dwóch  części tj. Eliminacji i Wielkiego Finału. Pierwsza 
z nich obejmowała 5 rund, w każdej z nich zostało zadanych po 5 pytań. Do każdego z pytań 
podane były trzy lub cztery wersje odpowiedzi (w zależności od rundy), a uczniowie mieli 
podać właściwą odpowiedź i zapisać ją na karcie odpowiedzi. Pytania były umieszczone na 
ekranie i dodatkowo czytane przez lektora. Do Wielkiego Finału awansować miały dwie 
drużyny, które w Eliminacjach uzyskały największą liczbę punktów. Finał składał się z trzech 
rund pytań, drużyny odpowiadały na przemian, każda z nich otrzymała osobne pytania, do 
których przypisane zostały 4 wersje odpowiedzi, z których podobnie jak w rundzie 
eliminacyjnej jedna była prawidłowa. 
Poziom turnieju był niezwykle wysoki, różnice punktowe pomiędzy poszczególnymi 
zespołami niewielkie. Do Wielkiego Finału awansowała ekipa z Zespołu Szkół w 
Jemielnie, a o drugie premiowane awansem miejsce rywalizowały w dogrywce drużyny 
Gimnazjum nr 2 i ZSO w Górze. Ostatecznie, ku zaskoczeniu publiczności, 
gimnazjalistom minimalnie udało się pokonać licealistów i awansowali do ostatecznej 
rozgrywki. Tutaj jednak uczniowie z Jemielna nie dali żadnych szans swoim 
przeciwnikom i pewnie zwyciężyli. 
Należy pogratulować wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w Batalii, a ich nauczycielom 
ogromu pracy włożonej w przygotowanie do konkursu. W tym miejscu warto też zwrócić 
uwagę na fakt, że okres napoleoński jest omawiany w gimnazjum w klasie III, a w liceach i 
technikach tylko w ramach rozszerzenia. Ostateczna kolejność „V Batalii Historycznej”: 1. 
ZS Jemielno, 2. Gimnazjum nr 2 Góra, 3. ZSO Góra, 4. ZS Niechlów, 5-6. ex equo 
Gimnazjum nr 1 Góra i ZS Góra, 7. ZS Irządze. Całą uroczystość przygotowali uczniowie 
Samorządu Uczniowskiego LO w Górze pod kierunkiem Pani Edyty Bretsznajder , Pani 
Alicji Sajdak i Pana Tomasza Woźniczki. W rolę konferansjerów wcielili się Dominika 
Matyjewicz i Marcin Majkowski z kl. II b, a w części artystycznej wystąpili: Róża Mazurczak 
kl. I a, Patrycja Lewczuk k. I b i Kamila Marcinkowska kl. III a, za dźwięk i pokazy 
multimedialne odpowiedzialni byli: Konrad Sztyma i Piotr Piszczek z kl. II a. 

Maciej Skrzynecki laureatem konkursu informatycznego 

23.04.2016 
Tomasz Woźniczka 
Dnia 22 kwietnia odbyło się uroczyste podsumowanie XVI Międzywojewódzkiego 
Górowskiego Konkursu Informatycznego oraz IV Międzypowiatowego Przedmaturalnego 
Konkursu Matematycznego „MATGURA”, których organizatorem jest Powiatowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Górze. 
W konkursie informatycznym, który odbył się 7 kwietnia w kategorii „rozwiązywanie 
problemów z wykorzystaniem programów użytkowych” I miejsce zdobył Maciej Skrzynecki, 
uczeń kl. IIa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. Natomiast w konkursie 
„MATGURA” Maciej zdobył III miejsce w kategorii II PR, a w kategorii I również trzeci był 
Sikorski Artur z kl. Ia. W spotkaniu brała udział dyrektor ZSO Pani Magdalena Mielczarek 
oraz nauczyciel informatyki Ryszard Huzar. Szczególne gratulacje należą się Maciejowi 
Skrzyneckiemu, niezwykle wszechstronnemu uczniowi, mającemu już na swoim koncie sporo 
osiągnięć w olimpiadach i konkursach matematycznych, informatycznych, ekonomicznych, 
geograficznych i historycznych. 

Kwiecień miesiącem promocji zdrowia 

23.04.2016 
|Irena Dziamarska 
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Tradycyjnie w miesiącu kwietniu w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyło się szereg 
różnorodnych akcji na rzecz promocji zdrowia. W dniach 11-22 kwietnia można było zbadać 
poziom glukozy we krwi w gabinecie szkolnej pielęgniarki. Natomiast 14 i 15 kwietnia na 
lekcjach biologii w klasach II i III odbyły się prelekcje na temat szczepionek, które 
przeprowadziła Pani Renata Strzyżewska-Wróbel, pracownik oddziału epidemiologii PSSE w 
Górze. w I klasach prelekcja na temat raka szyjki macicy. Uczniowie Gimnazjum 
Dwujęzycznego uczestniczyli w pogadance na temat prawidłowego żywienia 
przeprowadzonej przez szkolną pielęgniarkę. Dnia 20 kwietnia w auli szkoły miał miejsce 
wykład wygłoszony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Pana 
Jarosława Szypiłło na temat cukrzycy dla klas I i II. Na terenie szkoły znajdują się tematyczne 
gazetki (w holu, parter i na II piętrze) oraz stoisko edukacji prozdrowotnej (na pierwszym 
piętrze i koło sali 206). Do 9 maja trwa konkurs na reklamę społeczną dotyczącą 
przeszczepów lub profilaktyki raka szyjki macicy. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie 
całej akcji są Panie Irena Dziamarska i Aneta Zmuda. 

73. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim  
19.04.2016 

„Nie było żadnej nadziei…” 73. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim 
19 kwietnia 2016 roku o godz. 12.30 uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących wezmą 
udział w internetowej premierze filmu „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie 
warszawskim 1943”. Obraz składa się z trzech spójnych części. Pierwsza – przedstawia 
sytuację Żydóww przedwojennej stolicy oraz historię getta warszawskiego do momentu 
wybuchu powstania przy użyciu niepublikowanych wcześniej archiwalnych zdjęć i filmów z 
Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, Shoah Foundation i Filmoteki Narodowej. Jego 
reżyserką jest Kama Veymont, animację tworzy Łukasz Rusinek. 
Sercem filmu jest pokazanie przebiegu powstania w getcie warszawskim, z uwzględnieniem 
motywów i racji postępowania poszczególnych bohaterów. Projektujący animację Łukasz 
Rusinek poszedł tropem zaproponowanym w słynnych produkcjach: „Walcu z Baszirem” i 
„Persepolis”. Ostatnia część to materiał pokazujący upamiętnienie polskich Żydów w 
przestrzeni współczesnego miasta, na wystawie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
oraz obecny wygląd miejsc związanych z gettem warszawskim. Zdjęcia to tej części zostały 
zrobione przy pomocy kamery umieszczonej na dronie. Projekt odbywa się pod patronatem 
Minister Edukacji Narodowej i Wojewódzkich Kuratorów Oświaty. 
Premiera: 19 kwietnia 2016Scenariusz i reżyseria: Kama Reymont Animacja: Łukasz 
Rubinek Zdjęcia: Mateusz Gala, Kama Reymont Montaż: Paweł Deliś Nadzór merytoryczny: 
Łucja Koch Konsultacje historyczne: dr Agnieszka Haska, Robert Szychta Produkcja: 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

Uzdolnieni gimnazjaliści 

18.04.2016 
M. Kostyk 
Uzdolnieni gimnazjaliści laureatami eliminacji rejonowych 61. Dolnośląskiego 
Konkursu Recytatorskiego 
W sobotę, 16 kwietnia 2016 r., w zabytkowych wnętrzach Zamku Książąt Oleśnickich odbyły 
się eliminacje rejonowe 61. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego, których 
organizatorem było Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 24 recytatorów i 
wykonawców poezji śpiewanej z rejonu dawnego województwa wrocławskiego 
zaprezentowało swoje talenty i umiejętności artystyczne. Dyrektor PCEiK – pani Grażyna 
Dłubakowska – bardzo serdecznie przywitała gości i przedstawiła Komisję Konkursową, 
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która oceniając tegoroczne występy szczególną uwagę zwracała na dobór |i interpretację 
utworów, dykcję, warunki głosowe, oryginalność oraz ogólny wyraz artystyczny. Po 
obradach wytypowano 9 laureatów, wśród których znaleźli się wszyscy reprezentanci 
powiatu górowskiego: Weronika Jończak z Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze 
(kategoria: recytacja), Łukasz Rudyński z Gimnazjum nr 1 w Górze (kategoria: recytacja) 
oraz Szymon Łagoda, uczeń Zespołu Szkół w Jemielnie, reprezentujący Dom Kultury w 
Górze (kategoria: poezja śpiewana). Po zakończonej uroczystości górowscy finaliści odebrali 
zasłużone gratulacje od członków Jury, towarzyszących im rodziców, nauczycieli i 
instruktorów przygotowujących do konkursu – Barbary Bućkowskiej, Arkadiusza Gustawa 
oraz Macieja Kostyka. Zaszczytne laury gimnazjalistów potwierdziły profesjonalną i trafną 
ocenę ich występu przez członków Powiatowej Komisji Konkursowej. Młodzi artyści zostali 
zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się 10 maja 2016 r. w Sali 
Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Oławie. 

Polska Piastów 

15.04.2016 
Tomasz Woźniczka 
II Powiatowy Konkurs Historyczny „Polska Piastów do 1138 r.” 
W dniu 13 kwietnia br. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się finał II 
Powiatowego Konkursu Historycznego „Polska Piastów do 1138 r.” Tegoroczna tematyka 
zbiegła się z 1050 rocznicą Chrztu Polski, była więc okazja by młodzież zaprezentowała 
swoją wiedzę z tego okresu historycznego. Udział wzięło 56 uczniów w dwóch kategoriach: 
szkoły podstawowe oraz szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Wśród uczestników było 
trzech uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących wyłonionych na podstawie eliminacji 
szkolnych, a byli to – Maciej Skrzynecki, Mateusz Borowski z kl. II a Liceum 
Ogólnokształcącego oraz Alex Kalinowski z Gimnazjum Dwujęzycznego. Zadaniem 
uczestników było rozwiązanie testu składającego się z kilkunastu pytań (zadań otwartych i 
zamkniętych) oraz udzielić odpowiedzi na zadanie problemowe. 
Prace uczniów oceniało jury konkursowe w składzie: Elżbieta Maćkowska,- przewodnicząca, 
Wiesława Czerw, Bogusława Nawrot, Barbara Gudalewicz i Tomasz Woźniczka. Konkurs 
otworzyła dyrektor ZSO w Górze Pani Magdalena Mielczarek, życząc wszystkim 
uczestnikom osiągnięcia doskonałych wyników. 
Najlepiej z uczniów ZSO spisał się Maciej Skrzynecki, który zajął 3 miejsce, natomiast 
Mateusz Borowski był 5, a debiutujący w tej kategorii wiekowej Alex Kalinowski 
uplasował się na 9 pozycji. Zwyciężył Szymona Łagoda z Zespołu Szkół w Jemielnie. Do 
konkursu uczniów ZSO zachęcił i jednocześnie udzielił wsparcia merytorycznego Pan 
Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i WOS. 
Wszystkim uczestnikom konkursu należy pogratulować dużej wiedzy, opiekunom zaś 
świetnego przygotowania uczniów do konkursu. 

6. rocznica katastrofy smoleńskiej 

11.04.2016 
10 kwietnia przypadła 6 rocznica katastrofy rządowego samolotu od Smoleńskiem. Zginęła 
elita polskiej polityki wraz z ówczesną Parą Prezydencką – Marią i Lechem Kaczyńskimi. To 
była jedna z najtragiczniejszych kart naszej historii narodowej. 
Dzisiaj w całym kraju odbywały się uroczystości ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej. W 
Górze 10 kwietnia o godzinie 8:41 – delegacje władz samorządowych Gminy Góra oraz 
Powiatu Górowskiego złożyły wspólnie z delegacjami służb mundurowych, jednostek 
organizacyjnych gminy Góra, szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz zakładów pracy 
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kwiaty pod Pomnikiem Wolności dla upamiętnienia ofiar tego tragicznego wypadku. W 
uroczystości wzięła udział delegacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. W jej skład 
wchodzili – dyrektor szkoły Pani Magdalena Mielczarek, opiekun Samorządu Uczniowskiego 
Pani Edyta Bretsznajder oraz uczennice Gimnazjum Dwujęzycznego, Weronika Jończak i 
Maja Oporowicz. 
Uroczystość zakończyło krótkie przemówienie Burmistrza Góry Pani Ireny Krzyszkiewicz, 
która podziękowała wszystkim delegacjom oraz przybyłym na plac B. Chrobrego 
mieszkańcom Góry za obecność i pamięć o ofiarach katastrofy. 

Poznaj ziemię bojanowską 

11.04.2016 
Tomasz Woźniczka 
Taki cel przyświecał 18-osobowej grupie osób, które uczestniczyły w wiosennej eskapadzie 
do regionu bezpośrednio sąsiadującego z ziemią górowską. Wycieczkę zorganizowała Pani 
Elżbieta Maćkowska – doradca metodyczny Powiatowego Zespołu nauczycieli historii i WOS 
– sieci współpracy i samokształcenia. Gospodarzem spotkania i głównym przewodnikiem był 
Pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i WOS w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Górze, na co dzień mieszkaniec Bojanowa. Wśród uczestników sobotniej wyprawy (9 
kwietnia) byli nauczyciele historii, nauczyciele-bibliotekarze oraz miłośnicy historii 
regionalnej. 
Bojanowo to niewielkie miasto leżące na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska, 
oddalone zaledwie 15 km od Góry. Jego historia rozpoczyna się od 1638 roku, gdy założyciel 
miasta Stefan Bojanowski otrzymał akt lokacyjny od króla Władysława IV Wazy. Obecnie 
miasto Bojanowo posiada  niewielką część dawnej zabudowy, ponieważ w przeszłości 
obiekty znajdujące się w mieście wielokrotnie trawiły pożary. Mimo wszystko region posiada 
wiele atrakcyjnych miejsc godnych zwiedzenia, o czym uczestnicy sobotniej wycieczki mogli 
się przekonać. W ciągu kilku godzin zwiedzili m.in. pałac w Trzeboszu, obiekty browaru 
Bojanowo, kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego i kaplicę cmentarną oraz 
kilka interesujących miejsc znajdujących się w mieście, za każdym razem otrzymując sporą 
dawkę interesujących informacji. 
Wycieczka była jednym z działań podejmowanych przez nauczycieli Powiatowego Zespołu 
nauczycieli historii i WOS w ostatnich latach. 

Peregrynacja symboli ŚDM w Górze 

07.04.2016 
Tomasz Woźniczka 
Dnia 7 kwietnia 2016 roku w Górze miała miejsce uroczystość peregrynacji Symboli 
Światowych Dni Młodzieży. 
Temu wielkiemu religijnemu wydarzeniu towarzyszą dwa Symbole – Krzyż Roku Świętego i 
ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani). W czasie 
obchodów Światowych Dni Młodzieży są one obecne w miejscu Wydarzeń Centralnych. W 
okresie przygotowań pielgrzymują po kraju, który organizuje spotkanie młodych. Kolejnym 
pokoleniom młodych ludzi te Symbole wskazują prawdziwy „cel” Światowych Dni 
Młodzieży: coraz głębsze poznawanie Jezusa w Tajemnicy Odkupienia oraz zawierzenie 
swego życia opiece Matki Bożej. Krzyż ŚDM to podarunek od papieża Jana Pawła II, jako 
znak zbawczej miłości Chrystusa. Ikona Matki Bożej, Salus Populi Romani (Opiekunka Ludu 
Rzymskiego) dołączyła do spotkań trochę później, ale również zdołała się już zakorzenić jako 
tradycyjny i niezastąpiony symbol tego wielkiego dzieła, jakim są Światowe Dni Młodzieży. 
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W 2016 roku miejscem Wydarzeń Centralnych będzie Kraków gdzie w dniach 26 – 31 lipca 
spotka się młodzież z całego świata. Na zakończenie odbędzie się uroczysta msza św. pod 
przewodnictwem Papieża Franciszka. 
W dniach 3-16 kwietnia peregrynacja symboli ŚDM ma miejsce w Diecezji Wrocławskiej. 
7 kwietnia zawitały do Góry gdzie w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej odbyły się 
główne uroczystości. Uczestniczyła w nich młodzież górowskich placówek oświatowych. 
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących uczestniczyli w spotkaniu przy Krzyżu Roku 
Świętego i ikony Matki Bożej Wybawicielki o godz. 9:00. W samo południe nastąpiło 
pożegnanie Symboli ŚDM, które wyruszyły w dalszą podróż. 

Maciej Skrzynecki w centralnym etapie XXIX Olimpiady Wiedzy 
Ekonomicznej 

06.04.2016 
Tomasz Woźniczka 
Maciej Skrzynecki w centralnym etapie XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 
Organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne „Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej” 
skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Głównym jej celem jest 
edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz 
wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Pośrednimi uczestnikami olimpiady 
są także nauczyciele, którzy przygotowując uczniów do zawodów są motywowani do 
pogłębiania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do XXIX edycji Olimpiady 
w roku szkolnym 2015/2016 organizowanej pod hasłem: „Nierówności społeczne a rozwój 
gospodarczy” zgłosiło się ponad 12 tys. uczniów z 832 szkół. Do pierwszego etapu 
(szkolnego) przystąpiło 8764 uczniów z 807 szkół, natomiast w zawodach okręgowych 
wzięło udział 838 osób z 279 szkół. Wyłonionych zostało „100 najlepszych”, którzy wzięli 
udział w zawodach centralnych. Do finału centralnego awansował Maciej Skrzynecki, uczeń 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. Licealista pomyślnie przeszedł dwa poprzednie 
etapy konkursu i był jednym z reprezentantów województwa dolnośląskiego w grupie „100 
najlepszych”.Zawody III stopnia (centralne) XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły 
się w dniach 2 i 3 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w 
Serocku (woj. mazowieckie).Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o 
charakterze ogólnym nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady oraz rozwiązywali: 
zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Do części ustnej egzaminu – 
w drugim dniu zawodów – przystąpili tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskają 
minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części 
ustnej egzaminu odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań 
oraz prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów. 
Maciejowi zabrakło zaledwie 5 punktów by awansować do ścisłej czołówki rywalizującej w 
części ustnej finału. Udział w rozgrywkach szczebla centralnego należy uznać za ogromny 
sukces górowskiego licealisty, tym bardziej, że w dotychczasowej historii szkoły, żadnemu 
uczniowi w tej prestiżowej olimpiadzie jeszcze ta sztuka się nie udała. Do udziału w 
Olimpiadzie Maciej przygotowywał się pod kierunkiem Pana Bogusława Sitnika, nauczyciela 
geografii i przedsiębiorczości ZSO w Górze. 
XXIX Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wygrał Nikodem Kramarz z VI Liceum 
Ogólnokształcącego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, drugie miejsce zajął Rafał Kamiński 
z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie, a na trzecim miejscu znalazł 
się Julian Smółka z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Chrzanowie.Dzień 
wcześniej, 1 kwietnia 2016 r. w sali im. W. Grabskiego Narodowego Banku Polskiego odbyło 
się spotkanie Prezesa NBP Marka Belki z finalistami olimpiady i ich opiekunami naukowymi. 
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Młodzież zapobiega pożarom – etap powiatowy 

02.04.2016 
Maciej Skrzynecki z kl. II a i Dominika Matyjewicz z kl. II b Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących wystąpili w powiatowych eliminacjach 39. edycji Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Organizatorem konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komenda Powiatowa 
PSP w Górze. Głównym jego celem jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie 
umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej. Górowscy licealiści spisali się bardzo dobrze, w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych Maciej Skrzynecki zajął drugą, a Dominika Matyjewicz trzecią 
lokatę. Laureaci konkursu z rąk organizatorów otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Dzień Wiosny na sportowo 

01.04.2016 
Małgorzata Dudzińska i Mariusz Dziewic 
Dnia 23 marca 2016 r. uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego uczestniczyli w zawodach 
sportowych z okazji Dnia Wiosny. Organizatorzy, nauczyciele wychowania fizycznego 
Małgorzata Dudzińska i Mariusz Dziewic przygotowali szereg konkurencji o charakterze 
zabawowo sportowym. 
W wyniku rywalizacji uczniowie uzyskali następujące wyniki: 
Dziewczęta: 
1 miejsce - Maja Oporowicz 
2 miejsce - Weronika Szymańska 
3 miejsce -  Aleksandra Giezek 
Chłopcy: 
1 miejsce - Jakub Tarońt 
2 miejsce - Bartosz Zielony 
3 miejsce -  Wiktor Iwasików 
Dziękujemy za udział gimnazjalistom - medalistom gratulujemy! 

"#Nie ma mowy" 

30.03.2016 
Ewelina Waląg 
"Od wtorku 29 marca 2016 roku w przestrzeni liceum będzie można zwiedzić wystawę "#Nie 
ma mowy". Ten projekt edukacyjny przygotowany przez kilkanaście organizacji 
pozarządowych ma na celu pokazanie mechanizmu wyzwalania się mowy nienawiści jako 
formy dyskryminacji opartej na stereotypach i uprzedzeniach, z ograniczeniem do minimum 
powielania haseł czy symboli o nienawistnym, dyskryminującym i obraźliwym przesłaniu. 
Hasła i symbole zostały zamienione na rysunkowe elementy graficzne."  

"Szachistka" najlepsza 

30.03.2016 
Ewelina Waląg 
"Z niezwykłą przyjemnością spieszę z informacją, iż program „Edukacja Filmowa Uczniów i 
Nauczycieli Dolnośląskich Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych” zakończył się dla 
nas ogromnym sukcesem. Na gali podsumowującej roczne działania, która odbyła się 18 
marca w Sali Lalka Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu, zostały wręczone nie 



 27

tylko podziękowania, ale i nagrody za najlepsze filmy. A tą najlepszą produkcją okazał się 
nasz film "Szachistka". 

Uczniowie ZSO laureatami konkursu „MATGÚRA” 

25.03.2016 
23 marca 2016 r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się finał 
IV Międzypowiatowego Przedmaturalnego Górowskiego Konkursu Matematycznego 
„MATGÚRA”.Organizowany przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i 
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze konkurs, adresowany jest do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. 
Do etapu finałowego przystąpiło 84 uczniów w 5 kategoriach z 12 szkół powiatów: 
górowskiego, leszczyńskiego, rawickiego oraz wschowskiego. 
Wśród uczestników nie mogło oczywiście zabraknąć przedstawicieli gospodarzy – Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Górze. Dwóch górowskich licealistów otrzymało tytuł 
laureata zajmując w swoich kategoriach trzecie miejsca, a byli to: Artur Sikorski z kl. I 
a (kategoria I), oraz Maciej Skrzynecki z kl. II a (kategoria PR2). Uczniowie ZSO w 
Górze przygotowywali się do udziału w konkursie pod kierunkiem nauczycieli matematyki, 
Franciszka Pobiarżyna i Radomira Miłaszewicza. 
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 22 kwietnia 2016 r. w PCDNiPPP w 
Górze. 

Sukces i pech w konkursie informatycznym 

23.03.2016 
R.H. 
Maciej Skrzynecki uczeń kl. II a Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, uzyskał 
najwięcej punktów 25,5/30 w XIV edycji Międzywojewódzkiego Górowskiego Konkursu 
Informatycznego on-line, pod tytułem "Komputery i ludzie" - STOP CYBERPRZEMOCY. 
Niestety, mimo osiągniętego wyniku, Macieja dosięgnął ogromny pech polegający na podaniu 
niepełnych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym. Z tego względu został pominięty 
w ostatecznej klasyfikacji uczestników konkursu. Wielka szkoda, tym bardziej, że w 
ubiegłym roku w konkursie zwyciężył również nasz uczeń Sebastian Bienert. 
Mimo wszystko Maciejowi należą się gratulacje, chociaż nie stanie na najwyższym stopniu 
podium. 

Kiermasz Wielkanocny 

23.03.2016 
Irena Dziamarska 
Na kilka dni przed świętami uczennice ze szkolnego wolontariatu działającego przy ZSO w 
Górze zorganizowały „Kiermasz Wielkanocny”.  Nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie 
mogli zakupić wykonane przez młodzież świąteczne ozdoby oraz przepyszne ciasto. 
Zainteresowanie było dość spore, nie brakowało chętnych do nabycia słodkości oraz 
ślicznych wyrobów wielkanocnego rękodzielnictwa. 
Kiermasz zorganizowały przy współudziale opiekuna wolontariatu Ireny Dziamarskiej 
uczennice ZSO: Aleksandra Buchar, Patrycja Lewczuk, Natalia Basty, Dominika Jędryczka i 
Monika Wrona. Pozyskane w ten sposób środki zostaną w najbliższej przyszłości 
przeznaczone na cele charytatywne. 

Zaproszenie na spotkanie autorskie 

22.03.2016 
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Tomasz Woźniczka 
31 marca w Bibliotece Miejskiej w Górze odbędzie się spotkanie autorskie z Kamilem 
Kutnym i Mirosławem Żłobińskim, regionalistami, twórcami publikacji „Powiat górowski w 
czasie II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych”. 
Książka wydana przez Gminę Góra i Gminę Wąsosz prezentowana była w trakcie 
uroczystości 71 rocznicy „Powrotu Góry do Macierzy” 28 stycznia br. 
We wstępie czytamy: „Okazją do wydania książki stała się kolejna – 71. już rocznica 
wkroczenia i zdobycia powiatu górowskiego przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 r., która 
dała początek „polskiej” Górze i innym miejscowościom. Książka ta zatem niech stanie się 
ważnym przyczynkiem do dziejów najnowszych naszej Małej Ojczyzny.” 
Niezwykle interesująca na lokalnym rynku wydawniczym publikacja składa się z pięciu 
rozdziałów. Autorem wstępu i trzech pierwszy rozdziałów jest Kamil Kutny, a pozostałych 
Mirosław Żłobiński. Najkrótszy pierwszy rozdział „Od Habsburgów do III Rzeszy” stanowi 
rys historyczny dziejów powiatu. Drugi prezentuje „Powiat górowski w latach 1939-1945. 
Polityka rasowa”. W trzecim rozdziale przedstawiono „Działania wojenne w 1945 r.”. 
Rozdział czwarty pokazuje Górę i powiat „W powojennej rzeczywistości”. Ostatni piąty 
rozdział przedstawia powojenne „Życie polityczne”. 
Kamil Kutny, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Górze i wydziału filologiczno-
historycznego na Uniwersytecie Opolskim, od dawna pasjonuje się dziejami ziemi 
górowskiej. Już w okresie nauki w liceum zdradzał spore zainteresowanie regionem 
górowskim. Jego pasja kontynuowana była w trakcie studiów. Był autorem kilku publikacji w 
„Kwartalniku Górowskim”, wreszcie wspólnie ze znanym regionalistą Mirosławem 
Żłobińskim zrealizował swój autorski projekt dotyczący dziejów Góry w okresie II wojny 
światowej i pierwszych lat powojennych. 

Literacki sukces Dawida Jaworskiego 

21.03.2016 
Tomasz Woźniczka 
Dawid Jaworski, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Górze, obecnie student V roku 
wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu odniósł wielki sukces 
literacki. - „Uniwersum Metro 2033” to projekt autorstwa Dmitrija Glukhovskiego, 
rosyjskiego pisarza, twórcy serii powieści, których akcja dzieje się w moskiewskim metrze 
około 20 lat po apokalipsie nuklearnej trzeciej wojny światowej. Różni autorzy z Rosji, Polski 
i kilku innych krajów piszą i publikują swoje powieści pod znakiem Uniwersum M33. 
Wspólną cechą wszystkich z nich jest obraz postapokaliptycznego świata, skażonego 
promieniowaniem i mutacjami, niezdatnego do zamieszkania.” - wyjaśnia istotę 
międzynarodowego projektu Dawid Jaworski. W Polsce, książki z serii są wydawane przez 
wydawnictwo Insignis, które w minionym roku ogłosiło trzeci już konkurs na fanowskie 
opowiadanie. Spośród niemal dwustu tekstów jury wyłoniło trzynaście najlepszych, które 
zostały zebrane w antologię pt. „Echo zgasłego świata”. Wśród nich wyróżnione zostało 
również opowiadanie „Czyściciel” autorstwa naszego absolwenta, Dawida Jaworskiego. 
Zbiór opowiadań (najnowszy, jak i dwa poprzednie: „Szepty zgładzonych” oraz „W blasku 
ognia”) jest dostępny w księgarniach (gratis do powieści Denisa Szabałowa „Prawo do użycia 
siły”) oraz w Internecie, w formie bepłatnego ebooka. Dawid tematyką fantasy interesuje się 
od dawna, a jego debiut literacki przypadł na okres licealny, kiedy to opublikował swoja 
pierwszą opowieść pt. „Ocalone Królestwo”. 

III Olimpiada „Solidarności” 

18.03.2016 
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Tomasz Woźniczka 
Około 600 osób z całego kraju brało udział w wojewódzkich zmaganiach ogólnopolskiego 
konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Finały wojewódzkie odbywały się 
15 marca, a najlepsi uczniowie zmierzą się w czerwcu w ogólnopolskim finale. 
Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności, a jego celem - 
rozwijanie tożsamości narodowej poprzez podniesienie poziomu wiedzy o historii oraz 
rozbudzenie zainteresowania do poznawania genezy oraz przebiegu przemian 
demokratycznych w kraju. Konkurs jest adresowany do uczniów drugich klas liceum i 
trzecich – technikum i ma charakter cykliczny i składa się z trzech etapów: szkolnego, 
wojewódzkiego i ogólnopolskiego. 
W województwie dolnośląskim o premiowane awansem do finału ogólnopolskiego 3 miejsca 
rywalizowali uczniowie z 28 szkół ponadgimnazjalnych. Wśród finalistów etapu 
wojewódzkiego byli reprezentanci Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, Mateusz 
Borowski i Maciej Skrzynecki. 
Tegoroczny finał wojewódzki odbył się w Technikum nr 15 we Wrocławiu. Poziom 
rywalizacji był niezwykle wysoki, tym bardziej, by do niego awansować, nie tylko 
wystarczyło w etapie szkolnym zająć dwa pierwsze miejsca, ale dodatkowo uzyskać 
wymagany przez organizatorów limit punktów. Górowscy licealiści spisali się naprawdę 
dobrze, Maciej Skrzynecki zajął 5 miejsce (44 pkt) i do awansu do finału centralnego 
zabrakło mu zaledwie 3 punktów. Natomiast Mateusz Borowski uzyskał również bardzo 
dobry wynik (37 pkt), co dało mu miejsce w początkach drugiej dziesiątki. Do olimpiady 
obydwaj uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem Pana Tomasza Woźniczki, 
nauczyciela historii i WOS. Bardzo cieszy postawa uczniów liceum, tym bardziej, że duży 
sukces w ubiegłym roku odniosła siostra Macieja, Katarzyna Skrzynecka, która była też 
blisko awansu do finału centralnego olimpiady. 
W trakcie konkursu swoją obecnością zaszczycił zawodników i ich opiekunów Dolnośląski 
Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk. Przed ogłoszeniem wyników wszyscy uczestnicy 
etapu wojewódzkiego i ich opiekunowie zostali zaproszeni do wzięcia udziału w mini recitalu 
piosenki „wolnościowej i solidarnościowej” w wykonaniu, co dla wielu było sporym 
zaskoczeniem, Pana Kuratora. Na zakończenie wszyscy uczniowie i nauczyciele otrzymali 
okolicznościowe dyplomy. 

Rekolekcje wielkopostne 

17.03.2016 
Tomasz Woźniczka 
W dniach 14-16 marca młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze uczestniczyła w 
rekolekcjach wielkopostnych. Przez dwa pierwsze dni zajęcia poprowadził ks Kazimierz 
Tyberski. Ojciec rekolekcjonista okazał się niezwykle charyzmatyczną postacią. Barczysty, 
serdeczny, z szerokim uśmiechem na twarzy powitał zebranych w auli uczniów Liceum i 
Gimnazjum Dwujęzycznego. Prowadzone przez ojca Kazimierza nauki pasyjne przeplatane 
były osobistymi wątkami z jego bogatego życiorysu. Miejscami można było dostać wypieków 
na twarzy słuchając życiowej drogi księdza, pełnej wzlotów i upadków i wielu 
nieoczekiwanych zdarzeń. Obecnie kapelan więzienny, kiedyś skoczek w oddziałach 
„Czerwonych Beretów”, jest prawdziwym świadectwem nawrócenia i oddania się Bogu. 
Bardzo ważnym doświadczeniem dla księdza jest praca ze skazanymi na wieloletnie 
więzienia przestępcami. „To byli ludzie poranieni przez swój grzech, chcieli rozmawiać. Na 
początku ich słuchałem. A wcześniej chyba rzadko spotykali kogoś, kto chciałby ich 
posłuchać. Otwierali się i wtedy mogliśmy razem popracować”- powiedział uchylając rąbka 
swojego posłannictwa ks Kazimierz. - „Ja nie opowiadam im bajek” - wyznał w trakcie 
jednego z wywiadów prasowych. Dla księdza Kazimierza nie ma bowiem rzeczy 
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niemożliwych, czy niewykonalnych. Potrafił to udowodnić licznymi nawróceniami osób, 
które były niewierzącymi, albo żyły daleko od Boga. 
W środę w kościele pw św. Katarzyny Aleksandryjskiej odbyła się uroczysta msza święta na 
zakończenie rekolekcji. Uczestniczyła w niej młodzież i nauczyciele z ZSO i ZS w Górze. W 
homilii, którą wygłosił ksiądz rekolekcjonista szczególną uwagę zwrócił młodzieży na 
potrzebę wiary, nie tylko w samego Boga, ale również w wiele pozytywnych wartości. Przed i 
w trakcie mszy można było przystąpić do spowiedzi świętej. 
To były naprawdę owocne dni przepełnione wiarą i nadzieją i miłością. 

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy 

16.03.2016 
Aleksandra Buchar 
Dnia 11.03.2016 r. uczniowie klas maturalnych ZSO w Górze, pod opieką wychowawcy kl. 
III b Pani Doroty Dolatowskiej - Jochaniak i ks. Krzysztofa Głuszko oraz rodziców, wybrali 
się na pielgrzymkę do Częstochowy. Tego dnia na Jasnej Górze o godzinie 15.30 odbyła się 
msza w intencji tegorocznych maturzystów z diecezji wrocławskiej. 
Wyjazd nastąpił spod budynku szkoły o godzinie 8.00, natomiast na miejscu uczniowie byli 
już o godzinie 12.00. Z tego względu mieli czas na, zwiedzanie Częstochowy i jej świętych 
miejsc świętych, przystąpić do spowiedzi świętej oraz zjeść obiad. W trakcie podróży 
maturzyści miło wypełniali czas śpiewając zarówno pieśni kościelne, jak i swoje ulubione 
przeboje. Do wspólnej zabawy przyłączył się także ksiądz Krzysztof pokazując swój wokalny 
talent. Najważniejszym przeżyciem było uczestnictwo we mszy świętej, w trakcie której 
młodzież mogła ofiarować swoje troski Matce Boskiej. 
Wszyscy wrócili do Góry cali i zdrowi, a co najważniejsze umocnieni w Duchu Świętym. 
Ksiądz był bardzo zadowolony z postawy uczniów i ich zaangażowaniu w liturgię. 
Teraz pozostaje przyszłym abiturientom solidnie przygotować się do egzaminu maturalnego. 
Życzymy wszystkim bardzo dobrych wyników! 

Z wizytą w Herzbergu am Harz 

09.03.2016 
Izabela Kucharska 
Uczniowie Zespołu  Szkół Ogólnokształcących w Górze  z wizytą w Herzbergu. 
W dniach od 29.02.2016 do 06.03.2016r uczniowie Gimnazjum  Dwujęzycznego i Liceum 
im. A. Mickiewicza w Górze  gościli w domach rodzinnych swoich niemieckich kolegów w 
Herzbergu am Harz w Niemczech.  Program wyjazdu był bardzo bogaty i ciekawy. Nasi 
uczniowie mieli okazję poznać codzienne życie rodzin niemieckich, w czym pomogła im 
doskonała znajomość języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Komunikacja między 
uczniami oraz ich rodzicami przebiegała doskonale.  Uczniowie uczestniczyli w zajęciach 
lekcyjnych, poznali szkołę swoich kolegów  oraz przepiękne okolice miasta Herzberg- miasta 
ważnego dla naszego regionu z uwagi na wieloletnią współpracę Gminy Góra z Gminą 
Herzberg am Harz.  Uczniowie poznali wspaniałą historię miasta oraz zamku Wellfenschloss, 
którą przedstawił  przewodnik. W sali Rycerskiej powitał ich Burmistrz miasta pan Lutz 
Peters, który wręczył wszystkim upominki. Uczniowie zwiedzili miasto Gosslar. 
Historia tego miasta jest ściśle związana z górnictwem rud metali w obecnej dzielnicy miasta 
Rammelsberg. Założone w 922 r. miasto stało się siedzibą cesarzy dynastii salickiej, którzy 
wybudowali tu palatium cesarskie (niem. Kaiserpfalz), by móc lepiej kontrolować 
produkcję srebra. W 1992r. średniowieczne stare miasto w Goslarze wraz z kopalnią w 
Rammelsbergu zostały wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. 
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Wspaniałym przeżyciem było zwiedzanie Getyngi, miasta akademickiego. Znajdujący się w 
mieście słynny uniwersytet założony w 1734 r. ukończyło ponad 30 laureatów Nagrody 
Nobla, między innymi: Adolf Butenandt i Walther Hermann Nernst. Studiowali lub wykładali 
tamże tak wielcy uczeni jak: Carl Friedrich, bracia Grimm, Gauss, Wilhelm Weber, Peter 
Gustav Lejeune Dirichlet, David Hilbert, Max Born, J. Robert Oppenheimer, Friedrich Hund. 
W Getyndze ukończył studia filolog klasyczny Gotfryd Ernest Groddeck – profesor 
Uniwersytetu Wileńskiego. Dużym urozmaiceniem były górskie wędrówki po okolicach 
Sankt Andreas. Uczniowie zobaczyli kopalnię metali, w której rozwinęła się myśl techniczna 
i dała początek nowoczesnym technologiom górniczym. 
Poza programem przygotowanym przez nauczycieli uczniowie spędzali miło czas w domach 
rodzinnych swoich kolegów. Jak bardzo udana była ta wizyta można było się przekonać, 
patrząc na łzy i  niekończące się uściski w trakcie pożegnania. Uczniowie naszej szkoły na 
pewno potwierdzą, że warto poznawać świat i ludzi. Nie mniej jednak najważniejsza jest 
nauka języków obcych. Uczniowie poznali  ciekawe miejsca i zawiązały się  przyjaźnie z 
ciekawymi ludźmi. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Górze realizowali 
program wymiany pod opieką pani Izabeli Kucharskiej- koordynatora wymian młodzieży 
oraz pani Ireny Dziamarskiej nauczycielki biologii i chemii. 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

03.03.2016 
Tomasz Woźniczka 
1 marca już po raz szósty obchodzony był w naszym kraju Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze 
podjęli szereg działań, by uczcić pamięć niezłomnych bohaterów walk o wolną 
Polskę. Delegacja uczniów wraz z dyrektorem szkoły Panią Magdaleną Mielczarek i 
opiekunem SU Panią Edytą Bretsznajder złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem 
Wolności w Górze. Tego samego dnia w Zespole Szkół w Górze miał miejsce finał Konkursu 
„Żołnierze Wyklęci”. Uczestniczyło w nim 18 uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych z powiatu górowskiego, wyłonionych na podstawie wcześniejszych 
eliminacji. Wśród finalistów było też dwoje uczniów ZSO w Górze, Katarzyna Skrzynecka z 
kl. IIIa i Maciej Skrzynecki z kl. IIa. Konkurs, którego organizatorami byli: Górowski Klub 
Gazety Polskiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Górowskiej, Zespół Szkół w Górze i 
Oddział Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu, odbywał się pod patronatem Posła RP 
prof. Mariusza Oriana Jędryska i dr Sławomira Węgrzynowicza. 
Ostatecznie największą wiedzą wykazał się Maciej Skrzynecki z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Górze i zdobył 1 miejsce, kolejne lokaty zajęli Grzegorz Magdycz z 
Gimnazjum w Niechlowie i Jakub Łopata z Zespołu Szkół w Górze. Laureaci konkursu 
otrzymali cenne nagrody ufundowane przez patronów konkursu, IPN we Wrocławiu i 
sponsorów. W trakcie uroczystej akademii krótką prelekcję dotyczącą działalności żołnierzy 
wyklętych wygłosił dr Sławomir Węgrzynowicz. Opiekunem górowskich licealistów był 
nauczyciel historii i WOS Pan Tomasz Woźniczka. Następnie w trakcie zajęć szkolnych 
uczniowie klasy IIIb Liceum, w ciszy oddali hołd wszystkim poległym bohaterom walk o 
wolną Polskę, a następnie obejrzeli spektakl Teatru Telewizji pt. „Pseudonim Anoda” w reż. 
Mariusza Malca. Ponadto w szkole przygotowana została mini wystawka poświęcona 
Żołnierzom Wyklętym pt. „Nie dajmy zginąć poległym...”. Następnego dnia odbyła się 
prelekcja pt. „Bóg Honor Ojczyzna” przygotowana przez ks Łukasza i ks Marka. 
Uczestniczyła w niej grupa uczniów z Gimnazjum Dwujęzycznego i klas pierwszych Liceum. 
Prowadzący spotkanie przybliżyli sylwetki najbardziej znanych żołnierzy niezłomnych, 
którzy mimo wielu przeciwności losu nie złożyli broni i podjęli nierówną walkę z 
komunistycznymi władzami po II wojnie światowej. Wiele miejsca poświęcili postaci 
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niezwykłej w całym antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym, chodzi 
mianowicie o rotmistrza Witolda Pileckiego. Jego życiowa droga to wzór patriotyzmu i 
ogromnej heroicznej walki dla Polski, zakończonej jednak tragicznym finałem. 

Laureaci VII Międzynarodowego Konkursu Artystycznego 

02.03.2016 
M. Kostyk 
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze laureatami VII Międzynarodowego 
Konkursu Artystycznego pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. 
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze - Aleksandra  
Buchar, Danuta Rudnicka, Bartosz Pałka oraz Weronika Szymańska z  Gimnazjum 
Dwujęzycznego  zdobyli główne nagrody podczas  VII Międzynarodowego  Konkursu 
Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka. Finałowa Gala połączona z wręczeniem nagród 
oraz otwarciem wystawy pokonkursowej odbyła się 27 lutego w auli Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku. Konkurs powstał kila lat temu z 
inicjatywy Macieja Koniecznego, przewodniczącego Rady Oddziału „Civitas Christiana”, 
a jego głównym celem jest przede wszystkim propagowanie twórczości Włodzimierza 
Pietrzaka - poety, krytyka literackiego, publicysty, żołnierza poległego w Powstaniu 
Warszawskim. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją sprawowali Jego Ekscelencja 
Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, Jego 
Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, Ordynariusz Włocławski, 
przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz Ryszard 
Czarnecki, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. O prestiżu przedsięwzięcia 
świadczy fakt, że w dotychczasowych zmaganiach konkursowych, podzielonych na trzy 
kategorie: fotograficzną, plastyczną oraz recytatorską udział wzięło kilka tysięcy dzieci  i 
młodzieży. Również i w tym roku do walki o najwyższe laury stanęło wielu młodych 
artystów, których oceniało Jury złożone z wykładowców Wydziału Pedagogiczno- 
Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Na konkurs 
plastyczny wpłynęło 435 prac z Polski, Ukrainy, Litwy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii, Norwegii i Australii. Wśród nagrodzonych uczniów znalazła się Danuta Rudnicka, 
której Jury przyznało II miejsce za pracę nawiązującą do tematu „Polska, Moja Ojczyzna”. 
Natomiast w zmaganiach recytatorskich wzięło udział 34 mistrzów „żywego słowa”  z 
różnych stron Polski. 
W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęła Weronika Szymańska, która 
zaprezentowała jeden z dwóch przygotowanych tekstów pt. „Nokturny”.  Z kolei w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych III miejsce za oryginalną interpretację utworu pt. „Zagadki” 
zdobył Bartosz Pałka.  Niezwykle ekspresyjne wykonanie wiersza „Zbłąkane słowa” 
znalazło uznanie w oczach Jury, które jednogłośnie przyznało I miejsce Aleksandrze 
Buchar. Podczas finałowej gali, rejestrowanej przez Telewizję Polską, górowscy laureaci 
ponownie zostali poproszeni o zaprezentowanie swoich recytatorskich prezentacji, za które 
otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody, m.in. pióro Prezesa Rady Ministrów, książki, 
tablety, pobyty weekendowe w Gdańsku, Warszawie i Częstochowie. Po zakończonej 
uroczystości wszyscy finaliści odebrali zasłużone gratulacje od towarzyszących im rodziców, 
nauczycieli i dyrektorów szkół. 

Koncert „Walentynkowy” 

28.02.2016 
TW 
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Zgodnie z wieloletnią tradycją w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się 
„Koncert Walentynkowy”. Artystycznie utalentowani uczniowie znów mieli okazję, by 
zaprezentować społeczności szkolnej swoje muzyczne i recytatorskie umiejętności. Jak na 
tego typu imprezę przystało, tematyka utworów zaprezentowanych przez młodych 
wykonawców dotyczyła miłości. Piosenki oraz wiersze w języku angielskim i polskim 
wykonały, licealistki: Kamila Jarząb, Kamila Marcinkowska, Katarzyna Wyszyńska oraz 
gimnazjalistki: Weronika Szymańska, Weronika Jończak i Maja Oporowicz. Pomiędzy 
występami uczniów odczytywane zostały życzenia „walentynkowe” przez konferansjerów – 
Aleksandrę Buchar i Bartosza Pałkę. Wcześniej zostały one zebrane do specjalnej skrzynki, a 
teraz ich treść mogli usłyszeć wszyscy zebrani w auli na koncercie uczniowie i nauczyciele. 
Pomysłowość anonimowych autorów w tym względzie była dość duża, treść niektórych 
„liryków” wywołała ogromny aplauz publiczności. 

Jessica z biletem na Maltę! 

21.02.2016 
Jessica Ali, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Górze i filologii germańskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego wystąpiła w pierwszym odcinku 9. edycji "You Can Dance - Po 
prostu tańcz!". 
Taniec w jej wykonaniu zdobył uznanie niezwykle wymagającego jury w składzie: Ida 
Nowakowska Augustin Egurrola, Maciej „Gleba” Florek i Michał Piróg i w nagrodę 
otrzymała zaproszenie do udziału w warsztatach choreograficznych na Malcie! 
Jessica z tańcem związane jest od najmłodszych lat. Ma niezwykle wyczucie rytmu, 
początkowo układów choreograficznych uczyła się sama, w późniejszym czasie zaczęła brać 
lekcje u najlepszych tancerzy i choreografów w Polsce i za granicą. Od 7 lat prowadzi swoją 
szkołę tańca „Funky Flava” w Gorze. Specjalizuje się w dancehallu, new age, la style i hip-
hopie. W „You Can Dance” przeszła już raz pierwszy etap castingowy i pojechała w 7. edycji 
programu na warsztaty na Teneryfie. Niestety wtedy nie trafiła do finałowej 14-tki, a jak 
będzie tym razem przekonamy się już wkrótce! 
 

Licealiści nagrodzeni w turnieju gier komputerowych 

19.02.2016 
W  dniach 9-10 lutego 2016 r. w Zespole Szkół w Górze odbył się II Powiatowy Turniej Gier 
Komputerowych Góra 2016. Miłośnicy gier komputerowych rywalizowali w znanej na całym 
świecie grze Counter-Strike: Global Offensive. Organizatorami turnieju byli uczniowie: klasy 
III TI: Wojciech Wolak, Marcin Sowa i Radek Różnicki oraz pracownicy szkoły: Paweł 
Kinasz, Ryszard Morżak, Marcin Mielczarek i Marcin Poniecki. 
W dwudniowych rozgrywkach wzięło udział aż 8 drużyn (40 graczy), pierwszego dnia 
zespoły rywalizowały o awans do fazy play-off rozstrzyganej następnego dnia. 
W turnieju wystąpili też pasjonaci gier komputerowych z górowskiego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w drużynie o nazwie "Infinite Delta". 
Po niezwykle zaciętych, obfitujących w wielkie emocje bojach, ostatecznie zajęli trzecią 
lokatę. Ekipę licealistów reprezentowali uczniowie klasy III b: Michał Niedźwiedzki, 
Michał Mazur, Aleksander Pawlak, Krzysztof Ratajczak, Adam Tukindorf. 
 

Z sercem na dłoni 

18.02.2016 
Justyna Mrozowska 
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Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze wykazali się dobrocią i 
hojnością, dzięki czemu sprawili dużo radości w „Walentynki” podopiecznym Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej "Jaworowy Start". 
Dnia 12 lutego br. uczennice klasy Ib (Justyna Mrozowska, Natalia Bortnowska, Gabriela 
Mały) wraz z wychowawcą Małgorzatą Kauch odwiedziły maluchy mieszkające w ośrodku 
mieszczącym się w Jaworze. W trakcie pobytu wręczono dzieciom drobne upominki, a Pani 
dyrektor Irenie Buturli-Jamrozik podarunki zakupione przez uczniów za zebrane środki 
finansowe. Wizytę z pewnością umiliły wzruszające występy dzieci, które przepełnione były 
bezwarunkową miłością do otaczającego ich świata. Z pewnością spotkania takie są bardzo 
wzruszające i poruszające, bo wtedy zaczynamy doceniać to, co w życiu mamy…                 
 

Ekonomiczne pasje Macieja Skrzyneckiego 

15.02.2016 
Bogusław Sitnik 
Maciej Skrzynecki jest uczniem klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Górze. Maciej skromnie stwierdza, że ekonomią zaczął się naprawdę  
interesować dopiero w I klasie liceum realizując przedmiot podstawy przedsiębiorczości. Jego 
nauczyciel podstaw przedsiębiorczości –Pani Dyrektor mgr Magdalena Mielczarek 
wytypowała Macieja jako kandydata do udziału w olimpiadach ekonomicznych i przekazała 
powyższą informację nauczycielowi ekonomii w praktyce mgr Bogusławowi Sitnikowi. W 
roku szkolnym 2015/2016 Maciej Skrzynecki został zgłoszony z grupą uczniów do udziału w 
zawodach szkolnych XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i XI Olimpiady 
Przedsiębiorczości. Po zawodach szkolnych Maciej uzyskał kwalifikację do zawodów 
okręgowych OWE i OP. W rankingu okręgowym OWE zajmował 8 miejsce po etapie 
szkolnym, a w OP 28 miejsce (12 w woj.  dolnośląskim). 
Wielkim sukcesem i niespodzianką stało się zakwalifikowanie Macieja Skrzyneckiego do 
etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. 
Warto nadmienić, że w zawodach centralnych (2/3 kwietnia 2016r.) uczestniczyć będzie 100 
pasjonatów ekonomii, w tym 32 z okręgu warszawskiego, 10 z krakowskiego i po 7 z 
wrocławskiego i gdańskiego. Uczestników zawodów centralnych czekają trudne zmagania 
obejmujące 30-zadaniowy test ekonomiczny, złożone zadanie obliczeniowe i zadanie 
opisowe, a dla najlepszych dodatkowo wypowiedź ustna w ścisłym finale. W skali własnego 
okręgu Maciej uzyskał 4 wynik, a w skali kraju 51. W roku szkolnym 2013/2014 uczniowi 
naszej szkoły Jakubowi Muszyńskiemu zabrakło zaledwie 6 punktów do etapu centralnego 
OWE, a jego następca odniósł po raz pierwszy taki sukces w dziejach 70-letniego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze. Okres przygotowań ucznia i opiekuna 
do zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej urozmaici udział w dniu 3 marca 
2016r. w zawodach okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości. 

Czytam książki i jestem z tego dumny 

07.02.2016 
Klaudia Nowakowska i Alicja Całujek 
„Jeżeli sądzisz, że w dobie komputerów sztuka czytania zanikła, 
zwłaszcza wśród dzieci, to niezawodny znak, że jesteś MUGOLEM!” 
J. K. Rowling. 
W XXI wieku, kiedy nastąpił największy rozkwit nowoczesnych technologii, ludzie coraz 
rzadziej sięgają po książki, a coraz częściej traktują je jak przykry obowiązek. Zamiast nich 
preferują oglądanie telewizji czy "surfowanie" po Internecie. Nie znaczy to jednak, że nie ma 
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osób, które nadal potrafią zatracić się w ciekawej powieści i sięgają po książki często, i z 
wielką namiętnością oddają się sztuce czytania. Będzie ona zawsze obecna w naszym życiu, 
ale to od nas zależy w jakim stopniu. Ten artykuł ma na celu uświadomienie odbiorcom, jak 
wpływa na nas czytanie i dlaczego warto to robić. Bardzo ważnym wyznacznikiem 
czytelnictwa wśród uczniów są wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka 
polskiego. Nasi uczniowie od kilku lat przekraczają średnią wojewódzką. Jest to dowód na to, 
że rozbudzanie kompetencji czytelniczych młodzieży osiąga wysoki poziom i przynosi 
zamierzone efekty. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze, biblioteka powstała 70 lat 
temu. Aktualnie nasz szkolny księgozbiór liczy ponad 23 000 książek, w tym ok. 30 tzw. 
„białych kruków” np. 
• Maria Konopnicka „Wrażenia z podróży”1884 
• Adolf Dygasiński „Wilk, psy i ludzie”1898 
• Eliza Orzeszkowa „Iskry” Nowele 1898 
• Adam Mickiewicz „Sonety krymskie” 1921 
• Adam Mickiewicz „Poezje” tom 1. 1926 
• Kieszonkowe wydanie Konrada Wallenroda Mickiewicz z początku XX w. 
• Fragment księgi henrykowskiej - pierwsze zdanie napisane po polsku 
• Podręcznik dla 1 klasy, Matematyka I. Gersten i K. Matulewicz 1938 
  
Biblioteka szkolna jest skomputeryzowana i korzysta z programu dla bibliotek MOL, oznacza 
to, że księgozbiór naszej biblioteki jest wprowadzony do systemu, co pozwala na dokładnie i 
sprawne weryfikowanie danych dotyczących książek. Dzięki temu praca w bibliotece jest 
efektywniejsza. W bibliotece podejmuje się wiele też działań zachęcających młodzież do 
czytania. Jednym z najważniejszych jest projekt pt. „Ja czytam”, który obejmuje: 
• warsztaty twórczego czytania 
• konkursy; plastyczny na ilustrację do książki, czytelniczy o życiu i twórczości A. 

Mickiewicza 
• cykl lekcji bibliotecznych „Kroniki szkolne źródłem wiedzy o historii i tradycjach 

naszej szkoły” 
• bookcrossing 
Czytanie stanowi bardzo ważny element rozwoju człowieka, korzystnie wpływa na pracę 
naszego mózgu, wzbogaca słownictwo,  poprawia pamięć i koncentrację, rozwija wyobraźnię 
oraz w przyjemny sposób odrywa od szarej rzeczywistości. Według wielu osób - „Każda 
książka jest bramą do innego wymiaru”. Książkami i tym jak na nas działają, zainteresował 
się youtuber Karol Paciorek, który opowiada o tym dlaczego warto czytać i jaki to ma na nas 
wpływ. W swoich filmikach na ten temat, w przystępny sposób przedstawia fakty dotyczące 
tematu czytelnictwa, zainteresowanych obejrzeniem, odsyłamy do poniżej podanych stron 
interentowych: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=jBsUfwGV93 
2. https://www.youtube.com/watch?v=vpxlpIcRldA 

Jako osoby uprawiające i uwielbiające sztukę czytania chciałybyśmy polecić kilka naszych 
ulubionych książek i autorów: 

• Twórczość Ricka Riordana, autora m.in. serii książek o Percym Jacksonie. 
• Twórczość Brandona Mulla, autora m.in. serii książek „Baśniobór”. 
• Harry Potter – „Seria siedmiu powieści fantasy autorstwa brytyjskiej pisarki J.K. 

Rowling”. 
• Trylogia „Kroniki białego królika” autorstwa Geny Showalter. 
• Cykl „Dziedzictwo” utorstwa Christophera Paoliniego. 
• „Trylogia Czasu” autorstwa Kerstin Gier. 
• „Klucze” autorstwa Adama Langa. 
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• Książki z cylku „Roma sub rosa” autorstwa Stevena Saylora. 
Wymienione pozycje literackie są łatwo dostępne w Górze. Wszystkie można znaleźć na 
półkach tutejszej biblioteki miejskiej. Placówka, co jest istotne, posiada fundusze na zakup 
nowości, więc wybór literatury jest rozległy. Nie traktujmy książek jak wrogów, one są 
naszymi przyjaciółmi, musimy to tylko dostrzec. Zachęcamy więc wszystkich młodych ludzi 
do zgłębiania świata zapisanego na stronicach rozmaitych ksiąg, to naprawdę cudowna 
przygoda. 

Młodzież zapobiega pożarom 

07.02.2016 
Tomasz Woźniczka 
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Górze odbył się gminny etap eliminacji 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych z terenu gminy Góra. Eliminacje miały charakter dwuetapowy – 
pierwszym z nich była część pisemna, która wyłoniła najlepsze osoby do etapu ustnego, 
stawką rywalizacji był awans do etapu powiatowego. 
Konkurs otworzyła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz wraz z Komendantem Gminnym 
OSP w Górze Andrzejem Wałęgą, Sekretarzem OSP w Górze Eweliną Baran oraz głównym 
sędzią konkursu – przedstawicielem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Górze st. kpt. Marcinem Klefasem. Po raz kolejny znakomicie zaprezentowali się uczniowie 
ZSO w Górze, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył Maciej Skrzynecki, III 
miejsce zajęła Dominika Matyjewicz, natomiast w kategorii gimnazjów IV lokatę zdobył 
Patryk Czopek. Opiekunem uczniów był nauczyciel w-f i edukacji dla bezpieczeństwa Pan 
Mariusz Dziewc. 

O wilkach słów kilka... 

07.02.2016 
Irena Dziamarska 
29 stycznia w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyło się spotkanie z 
przyrodnikiem, filmowcem i fotografem przyrody Panem Sławomirem Wąsikiem. Jest on 
autorem wielu książek i publikacji dotyczących polskiej fauny m.in. „Ssaki Polskie”. Znaczna 
część spotkania poświęcona była wilkom, ich środowisku przyrodniczemu, życiu i 
panujących zwyczajach. Na koniec tej niezwykle barwnej i emocjonującej opowieści, 
prelegent zaprezentował swoją najnowszą publikację „Wilki - eseje”. W spotkaniu 
uczestniczyli uczniowie klas pierwszych Liceum i Gimnazjum Dwujęzycznego. 

Nagrody i wyróżnienia dla absolwentów LO w Górze 

07.02.2016 
Tomasz Woźniczka (na podst. informacji z Gminy Góra) 
Podobnie jak w ubiegłych latach 28 stycznia obchodzone było święto „Powrotu Ziemi 
Górowskiej do Macierzy”. Uroczystość rozpoczęła się od od złożeniem kwiatów pod 
Pomnikiem Wolności przez władze samorządowe Gminy Góra oraz Powiatu Górowskiego. 
Wśród licznych delegacji znaleźli się również przedstawiciele Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących: dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek, opiekun Samorządu 
Uczniowskiego Edyta Bretsznajder oraz uczennice Gimnazjum Dwujęzycznego Małgorzata 
Bretsznajder i Izabela Chmiel. Następnie w Domu Kultury miała miejsce uroczysta sesja 
Rady Miejskiej Góry poświęcona wydarzeniom sprzed ponad 70 lat. Jednym z punktów 
programu było rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą ziemi 
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górowskiej. W tym roku prace zgłosili:Angelina Kłosak „Wpływ Europejskiego Funduszu 
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w gminie Góra w latach 2007-2013”, Kamil 
Kutny „Solidarność na Ziemi Górowskiej” oraz Joanna Obiegła „Współczesne zagrożenia 
uzależnieniami od narkotyków oraz ich profilaktyka na terenie szkół gminy Góra”. Werdykt 
Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych odczytał Przewodniczący komisji Mariusz 
Dziewic. Tegoroczną edycję wygrała Joanna Obiegła, natomiast dwie pozostałe zostały 
wyróżnione. Nagrody wręczyli Burmistrz Góry, Przewodniczący Rady Miejskiej Góry oraz 
Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych. Warto zaznaczyć, ze cała 
trójka nominowanych do nagrody to absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Przy 
okazji święta odbyła się również promocja książki autorstwa Kamila Kutnego oraz Mirosława 
Żłobińskiego pt. „Powiat górowski w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach 
powojennych”. Twórcy tej niezwykle cennej z punktu widzenia dziejów ziemi górowskiej 
publikacji podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i powstanie tej 
publikacji, w tym Burmistrz Góry Irenie Krzyszkiewicz oraz Burmistrzowi Wąsosza 
Zbigniewowi Stuczykowi. 
Na zakończenie wystąpił zespół Cover Band z górowskiego Domu Kultury, w skaldzie 
którego wystąpiły wokalistki Agata Sliwińska (również absolwentka LO w Górze) oraz 
Katarzyna Wyszyńska, uczennica kl. III a Liceum. 

Artystyczne sukcesy uczennic Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze 

07.02.2016 
Tomasz Woźniczka 
29 stycznia 2016 r. odbyła się szósta edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
 „Love & Liebe”, którego głównym organizatorem było Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Górze. Celem przedsięwzięcia, które od kilku lat cieszy się wielkim 
powodzeniem wśród uczniów szkół gimnazjalnych jest poszerzanie zdolności językowych, 
m.in. poprzez popularyzację twórczości zagranicznych poetów, rozwijanie uzdolnień 
artystycznych oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich.  W półfinale zmagań 
konkursowych wzięło udział przeszło dwudziestu mistrzów „żywego słowa”, wśród których 
znaleźli się reprezentanci Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze - Weronika Jończak, Maja 
Oporowicz  i Alex Kalinowski . Jury w składzie: Elzbieta Berus - Panek, Dorota Kalinowska i 
Jadwiga Wawryszczuk zakwalifikowało do ścisłego finału „Love & Liebe” najlepszych 
wykonawców interpretujących teksty w języku angielskim i niemieckim. Uroczysty Koncert 
z udziałem uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości odbył się w sali widowiskowej Domu 
Kultury w Górze.  Ostatecznie (po prezentacjach finałowych) komisja konkursowa przyznała 
czołowe miejsce uczennicom reprezentującym Gimnazjum Dwujęzyczne. 
Weronika Jończak zajęła I miejsce za interpretację utworu „When a woman loves a man”, 
którego autorem jest David Lehman, natomiast Maja Oporowicz zdobyła II nagrodę za 
prezentację wiersza „What ever happened?” autorstwa Jealeah N. Martin. Wszyscy uczniowie 
Gimnazjum Dwujęzycznego przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem Edyty 
Bretsznajder, nauczycielki języka angielskiego (dobór repertuaru; opracowanie utworów pod 
kątem poprawności językowej) oraz polonisty Macieja Kostyka (interpretacja tekstów; ogólny 
wyraz artystyczny). Tego samego dnia w Centrum Kulturalno - Sportowym w Witoszycach 
odbył się XII Międzyszkolny Konkurs Kolęd. Organizatorem konkursu był Zespół Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach. Wokalne zmagania młodych wokalistów 
patronatem honorowym objęła Burmistrz Góry Pani Irena Krzyszkiewicz, natomiast patronat 
medialny sprawowało Radio „Elka” oraz „Przegląd Górowski”. Od wielu lat konkurs cieszy 
się dużym zainteresowaniem, corocznie zwiększa się liczba uzdolnionych muzycznie 
wykonawców i chętnych do występów. W tym roku zgłosiło się 52 solistów reprezentujących 
aż 29 placówek oświatowych z trzech województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i 
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lubuskiego. Przegląd odbywał się w pięciu kategoriach. Po raz pierwszy został wzbogacony o 
kolejną grupę wiekową - szkoły ponadgimnazjalne.  Podczas konkursu gościnnie wystąpiła 
laureatka Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek  Magdalena Katarzyńska. Poziom 
rywalizacji był naprawdę wysoki i jurorom trudno było wyłonić najlepszych wykonawców. 
 W kategorii Gimnazjum drugą nagrodę otrzymała uczennica Gimnazjum 
Dwujęzycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze - Weronika Szymańska, 
przygotowywana do konkursu przez Alicję Sajdak, nauczycielkę języka angielskiego, a 
zarazem opiekuna szkolnego koła wokalnego. 

Mickiewicz w Wielkopolsce 

29.01.2016 
Tomasz Woźniczka 
Recital Poezji Zbigniewa Walerysia w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
Rok 1831 szczególnie zaznaczył się w życiu Adama Mickiewicza, największego polskiego 
poety romantycznego, patrona Liceum Ogólnokształcącego w Górze. W sierpniu przybył do 
Wielkopolski, by przekroczyć granicę Królestwa Polskiego i wziąć udział w Powstaniu 
Listopadowym. Pod koniec miesiąca przyjechał do Śmiełowa, gdzie próbował kilkakrotnie 
przekroczyć granicę pomiędzy zaborami, ale okazało się to niemożliwe. Wreszcie we 
wrześniu powstanie w Królestwie upadło i zamiar dołączenia do walczących stał się już 
nieaktualny. Poeta postanowił w Wielkopolsce zatrzymać się na dłużej, zwłaszcza że 
podejmowany był bardzo gościnnie i serdecznie przez miejscowe rody szlacheckie. W 
rezultacie wiele miejscowości wielkopolskich szczyci się goszczeniem polskiego Wieszcza 
narodowego. W tradycji literackiej czas ten utrwalił się powstaniem „Reduty Ordona” i 
prawdopodobnie dwóch wierszy powstańczych „Śmierć pułkownika”, „Nocleg” oraz ballady 
„Ucieczka”. W początkach marca 1832 r. Adam Mickiewicz wyjechał do Drezna i już więcej 
nie zobaczył polskiej ziemi. 
„On tak blisko nas przeszedł...” 
Niewątpliwie pobyt poety w Wielkopolsce odegrał wielką rolę w bogatej biografii 
Mickiewicza. Stał się również inspiracją do stworzenia przez Panią Profesor Janinę Wlaźlak 
publikacji pt. „On tak blisko nas przeszedł...” 
W Liceum Ogólnokształcącym, które od 1965 roku nosi imię Wielkiego Wieszcza, podejmuje 
się wiele istotnych przedsięwzięć inspirowanych twórczością poety. Ogromne zasługi w ich 
tworzeniu ma właśnie Pani Profesor Janina Wlaźlak, emerytowana nauczycielka języka 
polskiego i łaciny, która potrafiła zaszczepić w sercach młodzieży i nauczycieli zamiłowanie 
do obcowania z bogatą spuścizną literacką i również samą postacią Adama Mickiewicza.   
W ubiegłym roku szkoła obchodziła Jubileusz 70 - lecia istnienia, a punktem kulminacyjnym 
uroczystości było monumentalne, niezwykle twórcze widowisko pt. „My z niego wszyscy”w 
reżyserii nauczyciela języka polskiego Macieja Kostyka. 
Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu szkoły okazał się tegoroczny Recital Poezji 
Wieszcza pt. „Mickiewicz w Wielkopolsce”. Reżyserem i wykonawcą programu był 
absolwent LO w Górze, znany aktor teatralny i filmowy Zbigniew Waleryś. Na spotkanie z 
poezją Mickiewicza przybyło wielu znakomitych gości, przedstawiciele władz powiatowych i 
gminnych: Sekretarz Powiatu Górowskiego Elżbieta Kwiatkowska, w imieniu Burmistrza 
Góry Ireny Krzyszkiewicz  w spotkaniu  uczestniczyła  Bogumiła Rewers, Inspektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miastai Gminy w Górze, Dyrektor Domu 
Kultury w Górze Danuta Piwowarska-Berus, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie górowskich 
szkół oraz wielu miłośników poezji Patrona Liceum. Oficjalnego otwarcia poetyckiej uczty 
dokonała Dyrektor ZSO w Górze Magdalena Mielczarek, która przybliżyła szlak 
Wielkopolskiej Podróży Poety. Spektakl był świetną okazją do świeżego spojrzenia na dzieło 
klasyka romantyzmu i przeżycia niezwykłej podróży od „kraju lat dziecinnych”, przez 
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Wielkopolskę aż do lat spędzonych na emigracji. Poszczególne części gawędy o losach 
„tułacza” przeplatane były fragmentami dzieł, wybranych z bogatej spuścizny literackiej 
Wieszcza. Usłyszeć mogliśmy znakomite interpretacje utworów: „Pieśń”, „Kurhanek Maryli”, 
„Stepy Akermańskie”, „Zaloty”, „Do samotności”, „Komar niewielkie licho”. Ostatnia część 
wieczoru poświęcona powstaniu „Pana Tadeusza”, została zwieńczona niezwykle 
ekspresyjnym wykonaniem „Koncertu Jankiela”. Kiedy wybrzmiały ostatnie strofy 
„Koncertu”, główny wykonawca Zbigniew Waleryś nagrodzony został gromkimi brawami. 
Na koniec uroczystego spotkania Bogumiła Rewers w imieniu Burmistrza Góry oraz 
Magdalena Mielczarek Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących serdecznie podziękowały 
Pani Profesor Janinie Wlaźlaki Zbigniewowi Walerysiowi – twórcom inspirowanego 
twórczością poety recitalu - wręczając piękne bukiety kwiatów i  okolicznościowe upominki. 

Z wizytą w DPS we Wschowie 

21.01.2016 
Spotkanie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze z mieszkańcami 
Domu Pomocy Społecznej we Wschowie 
„Bardzo łatwo jest kochać ludzi, którzy są daleko, ale nie zawsze łatwo jest kochać tych, 
którzy mieszkają tuż obok nas”.Matka Teresa z Kalkuty  
18 stycznia 2016r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze udali 
się z coroczną wizytą do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wschowie. 
Tradycyjnie, jak co roku - po przekroczeniu progu placówki, wszyscy zostali miło przyjęci 
przez siostry i opiekunki zajmujące się chorymi. Po krótkim powitaniu, uczniowie przystąpili 
do odwiedzin osób będących mieszkańcami ośrodka. Oprócz dzieci i młodzieży przebywają 
tu także podopieczni po ukończeniu trzydziestego roku życia, którzy ze względu na małą 
zdolność adaptacyjną nie powinni zmieniać środowiska zamieszkania. 
Wizyta uświadomiła młodzieży wartość ludzkiego życia, zachęciła do głębszych refleksji nad 
chorobą, cierpieniem i kruchością ludzkiego życia. Niewątpliwie dała też poczucie satysfakcji 
z dobrze zorganizowanej zbiórki prezentów, do której aktywnie włączyli się uczestnicy 
polsko - niemieckiej wymiany z zaprzyjaźnionej szkoły w Herzbergu. 
Po zakończeniu odwiedzin w Domu Pomocy Społecznej, prowadzonego przez Zgromadzenie 
Sióstr Elżbietanek, uczniowie wraz z opiekunami – Małgorzatą Dudzińską, Ireną Dziamarską, 
Mirosławem Wesołowskim i Maciejem Kostykiem udali się do Głogowa, gdzie w Centrum 
Sportu i Rekreacji spędzili czas na lodowisku i kręgielni. 
Refleksje uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego po spotkaniu z mieszkańcami placówki. 
Wizyta w Domu Pomocy Społecznej uświadomiła mi, że… 
„Trzeba troszczyć się o innych, ponieważ bezmyślnym postępowaniem można zniszczyć 
komuś całe życie”. Małgosia 
„Niektóre dzieci przebywają w nim z winy własnych, nieodpowiedzialnych rodziców. 
Myślałam, że będą smutne, ale one biegały, rozmawiały i uśmiechały się do nas”. Weronika 
„Ludzie, mimo ciężkiej choroby potrafią cieszyć się życiem; są przyjaźni.” Hubert 
„Żyjemy w świecie, w którym większość dba o swoje interesy, Człowiek niezbyt często 
zastanawia się czy istnieją ludzie potrzebujący jego pomocy. Jednak zdarzają się wyjątki. 
Wśród samolubów są też tacy, którzy poświęcają swe życie dla innych. To zobaczyłam w 
Domu Opieki.  Mieszkańcy tworzą rodzinę, a opiekunowie darzą ich uczuciem z każdym 
nowym dniem”.Ewa 
„Ludzie są bardzo różni: bywają okrutni i wspaniali. Niektórzy zostawiają dzieci na pastwę 
losu, inni je przygarniają - starając się pomóc”. Maja 
„Na świecie są ludzie bardzo chorzy i potrzebujący, a nasza wizyta w jakimś ułamku skróciła 
im emocjonalne cierpienie. Sadzę, że trudno jest tak przebywać bez rodziców, którzy 
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wspierają nas w różnych potrzebach, momentach bólu i płaczu. Najbardziej było mi żal dzieci 
z chorobami uniemożliwiającymi im robienie czegokolwiek”. Hubert 
„Osoba ciężko chora potrafi pięknie malować, pisać, czytać albo szydełkować”. Kuba 
„Niektóre osoby są tak bardzo chore, że trzeba je wspierać i pomagać.  Same nie potrafiłyby 
funkcjonować. Nasza wizyta sprawiła im wiele radości”. Ola 
„Wzruszyłam się widząc dorosłych, schorowanych ludzi wyglądających jak dzieci”. Iza 
„Nawet mały upominek czy gest może uszczęśliwić dziecko, a nawet dorosłego”.Wiktor 
„Warto doceniać swoje życie, bez względu na to, jakie ono jest”. Weronika 
„Z osobą niepełnosprawną, niekiedy nieuleczalnie chorą można nawiązać prawdziwą 
przyjaźń”. Roksana 
„Wielu chorych nie odwiedzają nawet ich rodzice. Na pewno czuli radość, kiedy ich 
witaliśmy. Mam nadzieję, że za rok znowu tam pojedziemy”.Iza 
„Ludzie niepełnosprawni często cierpią i nie mogą w pełni spełniać swoich marzeń. Niektórzy 
całe życie muszą spędzić w łóżku, co jest bardzo smutne. Trzeba ich szanować!” Alex 
„Powinienem się cieszyć z tego, co mam i z tego, że jestem zdrowy. Przeżycie w DPS było 
tak traumatyczne, że łza kręciła mi się w oku. Najbardziej szkoda mi było osób całkowicie 
niepełnosprawnych oraz dzieci, których kalectwo zostało spowodowane wyłącznie z winy 
rodziców i środowiska”. Patryk 

Jasełka 

18.01.2016 
Jak co roku, także w naszej wspólnocie szkolnej, odbyło się przedstawienie 
bożonarodzeniowe, czyli „Jasełka”. W tym roku spektakl przygotowały uczennice i 
uczniowie z I klasy Gimnazjum oraz I, II i III Liceum. Fabuła przedstawienia skupiała się 
głównie wokół okresu przygotowywania na Narodziny Pana Jezusa. Młodzi Aktorzy 
przenieśli nas, widzów, na chwilę do Nieba, gdzie Rada Aniołów już zakończyła 
przygotowania na nadejście Mesjasza. Udaremniła wszystko to, co Lucyfer i jego grupa 
zaplanowała, by nikt nie dowiedział się o przyjściu Chrystusa na ziemię. 
Ks. Krzysztof Głuszko, katecheta w ZSO w Górze, bardzo dziękuje Dyrekcji, Gronu 
Pedagogicznemu, Aktorom oraz wszystkim uczniom i uczennicom szkoły za udział w 
Bożonarodzeniowym spektaklu, który w pewnych momentach wywoływał wiele 
spontanicznych reakcji. „Jasełka” bardzo podobały się też publiczności, czego wyrazem były 
gromkie brawa. „Jasełka” były jedną z części bożonarodzeniowych uroczystości w ZSO w 
Górze. Na zakończenie dyrektor Magdalena Mielczarek wręczyła uczniom Liceum i 
Gimnazjum nagrody za udział w następujących konkursach: 
„Światowy Dzień Rzucania Palenia” 
I miejsce  - kl. III a (nagroda finansowa Dyrektora ZSO) 
II miesce - kl. I b (pizza) 
III miejsce - kl. II a (kosz słodyczy i owoców) 
Konkurs na „Bożonarodzeniowy stroik “ 
I miejsce -  l. II a, I Gim, I b (nagroda - dzień bez pytania) 
Konkurs „Świąteczny wystrój sal ” 
I miejsce - kl. I gimnazjum (nagroda Dyrektora ZSO - pizza, dzień bez pytania i kosz 
owoców) 
II miejsce - kl. I a (dzień bez pytania i kosz owoców) 
III miejsce - kl. II a (kosz owoców) 
Ponadto Pani Dyrektor złożyła uroczyste podziękowanie Konradowi Sztymie oraz Piotrowi 
Pyszczkowi za pomoc w organizacji wszystkich uroczystości szkolnych oraz udostępnienie i 
obsługę sprzętu nagłaśniającego. 
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Studniówka 2016 

15.01.2016 
Zgodnie z polską tradycją w szkołach ponagimnazjalnych około 100 dni przed egzaminami 
dojrzałości organizuje się bale przedmaturalne. „Studniówki” , to przede wszystkim święto 
przyszłych abiturientów szkoły oraz ich nauczycieli. Mimo, że przez lata zmieniały się zasady 
ich organizowania, wystrój sal, stroje uczestników, to jednak każdorazowo mają 
niepowtarzalną atmosferę. W tym roku po raz drugi w historii uczniowie klas trzecich wraz z 
osobami towarzyszącymi i nauczycielami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze bawili 
się w restauracji „Asti”. Zabawa rozpoczęła się o godz. 19. Uroczystość otworzyła dyrektor 
szkoły pani Magdalena Mielczarek,a następnie tegoroczni maturzyści zatańczyli poloneza. 
 W drugiej części „studniówka” przybrała formę tradycyjnego balu, był więc czas na tańce, 
degustację potraw, sesje zdjęciowe itd. Wszyscy bawili się doskonale, co w tym przypadku 
jest najważniejsze. Bal przedmaturalny to ogromne przeżycie dla ich uczestników. Uczennica 
klasy III a  Kamila Marcinkowska podzieliła się z nami swoimi wrażeniami: „Studniówka, 

moim zdaniem, wypadła znakomicie. Polonez wyszedł tak jak powinien, bez pomyłek. 

Młodzież bawiła się świetnie, nawet przez chwilę parkiet nie był pusty, wręcz odwrotnie, 

prawie wszyscy uczestnicy balu za każdym razem szli do tańca. Uważam, że to wydarzenie 

utkwi wielu z nas w pamięci. Szkoda,że „studniówka” jest tylko raz w życiu, bo chętnie 

bawiłabym się na takiej imprezie częściej”. 

Bookcrossing 

11.01.2016 
Beata Działo i Irena Dziamarska 
11 stycznia 2016 r. w naszej szkole uroczyście otwarto Kawiarenkę Literacką. Książki 
darowane przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły umieszczono na korytarzu 
szkolnym.  Będzie je można  wypożyczać na zasadzie bookcrosingu - czyli wolnego dostępu 
do książek.Na uroczystości obecna była Pani Dyrektor Magdalena Mielczarek, Pani Alina 
Borzym oraz przedstawiciele uczniów i uczennic z poszczególnych klas ZSO. Spotkanie 
zainicjowały, przygotowały i poprowadziły Panie: Irena Dziamarska, która 
opracowała  prezentację na temat bookcrosingu w Polse i na świecie oraz Pani Beata Działo, 
która wygłosiła prelekcję na temat roli czytania w życiu człowieka. Spotkanie  odbyło się 
przy  herbatce i ciastkach,  a rozmowy na temat książek, czytania i czytelnictwa przeciągnęły 
się do godzin popołudniowych. Zapraszamy wszystkich do czytania , albowiem cytując słowa 
 Marka Twaina „Człowiek, który nie czyta książek, nie ma żadnej przewagi nad tym, który 
nie potrafi czytać”. 

Namaluj książkę – rozstrzygnięcie konkursu 

18.12.2015 
Beata Działo 
18 grudnia 2015 r. w czytelni biblioteki szkolnej ZSO odbyła się uroczystość  rozdania 
nagród i dyplomów uczniom Gimnazjum Dwujęzycznego, którzy wzięli udział w konkursie 
czytelniczo – plastycznym pt. „Namaluj książkę”. Zadanie konkursowe polegało na 
zilustrowaniu wybranego fragmentu powieści  Doroty Terakowskiej pt. „Samotność Bogów”. 
Spotkanie miało uroczysty charakter, albowiem było związane z akcją promującą 
czytelnictwo w szkole i udziałem w projekcie wydawnictwa Operon „Ja czytam”. 
Prace uczniów oceniało Jury złożone z licealistów – młodzieży uzdolnionej artystycznie, 
mającej już swoje osiągnięcia w dziedzinie malarstwa i rysunku: Danuty Rudnickiej, Wioletty 
Zielonki i Dawida Mazurczaka, który przekazał gimnazjalistom cenne uwagi dotyczące 
tworzenia prac plastycznych. Podczas spotkania młodzież miała okazję podyskutować na 
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temat przeczytanej lektury oraz sprawdzić jej znajomość rozwiązując krzyżówkę, która była 
tak ułożona, że jej rozwiązanie zachęcało do przeczytania „Poczwarki” – równie interesującej 
książki Doroty Terakowskiej. Kolejnym punktem uroczystości był mini kurs szybkiego 
czytania ze zrozumieniem, podczas którego wszyscy mogli sprawdzić własne tempo czytania. 
Na zakończenie spotkania, w którym uczestniczyła Dyrektor ZSO Magdalena Mielczarek 
oraz Wychowawca klasy -  Maciej Kostyk rozdano nagrody i dyplomy. Pierwsze miejsce 
zdobyły Ewa Kapłon i Małgorzata Bretsznajder, drugie miejsce komisja przyznała Mai 
Oporowicz. Z kolei trzecie  miejsce uzyskał Alex Kalinowski. Jury doceniając twórczy 
wysiłek uczniów postanowiło przyznać trzy równorzędne wyróżnienia, które otrzymali 
Weronika Jończak, Weronika Szymańska i Jakub Tarońt. 
Spotkanie przygotowali: Beata Działo i Maciej Kostyk. 

„Matura 2016” - warsztaty polonistyczne 

18.12.2015 
15 grudnia 2015. w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 
Psychologiczno - Pedagogicznego w Górze odbyły się warsztaty z udziałem nauczycieli 
języka polskiego i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
W trakcie spotkania omówiono przykładowe zadania ustnego egzaminu maturalnego. 
Poloniści podzielili się z młodzieżą swoimi uwagami po tegorocznym egzaminie, 
przeprowadzonym po raz pierwszy według nowych zasad w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących. W trakcie dyskusji rozmawiano m.in. o kryteriach oceny 
poszczególnych części egzaminu, tworzeniu poprawnej wypowiedzi retorycznej pod kątem 
problemu wskazanego w wylosowanym poleceniu oraz rozmowie z zespołem 
przedmiotowym, dotyczycącej treści związanych z problemem określonym w zadaniu. W 
drugiej części spotkania przeprowadzono przykładowy – ustny egzamin maturalny. 
Aleksandra Buchar, uczennica kl. III a ZSO w Górze odpowiadała na zadanie z zakresu 
kształcenia językowego w oparciu o wiersz Juliana Tuwima „Tak i Nie”. W swojej 
wypowiedzi odniosła się do wybranych środków językowych przywołanych przez autora, za 
pomocą których można wyrażać uczucia. Omawiając zagadnienie maturzystka wykorzystała 
inny tekst (wiersz Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej) oraz własne doświadczenia 
komunikacyjne. Uczestnicy warsztatów mogli wysłuchać przykładowych pytań członków 
komisji, zadanych w trakcie rozmowy, jak również dokonać własnej oceny wystąpienia. 
Praktyczne ćwiczenia w formie przykładowego egzaminu pozwoliły odpowiedzieć na wiele 
pytań związanych z interpretowaniem pytań maturalnych. Istotna i cenna okazała się 
konfrontacja oceny prezentacji dokonana przez uczniów i nauczycieli.  

Katarzyna Skrzynecka stypendystką Prezesa Rady Ministrów 

17.12.2015 
Tomasz Woźniczka 
„Sukces to dostawanie tego, czego chcesz. Szczęście to lubienie tego, co dostajesz.” 
H. Jackson Brown 
Dnia 15 grudnia w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia 
dyplomów wybitym uczniom dolnośląskich szkół, którzy otrzymali stypendia Prezesa Rady 
Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. 
Po raz drugi stypendium otrzymała uczennica kl. III a ZSO w Górze Katarzyna 
Skrzynecka. W ubiegłym roku licealistka uzyskała najwyższą w całej szkole średnią 
ocen ze wszystkich przedmiotów, ponadto była laureatką olimpiad i konkursów oraz 
angażowała się w realizację wielu projektów edukacyjnych i społecznych. 
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W trakcie gali stypendialnej zaszczytne wyróżnienia wręczyli uczniom, Dolnośląski Kurator 
Oświaty, Beata Pawłowicz, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego, 
Jerzy Więcławski oraz Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego, Jarosław 
Delewski. Uroczystość poprowadziła wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Barbara 
Niziołek. Uroczystość uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczennic 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Jako 
ciekawostkę należy dodać, że prezentacji nazwisk wyróżnionych uczniów towarzyszyły 
cytaty popularnego myśliciela H. J. Browna. W trakcie uroczystej gali towarzyszyła 
wyróżnionej górowskiej licealistce wychowawczyni i nauczycielka języka polskiego i etyki 
Ewelina Waląg. 

„On tak blisko nas przeszedł..." 

16.12.2015 
Tomasz Woźniczka 
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Poznaniu 
8 grudnia 2015 r. siedemdziesięcioosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących wspólnie z nauczycielami i członkami Powiatowego Zespołu 
Nauczycieli Języka Polskiego – Sieci Współpracy i Samokształcenia uczestniczyła w 
wycieczce szkolnej 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 wraz z tegorocznymi maturzystami, a zarazem 
przedstawicielami Pocztu Sztandarowego – Marcinem Kłodzińskim i Pawłem 
Bondziorem. Był to kulminacyjny punkt obchodów Dni Patrona, które 4 grudnia 
zainaugurowało widowiskopt. „MY z Niego Wszyscy” w reż. nauczyciela języka polskiego 
– Pana Macieja Kostyka. 
Zwieńczeniem wyjazdu była wizyta w Teatrze Nowym. Spektakl na podstawie powieści 
Doroty Masłowskiej „Kochanie, zabiłam nasze koty” w reżyserii Cezarego Studniaka 
przyciągnął licznie zgromadzoną publiczność. „Nie zabrakło historii miłosnej, tańczących par 
oraz humorystycznych wstawek, jak czołgające się syreny lub kabaretowe epizody Łukasza 
Chrzuszcza. Tekst Masłowskiej prowokuje jednak do gry z przesytem, przerostem, hiperbolą. 
Po kulminacji form i środków w pierwszej części spektaklu, druga jest dla odmiany bardziej 
refleksyjna. Z głośnego „nic” wyłania się w końcu Polska, walcząca i komunistyczna, której 
na Zachodzie nikt nawet nie potrafi wymówić. Zarazem modna i niezrozumiała, w godle ma 
warszawską syrenkę, kiszone ogórki i barszcz. Rozkrzyczana bazarowa rzeczywistość, 
kolorowe okładki i plastikowe kubki po kawie, a przede wszystkim miłość do wszystkiego, co 
amerykańskie - tak przecież lata 90. rozprawiały się z szarzyzną PRL-u. To zaskakujące, jak 
trudna w pierwszej lekturze książka Masłowskiej dobrze czuje się na scenie. Język 
wzbogacony o wizualny i muzyczny kolaż buduje zupełnie nieprawdopodobne, oniryczne, 
Witkacowskie obrazy, na które widownia reaguje wręcz entuzjastycznie” (Anna 
Rogulska). Cała aktorska obsada przedstawienia otrzymała gromkie brawa, a uczniowie i 
nauczyciele, pełni artystycznych wrażeń późnym wieczorem wrócili do Góry. 

Uroki Drezna 

16.12.2015 
Izabela Kucharska 
15.12.2015 grupa uczniów z Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Dwujęzycznego ZSO 
w Górze uczestniczyła w wycieczce do Drezna. Miasto,  zwane „Florencją nad Łabą”, 
zachwyca piękną architekturą, starówką czy zbiorami muzealnymi na wysokim, światowym 
poziomie. Uczniowie mogli podziwiać niepowtarzalną architekturę, zwiedzić ciekawe miejsca 
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jakimi są min. Muzeum Higieny. Według koncepcji z 1991 roku postrzegane jest ono jako 
uniwersalne muzeum o człowieku. Będąc w tym miejscu można być zaskoczonym 
interaktywnościom wystawy. Nie spotkaliśmy się z tradycyjnym spoglądaniem na eksponaty 
przez szkła wystawowe, ale sami mogliśmy je dotknąć, doświadczyć czy posłuchać. Całość 
zbiorów podzielona jest na kategorie: szklany człowiek, życie i śmierć, jedzenie i picie, 
seksualność człowieka, pamięć – myślenie - uczenie się, ruch, skóra i włosy.  Kolejnym 
miejscem, które wprawiło nas w zachwyt był Pałac Zwinger – klejnot architektury 
Drezna. Budowę tego kompleksu zlecił w 1709 roku król polski August Mocny. Składa się z 
sześciu pawilonów połączonych galeriami. W jego wnętrzach znajdują się zbiory sztuki, 
biblioteka, galeria malarstwa, zbrojownia, kolekcja porcelany, muzeum zoologiczne oraz 
salon matematyczno-fizyczny. Niektórzy z nas po raz pierwszy w życiu stanęli przed  tak 
znamienitymi dziełami jak: „Madonna Sykstyńska” namalowany przez Rafaela Santi, 
znanymi na całym świecie obrazami Canaletta i innych malowideł światowej sławy 
artystów..Niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich uczestników wycieczki, był czas 
spędzony na Strizelmarkt, jednym z wielu w Dreźnie targów bożonarodzeniowych. Mogliśmy 
podziwiać urządzony w bajecznej atmosferze jarmark ze straganami z przepięknymi 
dekoracjami, rękodziełem, skosztować tradycyjnych potraw, poszaleć na karuzelach. Było 
naprawdę bajkowo. Organizatorem wycieczki była Pani Izabela Kucharska, nauczycielka 
języka niemieckiego i koordynatorka wymian międzynarodowych w ZSO Góra, wspomagali 
ją: Pani Irena Dziamarska, nauczycielka biologii oraz Pan Bogusław Sitnik, nauczyciel 
geografii. 

Żywa Biblioteka Polska 

14.12.2015 
11 grudnia w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbył się cykl spotkań w ramach 
międzynarodowego projektu „Żywa Biblioteka”. Każda uczestnicząca w projekcie osoba 
miała możliwość porozmawiania z dowolnie wybraną Książką przez 30 minut. Żywymi 
Książkami byli ludzie reprezentujący grupy, z którymi związane są pewne stereotypy, grupy 
będące nieakceptowane lub wykluczane ze społeczeństwa. Żywa Książka w Żywej Bibliotece 
miała szczególnie zadanie, rozmowa z Czytelnikami opierała się bowiem na wzajemnym 
dialogu i zrozumieniu, przyczyniając się jednocześnie do walki z uprzedzeniami 
dyskryminacją. Uczestnictwo w projekcie było dobrowolne, na rozmowy z Żywymi 
Książkami zdecydowała się grupa uczniów z klas I a, II a, II b i III a. Koordynatorem projektu 
w ZSO w Górze była Pani Ewelina Waląg, nauczycielka języka polskiego i etyki oraz Lider 
Szkoły Tolerancji. 
Jednocześnie w Pracowni Filmowej (salaP2) w dniach od 1 do 16 grudnia trwa wystawa 
„Kobiety dla Demokratycznej (R)ewolucji. Powstała ona we współpracy z Nadbałtyckim 
Centrum Kultury w Gdańsku. Wydarzenie zorganizowane jest w ramach: Kampania 16 Dni 
Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć. 

Europejski Dzień Prawnika 

11.12.2015 
Aleksandra Buchar 
W czwartek świętowano Europejski Dzień Prawnika. Ustanowiła go Rada Adwokatur i 
Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w celu promowania idei państwa prawa i 
podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości. Tegorocznym tematem jest wolność 
słowa. Z okazji Europejskiego Dnia prawnika dnia 10 grudnia 2015 r., w górowskim Zespole 
Szkół Ogólnokształcących, odbyły się warsztaty zorganizowane przez okręgową Radę 
Adwokacką we Wrocławiu. O tajnikach profesji adwokata mogliśmy się zapoznać w trakcie 
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spotkania z  Paniami Katarzyną Sitnik i Kamilą Mrozek. Obydwie prelegentki aktualnie są 
aplikantkami  Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie dwóch klas maturalnych. Osoby rozważające w przyszłości podjęcie studiów 
prawniczych mogły nabyć sporo informacji dotyczących przebiegu całego cyklu nauczania na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego Ponadto obydwie Panie 
przedstawiły w jaki sposób przebiega proces sądowy, a także zapoznały młodzież z  
działalnością zakładów karnych. Rozmawialiśmy zarówno o obowiązkach adwokata, kim on 
jest i jakimi sprawami się zajmuje, jak również o takich rzeczach jak strój obowiązujący 
podczas procesów sądowych. Aplikantki opowiedziały też o swoich doświadczeniach, 
podczas rozpraw, ale także o przebiegu przykładowych wizyt i rozmów z oskarżonymi. 
Myślę, że po spotkaniu wśród licealistów wzrosło zainteresowanie studiami prawniczymi, 
dlatego tym, którzy odważą się przystąpić do egzaminów z całego serca życzymy 
powodzenia. Mamy nadzieje, że ich  plany zostaną zrealizowane. 

Wystawa twórców ludowych ziemi górowskiej 

11.12.2015 
9 grudnia 2015 r. w auli ZSO w Górze została uroczyście otwarta XVI Wystawa Rękodzieła i 
Twórczości Ludowej Ziemi Górowskiej. Blisko setka wystawców – ludzi w amatorski sposób 
zajmujących się twórczością i rękodzielnictwem – zaprezentowało swoje wyroby na  
Organizatorami wystawy promującej artystów – amatorów zamieszkujących powiat górowski 
jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Powiatowy Zespół 
Doradców w Górze, Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu, Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu, Starostwo Powiatowe w Górze, samorządy gminne 
Ziemi Górowskiej oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze. W uroczystości otwarcia 
wzięli udział przedstawiciele władz Powiatu Górowskiego, gminy Góra, Wąsosz, Jemielno, 
Niechlów, Dolnośląskiej Izby Rolniczej,wrocławskiego DODR, górowskiego oddziału 
ARiMR, dyrektorzy jednostek administracyjnych, placówek kultury i oświaty i organizacji 
pozarządowych. W tym roku swoje prace wystawiło blisko 90 artystów, co niewątpliwie 
świadczy o wielkim rozwoju rękodzielnictwa i amatorskiej twórczości artystycznej na ziemi 
górowskiej. Zaprezentowano bogatą ofertę dzieł wśród których, ze względu na zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia, dominowały ozdoby choinkowe, wyroby z wosku pszczelego, 
bibeloty i biżuteria, serwety, serwetki, drobne obrazki oraz ręcznie wyrabiane kartki 
świąteczne. Znaczną część ekspozycji stanowiły stworzone różnymi technikami obrazy. 
Wśród wystawionych dzieł były też ręcznie wyrabiane serwetki Wiolety Zielonki, uczennicy 
ZSO w Górze, obrazy autorstwa Janiny Goździewicz, byłej nauczycielki matematyki w LO 
oraz artystów związanych z galerią „ART-LO”. Wystawa jest dostępna dla zwiedzających do 
15 grudnia br. 

Zajęcia laboratoryjne uczniów ZSO na Wydziale Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

09.12.2015 
Małgorzata Kauch 
Grupa uczniów klas II i III Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze rozpoczęła działania 
w cyklu zajęć laboratoryjnych pt. EKSPERYMENT CHEMICZNY W ZADANIACH 
MATURALNYCH. Zajęcia odbywają się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
a ich program opiera się na wymaganiach maturalnych oraz bazuje na opublikowanych przez 
pracowników Zakładu Dydaktyki Chemii instrukcjach wykonywanych doświadczeń. Zajęcia 
laboratoryjne poruszają tematykę eksperymentalną, która stwarza największe problemy 
podczas egzaminu maturalnego. Uczniowie podczas  4 – godzinnych zajęć samodzielnie 
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wykonują doświadczenia lub obserwują eksperyment pokazowy, ćwiczą poprawne 
zapisywanie obserwacji, wniosków i reakcji chemicznych. Każde zajęcia kończą się 
dokładnym omówieniem poruszanych zagadnień. Uczestnicy kursu zostają zapoznani 
z zadaniami maturalnymi, które skonstruowano w oparciu o omawiany materiał, typowymi 
błędami popełnianymi przez zdających oraz praktycznymi wskazówkami pozwalającymi ich 
unikać. Jest to dla młodzieży ciężka praca, wymagająca dużego zorganizowania, a przede 
wszystkim chęci. 
Pomysłodawcą kursu i zarazem opiekunem jest Pani Małgorzata Kauch, nauczyciel chemii, 
która zmotywowała i przygotowała grupę młodzieży do uczestnictwa w zajęciach 
laboratoryjnych. Realizację przedsięwzięcia umożliwiła Pani Dyrektor Magdalena 
Mielczarek, która wyraziła zgodę na udział w zajęciach oraz udzieliła finansowego wsparcia. 

Wizyta w Plastinarium 

09.12.2015 
Małgorzata Kauch 
Żądni wiedzy i ciekawi wystawy dr. Günthera von Hagens, uczniowie klasy II i III  ZSO w 
Górze wraz z opiekunami – Ireną Dziamarską i Małgorzatą Kauch, dnia 7 grudnia 
uczestniczyli w zorganizowanej we Wrocławiu „Plastinarium. BODY WORLDS The Cycle 
of Life”. Jest to wystawa anatomiczna poświęcona budowie człowieka, pozwalająca na 
bardzo szczegółowe poznanie ludzkiego organizmu. Jej charakter jest wybitnie edukacyjny,  
dokładnie  pokazuje cykl życia człowieka. Uczniowie mieli możliwość poznania zmian 
ludzkiego ciała – od poczęcia, poprzez okres niemowlęcy aż po dojrzałość. Tą unikalną i 
naukową wystawę w kontekście wiedzy historycznej i czynników ewolucyjnych przybliżyła 
uczniom Pani Irena Dziamarska, nauczyciel biologii ZSO w Górze. 

Górowski „Mickiewicz” ma 70 lat! 

08.12.2015 
Tomasz Woźniczka 
70 lat temu, we wrześniu 1945 roku, grupa 135 uczniów wraz z 7 pedagogami rozpoczęła 
naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Górze. I tak oto zapoczątkowana została 
historia szkoły, która na jubileusz XX-lecia otrzymała sztandar oraz nazwę: Liceum 
Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. 
W siedemdziesiątą rocznicę powołania Gimnazjum i Liceum na nowo wskrzeszone zostały 
obie szkoły, powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze. 
Rok 2015 dla placówki noszącej imię Wielkiego Wieszcza jest naprawdę wyjątkowy i to z 
wielu powodów. W październiku miały miejsce uroczystości związane z XI Zjazdem 
Absolwentów. Natomiast obchody Jubileuszu 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Górze 
połączone ze Świętem Patrona Adama Mickiewicza, odbyły się 4 grudnia 2015 r. 
Górowski „Mickiewicz” ma 70 lat! 70 lat temu, we wrześniu 1945 roku, grupa 135 uczniów 
wraz z 7 pedagogami rozpoczęła naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Górze. I tak 
oto zapoczątkowana została historia szkoły, która na jubileusz XX-lecia otrzymała sztandar 
oraz nazwę: Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. W siedemdziesiątą rocznicę 
powołania Gimnazjum i Liceum na nowo wskrzeszone zostały obie szkoły, powstał Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Górze. Rok 2015 dla placówki noszącej imię Wielkiego 
Wieszcza jest naprawdę wyjątkowy i to z wielu powodów. W październiku miały miejsce 
uroczystości związane z XI Zjazdem Absolwentów. Natomiast obchody Jubileuszu 70-lecia 
Liceum Ogólnokształcącego w Górze połączone ze Świętem Patrona Adama Mickiewicza, 
odbyły się 4 grudnia 2015 r. Jubileusz zainaugurowała się uroczysta Msza święta, którą 
odprawił ks. Krzysztof Głuszko w Kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze. 
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Wzięli w niej udział uczniowie oraz obecni i emerytowani pracownicy szkoły. Wygłoszona 
przez ks. Krzysztofa homilia odnosiła się w istotny sposób do roli Szkoły w edukacji i 
wychowaniu młodych pokoleń. Kapłan zwrócił również uwagę na wyjątkowe walory poezji 
Adama Mickiewicza w kształtowaniu postaw wielu pokoleń Polaków. Punktem 
kulminacyjnym obchodów Jubileuszu 70-lecia Szkoły był Koncert Galowy pt. „My z niego 
wszyscy”. W uroczystości wzięło udział wielu gości: Starosta Górowski - Pan Piotr 
Wołowicz, Wicestarosta Powiatu Górowskiego – Pan Paweł Niedźwiedź, Burmistrz Góry, a 
zarazem były Dyrektor naszej Szkoły - Pani Irena Krzyszkiewicz, Wiceburmistrz Góry – Pan 
Andrzej Rogala, Sekretarz Powiatu Górowskiego – Pani Elżbieta Kwiatkowska, 
Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego - Pan Jan Rewers wraz z radnymi, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Górze - Pan Jerzy Kubicki wraz z radnymi, Komendant 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier - Pan Arkadiusz Szuper, 
Dyrektorzy Szkół Powiatu Górowskiego, jednostek organizacyjnych organów 
samorządowych, placówek kulturalno-oświatowych, zakładów pracy, nauczyciele języka 
polskiego wraz z delegacjami uczniów, obecni wychowankowie, nauczyciele i pracownicy 
oświaty oraz rodzice na czele z Przewodniczącą Rady Rodziców - Panią Marleną Świątek i 
Przewodniczącą Rady Szkoły - Panią Darią Miszkiewicz. Patronat honorowy nad obchodami 
Jubileuszu 70-lecia Szkoły i Świętem Patrona sprawowali: Starosta Górowski, Burmistrz 
Góry i Prezes Fundacji Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze. Uroczystość 
rozpoczęło wykonanie pieśni „Gaudeamus igitur” przez chór nauczycielski „Pro Bono”. Po 
wprowadzeniu sztandaru szkoły, na którym widnieją słowa Wieszcza: „Ojczyzna-
NaukaCnota”, przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego”, została wciągnięta na maszt flaga 
narodowa. Następnie słowa powitania do zebranych na uroczystości gości skierowała 
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Pani Magdalena Mielczarek. 
„Dzisiejszy dzień to czas przywoływania w pamięci koleżanek, kolegów i nauczycieli. Ta 
także czas wzruszeń i refleksji nad mijającym czasem. Z perspektywy mijających lat 
działalność dydaktyczno – wychowawcza szkoły została uwieńczona wieloma prestiżowymi 
sukcesami uczniów i nauczycieli. Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w 
Górze jest niewątpliwie placówką przyjazną dla uczniów, którzy pragną wykorzystać swoje 
możliwości we wszystkich wymiarach: intelektualnym, społecznym, estetycznym i 
moralnym” – powiedziała Pani Dyrektor, zwracając uwagę na wyjątkowość tej uroczystości 
w życiu szkoły. Bogata historia liceum obfituje w ogrom wydarzeń, które stały się udziałem 
jej dyrektorów, nauczycieli i absolwentów. Obecny na XI Zjeździe najstarszy absolwent Jan 
Czerniak z rozrzewnieniem wspominał lata spędzone w górowskim ogólniaku. „Nie mogę nie 
powiedzieć o rozczuleniu, jakiego doznaję, kiedy znajdę się w szkole, w której spędziłem 
kilka lat swojej młodości. Bo jest coś, co stanowi o jej wyjątkowości, co sprawia, że kolejne 
pokolenia wychowanków nie zapominają o swoich licealnych latach, że interesują się losami 
szkoły, są dumni z jej osiągnięć. Odwiedzając stare mury, odczuwają przy tym jakiś 
szczególny sentyment do tego miejsca, które wzrasta z upływem lat. Wspomnienia młodości 
odżywają i stają się tym silniejsze, im więcej lat upływa od matury. Fenomen ten trudno 
wytłumaczyć. Można tylko stwierdzić, ale za to z pełnym przekonaniem,, że to liceum jest nie 
tylko zwykłą szkołą, ale czymś w rodzaju międzypokoleniowej więzi wychowanków”. 
„Pamięci tych, którzy odeszli” czyli zmarłych pracowników i absolwentów szkoły 
poświęcony był utwór „Ocalić od zapomnienia”, który wykonała absolwentka LO Agata 
Śliwińska przy akompaniamencie Arkadiusza Gustawa. W imieniu całej społeczności 
szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców Dyrektor 
Liceum Magdalena Mielczarek przyznała Tytuły Honorowego Przyjaciela Szkoły wraz ze 
słowami najwyższego uznania za postawę godną prawdziwego szacunku: Staroście 
Górowskiemu - Panu Piotrowi Wołowiczowi, Burmistrzowi Góry, a zarazem byłemu 
Dyrektorowi naszej szkoły - Pani Irenie Krzyszkiewicz, Prezesowi Fundacji Pomocy Szkole 
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im. Edwarda Machniewicza - Pani Elżbiecie Skoczylas, Dyrektorowi Domu Kultury w Górze- 
Pani Danucie Piwowarskiej- Berus, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Panu Bernardowi Bazylewiczowi, 
Dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Panu Krzysztofowi 
Mielczarkowi, Dyrektorom Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i 
Ponadgimnazjalnych na ręce Pani Dyrektor Ewy Gano, byłym Dyrektorom Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, emerytowanym nauczycielom liceum, 
absolwentom szkoły na ręce wybitnego aktora teatralnego i filmowego Pana Zbigniewa 
Walerysia, Pani Ewie Wierzbińskiej-Klosce zaprzyjaźnionej z młodzieżą i szkołą poetce, 
głównej bohaterce naszych licznych wieczorów poetyckich, Pani dr Annie Meterze za udział 
w komisji konkursowej wszystkich edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
„Adamus”, Nauczycielskiemu chórowi „Pro Bono” za uświetnianie swoimi wokalnymi 
umiejętnościami wielu przedsięwzięć szkolnych, Panu dr Stanisławowi 
Hoffmannowiprzewodniczącemu Kapituły medalu „Chwała szkole, sława absolwentom”, 
Pani Profesor Janinie Wlaźlak- emerytowanej nauczycielce języka polskiego i łacińskiego za 
to, że zaszczepiła w sercach młodzieży i nauczycieli zamiłowanie do obcowania z 
twórczością i postacią Adama Mickiewicza. Starosta Górowski Pan Piotr Wołowicz w swoim 
wystąpieniu zwrócił uwagę na „wyjątkowość „sędziwej jubilatki” - „szkoły, która ma swoją 
tożsamość”. Podkreślił, że zasługą wielu ludzi jest jej stały rozwój oraz kultywowanie 
Tradycji Mickiewiczowskich. W tym miejscu złożył podziękowania oraz listy gratulacyjne i 
kwiaty na ręce Pani Profesor Janiny Wlaźlak, Dyrektora Szkoły Magdaleny Mielczarek i Pana 
Macieja Kostyka. Burmistrz Góry Pani Irena Krzyszkiewicz, która będąc długoletnią 
Dyrektorką Szkoły, podziękowała obecnemu Dyrektorowi, nauczycielom, pracownikom 
obsługi oraz uczniom i absolwentom za tworzenie wspaniałej historii placówki i 
kontynuowanie Tradycji Mickiewiczowskich. „ Uczyć i wychowywać z duchem Wieszcza” - 
słowa Pani Burmistrz stały się przesłaniem na dalsze lata działalności szkoły. Gratulacje i 
życzenia w imieniu dyrektorów 23 szkół i placówek oświatowych powiatu górowskiego, 
podkreślając, że większość z nich kończyła nasza szkołę, wygłosiła Pani Mariola Żywicka, 
dyrektor Gimnazjum nr 1 w Górze. Życzenia złożyła również Regina Kumala - założycielka i 
Prezes Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W 2008r. Jarosław Mazuryk, absolwent 
szkoły, we wstępie do tomiku poetyckiego zatytułowanego „Szkolne pejzaże” napisał : „Ze 
szkoły można wynieść wiedzę i perspektywy… Można wynieść emocje, poznać ludzi, z 
którymi nie wstyd spotkać się kilkanaście lat później. I trzeba się zakochać… Pamięcią 
wskrzeszać to wszystko, co może nie przetrwało próby czarnej ziemi, ale zostało przez ten 
czas gdzieś na dnie – w Nas”. Ta niezwykle refleksyjne słowa były zaproszeniem do 
wysłuchania utworu z repertuaru Piotra Rubika „Psalm dla Ciebie” w wykonaniu 
nauczycielskiego Chóru „Pro Bono” . W trakcie uroczystości ogłoszono wyniki Szkolnego 
Konkursu o Życiu i twórczości Adama Mickiewicza, który zorganizowali nauczyciele języka 
polskiego. Laureatami konkursu zostali: Katarzyna Skrzynecka –I miejsce, Oliwia 
Morawiecka –II miejsce, Agnieszka Felska –III miejsce. Dyrektor Szkoły poinformowała 
również, że 3 grudnia 2015 r. Maciej Skrzynecki, uczeń kl. II a w Górze został wyróżniony w 
XI Dolnośląskim Konkursie Literackim O Laur Złotego Pióra „MY POLACY, MY 
DOLNOŚLĄZACY. Na Konkurs, nad którym mecenat honorowy sprawował wybitny 
językoznawca prof. Jan Miodek wpłynęło blisko 200 wypracowań. Praca ucznia liceum 
znalazła się wśród 35 wyróżnionych przez Jury. Podejmując interpretację tematu „Ubi 
concordia, ibi victoria” (Gdzie zgoda, tam zwycięstwo). Refleksje o moralnym zwycięstwie i 
potrzebie przebaczania w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej i 50. rocznicę 
skierowania „Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie 
pasterskim” Maciej przeprowadził literacką polemikę z Adamem Mickiewiczem, ponieważ 
urodził się 24 grudnia 1998 roku, a więc dokładnie w tym samym dniu i miesiącu, co 
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Wieszcz, tyle, że… 200 lat później! Opiekunem merytorycznym laureata był nauczyciel 
języka polskiego Pan Maciej Kostyk. Na zakończenie tej części uroczystości, Pani Magdalena 
Mielczarek podziękowała wszystkim nauczycielom za ogromne zaangażowanie w 
przygotowanie obchodów Jubileuszu 70-lecia Szkoły i zaprosiła do odbycia niezwykłej 
podróży z Mickiewiczem pt. „My z niego wszyscy”. Instrumentalne wykonanie przez 
Patrycję Lewczuk utworu z filmu „Polskie drogi” było początkiem wędrówki do „kraju lat 
dziecinnych”. Estera Orłowska i Dawid Mazurczak zaprezentowali jeden z najbardziej 
osobistych fragmentów w twórczości Adama Mickiewicza czyli „Inwokację” do „Pana 
Tadeusza”. W tle widoczny był zadumany poeta (Jakub Garczyński,) z nostalgią 
wspominający swoje „sielskie i anielskie” dzieciństwo spędzone w niezwykle urokliwej 
scenerii litewskich lasów i pól. Nastrój ten jeszcze bardziej spotęgował utwór „Strumieniu...” 
wykonany przez Chór „Pro Bono”. Kolejna odsłona, tym razem w tle zabrzmiały słowa 
piosenki „Ta nasza młodość” w wykonaniu Georiny Tarasiuk będącej wstępem do zbiorowej 
recytacji „Ody do młodości”. Poszczególne strofy wiersza zaprezentowały trzy pokolenia 
osób związanych ze szkołą; uczniowie klasy II a i III c oraz Bartosz Pałka, Emilia 
Horbulewicz, Julia Cicha, nauczyciele języka polskiego Ewelina Waląg i Maciej Kostyk oraz 
absolwent szkoły, znany aktor Zbigniew Waleryś. Po zakończonej niezwykle ekspresyjnie 
recytacji, duet Katarzyna Wyszyńska i Błażej Kostyk wykonał utwór „Piosenka dla ptaka”. W 
kolejnej części zgromadzona w auli liczna publiczność mogła zobaczyć debiutujących na 
scenie uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego. W towarzystwie absolwenta szkoły Marcina 
Szorca i ucznia kl. II b Marcina Majkowskiego wspólnie wykonali inscenizację ballady 
Wieszcza pt. „Powrót taty”. Zwieńczeniem tej niezwykle emocjonującej części poetyckiego 
programu był utwór „Nasz codzienny psalm” wykonany przez zespół „Postscriptum”. 
Muzyczną introdukcją do kolejnej odsłony spektaklu, była instrumentalna wersja 
„nieśmiertelnego” szlagieru Louisa Armstronga „What a Wonderfull World”. Po jej 
zakończeniu rozpoczął się „Koncert Jankiela” w wykonaniu Zbigniewa Walerysia. Na 
zakończenie nastój stał się nieco frywolny za sprawą Tadeusza (Bartosz Pałka) i Telimeny 
(Aleksandra Buchar). Kłótnia pary kochanków zakończyła finałowa piosenka pt. „Nie wie 
nikt” w interpretacji Agaty Śliwińskiej i Chóru „Pro Bono”. Kurtyna opadła, ale nie był to 
zupełny koniec koncertu. Na publiczność czekała jeszcze jedna niespodzianka. W rytm 
piosenki „Can`t help falling in love” zaprezentowanej przez Chór „Pro Bono” na sali pojawiły 
się Śnieżynki z okazałymi jubileuszowymi tortami. Degustacja słodkiej niespodzianki 
zakończyła Koncert Galowy. Było to wielkie i monumentalne widowisko, godne jubileuszu 
szkoły noszącej imię naszego Narodowego Wieszcza. Koncert galowy „Jubileuszu 70. lecia i 
Święta Patrona” Liceum Ogólnokształcącego w Górze Wystąpili: - recytacja i sceny teatralne: 
Zbigniew Waleryś, Maciej Kostyk, Ewelina Waląg, Marcin Szorc, Marcin Majkowski, Marek 
Goliczewski, Mateusz Borowski, Patryk Wasiluk, Aleksander Wójcik, Andrzej Niedźwiecki, 
Aleksandra Buchar, Julia Cicha, Emilia Horbulewicz, Estera Orłowska, Weronika 
Szymańska, Dawid Mazurczak, Bartosz Pałka, Alicja Kmietczyk, Jakub Garczyński, 
młodzież z klasy II a, III c, LO oraz uczniowie klasy I Gimnazjum Dwujęzycznego; - występy 
wokalno-instrumentalne: Agata Śliwińska, Arkadiusz Gustaw, Patrycja Lewczuk, Błażej 
Kostyk, zespół „Postscriptum” w składzie: Katarzyna Wyszyńska, Sandra Remiszewska, 
Róża Mazurczak. Kamila Marcinkowska, nauczycielski chór „Pro Bono” Scenariusz i 
reżyseria: Maciej Kostyk, Alicja Sajdak Scenografia: Aneta Śliwiak, Bartosz Mrozowski, 
uczniowie kl. II a Dźwięk i efekty specjalne: Piotr Piszczek, Konrad Sztyma, Mateusz 
Borowski, Marek Goliczewski Zdjęcia: Irena Bulczyńska, Kamila Marcinkowska, Magda 
Szendryk, Adam Szelążek, Tomasz Woźniczka Prezentacja multimedialna: Małgorzata 
Kauch, Dorota Giezek, Maciej Kostyk Folder: Adam Szelążek Wystawa kronik szkolnych: 
Ewelina Waląg 
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Pomagamy Emilce! 

03.12.2015 
Aleksandra Buchar 
Dnia 28.11.2015 r., odbyła się w ZSO w Górze kolejna zbiórka na rzecz chorej Emilki. W 
ramach akcji wolontariuszki sprzedawały wypieki uczniów naszej szkoły. Słodkości można 
było zakupić w cenie 
1 – 2 złotych. Łączna suma jaką uzyskano ze sprzedaży ciast wyniosła 200 zł. Została ona 
wysłana do Fundacji „Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej” z dopiskiem - „na wózek 
specjalistyczny dla Emilki Kudły”. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli chorą dziewczynkę i zapraszamy na kolejne tego 
typu akcje charytatywne. Oby tak dalej! 

Światowy Dzień Walki z AIDS 

02.12.2015 
Klaudia Nowakowska 
Każdego roku 1 grudnia obchodzony jest „Światowy Dzień Walki z AIDS”. Nasza szkoła 
również brała udział w obchodach dnia walki z AIDS. Jest to niezwykle istotne działanie, 
ponieważ ma nam przypomnieć o możliwości zakażenia wirusem HIV, który wywołuje tą 
niezwykle groźną chorobę. Ma też wymiar edukacyjny, pozwala nam młodym ludziom 
wzbogacić wiedzę na ten temat. Za symbol walki z AIDS uznaje się „czerwoną kokardkę”, 
symbolizuje solidarność z osobami chorymi i zaangażowanie w walkę z chorobą. 

Maciej Skrzynecki wyróżniony w konkursie literackim 

02.12.2015 
|Tomasz Woźniczka 
Maciej Skrzynecki uczeń kl. II a Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze został 
wyróżniony w XI Dolnośląskim Konkursie Literackim o Laur Złotego Pióra „My Polacy My 
Dolnoślązacy”. Konkurs organizowany przez Liceum Salezjańskie we Wrocławiu oraz 
wrocławską redakcję „Gościa Niedzielnego” po honorowym patronatem m.in. Prezydenta 
Wrocławia Rafała Dutkiewicza i honorowym mecenatem wybitnego językoznawcy – prof. 
Jana Miodka skierowany był do uczniów klas III gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Zadaniem uczestników było napisanie pracy w dowolnej formie (z wyjątkiem poezji) o 
objętości dwóch stron formatu A4 na jeden z trzech tematów: 

1. Kultura to rzecz zdobywana, a nie dziedzictwo. To nauczenie się nowego języka. To 
nie wyprawa na Marsa, ale docieranie do początków naszej cywilizacji” (Zbigniew 
Herbert). Twoje rozważania o trudach uczestnictwa w kulturze i pożytkach, jakie z 
niego płyną, w przeddzień przejęcia przez Wrocław roli Europejskiej Stolicy Kultury i 
Światowej Stolicy Książki UNESCO. 

2. .„Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część 
lądu. (…) Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon. Bije on tobie”… (John Donne). O 
znaczeniu solidarności dawniej i dziś. 

3. „Ubi concordia, ibi victoria” (Gdzie zgoda, tam zwycięstwo). Refleksje o moralnym 
zwycięstwie i potrzebie przebaczania w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej i 
50. rocznicę skierowania „Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich braci w 
Chrystusowym urzędzie pasterskim”. 

Maciej Skrzynecki w oparciu o temat trzeci napisał autorską pracę pt. „Czyje moralne 
zwycięstwo? Moja duchowa spowiedź…”. Nawiązując do postaw ludzi w okresie II wojny 
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światowej, autor podjął niezwykle trudną próbę rozwiązania wielu istotnych problemów 
natury etycznej, przeprowadzając jednocześnie literacką polemikę z postacią i twórczości 
naszego Narodowego Wieszcza. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Maciej urodził się 24 
grudnia 1998 roku, a więc dokładnie 200 lat później po narodzinach Adama Mickiewicza! 
Opiekunem merytorycznym wyróżnionego ucznia jest Maciej Kostyk, nauczyciel języka 
polskiego w ZSO w Górze. Wyróżnieni uczniowie i ich opiekunowie 3 grudnia 2015 r. wzięli 
udział w Uroczystej Gali, która po raz kolejny odbyła się w Sali Wielkiej wrocławskiego 
Ratusza. W trakcie uroczystości młodzi pisarze otrzymali cenne nagrody.  Spośród blisko 200 
nadesłanych wypracowań, praca ucznia ZSO w Górze znalazła się wśród 35 wyróżnionych 
przez Jury. Serdecznie gratulujemy Maćkowi i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach 
tego prestiżowego konkursu. 

Konkurs o szkodliwości palenia 

02.12.2015 
Klaudia Nowakowska i Alicja Całujek 
W ramach „Światowego Dnia Rzucania Palenia” w naszej szkole zorganizowano konkurs 
na plakat, który swoją treścią miał ukazywać negatywne skutki palenia papierosów. 
Uczniowie brali udział w konkursie zespołowo, wspólnie tworząc plakat reprezentujący ich 
klasę. Wszystkie  prace zostały ocenione przez jury konkursowe. 
  
Wyróżnione zostały następujące prace: 
1 miejsce – klasa III A. 
2 miejsce – klasa I B. 
3 miejsce – klasa II A. 
Prace są ciekawe i kreatywne, uczestnicy bardzo mocno zaangażowali się w to  wydarzenie, 
wspomagając je dodatkowo swoją inwencją twórczą. 
Gratulujemy zwycięzcom! 

Finałowa gala nagrody „Orzeł Dolnośląski” 

30.11.2015 
| 
Tomasz Woźniczka 
24 listopada odbyła się uroczysta gala trzeciej edycji nagrody „Orzeł Dolnośląski”. 
Idea Dolnośląskiego Kuratora Oświaty ma na celu nagradzać wybitnych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. – Chcemy promować młodych, bardzo wyjątkowych ludzi, którzy mają 
niezwykłe pasje, zainteresowania, są zaangażowani w życie szkoły i społeczności lokalnej. 
Wręczamy im orły, które są ptakami królewskimi, charakteryzują się odwagą, walecznością, 
siłą i szlachetnością – mówiła w trakcie gali do laureatów i zaproszonych gości Dolnośląska 
Kurator Oświaty Beata Pawłowicz. Podkreślała, że mimo iż jedna osoba otrzymuje statuetkę, 
postawa każdego z nominowanych jest godna naśladowania. W tym roku zostało zgłoszonych 
kilkunastu uczniów reprezentujących dolnośląskie szkoły, komisja konkursowa nominowała 
do nagrody zaledwie pięciu. Wśród nich była uczennica klasy III a Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Górze Agata Wietrzykowska. W trakcie gali, każdy z nominowanych 
miał za zadanie zaprezentować w krótkim wystąpieniu swoje osiągnięcia i różnorodne 
dokonania. Agata odznacza się niezwykle wszechstronnymi działaniami na rzecz szkoły i 
środowiska lokalnego. Jest zaangażowana w aktywizację osób głuchych, walczy też z 
nienawiścią w sieci, ponadto reprezentowała Polskę na międzynarodowym spotkaniu 
Women-2Women w Bostonie, została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie "Jestem 
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Szefową". Od dwóch lat jest radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
Ma też szerokie zainteresowania pozaszkolne, fotografuje, jeździ konno, jest wolontariuszem 
fundacji Tara. Ostatecznie w wyniku werdyktu jury główna nagroda, statuetka „Orła”, 
powędrowała do Lubania, ale i tak górowskiej licealistce należą się wielkie brawa. 
Agacie Wietrzykowskiej w trakcie gali towarzyszyła dyrektor ZSO w Górze Magdalena 
Mielczarek i wychowawca klasy i zarazem liderka filmowa i Szkoły Tolerancji Ewelina 
Waląg. 

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 

26.11.2015 
Klaudia Nowakowska i Alicja Całujek 
20 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Górze 
przeprowadzono, w ramach „Światowego Dnia Rzucania Palenia”, warsztaty profilaktyczne 
dotyczące szkodliwości palenia tytoniu. Uczniowie przygotowali prace plastyczne w związku 
z ogłoszonym konkursem tematycznie związanym z problemem nałogu tytoniowego 
dotykającym nie tylko osoby dorosłe ale również młodzież. 
Wszyscy uczniowie mieli ponadto możliwość skorzystania z badań „smokolajezrem” oraz 
przetestowania „narko-gogli” i „alko-gogli” imitujących stan po spożyciu środków 
psychoaktywnych i alkoholu. Pani Barbara Nowakowska - pracownik Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze, objaśniła i zaprezentowała nam działanie sprzętu. 
Takie działania mają uświadomić młodzieży jak wszelkiego rodzaju używki wpływają na 
organizm i jego funkcjonowanie. Jesteśmy młodzi, żyjemy chwilą i nie w pełni zdajemy sobie 
sprawę z tego, jakie zniszczenia w naszym organizmie dokonywane są przez zażywanie 
różnych szkodliwych środków odurzających.  
Koordynatorem całej akcji była pedagog szkolny pani Aneta Zmuda.  

Próbna matura z Operonem 

24.11.2015 
Opracował: Tomasz Woźniczka 
Matura próbna z Operonem rozpocznie się 24 listopada i będzie trwać do 27 listopada 2015. 
Maturzyści będą pisać próbną maturę z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz z 
przedmiotów dodatkowych. Egzamin zorganizowany przez wydawnictwo Operon przy 
współpracy z „Gazetą Wyborczą” ma za zadanie pomóc przyszłorocznym maturzystom w 
przygotowaniach do właściwego egzaminu w maju przyszłego roku. 
Arkusze egzaminacyjne z 10 przedmiotów wykorzystywane w „Maturze z Operonem” są 
opracowywane przez doświadczonych egzaminatorów, by rzetelne sprawdzić aktualny stan 
wiedzy uczniów. Próbny egzamin z Operonem organizowany jest od 2007 roku, co roku 
przystępuje do niego 70% - 80% uczniów z klas maturalnych. 
Od początku istnienia programu do egzaminu przystępują uczniowie klas trzecich Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze. W tym roku również wszyscy przyszli 
maturzyści zadeklarowali chęć udziału w maturze. Tego typu sprawdzian ma ogromne 
znaczenie dla dalszych przygotowań w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników na 
egzaminie w maju. Bardzo ważne będzie więc omówienie osiągniętych na próbnej maturze 
wyników, którego dokonają nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów. 

Eliminacje „Licealiady” 

23.11.2015 
Andrzej Niedźwiecki 
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Dwie drużyny (dziewcząt i chłopców) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze 
wystartowały w eliminacjach „Licealiady” w piłkę siatkową szkół ponadgimnazjalnych. 
Rywalami naszych siatkarek i siatkarzy były ekipy Zespołu Szkół w Górze, a stawką awans 
do rozgrywek strefowych. Oba spotkania były interesujące i przyniosły sporą dawkę emocji. 
Ostatecznie  nasze zespoły musiały jednak uznać wyższość rywali. 
Drużyna dziewcząt wystąpiła w składzie: Góra Joanna, Graczyk Martyna, Grzelczak 
Katarzyna, Mucha Patrycja, Pencarska Emilia, Schult Aleksandra, Skrzynecka Katarzyna, 
Szczotka Urszula, Szendryk Magda. Trenerem zespołu był nauczyciel wychowania 
fizycznego Mariusz Dziewic. 
Natomiast drużyna chłopców zagrała w składzie: Czaja Bartosz, Kajetańczyk Marek, 
Kłodziński Łukasz, Niedźwiecki Andrzej, Niedźwiecki Michał, Panicz Aleksander, Proszko 
Przemysław, Ratajczak Krzysztof, Wasiluk Patryk, Wyskiel Adam. Trenerem zespołu była 
nauczycielka wychowania fizycznego Małgorzata Dudzińska. 
Sędziowie: Małgorzata Dudzińska, Mariusz Dziewic, Dariusz Lisiecki i Andrzej Jasiak. 
Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom dzisiejszych zmagań gratulujemy udziału!!! 

Agata Wietrzykowska nominowana do nagrody „Orzeł Dolnośląski” 

20.11.2015 
Tomasz Woźniczka 
Agata Wietrzykowska, uczennica kl. III a Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, 
została nominowana do prestiżowej nagrody „Orzeł Dolnośląski”. To szczególne wyróżnienie 
przyznawane jest przez komisję powołaną przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wybitnym 
uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy mogą pochwalić się nie tylko wysokimi 
wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, ale także osiągnięciami w olimpiadach i 
konkursach oraz swoimi zainteresowaniami i pasjami. Bardzo ważną rolę pełni też 
zaangażowanie w życie społeczne młodzieży w życiu szkoły, społeczności lokalnej, 
podejmowanie inicjatyw w ramach wolontariatu czy też innych form działalności 
charytatywnej. Agata została zgłoszona do nagrody przez dyrektora szkoły i Starostwo 
Powiatowe w Górze, ponieważ w dużym stopniu spełnia wszystkie kryteria przyjęte przez 
organizatorów. Stosowną rekomendację w tej sprawie wystosował Samorząd Uczniowski 
oraz wychowawca klasy i  jednocześnie liderka filmowa i Szkoły Tolerancji Ewelina Waląg, 
dodatkowo wniosek do komisji został poparty przez Radę Pedagogiczną ZSO w Górze. 

Uczennica w ubiegłym roku szkolnym uzyskała bardzo dobre wyniki w nauce, jej średnia 
ocen ze wszystkich przedmiotów jest niezwykle imponująca i wynosi 5,4. Ma wiele pasji i 
ogromną potrzebę działania na rożnych płaszczyznach życia społecznego, które próbuje w 
miarę możliwości realizować. W roku szkolnym 2014/15 zdobyła trzy wyróżnienia w 
Ogólnopolskim Konkursie „Jestem szefową” oraz uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie 
Literackim „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego. Systematycznie uczestniczy w 
różnorodnych akcjach równościowych np. w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej 
„Nienawiść – jestem przeciw!”, gdzie pełniła funkcję liderki czy też projekcie Kampanii 
Przeciw Homofobii „Równa Szkoła”. Jest członkinią Szkolnego Klubu Filmowego 
WONDERLab. a tym samym uczestniczy w wielu działaniach artystycznych. Prowadziła 
prace związane z realizacją filmu o Romeo i Julii, ponadto współorganizowała we współpracy 
ze Szkołą Tolerancji Noc Filmową, a także tworzyła murale w związku z projektem 
dotyczącym kultury Głuchych „Nie wymigasz się!”. Bierze udział w projektach 
ogólnopolskich – Filmoteka Szkolna Akcja!, „Opowieść o Żydach polskich” oraz we 
współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu „Po co komu literatura. 
Odpowiada młodzież. Podpowiada Rorty”. Rozwija swoje artystyczne pasje aktywnie 
włączając się w działania Szkolnego Teatru „Adamus” i koła dziennikarskiego. Od 8 roku 
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życia pasjonuje się fotografią, a przez 4 lata uczyła się śpiewu. Ma wysokie predyspozycje 
językowe dzięki czemu uzyskała latem tego roku aplikację na wyjazd w ramach projektu 
„Woman2Woman” do Bostonu. Zresztą podróże są jedną z jej prywatnych pasji. Agata od 
dwóch kadencji pełni funkcje radnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
gdzie ma możliwość realizacji swoich przywódczych i argumentacyjnych umiejętności. Od 
2015 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej Sejmiku, a tym samym uczestniczy we 
wspólnocie samorządowej województwa. Pełni też funkcję przewodniczącej ds. Współpracy 
Zagranicznej oraz reprezentowała Sejmik Młodzieżowy Sieci Regionów Zgromadzenia 
Regionów Europy. Aktywnie uczestniczy w powstawaniu ważnych uchwał m.in. „Manifest 
Młodzieży”, przeprowadziła także warsztaty dla młodzieży LO w Górze „Podróż do 
Samorządu” oraz czynnie włącza się w organizację wyborów do Sejmiku. 
Od dwóch lat pełni funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego wykazując się 
wieloma cennymi dla szkoły inicjatywami. Prowadzi wszystkie uroczystości szkolne, 
współuczestniczy w organizacji „Drzwi Otwartych Szkoły, spektakli, koncertów, wystaw i 
spotkań organizowanych przez LO w Górze. 
Jest osobą niezwykle empatyczną, angażuje się w liczne akcje charytatywne w szkolnym 
wolontariacie, takich jak zbiórka żywności i słodyczy dla Domu Dziecka w Jaworze, pomoc 
w zbiórce pieniędzy na wózek inwalidzki dla Emilki czy współorganizacja koncertu 
finałowego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Warto również zaznaczyć, że z własnej 
inicjatywy zgodziła się na oddanie prawie trzydziestu centymetrów swoich włosów na peruki 
dla kobiet po chemioterapii. 
Znana jest z działań na rzecz środowiska lokalnego, pomagała w organizacji pierwszej 
Filmowej Gry Miejskiej w Górze dla szkół powiatu i gminy oraz prezentowała szkolne 
projekty w ramach II Powiatowego Festiwalu Projektów Obywatelskich Uczniów Szkół 
Ponadgimnazjalnych Pro(moc)ja. W uznaniu jej zasług otrzymała nagrodę Starosty 
Górowskiego w ramach projektu „Super Uczeń”. 
Wolne chwile poświęca na jazdę konną oraz pracę w charakterze wolontariusza w schronisku 
dla koni. Interesują ją też kulinaria, a szczególnie kuchnia wegetariańska. 
Uroczysta gala na której zostaną wręczone nominacje oraz zaszczytny tytuł „Orzeł 
Dolnośląski” odbędzie się we wtorek 24 listopada we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że 
działania podejmowane przez Agatę zostaną docenione przez jury konkursowe. 
Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku nominowanym do „Orła Dolnośląskiego” był uczeń 
LO w Górze, obecnie absolwent szkoły, Jakub Kosowski. 

Dopalaczom mówimy NIE! 

19.11.2015 
Katarzyna Skrzynecka 
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze dnia 17 listopada, w ramach działań 
wynikających z programu profilaktycznego szkoły, przeprowadzono cykl warsztatów 
szkoleniowych pod hasłem „Bez dopalaczy”. Podstawowym ich celem było wyrobienie wśród 
młodzieży świadomości na temat zagrożeń jakie za sobą niosą uzależnienia od dopalaczy i 
innych substancji psychotropowych. 
Zajęcia w klasach pierwszych, drugich i trzecich LO poprowadziła Magdalena Tomaszczyk – 
psycholog, specjalista ds uzależnień młodzieży. 
W sposób niezwykle przystępny przedstawiła uczniom historię pojawienia się i rozwój 
zjawiska dopalaczy oraz zapoznała młodzież, jakie substancje kryją się pod terminem 
„dopalacze”. Poznaliśmy objawy występujące po spożyciu tego narkotyku, a także surowe 
konsekwencje płynące z tak nieodpowiedzialnego działania. Zastanowiliśmy się także nad 
problemem kupowania dopalaczy i czy jest to prawnie zakazane w Europie. 
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Góra i okolice w pytaniach 

19.11.2015 
Tomasz Woźniczka 
17 października w Pracowni Ziemi Górowskiej odbył się finał konkursu „Góra i okolice w 
pytaniach”. Zrealizowany został w ramach projektu „Gramy – uczymy – bawimy się” 
dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Legnickie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Obywatelskich, Fundację „Wrzosowa Kraina” za pośrednictwem Fundacji Pomocy 
Szkole im. E. Machniewicza przy współpracy z PCDNiPPP w Górze. W konkursie 
uczestniczyły trzyosobowe zespoły (2 zawodników i 1 rezerwowy) reprezentujące szkoły 
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu górowskiego. Uczestnicy finału 
musieli wykazać się wszechstronną wiedzą i umiejętnościami rozpoznawania obiektów 
historycznych, flory i fauny powiatu górowskiego. 
W finale wystąpiła reprezentacja Zespołu Szkół w Górze w składzie - Katarzyna i Maciej 
Skrzyneccy oraz Mateusz Borowski (rezerwowy). Po rozegraniu dwóch rund licealiści 
pomyślnie dotarli do finału gdzie zmierzli się z ekipami z Gimnazjum nr 2 w Górze i 
Gimnazjum Wąsosz. Ostatecznie, po rozegraniu dogrywki, w której zgodnie z regulaminem 
rywalizowali zawodnicy rezerwowi,  drużyna ZSO zajęła II miejsce. Niewiele zabrakło do 
zwycięstwa, ale i tak trzeba przyznać, że uczniowie ogólniaka wykazali się ogromną wiedzą 
dotycząca znajomości regionu. Zabrakło po prostu  odrobiny szczęścia do ostatecznego 
triumfu, ale i tak osiągnięty przez licealistów wynik i należy uznać za duży sukces. 

Udział w Biegu Niepodległości 

17.11.2015 
11 listopada młodzież ZSO wzięła udział w Biegu Niepodległości 
W kategorii dziewcząt Aleksandra Kosowska zajęła 2 miejsce w powiecie górowskim. 
W kategorii chłopców Krzysztof Ratajczak zajął 2 miejsce w powiecie górowskim oraz 
Dawid Mazurczak 3 miejsce. 
Młodzież gimnazjalna znalazła się w pierwszej dziesiątce w swojej kategorii  wiekowej.  

Obchody Święta Niepodległości 

13.11.2015 
Tomasz Woźniczka 
Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych uroczystości państwowych w III 
Rzeczpospolitej. W środę, 11 listopada, przypadła 97. rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Po 123 latach niewoli, państwo polskie znów powróciło na mapy Europy. 
Wysiłek kilku pokoleń Polaków walczących o wolną Polskę zakończony został sukcesem. 
W Zespole Szkół Ogólnokształcących, dnia 12 listopada odbyła się uroczysta akademia 
upamiętniająca wydarzenia z 1918 roku. Ze względu na państwowy charakter święta, 
wprowadzony został sztandar szkoły, a na maszt przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” 
została wciągnięta flaga narodowa. Poczet flagowy w trakcie tej uroczystości składał się z 
uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego. Następnie wszyscy zgromadzeni w auli  nauczyciele i 
uczniowie odśpiewali hymn szkoły. Zgodnie z kilkuletnią tradycją odbyło się ślubowanie 
uczniów klas pierwszych. Przed złożeniem przysięgi, kilka słów do uczniów 
rozpoczynających naukę w szkole, skierowała dyrektor ZSO Magdalena Mielczarek. 
W ceremonii ślubowania wzięli udział uczniowie klas I a i I b Liceum Ogólnokształcącego i 
Gimnazjum Dwujęzycznego. Rotę przysięgi zaprezentowała przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego Agata Wietrzykowska. Drugą cześć uroczystości wypełnił montaż słowno-
muzyczny mający w głównej mierze charakter krótkiego przeglądu twórczego dorobku 
polskich poetów, tematycznie związanego z dniem 11 listopada. Widowisko miało kameralny 
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charakter, atmosferę tamtych wyjątkowych dni oddali tekstami wierszy i znanych pieśni 
patriotycznych uczniowie naszej szkoły. W poszczególnych scenach wystąpiła młodzież z 
klas III a, II a, II b,  I a Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Dwujęzycznego. Cześć 
artystyczną przygotowali nauczyciele ZSO, Alicja Sajdak, Jadwiga Sokołowska i Mariusz 
Dziewic, zaś ceremonię ślubowania opiekun Samorządu Uczniowskiego Edyta Bretsznajder. 
Dzień wcześniej odbyły się uroczystości miejsko-gminne związane ze Świętem 
Niepodległości. Wzięła w nich udział delegacja Zespołu Szkół w Górze. Kwiaty pod 
pomnikiem złożyła dyrektor szkoły Magdalena Mielczarek, opiekun samorządu Edyta 
Bretsznajder oraz uczennice Gimnazjum Dwujęzycznego, Małgorzata Bretsznajder i Izabela 
Chmiel. Natomiast w trakcie uroczystej mszy św,. W kościele pw Świętej Katarzyny 
Aleksandryjskiej szkołę reprezentował również poczet sztandarowy. 

Warsztaty świadomej turystyki 

05.11.2015 
W 2012 roku liczba podróży zagranicznych przekroczyła miliard. Globalny trend podróżniczy 
jest jednak niemal jednostronny – to mieszkańcy globalnej Północy jadą odpoczywać do 
krajów globalnego Południa. Rzadko na odwrót. Jednym z jego skutków jest ogromny 
przyrost wzajemnych powiązań globalnego Południa i globalnej Północy inspirowanych przez 
pojedynczych turystów. I właśnie od setek milionów indywidualnych turystycznych spotkań 
zależeć będzie w wielkim stopniu kształt relacji pomiędzy całymi społeczeństwami. 
Jednocześnie turystyka stała się jedną z największych gałęzi światowej gospodarki. Daje też 
co jedenaste miejsce pracy na świecie. Czy wiecie, jaki procent pieniędzy wydawanych 
podczas wakacji trafia do pracowników i sąsiadów kurortów turystycznych, a jaki wraca na 
Zachód i dlaczego tak jest? Jak wielki jest wpływ turystyki na przyrodę oraz na sąsiadów 
turystycznych dzielnic i kurortów? Kto traci, a kto zyskuje na wolontariacie turystycznym? 
Zastanawialiście się kiedyś, jak nasz wizerunek wpływa na mieszkańców odwiedzanych przez 
nas miejsc? Dlaczego, gdy podróżujemy po dalekim świecie, tak chętnie wpychamy słodkości 
w dziecięce rączki, podczas gdy polskim dzieciom nie pozwalamy przyjmować prezentów od 
nieznajomych? Czy macie patent na to, jak robić zdjęcia podczas podróży, by nie 
uprzedmiotawiać mijanych ludzi, by nie zamykać ich w filmowych klatkach? Czy 
zorientowaliście się podczas podróży turystycznymi szlakami, kto jest narratorem waszej 
turystycznej wyobraźni? A może zastanawialiście się kiedyś nad takim kształtem turystyki, w 
której tak zwany „tubylec” nie pełni jedynie roli krajobrazu, widoku, ciekawostki czy 
służącego? 
Na te i inne pytania podczas wykładów przeplatanych formami warsztatowymi próbował_y 
odpowiedzieć uczeń i uczennice z klasy humanistycznej. Oprócz wzajemnych intelektualnych 
poszukiwań młodzież zaprojektowała także własną dzielnicę turystyczną. 
Szkolenie zaproponowane i przeprowadzone przez Marysię Złonkiewicz (bałkanistkę, 
kulturoznawczynię, stypendystkę programu CEEPUS na Uniwersytecie w Sarajewie) oraz 
Pawła Cywińskiego (orientalistę, kulturoznawcę, geografa, redaktora działu Poza Europą w 
Magazynie Kontakt) jest częścią projektu post-turysta.pl mającego na celu poszerzenie 
świadomości polskich turystów i turystek o globalnych współzależnościach i mechanizmach, 
jakim podlega szeroko pojęte zjawisko turystyki oraz o przyczynach i konsekwencjach 
zachowań turystycznych. Dziękujemy za wspólnie, niezwykle inspirująco spędzony czas. 
Spotkanie zorganizowała Ewelina Waląg, nauczycielka języka polskiego i etyki ZSO w 
Górze. 

Koncert Hot Lips 

04.11.2015 



 57

ZSO Góra 
11 listopada o godz. 17 w sali widowiskowej Domu Kultury w Górze odbędzie się koncert 
zespołu Hot Lips. Jedną z trzech wokalistek grupy jest pochodząca z Ryczenia Agata 
Śliwińska, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Górze i Policealnego Studium 
Piosenkarskiego im. Czesława Niemena w Poznaniu. 
Zespół powstał kilka lat temu i po wielu miesiącach prób udało się ustalić aktualny skład Hot 
Lips. Koncepcja muzyków opierała się na jednoczesnym występie trzech wokalistek, które z 
założenia poza swoimi wyjątkowymi zdolnościami wokalnymi miały czuć i umieć oddać 
klimat lat 40 , 50 i 60-tych. Jedną z nich została Agata Śliwińska, znana wielu fanom z wielu 
występów w różnorodnych konkursach i przeglądach wokalnych, muzycznych i teatralnych 
na terenie całego kraju.. 
Będzie to już drugi występ zespołu w Górze, pierwszy miał miejsce ponad dwa lata temu. 
Wszystkich miłośników gorących rytmów z początków ery rock`n`rolla zachęcamy do 
wzięcia udziału w tym muzycznym wydarzeniu. 
Wstęp na koncert bezpłatny! 
I jeszcze jedna ważna informacja, otóż po koncercie będzie można nabyć debiutancki krążek 
formacji zatytułowany po prostu „Hot Lips”. 

AIESEC w naszej szkole 

02.11.2015 
26 – 30. 10. 2015 r. 
To już 9. rok, kiedy gościliśmy studentów z różnych stron świata biorących udział jako 
wolontariusze w programie międzynarodowej organizacji AIESEC. 
W tym roku przyjechały do nas studentki z trzech krajów; Ejona z Albanii, Ayshan z 
Azerbejdżanu i Serenay z Turcji. Te niesamowite dziewczyny wprowadzały nas w meandry 
kultury ich krajów pełne pasji i zaangażowania. Chętnie słuchaliśmy ich opowiadań, 
oglądaliśmy prezentacje, tańczyliśmy narodowe tańce i zadawaliśmy mnóstwo pytań. 
Niezapomnianymi okazjami do poznania się bliżej były popołudniowe spotkania w sali języka 
angielskiego, gdzie i my także przedstawiliśmy historię i dorobek kulturalny naszego kraju. 
Byliśmy też na pokazowych zajęciach karate – zdaje się, że wielu z nas było pod wrażeniem 
umiejętności uczniów z naszej szkoły! Pokazaliśmy też dziewczętom rynek główny w Lesznie 
i zabraliśmy je na kręgle. W piątek poszliśmy na wycieczkę szlakiem historycznych miejsc 
Góry, po których oprowadzał nas Pan Grzegorz Aleksander Trojanek barwnie opowiadając 
ich dzieje. Mieliśmy również okazję wejść na Wieżę Ciśnień i podziwiać widoki z lotu ptaka. 
To był wspaniały czas wypełniony śmiechem i okrzykami podziwu, wymianą nowych 
informacji i zawieraniem nowych przyjaźni, które pozostaną w naszych sercach po wsze 
czasy. 

„Chciałbym i mój ślad ocalić od zapomnienia” 

02.11.2015 
Tomasz Woźniczka 
Dzień 1 listopada, Wszystkich Świętych, to czas gdy wspominamy tych, których nie ma już 
sód nas. Oddajemy hołd wszystkim zmarłym, odwiedzamy groby bliskich i przyozdabiamy je 
symbolicznymi wiązankami, zapalamy znicze oraz modlimy się w ich intencji. Pamięć o 
bliskich zmarłych jest jedną z najważniejszych wartości ludzkości, pierwiastkiem 
międzypokoleniowej więzi, nadającej sens naszej egzystencji, to też jeden z elementów 
patriotyzmu. „Ojczyzna to ziemia i groby, narody tracąc pamięć tracą życie”.- słowa te 
zapisano na drewnianej tabliczce na terenie jednej z najsłynniejszych nekropolii polskich - 
Starego Cmentarza na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem. Sentencja ta oddaje głęboki sens 
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naszej duchowego przywiązania do tradycji, przodków i historii. Współczesna młodzież nie 
powinna być na tego typu wyzwania być obojętna. 
Jedną z najistotniejszych tradycji Liceum Ogólnokształcącego w Górze jest kultywowanie 
pamięci zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły. Młodzież wraz z opiekunami na kilka 
dni przed świętem zmarłych składa na grobach wiązanki kwiatów i zapala znicze. W tym 
roku, w czwartek 29 października, dwie grupy uczniów wraz opiekunami Panią Edytą 
Bretsznajder, Panią Eweliną Waląg i z ks. Krzysztofem Głuszko udały się na dwie górowskie 
nekropolie by oddać hołd zmarłym pedagogom w podzięce za wszystkie lata poświęcone w 
pracę na rzecz rozwoju naszej placówki. 
 

Finał II Powiatowego Dyktanda Ortograficznego „Nie tylko dla Orłów” 

30.10.2015 
29 października 2015 r. Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 
Psychologiczno – Pedagogicznego w Górze było organizatorem II Powiatowego Dyktanda 
„Nie tylko dla Orłów”, które zostało przeprowadzone w auli Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. W konkursie wzięło udział 31 uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Komisja Konkursowa w składzie: Maciej Kostyk - 
przewodniczący, Elżbieta Berus - Panek, Patrycja Garboś, Dorota Jochaniak-Dolatowska, 
Lidia Kosarzewska, Barbara Podwińska-Bućkowska, Mirosława Rutkowska oraz Teresa 
Witkowska wybrała dwa teksty(o zróżnicowanym stopniu trudności) spośród nadesłanych 
propozycji członków Powiatowego Zespołu Nauczycieli Języka Polskiego - sieci współpracy 
i samokształcenia. W kategorii szkół podstawowych I miejsce przyznano Darii Toruńskiej 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze, przygotowywanej do finału konkursu przez Joannę 
Zembroń-Górecką, II miejsce zajęła Zuzanna Biaduń z Zespołu Szkół w Irządzach, 
przygotowywana przez Barbarę Dziwanowską, III miejsce zdobyły: Eliza Twardowska oraz 
Wiktoria Żukow ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze, przygotowywane przez Ewę Cieślak. 
Komisja przyznała trzy równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je Maciej Dziwiński 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, przygotowywany przez Aurelię Chomczyk 
Sara Kulhawiec z Zespołu Szkół w Niechlowie, przygotowywana do konkursu przez Elżbietę 
Sokołowską oraz Wiktoria          Urbaniak reprezentująca ZSP z OI w Glince, 
przygotowywana przez Mirosławę Rutkowską. W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce 
zdobyła Marta Paszkowska z Publicznego Gimnazjum w Wąsoszu, przygotowywana do 
finału konkursu przez Barbarę Gransort, II miejsce zajął Patryk Czopek z Gimnazjum 
Dwujęzycznego w Górze, przygotowywany przez Macieja Kostyka oraz Maria Michalewicz 
z Gimnazjum nr 1 w Górze, przygotowywana przez Barbarę Podwińską-Bućkowską, III 
miejsce zdobyła Roksana Baran z Gimnazjum w Naratowie, przygotowywana przez 
Małgorzatę Mertę oraz Łukasz Goliczewski z Gimnazjum nr 1 w Górze, przygotowywany 
przez Teresę Pankiewicz. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zdobyła Anna 
Bezwerchna z ZSzO w Górze, przygotowywana przez Ewelinę Walag, II miejsce zajęła 
Mariola Jedut z ZSz w Górze, przygotowywana przez Dorotę Nowak, III miejsce zajął Karol 
Magierowski z ZSz w Górze, przygotowywany przez Teresę Witkowską oraz Agata 
Wietrzykowska z ZSzO w Górze, przygotowywana przez Ewelinę Waląg. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom II Powiatowego Dyktanda 
Ortograficznego. 

Sadzimy Krokusy! 

30.10.2015 
TW 
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Od kilku dni trwa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze akcja pod hasłem „Sadzimy 
Krokusy”. To niezwykle pożyteczne działanie zainicjowane zostało przez uczniów 
Gimnazjum Dwujęzycznego i wychowawcę klasy - Pana Macieja Kostyka. Akcja ma 
wyrabiać wśród uczniów poczucie estetyki w otaczającym nas środowisku. Do 
przedsięwzięcia spontanicznie przyłączyli się uczniowie klas licealnych, nauczyciele, 
pracownicy szkoły oraz studentki z zagranicy, realizujące 
w naszej szkole międzynarodowy projekt w ramach AISEC. Kwiaty zostały posadzone na 
skwerach otaczających frontową część gmachu szkoły. Miejmy nadzieję, że zima nie będzie 
zbyt ostra i wczesną wiosną będziemy mogli podziwiać efekty naszej akcji. 

Turniej gry komputerowej 

22.10.2015 
Bartosz Wawrzeńczak 
Dnia 14.10.2015 roku, odbył się pierwszy turniej gry komputerowej Counter-Strike:Global 
Offensive. Impreza, popularnie zwana jako LAN Party, zorganizowana została w Zespole 
Szkół im. Sylwestra Kaliskiego w Górze przez uczniów i nauczycieli przedmiotów 
zawodowych Pawła Kinasza i Ryszarda Morżaka. 
  
Po otwarciu imprezy przez panią dyrektor Ewę Gano i rozlosowaniu tzw. „drabinek”, 8 
pięcioosobowych drużyn, złożonych głównie z uczniów ZS i ZSO w Górze, rywalizowało 
między sobą od godziny 9:00 do 19:00. W niezwykle emocjonującym, prawie trzygodzinnym 
finale, starła się drużyna reprezentująca ZSO o nazwie „Infinity Delta” (Adam Tukindorf 
III B, Michał Niedźwiedzki III B, Aleksander Pawlak III B, Krzysztof Ratajczak III B, 
Marcin Głąba) z drużyną ZS Góra „BIGOS” (Kacper Myśka, Mikołaj Pankiewicz, Maciej 
Szmanda, Gabriel Ratajczak, Marcel Miszczyk). Publiczność niezwykle energicznie 
dopingowała obydwie drużyny. Ostatecznie po zażartm boju ekipa „Infinity Delta” przegrała 
z rywalami w stosunku 2:1 i zajęła w ostatecznej klasyfikacji drugie miejsce. Innymi 
drużynami biorącymi udział w turnieju były Wojtuś.Pro, Rap Gry Loża, Wolakonators, 
Silveras in Skarpetas, Blok Ekipa oraz Dream Team, w której również grali uczniowie z 
naszej szkoły (Bartosz Wawrzeńczak III A, Marek Kajetańczyk III B, Marcin 
Kaczmarek III C). 
Tuż po rozdaniu nagród, i udanym zakończeniu wśród organizatorów i uczestników pojawiła 
się myśl o zorganizowaniu kolejnej, tym razem zimowej edycji. Impreza mogła się odbyć 
między innymi dzięki uprzejmości firmy Easy-Com, sklepu Optimus, oraz warsztatu 
samochodowego Mazurek. 

Wymiana międzynarodowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

20.10.2015 
Alicja Całujek, Klaudia Nowakowska 
Dzięki podejmowanym od wielu lat działaniom nauczycielki języka niemieckiego Pani 
Izabeli Kucharskiej, po raz kolejny mogliśmy uczestniczyć w wymianie międzynarodowej. W 
dniach 12.10. – 17.10.2015 r. gościliśmy uczniów i nauczycieli z Ernst-Moritz-Arndt 
Gymnasium w Herzbergu. Czynny udział w wymianie brali zarówno uczniowie, jak i 
nauczyciele. 
W poniedziałek 10 - osobowa grupa uczniów z ZSO w Górze pojechała do Leszna, aby o 
osiemnastej odebrać gości ze stacji PKP. Po powrocie do Góry, młodzież wraz z opiekunami 
udała się do restauracji „Rosette”, aby poczynić pierwsze kroki ku integracji. Następnego dnia 
w godzinach porannych odbyły się zajęcia artystyczne, na których Pani Alicja Sajdak uczyła 
piosenek „I’m yours.” oraz „Panie Janie” w czterech językach, a także odgadywania 
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„łamańców językowych”, które miały pomóc w przełamaniu barier oraz wzajemnej integracji. 
Później każdy chwycił w rękę pędzel i przeszliśmy do bardziej twórczej części zajęć – 
tworzenia plakatu nawiązującego do wymiany. O godzinie dwunastej warsztaty dobiegły 
końca, a na uczestników czekała kolejna niespodzianka - wycieczka do „Bowling Clubu” w 
Gołaszynie k. Bojanowa. Na miejscu zjedliśmy pyszny obiad, a po posiłku dużo frajdy 
sprawiła nam gra w bowling. Po tych sportowych emocjach w dobrych humorach uczniowie 
wrócili do swoich domów, by miło spędzić czas w gronie „rodzinnym”. 
Środa była dniem przepełnionym zabytkami, zakupami i deszczem. Z samego rana grupa 
polsko-niemiecka wraz z nauczycielami koordynującymi - Izabelą Kucharską, Ireną 
Dziamarską i Maciejem Kostykiem udała się na wycieczkę do Wrocławia. Na miejscu 
mieliśmy możliwość poznania najpiękniejszych zabytków stolicy Dolnego Śląska, przy 
pomocy bardzo profesjonalnych przewodników. Mimo tego, że pogoda była niekorzystna, 
udało nam się zobaczyć wiele wprawiających w zachwyt zakątków. Następnie nieco 
zmoknięci, ale w dobrych nastrojach, pojechaliśmy do „Pasażu Grunwaldzkiego”, gdzie 
odpoczęliśmy i owocnie wykorzystaliśmy czas wolny. Powróciliśmy do Góry z 
dwugodzinnym opóźnieniem, czego przyczyną były warunki pogodowe, które niekorzystnie 
wpływały na trasę. Spędziliśmy w autobusie więcej czasu niż przewidywano, jednak nie był 
to czas stracony, tylko skrupulatnie zapełniony przyjemnymi rozmowami i śpiewem 
uczestników. W czwartek o godzinie dziesiątej młodzież wraz z panią Dyrektor Magdaleną 
Mielczarek i koordynatorem wymiany Panią Izabelą Kucharską udały się na spotkanie z 
Starostą Górowskim Panem Piotrem Wołowiczem i Sekretarzem Urzędu Miasta i Gminy 
Panem Tadeuszem Otto. Spotkanie z włodarzami powiatu i miasta przebiegało w niezwykle 
miłej atmosferze. Zostaliśmy zapoznani z zadaniami realizowanymi przez obydwa 
samorządy, a na koniec Starosta Górowski Piotr Wołowicz i Sekretarz Urzędu Miasta i 
Gminy Tadeusz Otto w imieniu Burmistrza Góry Ireny Krzyszkiewicz wręczyli nam 
materiały promujące miasto i powiat. 
Następnie wróciliśmy do szkoły, wprost pod skrzydła nauczyciela języka polskiego - Pana 
Macieja Kostyka, który przygotował warsztaty teatralne. Zajęcia w auli szkoły związane były 
tematycznie z uroczystym koncertem - zaplanowanym na piątek. Uczestnikom warsztatów 
towarzyszyła cała gama różnorodnych emocji, ogrom ekspresji, śmiechu i dobrego humoru. 
Po tej twórczej, polsko – niemieckiej przygodzie z teatrem, udaliśmy się do pizzerii „Della 
Casa” na zasłużony obiad. Zaraz po posiłku, dzięki uprzejmości Pana Grzegorza Aleksandra 
Trojanka mogliśmy pokazać naszym gościom urokliwe miejsca Góry. Podziwialiśmy m.in. 
Kościół Bożego Ciała i jedyną czynną część starej górowskiej cukrowni - silos. Nie 
poprzestaliśmy na samej zewnętrznej obserwacji obiektu, wielu z nas z chęcią wjechało windą 
na samą górę, aby podziwiać panoramę miasta. Piątek rozpoczął się od bardzo ciekawej lekcji 
informatyki z Panem Ryszardem Huzarem. Natomiast o godzinie jedenastej odbył się koncert 
będący kulminacyjnym punktem wymiany. Na uroczystość przybyło wielu zacnych gości, 
Starosta Powiatowy Piotr Wołowicz, Sekretarz Powiatu Elżbieta Kwiatkowska, Naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Sławomir Bączewski oraz radni powiatowi 
Teresa Frączkiewicz i Grzegorz Aleksander Trojanek oraz była dyrektor LO Pani Małgorzata 
Patrzykąt. Międzynarodowe spotkanie rozpoczęła Dyrektor ZSO Pani Magdalena Mielczarek. 
Imprezę poprowadziły uczennice kl. III a Katarzyna Skrzynecka i Agata Stodoła, które 
zgodnie z konwencją zapowiadały poszczególne części programu w języku polskim i 
niemieckim. Wokalistki z zespołu „Postscriptum”, Kamila Marcinkowska, Katarzyna 
Wyszyńska, Monika Wrona, Weronika Szamańska, Sandra Remiszewska i Róża Mazurczak 
wykonały piękne utwory w języku angielskim, rosyjskim i polskim. Muzyczne impresje 
zaproponowała nam niezwykle utalentowana uczennica kl. I a Patrycja Lewczuk. Z kolei 
polsko - niemiecka grupa młodzieży zaprezentowała etiudę teatralną na podstawie wiersza 
Jana Brzechwy. Ogromnym zaskoczeniem dla licznie zgromadzonej publiczności w auli 
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szkoły było to, że niemieccy uczniowie prezentowali fragmenty utworu po polsku, a polscy 
po niemiecku. Nie ma się co dziwić, że ten niecodzienny występ został nagrodzony wielkimi 
owacjami. Ponadto niemiecka grupa zadedykowała wszystkim gościom piosenkę pt. „Ein 
Hoch auf uns” Andreasa Bourani. Był też akcent związany z Dniem Edukacji Narodowej, 
otóż wszyscy obecni na koncercie nauczyciele zostali obdarowani drobnymi upominkami. 
W godzinach popołudniowych uczestnicy wymiany spotkali się na pożegnalnej kolacji w 
restauracji „Rosette”. W sobotę rano ostatecznie rozstaliśmy się z naszymi gośćmi. Przez 
niespełna tydzień zdążyliśmy się bardzo zżyć, trudno więc było się pożegnać. Cieszymy się, 
że mieliśmy możliwość nawiązania nowych znajomości. Bardzo nam się to podobało, jednak 
wszystko co piękne, szybko się kończy. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim 
instytucjom i osobom, które wsparły naszą wymianę, a w szczególności Fundacji Polsko-
Niemiecka Wymiana Młodzieży, Starostwu Powiatowemu w Górze, Urzędowi Miasta i 
Gminy w Górze oraz Panu Jerzemu Kucharskiemu i Państwu Tadeuszowi i Elżbiecie 
Rotkiewicz. 
Lista uczniów biorących udział w wymianie młodzieży Góra- Herzberg am Harz w 
dn.12-17.10.2015. Die Liste der Schὕler, die an dem Schὕleraustausch Góra- Herzberg 
am Harz vom 12-17.10.2015 teilnehmen. 
Goście/ Gἂste: Gospodarze/ Gastgeber:Nick Berg - Hubert Twardowski, Lukas Zander - 
Kacper Wojtyczka, Max Kostjukov - Róża Mazurczak, Thorben Bick - Daria Szuper, Finia 
Picht - Dominika Jędryczka, Leila Gὂdeke - Patrycja Lewczuk, Laura Ehrhardt - Małgorzata 
Bretsznajder, Marie Kilpert - Alicja Głuszko, Jennifer Thomas - Ewa Kapłon, Adeline-Vera 
Savier - Weronika Jończak,  
Die polnischen Lehrerinen : Izabela Kucharska, Irena Dziamarska 
Opiekunowie niemieccy: Carolin Schroeder, Tobias Zander 

Młodzi głosują 

19.10.2015 
Tomasz Woźniczka 
19 października uczniowie z 1558 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w 
wyborach parlamentarnych. Związane to było z akcją fundacji Centrum Edukacji 
Obywatelskiej „Młodzi głosują. Jest to prawdziwa lekcja demokracji, ma ona zachęcić do 
brania udział w głosowaniach i ułatwić młodym ludziom świadomy wybór przy urnie 
określonej opcji politycznej. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze akcję 
zorganizował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Panią Edytą Bretsznajder. Po 
zgłoszeniu chęci uczestnictwa do CEO, szkoła otrzymała wzór kart do głosowania. Uczniowie 
głosowali na partie, które wystawiły kandydatów w województwie dolnośląskim. Nad 
prawidłowością przebiegu wyborów czuwała komisja złożona z członków SU. Głosowanie 
odbywało się w holu szkoły, wypełnione karty do głosowania umieszczano w specjalnie 
przygotowanej urnie. W wyborach wzięli udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i 
Gimnazjum Dwujęzycznego. Wyniki wyborów uczniów zostaną opublikowane 26 
października, dzień po wyborach parlamentarnych, chodzi o to, by nie były wykorzystane w 
kampanii wyborczej. 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 

19.10.2015 
W środę 14 października obchodzono uroczyście Święto Edukacji Narodowej. 
Okolicznościowa akademia dla nauczycieli i pracowników oświaty odbyła się w górowskim 
Domu Kultury. Gospodarzami imprezy byli Starosta Powiatu Piotr Wołowicz i Burmistrz 
Góry Irena Krzyszkiewicz. Wspólna powiatowo-gminna uroczystość była okazją do złożenia 
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podziękowań pedagogom za trud i ogromne poświęcenie włożone w wychowanie młodych 
pokoleń. Nagrodzono też wyróżniających się w pracy dydaktycznej i wychowawczej 
nauczycieli oraz zaprezentowano nazwiska nauczycieli i pracowników szkół uhonorowanych 
medalami za długoletnią służbę i Komisji Edukacji Narodowej. Na koniec wystąpił znany w 
kraju kabaret „Pod Wyrwigroszem”. 

XI Zjazd Absolwentów i Jubileusz 70 lecia Liceum Ogólnokształcącego w 
Górze 

15.10.2015 
Tomasz Woźniczka (nauczyciel LO, absolwent z 1985 roku) 
XI Zjazd Absolwentów i Jubileusz 70 lecia Liceum Ogólnokształcącego w Górze 10 
października w Liceum Ogólnokształcącym w Górze odbył się XI Zjazd Absolwentów i 
Jubileusz 70 lecia szkoły. Tradycja spotkań abiturientów zapoczątkowana została w 1958 
roku w 10 rocznicę pierwszej matury. Kolejne zebranie pokoleń odbyło się w 1967 roku, a od 
1975 r. zjazdy odbywają się regularnie, co 5 lat. Wszystko zaczęło się 17 września 1945 roku, 
wtedy to Stanisław i Halina Badowscy oraz pierwszy dyrektor Edward Machniewicz wraz z 
grupą 135 uczniów przeżywało pierwszą inaugurację roku szkolnego. Od samego rana 
szanowni goście, absolwenci LO w Górze, witani byli w murach swojej ukochanej szkoły. 
Oficjalnie spotkanie rozpoczęła msza święta w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Górze. Liturgię odprawił ks. Krzysztof Głuszko, wraz z absolwentami szkoły, kapłanami 
diecezji wrocławskiej, ks. Januszem Giluniem i ks. Dariuszem Strzeleckim. W homilii ks. 
Dariusz nawiązał do lat spędzonych w szkole, a był to zupełnie inne czasy niż te współczesne. 
Po mszy ks. Janusz zaprosił koleżanki i kolegów ze swojego „rocznika” do wspólnego 
okolicznościowego zdjęcia. Bezpośrednio po mszy abiturienci przez Plac Chrobrego 
przemaszerowali ulicami naszego miasta budząc ogromne zainteresowanie przechodniów. 
Przed budynkiem szkoły witał dostojnych gości piękny, okolicznościowy transparent. 
Zarówno na placu kościelnym, jak i przed szkolą doszło do wielu wzruszających powitań 
koleżanek i kolegów z dawnej szkolnej ławy. Ogromne emocje towarzyszyły spotkania ze 
swoimi profesorami i wychowawcami. W wielu przypadkach spontanicznie zostali oni, 
jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości, obdarowani bukietami kwiatów. 
Niektórzy abiturienci spacerowali po korytarzach szkolnych wspominając chwile spędzone w 
murach ukochanej „budy”. Wiele koleżanek i kolegów ze szkolnej ławy widziało się po raz 
pierwszy od czasów ukończenia szkoły. W holu szkoły odbywała się rejestracja uczestników 
zjazdu, a następnie w auli punktualnie o godz. 12 rozpoczęła się oficjalna akademia 
inaugurująca XI Zjazd Absolwentów LO w Górze. Zgodnie z wieloletnią tradycją uroczystość 
rozpoczęła się od wykonania przez chór nauczycielski „Pro Bono” pieśni „Gaudeamus 
igitur”. Następnie wprowadzony został sztandar szkoły, na maszt i przy dźwiękach „Mazurka 
Dąbrowskiego” wciągnięta została flaga narodowa. Następnie prowadzący uroczystość 
Elżbieta Berus-Panek i Maciej Kostyk przywitali drogich absolwentów i dostojnych gości na 
XI Zjeździe Absolwentów i Jubileuszu 70 lecia powstania szkoły. Następnie powrócili 
pamięcią do 28 czerwca 1958 roku, gdy po trzynastu latach od pierwszego dzwonka 
zwiastującego rok szkolny i dziesięciu latach od pierwszej młodzieżowej matury 
zorganizowano spotkanie absolwentów. Klimat I Zjazdu najpełniej oddają wspomnienia Pani 
Weroniki Danilewicz. – „Trudno mi obecnie powiedzieć ilu absolwentów uczestniczyło w 
pierwszym spotkaniu. Wielu przyjechało z żonami lub mężami. Co mi się rzuciło w oczy to 
skromny ubiór absolwentów. Takie zresztą to były czasy, nikt nie zwracał uwagi na takie 
rzeczy. A przecież nie brakowało wielu wykształconych i znamienitych ludzi, będących już 
wtedy na wysokich stanowiskach. Sporo na ten temat mógłby powiedzieć jeden z 
absolwentów pionierskich roczników - pan Henryk Małkiewicz. […] W programie zjazdu nie 
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było specjalnej części artystycznej. Każdy ze zjazdowiczów miał tyle wspomnień, że 
rozmowy trwały do późnych godzin nocnych. Do tego tańce, hulanki, swawole. Pan 
Czajkowski zawsze pierwszy wodził poloneza, tak było i tym razem. Przyjęcie było 
niezwykle skromne, nie o to jednak chodziło”. Dla absolwentów „starszych roczników” 
sentymentalny powrót Pani Danilewicz, nauczycielki języka rosyjskiego i historii, jedynego 
żyjącego nauczyciela z pierwszych lat funkcjonowania szkoły, do czasów pierwszego zjazdu, 
był na pewno ogromnym zaskoczeniem. W tym szczególnym dniu odżyły na pewno niejedne 
wspomnienia abiturientów szkoły, młodzieńcze lata najstarszego absolwenta Pana Jana 
Czerniaka (rok ukończenia szkoły 1947) wywołały wśród wszystkich zebranych na 
uroczystości spore emocje. – „Wszystko zaczęło się 70 lat temu. Po sześciu latach przerwy 
należało przystąpić do nadrabiania zaległości w nauce. Byliśmy w różnym wieku, 
pochodziliśmy z rożnych stron Kresów Wschodnich, Podkarpacia, a nawet Warszawy. Była 
to młodzież, którą stanowili żołnierze AK, powracający z łagrów sowieckich w Kałudze, 
harcerze Szarych Szeregów oraz przymusowi robotnicy po kilkuletniej, ciężkiej pracy w 
Rzeszy Niemieckiej. Każdy z bagażem przeżyć, co sprawiało, że byliśmy klasą trudną. Ale 
dyrektor Edward Machniewicz z gronem wspaniałych profesorów szybko potrafili to 
towarzystwo utemperować i wyprowadzić na ludzi. Po maturze większość wyemigrowała z 
Góry. Kontakty się rozluźniły, pozostały zjazdy absolwentów. Nie mogę nie powiedzieć o 
rozczuleniu, jakiego doznaję, kiedy po latach znajduję się w szkole, w której spędziłem swoją 
młodość. Bo jest w niej coś, co stanowi o jej wyjątkowości, co sprawia, że kolejne pokolenia 
wychowanków nie zapominają o swoich licealnych latach”. Pani profesor Weronika 
Daniewicz, Pan Jan Czerniak i Pan Henryk Małkiewicz przy dźwiękach walca wiedeńskiego 
w wykonaniu Alicji Lewczuk, zostali uhonorowani kwiatami. W kolejnej części dyrektor 
szkoły Pani Magdalena Mielczarek, wygłosiła okolicznościowe przemówienia. Na początku 
dokonała uroczystego powitania przybyłych na akademię gości, Starostę Górowskiego Pana 
Piotra Wołowicza, Burmistrza Góry, a zarazem byłego dyrektora naszej szkoły Panią Irenę 
Krzyszkiewicz, Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej Pana Bernarda Bazylewicza, Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Pana Arkadiusza Szupera oraz dyrektorów 
placówek oświatowych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, oraz wszystkich pozostałych 
zaproszonych gości uczestniczących w dzisiejszej uroczystości. - „Patrząc wstecz pamiętamy 
o tych, którzy tworzyli historię szkoły, przysparzali jej sukcesów, służyli wiedzą i 
doświadczeniem, kształtując jej oblicze aż do chwili obecnej. To właśnie wspaniali 
profesorowie zaszczepiali bogate tradycje, których jesteśmy spadkobiercami i 
współtwórcami. Staramy się je godnie pielęgnować, kultywować- wprowadzając i realizując 
przy tym współczesne aspekty edukacji i wychowania” – stwierdziła dyrektor szkoły, 
dokonując krótkiej retrospekcji działalności liceum noszącego imię Wielkiego Wieszcza. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, że od 1 września 2015 r. funkcjonuje Zespół Szkół 
Ogólnokształcących, w skład, którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące imienia Adama 
Mickiewicza oraz Gimnazjum Dwujęzyczne. Tegoroczne spotkanie pokoleń jest szczególnym 
wydarzeniem, przypada bowiem w roku jubileuszowych obchodów 70-lecia istnienia szkoły 
oraz 50- lecia nadania jej imienia Adama Mickiewicza. Podziękowania za działania na rzecz 
rozwoju placówki w poprzednich latach otrzymali obecni na uroczystości byli dyrektorzy, 
Benedykta Nowak – Puk, Irena Krzyszkiewicz i Małgorzata Patrzykąt. Następnie 
przedstawieni zostali emerytowani nauczyciele, wspomniana już Weronika Danilewicz, 
Janina Wlaźlak, Wanda Szmydyńska, Józefa Leśkiewicz, Tadeusz Bogucki, Janina 
Goździewicz, Danuta Paruch i Elżbieta Charużyn. Niestety, nie wszyscy pedagodzy mogli w 
tej szczególnej chwili być ze swoimi uczniami. Państwo Helena i Roman Mitorajowe z całego 
serca pozdrowili wszystkich uczestników XI Zjazdu, treść okolicznościowego listu 
nadesłanego tuż przed uroczystością na adres szkoły przedstawiła dyrektor ZSO Magdalena 
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Mielczarek. 70 lat istnienia szkoły, to niezliczona liczba absolwentów, ale grupa seniorów 
staje się coraz mniej liczna, wielu z nich niestety nie ma już wśród nas, niektórzy nie mogli 
uczestniczyć w jubileuszowym zjeździe ze względu na stan zdrowia. Tym bardziej miło było 
powitać Jana Czerniaka, Henryka Małkiewicza, Mariana Gajdę, Teresę Władyczańską, 
Jerzego Władyczańskiego. Chór nauczycielski „Pro Bono” przy akompaniamencie 
Arkadiusza Gustawa zadedykował im utwór „Czas, który płynie w nas”. „Człowiek żyje tak 
długo, jak żyje o nim pamięć” – przedstawiciele Komitetu Zjazdowego Jerzy Maćkowski i 
Franciszek Bułyszko wraz z z delegacją uczniów z LO w Górze złożyli dzień wcześniej 
kwiaty na grobach zmarłych nauczycieli, by oddać hołd tym, których wiedza i doświadczenie 
stały się niejednokrotnie drogowskazem w dalszym życiu absolwentów szkoły. W trakcie 
uroczystości w auli minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły 
i absolwentów a w szczególności zmarłej kilka miesięcy temu wieloletniemu dyrektorowi 
szkoły pani profesor Zofii Hanulak. W trakcie uczczenia minutą ciszy zmarłych Dyrektorów, 
Profesorów, Absolwentów, Pracowników Szkoły, Arkadiusz Gustaw zagrał na trąbce „Ciszę”. 
W szczególny sposób uhonorowana została Pani profesor Janina Wlaźlak, niezwykle 
zasłużona dla szkoły nauczycielka języka polskiego i łaciny, wielki propagator idei 
mickiewiczowskich, inicjator nadania szkole imienia Wielkiego Wieszcza. Słowa uznania za 
niezwykle aktywną działalność na rzecz szkoły w ciągu 43 lat pracy, oraz za wszelką pomoc, 
wsparcie i dobre serce w kolejnych latach wyraziła dyrektor szkoły Magdalena Mielczarek, 
Starosta Powiatu Pan Piotr Wołowicz, a Burmistrz Góry Pani Irena Krzyszkiewicz wręczyła 
jej okolicznościowy upominek. Podziękowania za pomoc w organizacji zjazdu otrzymali, 
Starosta Piotr Wołowicz, Burmistrz Irena Krzyszkiewicz, która objęła honorowym 
patronatem XI Zjazd Absolwentów, Jolanta Wrotkowska za podarowanie Absolwentom 
okolicznościowych folderów Lokalnej Grupy Działania „ Ujście Baryczy”, a także Bernard 
Bazylewicz za pomoc w trakcie przygotowywań do zjazdu, chór nauczycielski Pro Bono i 
Arkadiusz Gustaw – instruktor muzyczny Domu Kultury w Górze oraz uczniowie liceum, za 
artystyczne uświetnienie uroczystości, oraz wybitny aktor teatralny i filmowy Zbigniew 
Waleryś, za to, że przez wiele lat do chwili obecnej uczestniczy w wielu przedsięwzięciach 
artystycznych z udziałem uczniów i nauczycieli szkoły. Na koniec serdeczne podziękowania 
otrzymały wszystkie osoby tworzące Komitet Organizacyjny z Panem Franciszkiem Bułyszko 
na czele. Z kolei przedstawiciele Komitetu, Pan Franciszek Bułyszko i Pani Teresa 
Frączkiewicz wręczyli wiązanki kwiatów dyrektorom szkoły, Pani Małgorzacie Patrzykąt i 
Magdalenie Mielczanek za ogromny wkład w organizację XI Zjazdu. „Chwała szkole, sława 
absolwentowi”- właśnie taki napis widnieje na medalu, który zjazdu po raz drugi w trakcie 
zjazdu miał być przyznany za szczególne osiągnięcia absolwentowi bądź nauczycielowi 
ogólniaka. Kapituła Medalu pod przewodnictwem dr Stanisława Hoffmanna postanowiła 
wyróżnić, co nie było zbyt dużym zaskoczeniem, Panią Janinę Wlaźlak. Po odczytaniu 
werdyktu i krótkiej laudacji, wszyscy zgromadzeni w auli abiturienci, nauczyciele i uczniowie 
szkoły na stojąco zaintonowali szacownej laureatce gromkie Sto lat. Obdarowana tak dużą 
ilością nagród i wyróżnień, Pani Profesor nie kryła ogromnego wzruszenia, jakiego doznała w 
tej szczególnej w jej życiu chwili. Przyznała, że cieszy ją duża liczba uczestników zjazdu, a 
szczególnie tych „starszych” roczników, bo jak przyznała, trzeba czasem dojrzeć, żeby móc 
uczestniczyć w spotkaniach pokoleń. Następnie Chór „Pro Bono” wykonał otwór z repertuaru 
Piotra Rubika. Na koniec przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Franciszek Bułyszko 
złożył uroczyste podziękowanie wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły organizację 
XI Zjazdu Absolwentów LO w Górze. Zaprezentował też list od absolwentki szkoły, obecnie 
mieszkanki Opola, Pani Stanisławy Giecewicz-Pilarskiej, która postanowiła obdarować 
bibliotekę szkolną okolicznościowym 16 tomowym wydaniem dzieł Adama Mickiewicza z 
1955 roku. W podzięce za tak wspaniały dar, w imieniu organizatorów, przekazane zostały 
Pani Stanisławie, za pośrednictwem Pana Ryszarda Borawskiego, kwiaty i życzenia. Krótkie 
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wystąpienie ks. Janusza Gilunia było ostatnim z akcentów oficjalnej uroczystości w auli 
szkoły. Kolejną godzinę wypełniły spotkania poszczególnych roczników w szkolnych 
gabinetach. Nastrój wytworzył się naprawdę znakomity, wspomnień było co nie miara, ale 
było to zaledwie preludium do tego co miało odbyć się wieczorem. W restauracji „Asti” o 
godz. 19 rozpoczął się „bal na 100 par”, czyli tradycyjna zabawa absolwentów. 
Zainaugurowana została jak przystało na tego typu imprezy wspólnym polonezem. W 
pierwszych szeregach wyruszyli organizatorzy zjazdu, za nim wyjątkowo długi szpaler 
absolwentów. Tańczących par było tak wiele, że wypełniły całą salę i gdyby nie ta mała 
niedogodność, to pewne tańczyliby wszyscy uczestnicy balu. Było to naprawdę imponujące 
przeżycie, a potem kilkanaście par zatańczyło walca. Po tak wspaniałym wstępie zabawa 
rozkręciła się na dobre. Rytmy były wolne, szybkie, ciepłe i gorące, dla tych „starszych” jak i 
„młodszych kolegów”, a wszystko to za sprawą zespołu Tequila Band z Mosiny. W trakcie 
zabawy mini recital wykonał specjalnie powołany na ten wieczór zespół „Franko & 
Zbyszko”, czyli Franciszek Bułyszko i znany w kraju i zagranicą trębacz jazzowy Zbigniew 
Czwojda. Zjazd dostarczył sporo pozytywnych wrażeń, o czym mogłem się przekonać w 
rozmawiając z jego uczestnikami zarówno w czasie spotkania w szkole, jak i w trakcie balu 
absolwentów. W tym miejscu autorowi niniejszego tekstu wypada przytoczyć słowa patrona 
szkoły, wielkiego wieszcza Adama Mickiewicza: "Hej użyjmy żywota, wszak żyjem tylko 
raz...” Do zobaczenia za pięć lat! Tomasz Woźniczka (nauczyciel LO, absolwent z 1985 roku) 

Integracja w Jemielnie 

06.10.2015 
Żaneta Wołowicz kl. I b 
W dniach 2-3 października 2015 r. klasa 1 b Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze 
wzięła udział w integracyjnej wycieczce do Jemielna zorganizowanej przez wychowawcę – 
Panią Małgorzatę Kauch. Uczestnicy wycieczki wraz z opiekunami zakwaterowani byli w 
schronisku „Pod Lipami” w Jemielnie. Po rozpakowaniu bagaży, korzystając z pięknej 
pogody, uczniowie udali się na spacer ścieżką przyrodniczą. Po powrocie i chwili 
odpoczynku, młodzież wzięła udział w przygotowanych przez wychowawcę grach i zabawach 
integracyjnych. Kolejną częścią spotkania integracyjnego było złożenie życzeń męskiej części 
klasy z okazji Dnia Chłopaka, który obchodzony był dwa dni wcześniej. Ostatnią atrakcją 
dnia był udział w ognisku i wspólna kolacja. Przed godziną 22:00 uczniowie udali się do 
swoich pokoi. Następnego dnia, po zjedzeniu śniadania, uczestnicy wycieczki zadowoleni i 
pełni energii wyruszyli w drogę powrotną. 

Wizyta w Rydzynie 

05.10.2015 
TW 
Międzynarodowy Dzień Głuchych został ustanowiony w 1958 roku przez Międzynarodową 
Organizację Głuchych. Przypada on w ostatnią niedzielę września i jest przedłużeniem 
Tygodnia Głuchych. W tym roku grupa uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunką Panią 
Eweliną Waląg odwiedziła Szkołę dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Rydzynie. Rok 
temu rydzyńska grupa gościła w naszym liceum, gdzie wspólnie z naszymi uczniami 
uczestniczyła w działaniach pod hasłem "Nie wymigasz się!". 

Regionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej 

05.10.2015 
Aleksandra Buchar 
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Dnia 1 października 2015 r. w auli Zespołu Szkół w Górze, odbyło się spotkanie dotyczące  
wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Wojewódzkiego Dolnośląskiego. Wzięli w nim udział 
uczniowie naszej szkoły czyli licealiści i gimnazjaliści oddziału dwujęzycznego, młodzież z 
Zespół Szkół, dyrektorzy obydwu placówek oświatowych pani Magdalena Mielczarek i pani 
Ewa Gano wraz z nauczycielami oraz zaproszeni goście, Starosta Powiatu pan Piotr 
Wołowicz, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego 
pan Sławomir Bączewski Radna Powiatowa pani Teresa Frączkiewicz Spotkanie rozpoczął 
przedstawiciel Stowarzyszenia „Semper Avanti” pan Łukasz Osiński, który przedstawił ideę 
programu „Młodzież i demokracja”, po czym za pomocą krótkiej prezentacji multimedialnej 
przybliżył współpracę polskiej młodzieży z zagranicą. W swej treści zawierała ona pytania 
dotyczące współczesnej gospodarki, oraz jakie młodzi ludzie mają obecnie w swoim życiu 
cele i jak chcą je realizować. Następnie Agata Wietrzykowska, będąca już delegatem powiatu 
górowskiego w sejmiku, przybliżyła nam podejmowane przez to młodzieżowe gremium 
działania. Sejmik liczy 60 osób, z tym, że każdy z powiatów województwa ma dwóch swoich 
przedstawicieli. Główne hasło na którym opiera się działalność sejmiku brzmi to „Jesteśmy! 
Działamy! Chcemy coś zmienić!”. 
Aktualnie reprezentantkami naszego powiatu są wspomniana już Agata Wietrzykowska, 
uczennica ZSO w Górze, i Noela Kumanowska uczennica ZS w Górze. Według regulaminu 
wyborów kadencja Noeli się właśnie zakończyła, dlatego jednym z głównych punktów 
programu było przeprowadzenie nowych wyboów. 
Zanim do tego doszło, uczestnicy obrad, podzieleni zostali na cztery grupy zadaniowe, z 
których każda debatowała na osobny temat. Jedna z ekip poruszyła problematykę 
różnorodnych barier we współpracy zagranicznej. Jej uczestnicy uznali, ze podstawowymi 
problemami w tym zakresie są: stereotypy, znajomość języka, nieśmiałość w nawiązywaniu 
kontaktów oraz brak wiedzy. Sekretarzem tego zespołu była  mająca spore doświadczenie w 
tej dziedzinie Agata Wietrzykowska,. Kolejny zespół omawiał priorytety współpracy 
zagranicznej, ustalono, że mogą być nimi: komunikacja – znajomość języka, dążenie do 
kompromisów, oraz wspólne korzyści, sekretarzem debaty była Martyna Graczyk. Trzecia 
grupa zastanawiała się nad potrzebami polityki zagranicznej, gdzie prgłownymi priorytetami 
są wzajemna pomoc i współpraca, sekretarzem zespołu był Robert Gawlik. Ostatnia z grup 
odpowiadała na pytania związane z działaniami, w jakich braliśmy już udział lub 
chcielibyśmy w przyszłości uczestniczyć, sekretarzem tej grupy była Danuta Rudnicka. 
Po zaprezentowaniu na forum przez poszczególne grupy swoich wniosków, niezwykle 
interesującą problematykę związaną z wolontariatem zagranicznym przybliżyła wszystkim 
zebranym w auli uczniom Julia Sorokina, wolontariuszka z Rosji. Natomiast pani Paulina 
Dytko podzieliła się z nami informacjami na temat wymian międzynarodowych. 
Nasza szkoła ma w tym względzie duże doświadczenia, bowiem już od 22 lat współpracuje z 
gimnazjum w niemieckim mieście Herzberg am Harz. Tradycyjnie październik to miesiąc 
kiedy młodzież niemiecka gości w naszych progach. 
Pod koniec debaty nadszedł czas na prezentację tegorocznych kandydatów do sejmiku. Zespół 
Szkół w Górze reprezentowała uczennica kl. II b Estera Orłowska, która obiecała zająć się 
problemem osób dojeżdżających do szkoły, a także postulowała dokonanie zmian w naszym 
prawie konsumentów, do dokonywania zakupów tego, na co mamy ochotę. Z Zespołu Szkół 
w Górze kandydował Jakub Kaszkur, który za główny problem młodzieży uznał brak 
informacji i chęci młodych do podejmowania nowych wyzwań Trzecim kandydatem była 
Noela Kumanowska, która poruszyła temat braku tolerancji wśród młodzieży. Komisja w 
wyborcza w składzie: Sandra Boziańczuk, Aleksandra Buchar i Julia Sorokina, po podliczeniu 
wszystkich 197 głosów ogłosiła wyniki. Największe poparcie młodzieży uzyskała Noela 
Kumanowska dzięki czemu została wybrana do sejmiku na następną kadencję. Nieco mniej 
głosów otrzymała Estera Orłowska, a trzeci w kolejności był Jakub Kaszkur. 
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Naszej koleżance z sąsiedniej szkoły gratulujemy wyboru i jednocześnie życzymy jej owocnej 
pracy na rzecz młodzieży. 

Po co komu literatura? 

30.09.2015 
Katarzyna Skrzynecka 
Dnia 30 września, 4 uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w 
Górze, Katarzyna Skrzynecka, Agata Wietrzykowska, Anna Bezwerchna i Oliwia 
Morawiecka wraz z opiekunką Eweliną Waląg wyjechały do Poznania by uczestniczyć w 
projekcie zorganizowanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza pt: ,,Po co komu 
literatura? Odpowiada młodzież, Rorty podpowiada". W ubiegłym roku szkolnym 
dziewczyny tworzyły dwa eseje na temat: ,,Powieść to gatunek demokratyczny". Prace 
argumentowane były ważnymi koncepcjami opartymi filozofii Richarda Rorty`ego - 
współczesnego myśliciela, profesora literaturoznawstwa porównawczego. Na środowym 
spotkaniu górowskie licealistki, na podstawie wcześniej wymyślonego scenariusza, stworzyły 
film o tematyce zbliżonej z tematem rozprawki. Efekty prac uczestników projektu widoczne 
będą pod koniec października na stroniewww.mackaliteracka.pl. 

Podziel się posiłkiem 

28.09.2015 
Irena Dziamarska 
W dniach 25-26 września 2015 odbyła się zbiórka żywności pod hasłem "Podziel się 
posiłkiem". Wzięli w niej udział uczniowie klas I i II Liceum Ogólnokształcącego w Górze 
wraz z opiekunami szkolnego wolontariatu Ireną Dziamarską i Moniką Zagrobelną. Licealiści 
kwestowali w następujących sklepach „Intermarche”, „Dino” i PSS „Grosik”.  Nie brakowało 
ludzi dobrej woli, którzy na rzecz akcji odstąpili cześć produktów żywnościowych, za co im z 
całego serca dziękujemy. To bardzo cieszy, bo dzięki hojności mieszkańców naszego miasta, 
będziemy mogli w jakimś stopniu pomóc najbardziej potrzebującym wsparcia rodzinom. 

Konferencja młodzieżowa 

25.09.2015 
Starosta Górowski wraz z Stowarzyszeniem Semper Avanti zapraszają 1 października 2015 r. 
o godz. 10.00 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze na regionalną konferencję 
młodzieżową w ramach projektu „Regionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej 
– GLOKAL” połączoną z wyborami uzupełniającymi do Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego. Adresatem zaproszenia są przedstawiciele lokalnych władz, 
przedstawiciele przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, którzy w swojej pracy spotykają 
się ze współpracą międzynarodową i chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami z 
młodzieżą, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu 
Górowskiego. Spotkanie będzie drugą z trzydziestu konferencji, które realizowane są we 
wszystkich powiatach Dolnego Śląska. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy z zakresu 
polityki zagranicznej wśród młodych Dolnoślązaków. W spotkaniu udział wezmą 
przedstawiciele Izby Gospodarczej Europy Środkowej oraz Solidarności Polsko-Czesko-
Słowackiej, którzy przybliżą uczestnikom temat polityki zagranicznej realizowanej w kraju. 
Ostatnim elementem spotkania będą uzupełniające wybory do Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego. Do udziału w wyborach zaprasza się każdego chętnego do 
działania Dolnoślązaka w wieku 13-21 lat zamieszkałego na terenie Powiatu Górowskiego.W 
założeniu spotkanie ma umożliwić nawiązanie dialogu młodzieży z przedstawicielami władz, 
biznesu i kultury, a także zwiększenie świadomości społecznej oraz szerzenie postaw 
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obywatelskich wśród młodych ludzi co jest bardzo istotne dla przyszłości regionu. 
Zapraszamy do udziału w konferencji 1 października 2015 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Górze, 56-200 Góra, ul. Szkolna 1  
Projekt „Regionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej – GLOKAL”  
finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej 

Na sportową nutę 

25.09.2015 
Aleksandra Buchar 
W niedzielę 20 września 2015 r. odbył się już IX Jarmark Górowski pod hasłem „Na 
sportową nutę”. Organizatorem tej cyklicznej imprezy środowiskowej była Fundacja Pomocy 
Szkole im. Edwarda Machniewicza”. Impreza rozpoczęła się o godzinie 12.00 od konkurencji 
pt. „Bieg z parasolem”. Była to już druga edycja tego wyścigu, a mogły w nim wziąć udział 
zarówno dzieci jak i dorośli, ponieważ nagrody przyznawano w trzech kategoriach; dzieci, 
mężczyźni, kobiety. W programie jarmarku przewidziane były też inne formy rywalizacji 
m.in. zawody w rzucie kaloszem, gra plenerowa „Góra i okolice w pytaniach”, zawody w 
rzucie kapeluszem, konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Wakacje nad wodą” oraz inne atrakcje. 
W międzyczasie odbył się „Drugi bieg Dziczkiem” zorganizowany przez Stowarzyszenie 
„Maratończyk”. Wzięła w nim udział uczennica naszej szkoły Agata Stodoła, bez problemów 
pokonała liczącą 10 km trasę. Gratulujemy Agacie wytrwałości i życzymy licznych sukcesów 
sportowych w innych zawodach biegowych. Przybyli na jarmark widzowie mogli zakupić 
wypieki domowej roboty, a zysk przeznaczony został na potrzeby fundacji. 
Fundacja Pomocy Szkole od wielu już lat wspomaga stowarzyszenia, szkoły i inne 
pozarządowe organizacje. Cieszymy się, że takie przedsięwzięcia mają miejsce na terenie 
powiatu górowskiego. Jest to niewątpliwie świetny sposób na aktywne spędzenie czasu dla 
całej rodziny. 
Serdecznie zapraszamy na  przyszły rok, będzie to już X jubileuszowy jarmark, na którym 
znajdą się stoiska m.in. z rękodziełem miejscowych artystów. 

Ewelina Waląg laureatką Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 

24.09.2015 
Ewelina Waląg 
Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni to niezwykły czas dla wszystkich miłośników_czek X 
Muzy. Organizatorzy zadbali, by w terminie od 14 do 19 września 2015 r. wszystkie osoby 
przybyłe do Gdyni wyjechały z niej usatysfakcjonowane. 
"Żyć nie umierać" Macieja Migasa, "Panie Dulskie" Filipa Bajona, "Obce niebo" Dariusza 
Gajewskiego czy "Moje córki krowy" Kingi Dębskiej to jedne z wielu propozycji wpisanych 
w Konkurs Główny, zmuszających do pogłębionych refleksji. Bezpośrednio po pokazach 
prasowych odbywały się spotkania i konferencje z udziałem twórców. Dzięki temu miałam 
okazję wysłuchać wrażeń wszystkich osób biorących udział w powstawaniu wybranych 
filmów, w tym aktorów_ek, np. Agaty Kuleszy, Tomasza Kota czy Mariana Dziędziela. 
Oprócz Konkursu Głównego - oraz poszczególnych konkursów tematycznych - można było 
skorzystać z takich propozycji, jak pokazy pozakonkursowe, wieczory filmowe, wystawy 
zdjęć czy warsztaty ze specjalistami. 
Tegoroczna 40. edycja Festiwalu okazała się także być istotną i dla mnie nie tylko ze względu 
na filmowe doznania. Wraz z lider_k_ami filmowymi z różnych województw zostałam 
nominowana do nagrody w kategorii "Edukacja młodego widza" za szczególne osiągnięcia w 
upowszechnianiu i promocji kina polskiego. Gdy po raz ósmy wręczono Nagrody Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej, nie spodziewaliśmy_łyśmy się, że ten wielki zaszczyt spotka 
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również nas - nauczyciel_k_i działających_e w obszarze edukacji filmowej. Na uroczystej 
gali, która odbyła się w środę 16 września, otrzymałam konkursową statuetkę wraz z 21. 
osobami z Polski. Cały ten dzień, począwszy od przekazania nominacji na specjalnym 
spotkaniu z Dyrektorką PISF Agnieszką Odorowicz (ustępującą miejsca po 10 latach kadencji 
Magalenie Sroce), przez galę finałową, spotkania z nagrodzonymi, dziennikarzami i uroczysty 
bankiet pozwolił umocnić się w przekonaniu, że wszelkie podejmowane działania filmowe 
mają sens i są zauważane przez osoby z branży filmowej. A gratulacjom i miłym spotkaniom 
nie było końca, np. z Sandrą Staniszewską, biorącą udział w otwarciu Pracowni Filmoteki 
Szkolnej w liceum. W tym miejscu serdecznie dziękuję Polskiemu Instytutowi Sztuki 
Filmowej, a w szczególności Annie Sienkiewicz-Rogowskiej i Agacie Sotomskiej za wsparcie 
oraz możliwość owocnej współpracy, osobom koordynującym projekty filmowe z Centrum 
Edukacji Obywatelskiej za niezwykle ciekawe inicjatywy, lider_k_om z różnych województw 
za wymianę myśli i wsparcie, a przede wszystkim moim uczniom i uczennicom ze Szkolnego 
Koła Filmowego WONDERLab. za wszelkie wspólne działania mimo przeciwności losu. 
Niezwykle cieszę się ponadto z możliwości spotkania z nauczyciel_k_ami z powiatu i gminy 
Góra w ramach realizacji przedsięwzięć filmowych i ich otwarcia na moje propozycji. 
Oto nagrodzone osoby w kategorii "Edukacja młodego widza": 
Liderzy Filmoteki Szkolnej: Iwona Baldy (woj. opolskie), Jarosław Basaj (woj. 
mazowieckie), Justyna Całczyńska (woj. mazowieckie), Katarzyna Czubińska (woj. 
wielkopolskie), Kinga Dolatowska (woj. zachodniopomorskie), Krzysztof Fortuna (woj. 
zachodniopomorskie), Agnieszka Grzegórzek-Zając (woj. małopolskie), Ewa Jakubowska 
(woj. kujawsko-pomorskie), Piotr Kalitka (woj. wielkopolskie), Anna Karp (woj. 
świętokrzyskie), Aleksandra Kędra (woj. łódzkie), Ewa Klonowska (woj. śląskie), Ewa 
Magdziarz (woj. lubelskie), Jolanta Manthey (woj. pomorskie), Małgorzata Miszczak (woj. 
lubuskie), Ewa Musiał (woj. podkarpackie), Magdalena Nogaj (woj. opolskie), Anna Równy 
(woj. mazowieckie), Magdalena Rudnicka (woj. warmińsko-mazurskie), Ewelina Waląg 
(woj. dolnośląskie), Mariusz Widawski (woj. małopolskie), Katarzyna Zabłocka (woj. 
podlaskie), Emilia Żuber (woj. lubelskie). 

Dolnośląski Festiwal Nauki we Wrocławiu 

22.09.2015 
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze na XVIII Dolnośląskim Festiwalu 
Nauki we Wrocławiu  
18 września 2015r. grupa uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze po raz kolejny 
uczestniczyła w Dolnośląskim Festiwalu Nauki.W tym roku uczniowie wzięli udział w 
pokazie naukowym, zorganizowanym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Prezentację niezwykłych eksperymentów chemicznych  przygotował dr Andrzej Vogt. 
Prelegent wyjaśniał licznie zgromadzonej młodzieży, na czym polega zjawisko fluorescencji i 
fosforescencji. Udowodnił, że chemia utrudnia życie złodziejom i że z jej pomocą można 
wygenerować każdą barwę. W trakcie pokazu pojawiły się płonące koktajle alkoholowe, 
błyszczące oczy diabła oraz laserowe miecze niczym z „Gwiezdnych wojen”. Dużym 
przeżyciem dla uczniów był także pobyt w najnowocześniejszym szpitalu onkologicznym w 
Polsce. „Przylądek nadziei”, bo o nim mowa, powstał we Wrocławiu dzięki inicjatywie 
Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”. Budynek jest przeszklony, a 
wnętrza mają jasne, pomalowane na pastelowo ściany.W strefie nauki i zabawy dzieci będą 
mogły korzystać ze świetlicy, biblioteki i sal podróżnika, których pomysłodawczynią jest 
Martyna Wojciechowska, ambasadorka budowy kliniki. W trakcie całodniowego pobytu we 
Wrocławiu uczniom towarzyszyli nauczyciele - Małgorzata Kauch, Dorota Giezek, Irena 
Dziamarska i Maciej Kostyk. 
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Sprzątanie świata 

21.09.2015 
ID 
Sprzątanie świata „Wyprawa - poprawa” - pod takim hasłem w dniach 17-18. IX miała 
miejsce akcja „Sprzątanie Świata - Polska” organizowana przez Fundację „Nasza Ziemia”. W 
Liceum Ogólnokształcącym w Górze wzięła w niej udział młodzież z klas I-III. Terenem jej 
działania było najbliższe otoczenie szkoły oraz kilka odcinków popularnego „Dziczka”. 
Zebrano dość sporo różnych odpadków, niestety jak co roku potwierdza się fakt, że jest w tej 
kwestii wiele do zrobienia. 

Mistrzowski sukces Marcina 

16.09.2015 
|TW 
Hala „Arkadia w Górze była areną zmagań XV jubileuszowych Mistrzostw Polski w 
Footbagu czyli popularnej „zośce”. Przez dwa dni zawodnicy z całego kraju zmagali się w 
kilkunastu konkurencjach tej niezwykle widowiskowej dyscyplinie sportu. Jednym z 
faworytów imprezy był pochodzący z Góry Marcin Bujko. Na własnym terenie nie dał szans 
rywalom w konkurencji Open Singles Routines i zdobył złoty medal. Tytuł Mistrza Polski 
zdobył trzeci raz z rzędu, co sprawia, że jest w dalszym ciągu liczącym się w kraju 
zawodnikiem. Marcin, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w 
Górze, rozpoczął treningi wiele lat temu, już jako uczeń występował w wielu zawodach rangi 
krajowej i zagranicznej. Był też jednym z popularyzatorów Footbagu wśród górowskiej 
młodzieży. W dalszym ciągu poświęca sporo czasu na treningi, co owocuje kolejnymi 
sukcesami. 

Debiut płytowy Agaty Śliwińskiej 

16.09.2015 
TW 
Agata Śliwińska, absolwentka LO w Górze i Studium Piosenkarskiego w Poznaniu od kilku 
lat odnosi coraz większe sukcesy na polu wokalnym. Piosenkarka zaczynała swoją przygodę z 
muzyką już w okresie nauki w górowskim ogólniaku, wielokrotnie występując na scenie w 
trakcie uroczystości szkolnych i środowiskowych. Jednocześnie była laureatką wielu 
konkursów i przeglądów wokalnych na terenie całego kraju. W późniejszym okresie występna 
w takich programach jak: „Szansa na sukces”,” Must be the music” czy „Bitwa na głosy”. 
Dzięki temu jej talent został dostrzeżony przez „ludzi z branży muzycznej”, którzy 
zaproponowali jej współpracę. Od kilku lat związane jest z zespołem Hot Lips, z którym dwa 
lata temu występowała na dobrze jej znanej scenie w górowskim Domu Kultury. Natomiast 
wiosną tego roku z zespołem Tlen zrealizowała singiel z piosenką „Bez Ciebie”. W dalszym 
ciągu występuje jednak z wokalistkami i instrumentalistami z Hot Lips. Zespół w ostatnim 
czasie zaktywizował swoją działalność estradową. Kilka dni temu wypuścił na rynek krążek z 
premierowym materiałem. Płyta zatytułowana po prostu „Hot Lips”, jest już dostępna w 
sprzedaży. 

Kiermasz podręczników 

09.09.2015 
TW 
Co roku na początku roku szkolnego Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego w 
Górze organizuje akcję pod hasłem „Kiermasz Podręczników”. 
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Ta wielce pożyteczna dla uczniów inicjatywa miała miejsce w piątek 4 września i 
poniedziałek 7 września w auli szkoły. W porównaniu z ubiegłymi latami zainteresowanie 
kupnem używanych podręczników było dość umiarkowane. Może to świadczyć o tym, że 
wielu uczniów po zapoznaniu się z wykazem podręczników na nowy rok szkolny dokonało 
zakupu nowych kompletów w okresie wakacyjnym. Natomiast gimnazjaliści otrzymają od 
szkoły darmowe podręczniki w ramach dotacji MEN. 

Kolejny sukces 

06.09.2015 
MW 
2 września absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Górze, Magdalena Seń wraz z 
nauczycielem historii Mirosławem Wesołowskim, uczestniczyła w uroczystej gali 
podsumowującej X edycję ogólnopolskiego konkursu „Historia i Życie” organizowanego 
przez fundację Wiedza i Praktyka. Tegoroczny temat konkursu brzmiał - „Czas pokoju i 
radości w historii mojej małej ojczyzny”. Podczas gali, która odbyła się na Zamku 
Królewskim w Warszawie, ogłoszono wyniki i wręczono nagrody poszczególnym laureatom. 
Nasza absolwentka zdobyła pierwszą nagrodę za pracę pt. „Radość powojennej odbudowy. 
Z życia przesiedleńców”. Warto wspomnieć, że jedną z nagród jakie otrzymali laureaci, było 
okolicznościowe wydanie książki zawierającej ich własne prace. 
Po zakończeniu gali finaliści konkursu mieli możliwość zwiedzenia Zamku Królewskiego. 
Natomiast Magda w trakcie całodziennego pobytu w Warszawie, miała okazję odwiedzić 
wiele ciekawych miejsc w jakie bogata jest stolica. Gratulujemy Magdzie oraz jej 
nauczycielowi i życzymy dalszych sukcesów. 
 

Msza święta inaugurująca rok szkolny 2015/16 

03.09.2015 
TW 
3 września o godz. 9 odbyła się msza św. inaugurująca rok szkolny 2015/16. Wzięli w niej 
udział dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu 
Szkół w Górze.  Liturgię odprawił i słowo Boże do młodzieży wygłosił ks Andrzej Orzech. 
Na zakończenie ks dziekan Henryk Wachowiak zachęcił młodych górowian by wzięli udział 
w przyszłorocznym światowym Dniu Młodzieży, który odbędzie się w Krakowie w obecności 
Papieża Franciszka. Rok szkolny rozpoczął się więc na dobre, czas więc na wytężona naukę 
w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników edukacyjnych. 

Złożyli kwiaty pod pomnikiem 

03.09.2015 
|Tomasz Woźniczka 
1 września 2015 r. w 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej pod Pomnikiem Wolności w 
Górze odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i wieńców, by w ten sposób oddać hołd 
ofiarom najkrwawszego w dziejach świata konfliktu zbrojnego. W gronie wielu delegacji 
złożonych z przedstawicieli władz powiatowych i gminnych, środowisk kombatanckich, służ 
mundurowych, byli też przedstawiciele placówek oświatowych z Góry. 
W skład delegacji Zespół Szkół Ogólnokształcących weszli, dyrektor Magdalena Mielczarek, 
opiekun SU Edyta Bretsznajder oraz reprezentanci społeczności uczniowskiej, Oliwia 
Prosianowska, Maria Wiśniewska i Paweł Bondzior. 
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Nowy rok w nowej szkole 

03.09.2015 
Tomasz Woźniczka 
1 września o godzinie 9.00, w auli nowo utworzonego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Górze rozpoczęła się się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016. Wybór miejsca 
tegorocznej inauguracji nie był przypadkowy. 1 września 2015 r. Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza w Górze obchodzi 70 rocznicę powstania, a wchodzące w skład 
powołanego uchwałą Rady Powiatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum 
Dwujęzyczne w Górze, 1 września 2015 r. był pierwszym dniem jego funkcjonowania. 

Uroczystość miała szczególnie odświętną scenerię i oprawę, uczestniczyły w niej poczty 
sztandarowe Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze oraz Zespołu 
Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze,. Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego 
wciągnięta została na maszt flaga narodowa i został odśpiewany hymn państwowy. 
Na zaproszenie Starosty Górowskiego Piotra Wołowicza oraz Dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Górze Magdaleny Mielczarek w uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele samorządów lokalnych: Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Jan 
Rewers wraz z radnymi Teresą Frączkiewicz, Kazimierzem Boguckim, Grzegorzem 
Aleksandrem Trojankiem, Janem Przybylskim oraz Andrzejem Wałęgą, Burmistrz Góry Irenę 
Krzyszkiewicz reprezentowała Bogumiła Rewers z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta i Gminy w Górze, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych: 
Elżbieta Łukaszewicz-Nowakowska Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w 
Górze oraz Julian Kospiczewicz Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Górze. Gośćmi byli również: 
Komendant Powiatowy Policji w Górze insp. Ryszard Wójtowicz, Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny Jarosław Szypiłło, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
ks. dziekan Henryk Wachowiak, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, powiatowych 
jednostek organizacyjnych, emerytowani pracownicy oświaty oraz rodzice uczniów. W 
imieniu społeczności uczniowskiej szkoły uroczystego powitania gości dokonała 
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Agata Wietrzykowska. 
Starosta Górowski Piotr Wołowicz w swoim przemówieniu zwrócił szczególną rolę na 
utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i wyraził nadzieję, że placówka na pewno 
będzie odpowiadała ich oczekiwaniom. Szczególnie serdecznie powitał w murach szkoły 
pierwszoklasistów z liceum i gimnazjum. Złożył również podziękowania dotychczasowej 
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Górze pani Małgorzacie Patrzykąt oraz złożył 
życzenia wielu sukcesów dla nowej dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze 
pani Magdalenie Mielczarek i wręczył obu paniom bukiety czerwonych róż. 
Staroście, wszystkim nauczycielom i pracownikom, osobom i instytucjom współpracującym 
dotychczas z Liceum w Górze i jego dyrektorem, podziękowania złożyła odchodząca ze 
stanowiska dyrektora Małgorzata Patrzykąt, życząc swojej następczyni i szkole jak 
najlepszego rozwoju i sukcesów. 
Oficjalnego otwarcia roku szkolnego w murach nowej szkoły dokonała dyrektor ZSO Pani 
Magdalena Mielczarek. W swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na wpływ 
wykształcenia na ich dalsze losy. Szczególnie gorąco powitała uczniów klas pierwszych LO i 
Gimnazjum Dwujęzycznego. - „Mam nadzieję, że dołożycie wszelkich starań, aby osiągać jak 
najlepsze wyniki w nauce. My nauczyciele pragniemy stać u Waszego boku w chwilach 
radości oraz chwilach trudnych. Pragniemy być Waszymi przewodnikami po zawiłych 
tajnikach wiedzy. Mam nadzieję, że każdy z Was odnajdzie właściwe miejsce w społeczności 
szkolnej. Mam ogromną prośbę do licealistów, aby Wasze postawy stanowiły wzór dla 
młodszych koleżanek i kolegów”. – powiedziała nowa dyrektor. 
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Warto w tym miejscu wspomnieć, że wychowawcami klas pierwszych uczniów LO będą 
Mirosław Wesołowski, kl. Ia oraz Małgorzata Kauch, kl. Ib, natomiast Gimnazjum 
Dwujęzycznego Maciej Kostyk. 
Podczas uroczystości Starosta Górowski Piotr Wołowicz odebrał ślubowanie oraz wręczył 
akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Agnieszce 
Węgrzynowskiej-Rawluk psychologowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Górze, 
Justynie Dąbrowskiej nauczycielowi języka niemieckiego i matematyki w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu oraz Marcinowi 
Mielczarkowi nauczycielowi teoretycznych przedmiotów zawodowych logistycznych w 
Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze. 
Po części oficjalnej miał miejsce program artystyczny w wykonaniu uczniów liceum 
przygotowany przez Alicję Sajdak oraz Macieja Kostyka. 
  

Polacy i Niemcy w dialogu 

13.08.2015 
Relacja uczestnika seminarium naukowego 
Pod koniec lipca w niemieckim mieście Würzburg miało miejsce seminarium dla 
multiplikatorów pracy edukacyjnej i osób środowisk twórczych pod hasłem „Polacy i Niemcy 
w dialogu”. Spotkania Polaków i Niemców i ich wspólne debaty mają już wieloletnią 
tradycję, a cykl zorganizowany został po raz dziewiąty przez dwie współpracujące ze sobą 
organizacje pozarządowe Geselschaft für Politische Bildung i Dom Spotkań im. Angelusa 
Silesiusa we Wrocławiu. Miejscem tegorocznego seminarium była Akademie Frankenwarte w 
Würzburgu, a zadaniem uczestników było przedstawienie różnorodnych opinii i 
wypracowanie wspólnych strategii mieszczących się w ramach tematu „Europejskie punkty 
sporne: Ekologia i bezpieczeństwo, polityka migracyjna i równouprawnienie”. Jest dużo 
„gorących tematów”, które na poziomach narodowych i w całej Europie są omawiane i budzą 
kontrowersje, ważne jest to, by jednak znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia. 
Takie były zadania grupy niemiecko-polskiej, w działaniach których po raz kolejny miałem 
zaszczyt brać udział. Grupa polska w tym roku nieco mniej liczna (12 osób) zaprezentowała 
się z jak najlepszej strony, byliśmy aktywni we wszystkich zaproponowanych przez 
organizatorów formach działań dydaktycznych. Bogata oferta 6-dniowego seminarium 
obejmowała obok tradycyjnych wykładów, debaty plenarne, dyskusje w grupach oraz 
spotkania z ludźmi, których działania mieściły się w obszarze tematyki seminaryjnej. 
Najważniejsze tematy jakie podejmowaliśmy to: „Punkty sporne w Niemczech 2014/2015” – 
„Punkty sporne w Polsce 2014/2015“ –  spojrzenia na przeszłość i przyszłość”, „Jak Polska i 
Niemcy powinny postępować z Rosją w obliczu wojny/ trwającego na Ukrainie kryzysu w 
kontekście polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronnej?”, „Nowi pośrednicy – Impulsy z 
polskiego zaangażowania w Niemczech. Polskie impulsy dla debaty integracyjnej”. Przy 
zastosowaniu nowatorskiej metody World Cafe rozważaliśmy trzy istotne problemy 
współczesnego świata - „Równouprawnienie i równe szanse kobiet i mężczyzn”, „Prawicowy 
populizm i prawicowy ekstremizm w Niemczech i Polsce” oraz „Polityka dot. uchodźców”. 
Jeden z seminaryjnych dni poświęciliśmy na zagadnienia związane z polityką energetyczną, 
Mieliśmy okazję poznać wiele istotnych dokonań w tej dziedzinie naszych zachodnich 
sąsiadów, naszą wiedzę w dużej mierze wzbogaciła wizyta w Centrum Stosowanych Badań 
Energetycznych w Würzburgu. Zapoznaliśmy się też z funkcjonowaniem projektu 
ekologicznego „Bergwald e.V”. Bardzo ciekawa była wycieczka studyjna na pogranicze 
dwóch landów Bawarii i Turyngii. Przed 1990 roku przebiegała tam granica niemiecko-
niemiecką, czyli pomiędzy RFN i NRD. W miejscowości Bad Koenigshofen zwiedziliśmy 
muzeum granicy niemieckiej, następnie odbyliśmy wędrówkę po miejscach pamięci, gdzie 
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jeszcze obecnie znajdują się pozostałości dawnej granicy. Następnie, by zobaczyć jak obecnie 
rozwija się infrastruktura na terenach byłego NRD, udaliśmy się do leżacego w Turyngii 
miasta Suhl. Warto w tym miejscu wspomnieć, że od wielu lat jest to miasto partnerskie 
Leszna i co ciekawe współpraca na różnych płaszczyznach rozwija się do obecnych czasów. 
By sięgnąć pamięcią do czasów powstania „Solidarności” i okresu stanu wojennego, 
organizatorzy zaproponowali nam projekcję oraz dyskusję na temat filmu „Lernt Polnisch” 
(„Uczcie się polskiego”) Rosali Romaniec i Magdaleny Gwóźdź. 
Na zakończenie seminarium staraliśmy się odpowiedzieć na kluczowe pytanie „Quo vadis 
Europo?” Seminarium po raz kolejny było przez organizatorów znakomicie przygotowane i w 
tym miejscu należą się się słowa uznania dla przedstawicieli obydwu instytucji, Stephanie 
Böhm i Grażyny Wiercimok. Wypracowane przez nas w trakcie warsztatów wnioski i 
spostrzeżenia zostaną opublikowane w niedalekiej przyszłości na stronie internetowej 
Frankenwarte Akademie. Mimo okresu wakacyjnego, naprawdę warto brać udział w tego typu 
przedsięwzięciach. Uzyskana przeze mnie wiedza i doświadczenie na pewno zostanie 
wykorzystana w procesie dydaktycznym z naszą licealną młodzieżą. 

Działania na rzecz równości i tolerancji 

13.08.2015 
Ewelina Waląg  
W dniach 3-4 lipca 2015 roku w Warszawie odbyło się kolejne, już trzecie spotkanie 
organizacji pozarządowych współpracujących w projekcie "Razem Przeciw Nienawiści". W 
spotkaniu udział wzięły osoby związane z organizacjami: Projekt Polska (która gościła nas w 
pięknym miejscu na Osiedle Jazdów), Cukunft Jewish Association, Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek, Stowarzyszenia Homo Faber, 
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Fundacji Trans Fuzja, Stowarzyszanie 9/12, 
Fundacji Klamra oraz Lambdy Warszawa. W niedzielę 5 lipca w ramach inicjatywy "Bank 
Inicjatyw Antydyskryminacyjnych", części sieciujacego projektu "Razem Przeciw 
Nienawiści", uczestniczyłam w wymianie dotyczącej korzystania z Facebooka, którą 
poprowadziła Joanna Grabarczyk z Projekt Polska/Hejtsop. 
W wymianie udział wzięły osoby z organizacji takich jak: Homo Faber, Fundacja Klamra, 
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Żydowskie Cukunft, Centrum Wspierania 
Imigrantów i Imigrantek oraz Lambda Warszawa. 
Na początku lipca miałam okazję uczestniczenia w zorganizowanym wyjściu do Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Krakowie przeznaczonym dla 30 edukatorek z całej Polski. Celem 
spotkania było zwiedzenie wystawy "Gender w sztuce", prezentującej 40 prac 
międzynarodowych artystów i artystek. Tym samym mogłam poznać ciekawy merytorycznie 
program, który w odważny sposób porusza ważne artystycznie i społecznie kwestie. 
Szczegóły na stronie: Szkoła Tolerancji 


