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Bal Gimnazjalny 
14.06.2019 
Tomasz Woźniczka 
 
W czwartek, 13 czerwca 2019 roku, po raz drugi w historii szkoły, uczniowie klasy trzeciej 
Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze uczestniczyli w Balu Gimnazjalnym. 
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek. Zgodnie 
z tradycją towarzyszącą tego typu szkolnym zabawom, gimnazjaliści zatańczyli poloneza, co 
dostarczyło wielu emocji zgromadzonym gościom, zwłaszcza rodzicom, nie kryjącym w tej 
podniosłej chwili łez wzruszenia. Młodzież podziękowała wszystkich pracowników szkoły za 
trzyletni trud wychowania, przekazywania wiedzy i rozbudzania zainteresowań, talentów i 
pasji. Wyrażając swoją wdzięczność i szacunek młodzież wręczyła bukiety kwiatów na ręce 
pani Dyrektor i wychowawczyni, pani Doroty Giezek. Dużym zaskoczeniem dla wszystkich 
gości był wykonany z niezwykłą gracją przez gimnazjalistów walc. Dodatkową, tym razem 
słodką atrakcją towarzyszącą wszystkim uczestnikom zabawy w restauracji „Parkowa Bis”był 
pyszny tort. Bohaterowie tego wieczoru, Gimnazjaliści, po trzech latach wytężonej nauki, 
rozpoczęli pierwszy w swym życiu bal, bo jak pisał Jan Kochanowski: „Miło szaleć, kiedy czas 
po temu”. Młodzież pięknie się bawiła na parkiecie prezentując duża pomysłowość w 
poszczególnych układach choreograficznych. O profesjonalną oprawę muzyczną, efektowne 
oświetlenie i pamiątkowe zdjęcia zadbał rewelacyjny zespół „Renomadance” pan Zbigniew 
Skibiński. W trakcie zabawy odbyła się też pamiątkowa sesja fotograficzna. 
Dzięki zaangażowaniu wielu osób Bal Gimnazjalny 2019 był naprawdę perfekcyjnie 
przygotowany Uczniowie klasy trzeciej składają serdeczne podziękowania dyrektorowi szkoły 
Pani Magdalenie Mielczarek oraz rodzicom za podjęcie wszelkich działań w celu 
przygotowania i zorganizowania balu, a wychowawcom i wszystkim nauczycielom za wspólną 
zabawę. 
 

Panel humanistyczno – językowy 
13.06.2019 
Tomasz Woźniczka 
 
12 czerwca w ramach „Drzwi otwartych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się 
panel historyczno-językowy. Spotkanie z absolwentami szkół podstawowych powiatu 
górowskiego rozpoczęło się w auli szkoły. Uroczystego powitania zainteresowanych  
tematyką uczniów dokonała dyrektor ZSO pani Magdalena Mielczarek. Następnie pani 
Ewelina Waląg – nauczycielka języka polskiego i etyki, przedstawiła program dzisiejszego 
panelu. 
Na początku uczniowie i ich opiekunowie mieli możliwośc obejrzeć przedpremierowy pokaz 
spektaklu Teatru Adamus pt.„www.odnaleźćsamegosiebie.com” w reżyserii pana Macieja 
Kostyka – nauczyciela języka polskiego. W kolejnej części młodzież została podzielona na 3 
grupy i udała się do sal w ktorych odbywały się 45- minutowe warsztaty tematyczne. 
Warsztat filmowy dla uczniów i uczennic pn. „Fotografika w historii mówionej z 
wykorzystaniem aplikacji” miał miejsce w Pracowni Filmoteki Szkolnej przeprowadziła pani 
Katarzyna Czubińska, Liderka Filmoteki Szkolnej. 
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Warsztat językowy pn. „Exchange Exchangable” przeprowadziły panie Edyta Bretsznajder, 
Agata Figiel, Alicja Sajdak – nauczycielki języka angielskiego oraz Izabela Kucharska - 
nauczycielka języka niemieckiego. 
Warsztat historyczny pn. „Haniebni władcy i przywódcy, czyli grzechy polityków”, 
poprowadzili panowie Mirosław Wesołowski i Tomasz Woźniczka, nauczyciele historii. 
Różnorodne formy zajęć oraz techniki ich prowadzenia spowodowały dużą aktywność u 
tegorocznych absolwentów szkół podstawowych. Wielu z nich mogła też wykazać się swoją 
wiedzą i predyspozycjami oraz rozwinąć twórcze horyzonty. 
 

IX Młodzieżowe Manewry Wojskowo-Ratowniczo-Gaśnicze 
13.06.2019 
Tomasz Woźniczka 
 
11 czerwca przy hali sportowej „Arkadia” w Górze odbyły się IX  Młodzieżowe Manewry 
Wojskowo-Ratowniczo-Gaśnicze. Organizatorem zawodów dla drużyn OHP i młodzieży szkół 
podstawowych, średnich był Ochotniczy Hufiec Pracy w Górze oraz POSiR. 
Zawodnicy rywalizujących ze sobą drużyn wystąpili w kilku konkurencjach, m.in. strzelanie z 
broni krótkiej, rzut granatem, bieg z przeszkodami, czołganie, budowa stanowiska 
strzeleckiego, toczenie piłki strumieniem wody i inne. 
W zawodach wystąpiły dwie 4-osobowe drużyny reprezentujące Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Górze uzyskując bardzo dobre wyniki. Gimnazjum Dwujęzyczne 
występujące w skłądzie: Biernacka Oliwia, Kruszka Mikołaj, Koszowski Piotr i Maciej Osmolski 
zajęła 4 miejsce. Natomiast zespół LO w skład, którego weszli: Iwasików Wiktor, Skiba Jakub, 
Trzpil Kacper i Zielony Bartosz ukończył rywalizację na 2 miejscu. 
Obydwu ekipom gratulujemy zajętych lokat, a poszczególnym zawodnikom ogromnego 
zaangażowania i sprawności fizycznej. Opiekunem gimnazjalistów i licealistów był pan 
Mariusz Dziewic. 
 

Podsumowanie udziału uczniów w konkursach matematycznych i 

informatycznych 
13.06.2019 
Grzegorz Goździewicz 
 
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Górze z powodzeniem uczestniczyli w wielu prestiżowych konkursach matematycznych 
organizowanych na terenie całego kraju. Lista osiągnięć licealistów jest naprawdę 
imponująca, poniżej prezentujemy najważniejsze z nich. 
- Ogólnopolski Konkurs Matematyczny KOMA-XIV edycja. 
W XIV edycji ogólnopolskiego konkursu matematycznego KOMA organizowanego przez 
Uniwersytet Wrocławski w eliminacjach uczestniczyło 20 uczniów naszej szkoły. Łukasz 
Goliszewski, Patryk Jurkiewicz, Julia Kajetańczyk, Justyna Mochol, Jakub Skiba zostali 
finalistami konkursu uczestnicząc w finale we Wrocławiu. 
- Dolnośląskie Mecze Matematyczne –Edycja XVIII 
Mecze organizuje od 2001 roku Fundacja Matematyków Wrocławskich oraz Instytut 
Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Reprezentacja szkoły rozegrała mecz z LO nr 1 
w Głogowie, 
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- XIII Edycja Konkursu Bóbr- międzynarodowego konkursu  z zakresu informatyki 
oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 
W tym konkursie uczestniczyło 18 uczniów z LO w Górze. 
- Konkurs Matematyczny MATGURA 2019 
W kategorii dla uczniów klas II liceum ogólnokształcącego oraz klas II i III technikum uczących 
się matematyki na poziomie rozszerzonym I miejsce zajął Łukasz Goliczewski. 
- XIX Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny 
W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programów użytkowych I miejsce 
zajął Alex Kalinowski natomiast  w kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
języków programowania I miejce zajął Łukasz Goliczewski. 
- Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa Polski w Programowaniu Pix2019 
Konkurs PIX 2019 – Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w Programowaniu – organizowany 
po raz pierwszy w maju 2019 przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest 
multimedialnym konkursem dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Zostanie on w pełni 
przeprowadzony za pośrednictwem aplikacji www.pixblocks.com. Celem konkursu jest 
zachęcenie uczniów do nauki programowania oraz popularyzacja jej w szkołach. W 
eliminacjach konkursu  18 uczniów, z czego finału awansowało 6 uczniów w kategorii Expert 
– programowanie w tekstowym języku Python.Tytuły laureatów uzyskali Patryk Jurkiewicz, 
Patryk Trojak, Łukasz Goliczewski, Justyna Mochol, Stanisław Mielczarek, Alex 
Kalinowski. Szkoła została wyróżniona tytułem Szkoły Mistrzów Programowania. 
 

Panel informatyczno - matematyczny 
12.06.2019 
Dorota Giezek, Radomir Miłaszewicz 
 
Dnia 11 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się Panel 
Informatyczno - matematyczny w ramach „Drzwi otwartych” dla uczniów szkół 
gimnazjalnych oraz uczniów klas ósmych z całego powiatu. Pierwsza część uroczystości 
odbyła się w auli, gdzie przybyłych gości powitała Pani Dyrektor – Magdalena Mielczarek 
przedstawiając  ofertę edukacyjną szkoły. Niespodzianką dla uczniów była prezentacja 
zawierająca zdjęcia i filmiki z lekcji oraz krótkie wypowiedzi absolwentów Liceum 
Ogólnokształcącego. 
Kolejną część panelu  stanowiły zajęcia warsztatowe z informatyki, matematyki oraz fizyki w 
grupach. 
Część matematyczna panelu była zatytułowana „Wieże Hanoi” i odbyła się w pracowni 
informatycznej. W pierwszej  części uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób odbywa się 
nauka matematyki w naszym Liceum, a następnie dowiedzieli się o zasadach oraz historii 
powstania gry Wieże Hanoi . Na koniec każdy z uczniów mógł wypróbować „swoich sił” 
grając na komputerze. 
Podczas pokazów z fizyki uczniowie mieli możliwość obserwować doświadczenia 
przygotowane przez uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze: Julię Osieczko, Elizę 
Czajewską oraz Adriana Kopanieckiego pod nadzorem pani mgr inż. Doroty Giezek. 
Doświadczenia dotyczyły zagadnień z elektrostatyki z kurantami, kinematyki: wahadło 
Newtona, działko Gaussa, doświadczenia z kulą plazmową, prądem zmiennym oraz 
gigantycznymi bańkami mydlanymi, które wywołały u uczestników ogromną radość i chęć 
eksperymentowania. Uczniowie mieli też możliwość budować układy elektryczne z 
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zestawami SONDa, które składają się z matrycy do budowania obwodów, modułów  
zasilających prądu zmiennego oraz prądu stałego, żarówek o różnych mocach, rezystorów i 
tranzystorów. W zestawach znajdują się również diody LED, diody prostownicze, zworki, 
wyłączniki itp. Uczniowie budowali różne obwody elektryczne, zgodnie z instrukcją ale mieli 
również możliwość zaprojektowania i zmontowania na matrycy własnych układów. 
Połączenie nauki z zabawą zintegrowało uczniów z różnych szkół, pozwoliło zgłębić tajniki 
otaczającego nas świata, poznać piękno i mądrość przyrody, której jesteśmy częścią. 
Młodzież gimnazjalna miała również okazję do  zwiedzania szkoły, rozmów z rówieśnikami, a 
także skosztowania przepysznych gofrów oraz koktajli przygotowanych przez naszych 
uczniów pod opieką pani Anety Zmudy. 
 

Finał Konkursu „Trzymaj Formę!” 
12.06.2019 
Aneta Zmuda 
 
W dniu 7 czerwca w Warszawie odbył się III ostatni etap konkursu wiedzy o zdrowym stylu 
życia Trzymaj Formę! Jest to dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego 
Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Po raz kolejny w konkursie uczestniczyli 
uczniowie III klasy Gimnazjum Dwujęzycznego. Najlepszy wynik uzyskał Adrian Kopaniecki, 
który zakwalifikował się do finału i otrzymał wyróżnienie oraz tytuł finalisty konkursu. 
Postępowanie konkursowe odbyło się w siedzibie Polskiego Centrum Olimpijskiego w 
Warszawie, a przystąpiło do niego tylko 18 uczniów, wyłonionych po II etapach spośród 14,5 
tys. uczniów z 1269 szkół z całego kraju.  
W trakcie finału organizatorzy przygotowali dodatkową atrakcję dla wszystkich uczestników, 
a była to możliwość udziału w warsztatach kulinarnych powadzonych przez szefa restauracji 
„Moonsfera” Jarosława Uścińskiego, mieszczącej się w Centrum Olimpijskim w Warszawie. 
Ponadto uczniowie i ich opiekunowie zwiedzili warszawską starówkę. Opiekunem 
górowskiego gimnazjalisty była szkolna pedagog pani Aneta Zmuda. Jest to już trzeci udział 
naszych uczniów w tym konkursie i podobnie jak pozostałe zakończone sukcesem. 
 

Pożegnanie ks. Wiktora 
11.06.2019 
Tomasz Woźniczka 
 
10 czerwca br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyła się skromna uroczystość 
pożegnania ks Wiktora Trojnara. 
Po dwóch latach posługi kapłańskiej w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ks 
Wiktor opuszcza Górę. Była to pierwsza parafia w działalności duszpasterskiej młodego 
księdza, który święcenia kapłańskie otrzymal w 2017 roku. Kolejnym etapem w życiu ks 
Wiktora będą studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
W latach 2017-19 ks Trojnar nauczał młodzież gimnazjalna i licealną religii w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Górze. 
W imieniu wszystkich pracowników szkoły uroczystego pożegnania skierowała do kapłana 
dyrektor placówki pani Magdalena Mielczarek, jednocześnie wręczyła mu wiązankę kwiatów 
i drobny upominek. W swoich ostatnich słowach ks Wiktor podziękował wszystkim zebranym 
na uroczystości osobom za ogromne wsparcie w okresie pracy w szkole. 
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Podsumowanie Konkursów 
10.06.2019 
Tomasz Woźniczka 
 
6 czerwca 2019 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Górze odbyła się uroczystość 
podsumowania i wręczenia nagród w konkursach organizowanych przez PCDNiPPP w Górze. 
W tym roku w etapie szkolnym we wszystkich konkursach wzięło udział ponad 2600 uczniów, 
a z finałach na szczeblu powiatowym uczestniczyło około 1700 uczniów. Indywidualnie tytuł 
laureata lub wyróżnienie uzyskało 207 uczniów i 3 nauczycieli. W uroczystości wzięło udział 
171 laureatów z 20 konkursów, którym wręczono nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. 
Łącznie wręczono nagrody w 20 konkursach. 
Wśród laureatów było wielu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze (licealiści i 
gimnazjaliści). 
Nagrody otrzymali: 
Igor Wawrzyniak za zajęcie I miejsca w I Powiatowym Konkursie „Check yourself - Sprawdź 
siebie” dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas gimnazjalnych; 
Hanna Jankowska – za wyróżnienie w powiatowych eliminacjach XXIV Dolnośląskiego 
Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” w kategorii „starsi”; 
Kacper Hryń – za wyróżnienie w powiatowych eliminacjach XXIV Dolnośląskiego Konkursu 
Recytatorskiego „Pegazik” w kategorii „starsi”; 
Kinga Dębowicz za zajęcie III miejsca i uzyskanie tytułu laureata w powiatowych eliminacjach 
XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” w kategorii „starsi”; 
Eliza Twardowska za zdobycie wyróżnienia i uzyskanie tytułu laureata w XVI Powiatowym 
Konkursie Plastycznym „Patriotyzm - jak go widzę?” dla uczniów klas VII-VIII, klas 
gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018/2019; 
Gabriela Brzoza za zajęcie II miejsca i uzyskanie tytułu laureata w XVI Powiatowym Konkursie 
Plastycznym „Patriotyzm - jak go widzę?” dla uczniów klas VII-VIII, klas gimnazjalnych i szkół 
ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018/2019; 
Hanna Jankowska za zajęcie II miejsca i uzyskanie tytułu laureata w XVI Powiatowym 
Konkursie Plastycznym „Patriotyzm - jak go widzę?” dla uczniów klas VII-VIII, klas 
gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018/2019; 
Julia Osieczko za zajęcie III miejsca i uzyskanie tytułu laureata w XVI Powiatowym Konkursie 
Plastycznym „Patriotyzm - jak go widzę?” dla uczniów klas VII-VIII, klas gimnazjalnych i szkół 
ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018/2019; 
Karina Dąbkowska za zajęcie III miejsca i uzyskanie tytułu laureata w XVI Powiatowym 
Konkursie Plastycznym „Patriotyzm - jak go widzę?” dla uczniów klas VII-VIII, klas 
gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018/2019; 
Kinga Dębowicz za zajęcie I miejsca i uzyskanie tytułu laureata w XVI Powiatowym Konkursie 
Plastycznym „Patriotyzm - jak go widzę?” dla uczniów klas VII-VIII, klas gimnazjalnych i szkół 
ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018/2019; 
Oliwia Biernacka za zdobycie wyróżnienia i uzyskanie tytułu laureata w XVI Powiatowym 
Konkursie Plastycznym „Patriotyzm - jak go widzę?” dla uczniów klas VII-VIII, klas 
gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018/2019 
Malwina Paszkowska za zajęcie III miejsca i uzyskaniu tytułu laureata w XVIII Powiatowym 
Konkursie Matematycznym dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych; 
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Laura Maniara za zajęcie II miejsca i uzyskaniu tytułu laureata w XVIII Powiatowym Konkursie 
Przyrodniczym dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
Patryk Czopek za zajęcie III miejsca i uzyskaniu tytułu laureata w XVIII Powiatowym Konkursie 
Przyrodniczym dla uczniów szkół ponadpodstawowych; 
Eliza Czajewska za wyróżnienie w XIV Powiatowym Konkursie Bibliotecznym „Książka – 
Biblioteka – Informacja – Internet”. 
Fot. PCDNiPPP w Górze 
 

Nowe przedstawienie Teatru Adamus 
10.06.2019 
Maciej Kostyk 
 
www.odnaleźsamegosiebie.com 
Trwają ostatnie próby do nowego spektaklu teatru „Adamus”. Pokazy przedpremierowe 
odbędą się 12 czerwca o godz. 9.00 w ramach panelu humanistycznego oraz 19 czerwca 
podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Wszystkich miłośników Melpomeny 
zapraszamy we wrześniu na oficjalną premierę - połączoną z obchodami 20 - lecia 
działalności artystycznej zespołu. 
W nowym spektaklu teatru „Adamus” wykonawcy skupiają się na ukazaniu życia człowieka 
we współczesnym świecie, zdominowanym przez kulturę masową.  Inspiracją do powstania 
sztuki stał się utwór Tadeusza Różewicza pt. „Odnaleźć samego siebie ”, w którym poeta 
sugeruje, aby młodzież nie zatracała swojego prawdziwego wnętrza. 
Reżyser widowiska wraz z aktorami stara się zachęcić do refleksji nad własnym życiem, 
wprowadzenia pozytywnych zmian pomimo tego, że nie zawsze droga do odzyskania własnej 
tożsamości może być łatwa. 
Młodzi ludzie nie powinni bać się ciszy lub samotności, ponieważ może być to cenna chwila 
do głębszej analizy własnego życia… 
 

Jak nie czytam, jak czytam 
08.06.2019 
Beata Działo 
 
7 czerwca 2019 r.  uczniowie i  nauczyciele  naszej szkoły wzięli  udział w akcji czytania 
książek pt. „Jak nie czytam, jak czytam!”.  Pomysłodawcą i organizatorem tego 
przedsięwzięcia jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, natomiast organizatorami 
są  biblioteki szkolne i publiczne. 
Celem tej inicjatywy jest przede wszystkim promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  
Na początku wszyscy spotkali się w auli i na scenie czytali książki, ćwicząc prawidłową dykcję i 
zasady pięknego i wyraźnego czytania. Następnie część młodzieży przeniosła się do parku za 
szkołą i tam kontynuowała czytanie. Każdy przeczytał kilka zdań ze swojej książki, zdania 
połączyły się w jedną zabawną historię. Po spotkaniu wiele osób przyszło do biblioteki 
wypożyczyć książki na wakacje – w dalszym ciągu można to jeszcze zrobić . 
Zapraszamy 
 

Zapraszamy na cykl paneli edukacyjnych 
07.06.2019 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze w ramach „Drzwi otwartych” serdecznie zaprasza 
młodzież na cykl paneli edukacyjnych. 
11 czerwca - Panel Informatyczno-Matematyczny. 
Program: 
8. 50 - 9. 00 - powitanie gości w auli przez Dyrektora Szkoły Panią Magdalenę Mielczarek 
9. 00 - 9.35 - prezentacja pt. „Kulisy profilu informatyczno – matematycznego” - uczeń klasy  
9. 45 - 10. 30 - wykład i warsztaty pt. „Wieże Hanoi” – mgr Franciszek Pobiarżyn, mgr 
Radomir  Miłaszewicz 
10. 50 - 11. 35 - warsztaty pt. „Komputyka i Robotyka” – mgr Grzegorz Goździewicz  
11. 45 - 12. 30 - warsztaty pt. „Fizyka może być ciekawa” – mgr Dorota Giezek 
12 czerwca - Panel Humanistyczno-Językowy. 
Program: 
09:00-09:15 – przywitanie i przedstawienie programu, aula prowadzenie: Magdalena 
Mielczarek – Dyrektor szkoły, Ewelina Waląg – nauczycielka języka polskiego i etyki 
09:15-10:30 – spektakl Teatru Adamus pn. 
 www.odnaleźćsamegosiebie.com, aula prowadzenie: Maciej Kostyk – nauczyciel języka 
polskiego 
10:30-10:50 - podział na grupy, przejście do sal warsztatowych, przerwa 
10:50-13:20 - 45-minutowe warsztaty tematyczne dla każdej z grup (przerwy uwzględniają 
przejście do kolejnych sal): 
warsztat filmowy dla uczniów, uczennic pn. „Fotografika w historii mówionej z 
wykorzystaniem aplikacji”, Pracownia Filmoteki Szkolnej prowadzenie: Katarzyna Czubińska, 
Liderka Filmoteki Szkolnej 
warsztat językowy pn. „Exchange Exchangable”, sala 113, prowadzenie: Edyta Bretsznajder, 
Agata Figiel, Alicja Sajdak – nauczycielki języka angielskiego 
warsztat historyczny pn. „Haniebni władcy i przywódcy, czyli grzechy polityków”, sala 
109, prowadzenie: Mirosław Wesołowski, Tomasz Woźniczka, nauczyciele historii 
13:20 – zakończenie 
Spotkania filmowe realizowane w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z 
Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej. 
 

UE& JA 
06.06.2019 
 
Jeżeli jesteście obywatelami jednego z krajów UE , jesteście również obywatelami UE. Ale co 
to oznacza w praktyce? Co takiego zrobiła dla nas Unia Europejska? 
Takie pytania do młodzieży klas  pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza w 
Górze kierował  Pan Paweł Brusiło- specjalista d/s Mediów przy Dyrekcji Generalnej ds. 
Komunikacji Komisji Europejskiej. Pan Paweł przyjechał z Wrocławia na zaproszenie Pani 
Dyrektor Magdaleny Mielczarek dnia 05.06.2019 r. 
Młodzież dowiedziała się, czym jest Unia Europejska, jak funkcjonuje, jak wpływa na nasze 
codzienne życie, jakie programy realizuje. Ponadto poruszył kwestie jak wiele Unii 
Europejskiej zawdzięczamy  a przede wszystkim pokój jaki panuje w Europie , co jest 
ogromnym osiągnięciem. Ponadto przekazał wiedzę ,że Unię Europejską budowano 
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stopniowo, w miarę upływu czasu co jakiś czas wprowadzano nowe reformy, aby wkrótce 
Nasze- Wasze pokolenie mogło decydować o tym w jakim kierunku powinna zmierzać Unia. 
Dlatego ważne jest, aby młodzi ludzie 16-18 latkowie mieli własną opinię na temat Unii 
Europejskiej. Pan Paweł przywiózł ze sobą z Biura Rady szereg publikacji , broszur, komiksów 
, ulotek i materiałów  związanych z tematyką Unii Europejskiej, zachęcał gorąco młodzież do 
podejmowania wyzwań a mianowicie brać udział w licznych projektach , które promuje Unia 
m.in. Erasmus+, , wyjazdach,  szkoleniach i podejmowanie  pracy  w dowolnym kraju UE. 
Program Erasmus + to program unijny , który umożliwia młodzieży wyjazd za granicę na 
studia , staż lub do pracy. W jego ramach studenci mogą uzyskać pomoc finansową  i 
organizacyjną w trakcie studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej. Przedstawił założenia 
działań solidarnościowych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, który pozwala 
młodym ludziom zaangażować się w działalność społeczną i okazać solidarność ze swoją 
społecznością. 
Prelekcje przedstawione przez Pana Pawła Brusiło były bardzo cennym doświadczeniem dla 
młodzieży, doskonałą okazją do zdobycia wiedzy na temat Unii Europejskiej. Prelekcje 
przeprowadzone  zostały na bardzo wysokim poziomie. 
 

Powiatowe Finały w Siatkówce Plażowej 
03.06.2019 
Wojciech Janicki 
 
W środę 29 maja oraz w piątek 31 maja 2019 roku, odbyły się na boisku szkolnym Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Górze powiatowe finały w siatkówce plażowej dziewcząt i 
chłopców. Liceum Ogólnokształcące w zawodach reprezentowały uczennice: Karolina 
Baranowska, Anna Żmiejewska, Anita Sławińska, Julia Bursztyńska, Martyna Bieganowska, 
Oliwia Kilarska, Izabela Chmiel i Julia Kajetańczyk. Chłopcy wystąpili w składzie -  Jakub Skiba, 
Kacper Trzpil, Jan Humeniuk, Jakub Majewski, Błażej Kordiak i Jakub Jarząb. W turniejach 
brało udział sześć drużyn dwu lub trzyosobowych, po trzy z Zespołu Szkół i naszego Liceum. 
Najlepiej w naszych barwach zaprezentowały się duety: wśród dziewcząt - Karolina 
Baranowska,  Anna Żmiejewska, natomiast wśród chłopców -  Jakub Skiba, Kacper Trzpil, 
które zajęły drugie miejsca. 
Pozostałe nasze ekipy również prezentowały wysoki poziom, rozgrywając każda po trzy 
męczące, długie mecze. Zawodnicy popisywali się świetnymi akcjami i niesamowitym 
poświęceniem na mokrym piasku. 
Do zwycięstwa zabrakło niewiele, w finałach po bardzo zaciętych meczach nasze najlepsze 
pary przegrały minimalnie z uczniami Zespołu Szkół. 
Dziesięciu na czternastu  naszych zawodników to uczniowie klasy pierwszej, a dla dwunastu 
był to debiut w tej dyscyplinie sportowej, dlatego jest to bardzo dobry prognostyk na 
przyszły rok. 
Opiekunami naszych drużyn byli nauczyciele w-f, panowie Wojciech Janicki i Mariusz Dziewic. 
 

Badanie diagnozujące z matematyki 
31.05.2019 
Franciszek Pobiarżyn 
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W dniu 29 maja w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyło się badanie 
diagnozujące z matematyki na poziomie podstawowym. Badaniem zostali objęci wszyscy 
uczniowie klas drugich obecni tego dnia w szkole. Zadania przygotowało Powiatowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Górze w osobach pani Barbary Gozdeckiej i pana Bernarda 
Bazylewicza. Diagnoza została przygotowana na wzór matury na poziomie podstawowym i 
składała się z 10 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych. Na rozwiązanie tych zadań 
uczniowie mieli 90 minut. 
Wyniki tego badania będą przeanalizowane przez nauczycieli matematyki i zaprezentowane 
na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz przesłane do PCDN-u celem dalszej 
analizy. 

 

Adrian w finale! 
24.05.2019 
Aneta Zmuda 
 
Wielki sukces odniósł Adrian Kopaniecki, uczeń kl. III Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze, w 
Konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę”. Młodemu górowianinowi udało się 
pomyślnie przejść dwie poprzednie rundy uzyskując bardzo dobre wyniki, dzięki czemu 
znalazł się w ścisłym gronie 18  finalistów VIII edycji konkursu. 
Ogólne w całym kraju w konkursie startowało 10316 uczniów z 1269 szkół, do II etapu weszło 
zaledwie 343 uczniów. Awans do finału, który odbędzie się 7 czerwca w Warszawie, jest więc 
ogromnym osiągnięciem naszego gimnazjalisty. Opiekunem Adriana jest  pedagog szkolny 
pani Aneta Zmuda. 
Gimnazjum Dwujęzyczne ma duże sukcesy w tym konkursie w ubiegłych latach, do finału w 
2017 roku zakwalifikował się Patryk Czopek, a laureatem głównej nagrody w ubiegłym roku 
został Alex Kalinowski. 
 

„Trzymaj Formę!” - II etap 
20.05.2019 
Aneta Zmuda 
 
Miło jest nam poinformować, że 17 maja 2019 r. odbył się II etap ogólnopolskiego konkursu 
o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”. 
Decyzją Komisji Konkursowej, do II etapu - powiatowego zakwalifikowanych zostało 324 
uczniów w Polsce. Jednym z nich był Adrian Kopaniecki, uczeń III klasy Gimnazjum 
Dwujęzycznego w Górze. Był on zarazem jedynym uczniem z Powiatu Górowskiego, 
zakwalifikowanym do tego etapu konkursu. Opiekunem ucznia jest pedagog szkolny pani 
Aneta Zmuda. 
Konkurs został przeprowadzony on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu 
Konkursowego w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Górze. 
Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to dodatkowa inicjatywa realizowana 
w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę” - inicjatywy 
promującej zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o największym w Unii Europejskiej 
zasięgu. 
W roku szkolnym 2018/2019 realizowana jest już kolejna edycja Konkursu wiedzy o zdrowym 
stylu życia Trzymaj Formę!. Adresatami Konkursu są szkoły podstawowe (klasy VII i VIII) i 
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gimnazjalne (klasy  III) zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich 
województw w Polsce. 
Adrian Kopaniecki, za osiągnięcie tak wysokiego wyniku, otrzymał gratulacje i upominek od 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora PSSE mgr inż. Jarosława 
Szypiłło. Jednocześnie złożył też podziękowania za zaangażowanie i twórczą pracę z uczniami 
dyrektorowi szkoły pani Magdalenie Mielczarek i opiekunowi ucznia pani Anecie Zmuda. 
Trzymam kciuki za Adriana  żeby i w tym roku udało się naszemu uczniowi osiągnąć wysokie 
miejsca i znaleźć się wśród finalistów konkursu. 
 

Powiatowy turniej piłki nożnej 
16.05.2019 
Mariusz Dziewic 
 
13 maja 2019 r. na stadionie OKF odbył się turniej powiatowy piłki nożnej w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, gdzie do rywalizacji o miano najlepszych stanęły szkoły ZS w Sicinach, SP 
3 w Górze, ZSP w Glince oraz Gimnazjum Dwujęzyczne w Górze. Chłopcy grający w składzie: 
Zieliński Bartosz, Szelążek Kamil, Osmolski Maciej, Kruszka Mikołaj, Kopaniecki Adrian, Hryń 
Kacper, Hrebenyk Maciej, Koszowski Piotr, Morawski Marian, Nojman Patryk i Wawrzyniak 
Igor zajęli w turnieju trzecie miejsce. 

 
Wyróżnienie dla Kingi Dębowicz w finale  XXIV Dolnośląskiego Konkursu 

Recytatorskiego „Pegazik” 
06.05.2019 
Maciej Kostyk 
 
Podczas finałowych zmagań uczestników XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego 
„Pegazik”, które odbyły się 30 kwietnia 2019 r.  w Kłodzkim Ośrodku Kultury, Komisja 
Konkursowa po wysłuchaniu ponad trzydziestu mistrzów „żywego słowa” postanowiła 
przyznać wyróżnienie Kindze 
Dębowicz z Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze.   
W scenicznej prezentacji uczennicy, reprezentującej powiat górowski - Jury doceniło wartość 
artystyczną prezentowanych utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych, 
interpretację, kulturę żywego słowa i ogólny wyraz artystyczny. 
Opiekunem artystycznym Kingi jest nauczyciel języka polskiego - Maciej Kostyk. 

 
Zakończenie roku szkolnego klasy III 
26.04.2019 
 
26 kwietnia 2019 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość pożegnania absolwentów klasy 
maturalnej. 
Na początku Pan Wicedyrektor Mariusz Dziewic powitał zaproszonych gości, a w 
szczególności: Starostę Górowskiego Pana Kazimierza Boguckiego oraz Radnych Rady 
Powiatu - Ryszarda Pietrowiaka i Grzegorza Aleksandra Trojanka, wychowawczynie klasy 
maturalnej Panią Jadwigę Sokołowską i Panią Alicję Sajdak, przedstawicieli społeczności 
szkolnej oraz Absolwentów. Odczytał też list od Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz 
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skierowany do Maturzystów. Zakończenie Roku Szkolnego to czas na wręczenie świadectw 
ukończenia szkoły oraz czas na podsumowania. 
Pięcioro uczniów klasy 3 otrzymało świadectwa z wyróżnieniem: Anna Łukaniuk, 
Magdalena Nowakowska, Izabela Belka, Tomasz Cuże i Malwina Marcinkowska. 
Weronika Bordulak otrzymała nagrodę za 100 % frekwencję. 
Pracę i naukę uczniów klasy maturalnej docenił Starosta Górowski przyznając Nagrody 
Starosty Annie Łukaniuk, Magdalenie Nowakowskiej i Izabeli Belce. 
Wręczono tez Nagrodę Dyrektora Szkoły za ukończenie liceum z wyróżnieniem: Tomaszowi 
Cuże i Malwinie Marcinkowskiej. 
Podziękowano też za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym podczas 
uroczystości szkolnych, gminnych i powiatowych Annie Łukaniuk i Magdalenie 
Nowakowskiej. 
Nagrodę otrzymała Anita Kowalczyk za trzyletnie wspieranie różnorodnych przedsięwzięć 
artystycznych, które przyczyniły się do promowania naszej szkoły. 
Nagrodzono też uczennice Aleksandrę Słowińską i Ilonę Knułę za zaangażowanie w 
działalność koła dziennikarskiego oraz Weronikę Bordulak za szczytne działania w 
wolontariacie szkolnym. 
Michałowi Tańskiemu podziękowano za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie, w oprawę 
wszystkich uroczystości szkolnych, gminnych i powiatowych. 
Annę Łukaniuk i Aleksandrę Żmiejewską wyróżniono za liczne osiągnięcia w konkursach, 
projektach edukacyjnych i reprezentowanie szkoły w przedsięwzięciach historyczno- 
społecznych. Podziękowano też Staroście Górowskiemu  Panu Kazimierzowi Boguckiemu za 
pomoc w realizacji przedsięwzięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, za 
wsparcie finansowe naszej szkoły oraz nieocenioną pomoc i życzliwość. 
Na koniec Pan Wicedyrektor skierował ciepłe słowa do Maturzystów: 
„Życzę, aby każde napisane słowo, każdy poprawnie odtworzony wzór, każda właściwie 
zaznaczona odpowiedź przybliżyła Was do otrzymania świadectwa maturalnego i poczucia 
satysfakcji, że wysiłek się opłacił. 
Wierzę, że otrzymaliście solidne podstawy wiedzy i umiejętności, które pomogą zrealizować 
plany i marzenia. Kibicujemy wam z całego serca. Powodzenia!” 
Po części oficjalnej młodzież zaproszono na słodki poczęstunek i spotkanie z 
wychowawczyniami. 
 

Wielkanocna zbiórka żywności 
05.04.2019 
Irena Dziamarska 
 
W dniu 5 kwietnia 2019 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w zbiórce żywności, 
zorganizowanej przez stowarzyszenie "Samarytanin"-Bank Żywności w Górze. W akcji wzięło 
udział 13 wolontariuszy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, którzy już od godzin 
porannych działali w sklepach na terenie Góry. W skład tej grupy weszli następujący 
uczniowie: Błażej Kordiak, Julia Zaremba, Michał Proszko, Julia Rydzik, Adrian Kopaniecki, 
Igor Wawrzyniak, Maciej Hrebenyk, Zuzanna Jadach, Marta Wrona, Iza Chmiel, Patryk 
Nojman, Bartosz Zieliński i Maciej Osmolski. Opiekunki całej akcji były, pani Irena 
Dziamarska, nauczyciel biologii i opiekun szkolnego wolontariatu i pani Aneta Zmuda, 
pedagog szkolny. 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Irena-Dziamarska
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Sukces Łukasza w Konkursie Matematycznym „MATGURA” 
04.04.2019 
Franciszek Pobiarżyn 
 
W dniu 28 marca w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Górze odbył się finał VII 
Międzypowiatowego Przedmaturalnego Konkursu Matematycznego „MATGURA” dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu górowskiego oraz powiatów ościennych. 
Celem konkursu, jak czytamy w jego regulaminie, jest między innymi rozwijanie wśród 
uczniów motywacji do doskonalenia swych umiejętności z nauk ścisłych, pomoc 
w przygotowaniu do matury z matematyki, promowanie uczniów posiadających 
ponadprzeciętną wiedzę i zdolności matematyczne.W finale wzięło udział około 70  uczniów 
z powiatu górowskiego, leszczyńskiego, rawickiego, wołowskiego oraz wschowskiego. 
Uczniowie rywalizowali w pięciu kategoriach w zależności od klasy oraz poziomu, na jakim 
realizują program matematyki. 
Organizatorem konkursu jest PCDNiPPP w Górze, a współorganizatorem i gospodarzem  
matematycznych zmagań ZSO w Górze. 
Miło jest nam zakomunikować, że w kategorii klas drugich realizujących matematykę na 
poziomie rozszerzonym, pierwsze miejsce z maksymalną ilością punktów zajął uczeń kl. 2 a 
Liceum Ogólnokształcącego w Górze Łukasz Goliczewski. Opiekunem laureta był nauczyciel 
pan Franciszek Pobiarżyn. Liceum Ogólnokształcące reprezentowali również uczniowie: 
Patryk Czopek i Alex Kalinowski z kl. 1 a oraz Malwina Marcinkowska z kl. 3. 
Łukasz Goliczewski otrzymał też nagrodę specjalną Starosty Górowskiego za najlepszy wynik 
w % spośród uczniów powiatu górowskiego. Wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się 24 
kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w PCDNiPP-P w Górze 
 

Rozwijanie wiedzy o samorządach 
29 marca br. Aleksandra Żmiejewska, Anna Łukaniuk, Anita Kowalczyk i Weronika Bordulak, 
uczennice klasy III a Liceum Ogólnokształcącego w Górze, uczestniczyły w wycieczce do Bojanowa. 
Celem wyjazdu było rozwijanie twórczych horyzontów poprzez zapoznanie się z funkcjonowaniem 
struktur samorządowych na przykładzie Gminy Bojanowo. Głównym punktem pobytu licealistek w 
sąsiedniej gminie było uczestnictwo w VII sesji Rady Miasta Bojanowa. 

Po zakończeniu trwającej prawie 2 godz. sesji, górowskie uczennice spotkały się z Zastępcą 
Burmistrza Bojanowa panem Krzysztofem Kurpiszem i Przewodniczącym Rady Miasta panem 
Janem Morysonem. W trakcie wspólnej rozmowy uczennice miały możliwość poznać 
przepisy prawne regulujące funkcjonowanie samorządów, zapoznać się funkcjonowaniem 
organów miasta i gminy oraz ich kompetencjami, oraz omówić kwestie związane z głównymi 
kierunkami rozwoju gminy i podjętymi w ostatnich latach działaniami inwestycyjnymi. 
Po zakończeniu spotkania otrzymały od Burmistrza i Przewodniczącego Rady drobne 
upominki związane tematycznie z Gminą Bojanowo. Następnie uczennice górowskiego 
ogólniaka odbyły wraz z panem Tomaszem Woźniczką spacer po mieście, dzięki czemu miały 
możliwość zapoznać się z jego walorami historycznymi i ze zmianami jakie zaszły w ostatnich 
latach dzięki realizacji wielu istotnych dla gminy projektów. 
Wyjazd i cały program pobytu w sąsiednim regionie zorganizował pan Tomasz Woźniczka, 
nauczyciel historii i wos, jednocześnie mieszkaniec i radny Rady Miasta Bojanowa. 
Fot. Gmina Bojanowo, TW 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Franciszek-Pobiar%C5%BCyn
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Sukces Łukasza w Konkursie Matematycznym „MATGURA” 
01.04.2019 
Franciszek Pobiarżyn 
 
W dniu 28 marca w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Górze odbył się finał VII 
Międzypowiatowego Przedmaturalnego Konkursu Matematycznego „MATGURA” dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu górowskiego oraz powiatów ościennych. 
Celem konkursu, jak czytamy w jego regulaminie, jest między innymi rozwijanie wśród 
uczniów motywacji do doskonalenia swych umiejętności z nauk ścisłych, pomoc 
w przygotowaniu do matury z matematyki, promowanie uczniów posiadających 
ponadprzeciętną wiedzę i zdolności matematyczne.W finale wzięło udział około 70  uczniów 
z powiatu górowskiego, leszczyńskiego, rawickiego, wołowskiego oraz wschowskiego. 
Uczniowie rywalizowali w pięciu kategoriach w zależności od klasy oraz poziomu, na jakim 
realizują program matematyki. 
Organizatorem konkursu jest PCDNiPPP w Górze, a współorganizatorem i gospodarzem  
matematycznych zmagań ZSO w Górze. 
Miło jest nam zakomunikować, że w kategorii klas drugich realizujących matematykę na 
poziomie rozszerzonym, pierwsze miejsce z maksymalną ilością punktów zajął uczeń kl. 2 a 
Liceum Ogólnokształcącego w Górze Łukasz Goliczewski. Opiekunem laureta był nauczyciel 
pan Franciszek Pobiarżyn. Liceum Ogólnokształcące reprezentowali również uczniowie: 
Patryk Czopek z kl. 1 a oraz Malwina Marcinkowska z kl. 3. 
Łukasz Goliczewski otrzymał też nagrodę specjalną Starosty Górowskiego za najlepszy wynik 
w % spośród uczniów powiatu górowskiego. Wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się 24 
kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w PCDNiPP-P w Górze 
 

VI Powiatowy Konkurs Historyczny "Władcy elekcyjni w Polsce" 
27.03.2019 
Tomasz Woźniczka 
 
26 marca w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się finał VI Powiatowego 
Konkursu Historycznego „Władcy elekcyjni w Polsce”. 
Do rywalizacji o główne nagrody przystąpiło 49 uczniów szkół powiatu górowskiego 
wyłonionych na podstawie przeprowadzonych wcześniej eliminacji szkolnych. Organizatorem 
konkursu, podobnie jak w ubiegłych latach, jest Powiatowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze. 
Zgodnie z regulaminem dzieci i młodzież reprezentowali swoje szkoły w dwóch kategoriach 
wiekowych – uczniowie szkół podstawowych klas 4-6 oraz szkół podstawowych klas 7-8, klas 
3 gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. 
Do finału konkursu przystąpiło 6 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących: Gabriela 
Brzoza, Marian Morawski i Igor Wawrzyniak z Gimnazjum Dwujęzycznego oraz Maria 
Gezela, Malwina Marcinkowska i Mateusz Walencki z Liceum Ogólnokształcącego. 
Zadaniem uczestników finału było rozwiązanie testu złożonego z różnorodnych zadań 
związanych z tegorocznym tematem konkursu. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone za kilka 
dni na stronie PCDNiPPP w Górze. Jednak nieoficjalnie można powiedzieć, że najlepsze 
wyniki wśród uczniów z ZSO w Górze uzyskali: Matusz Walencki – 4 miejsce i Maria Gezela – 
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7 miejsce. Pozostali uczniowie uplasowali się w drugiej i trzeciej dziesiątce konkursowej 
tabeli. Do miejsca na podium było więc niedaleko, może uda się w przyszłym roku w kolejnej 
edycji konkursu historycznego. 
Opiekunem licealistów i gimnazjalistów był pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wos. 
 

X Panel Przyrodniczy 
27.03.2019 
Małgorzata Kauch 
 
Już we wrześniu br absolwenci szkół gimnazjalnych i podstawowych rozpoczną naukę w 
szkołach średnich. Aktualnie stoją wiec przed podjęciem ważnej decyzji życiowej, czyli 
wyboru dalszej ścieżki edukacji. 
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze posiada bogatą ofertę edukacyjną 
skierowaną zarówno do absolwentów klas III gimnazjum jak i klas 8 szkół podstawowych. 
Szkoła oferuje klasy o profilu: informatyczno – matematycznym, humanistycznym, 
przyrodniczym, językowym oraz ogólnym. O tym, jak wygląda nauka w ZSO, mogli przekonać 
się nastolatkowie, którzy pojawili się w „Ogólniaku” w poniedziałek 25 marca, by wziąć udział 
w Panelu Przyrodniczym zorganizowanym w ramach „Drzwi Otwartych”. Przybyli tego dnia 
do szkoły uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wykładach oraz warsztatach biologiczno – 
chemiczno – geograficznych. 
Pierwsza część panelu rozpoczęła się w auli, gdzie po przywitaniu gości przez Panią Dyrektor 
mgr Magdalenę Mielczarek, swój wykład pt. „Owady przyszłości” zaprezentował mgr inż. 
Aleksander Pojasek – absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Następne 
uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy i w sposób rotacyjny uczestniczyli w przygotowanych 
prelekcjach oraz warsztatach. 
Pan prof. dr hab. Mariusz Korczyński, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
w sposób bardzo interesujący wygłosił wykład pt. „Białka zwierzęce to nie tylko źródła 
alergenów”. Również bardzo ciekawe okazały się warsztaty anatomiczno – graficzne pt. 
„Zostań Superbohaterem Anatomii”, przeprowadzone przez pana mgr Adama Szelążka. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, że wszyscy zaproszeni na panel prelegenci są 
absolwentami górowskiego liceum. 
Osoby, pasjonujące się naukami ścisłymi, nie mogły narzekać na nudę. Czekały na nie 
rozmaite zagadki i łamigłówki geograficzne. Chętni mogli pogłębić swoją wiedzę na temat 
morfologii nerki i serca oraz czynności dotyczących mikroskopowania. Nie zabrakło również 
„randki z Marią Skłodowską - Curie” oraz badania radioaktywności licznikiem Geigera – 
Mullera. Młodzież miała również możliwość wkroczenia w świat patyczaków m.in. ich 
wielkości, długości życia oraz rozmnażania. 
W dalszym programie uroczystości młodzież zwiedziła szkołę oraz miała możliwość wymiany 
cennych informacji z uczniami ZSO, które dotyczyły edukacji, zajęć pozalekcyjnych, kół 
zainteresowań, rozwijania pasji oraz uzdolnień w naszym liceum. Tegoroczni absolwenci 
szkół podstawowych i gimnazjum mogli się na własne oczy przekonać, że Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Górze to miejsce, gdzie nie tylko zdobywa się wiedzę, ale również 
realizuje swoje pasje. 
Goście, po przeżyciu tylu wrażeń, mogli posilić się konsumując pyszne gofry przygotowane 
przez uczniów ZSO oraz pedagoga szkolnego Pani Anety Zmudy. 
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Uczniowie prowadzący warsztaty: Eliza Czajewska, Julia Osieczko, Oliwia Kilarska, Izabela 
Chmiel, Katarzyna Jamrozińska, Emilia Mucha, Laura Maniara, Karolina Baranowska, Maria 
Gezela, Roksana Baran, Zuzanna Pankiewicz oraz Martyna Bieganowska. 
Przygotowanie panelu: Irena Dziamarska, Małgorzata Kauch, Bogusław Sitnik. 
Zdjęcia: Oliwia Biernacka, Maciej Hrebenyk. 
 

II miejsce Mikołaja 
25.03.2019 
Tomasz Woźniczka 
 
Dnia 22 marca w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Górze odbyły się eliminacje 
powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do 
rywalizacji przystąpili uczniowie szkół z powiatu górowskiego, którzy w eliminacjach 
gminnych uzyskali najlepsze wyniki. Rozgrywki toczyły się, zgodnie z regulaminem konkursu, 
na trzech poziomach wiekowych. Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze 
reprezentował uczeń kl. I  Mikołaj Lorek. Jego występ należy uznać za udany, ponieważ w 
swojej kategorii wiekowej zajął 2 lokatę. 
Opiekunem licealisty był pan Mariusz Dziewic. 
 

Jak wprowadzić w życie profesjonalne techniki relaksacyjne łagodzące 

stres? 
23.03.2019 
Tomasz Woźniczka 
 
Relaksacja to dobry sposób na stres, zwłaszcza ten przedegzaminacyjny. Wszyscy wiemy, że 
lepiej jest zdawać egzamin w pozytywnym nastroju, mając jednocześnie energię do 
twórczego działania. 
Proste techniki relaksacyjne można opanować również w domu. Mogą nam skutecznie 
pomóc, ale pod warunkiem, że będziemy stosować je regularnie. 
22 marca 2019 roku młodzież trzeciej klasy Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze 
uczestniczyła w zajęciach o charakterze terapeutycznym - treningu wizualizacji. Podczas 
spotkania prowadząca przybliżyła różnorodne metody relaksacyjne oparte miedzy innymi na 
treningu autogennym Schultza oraz progresywnej relaksacji mięśni Jacobsona. 
Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Pani Marzena Kostyk – pedagog Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Górze. 
 

Targi edukacyjne 
21.03.2019 
Alina Borzym 
 
21 marca w Hali Sportowej „Olimpia” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Górze odbyły się Targi 
Edukacyjne dla uczniów i uczennic klas ósmych i trzecich gimnazjalnych. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących reprezentowali uczniowie i uczennice z klasy 2a: Aleksandra Wójcik, 
Jakub Cieślak, Jakub Jarząb, Stanisław Mielczarek i Miłosz Stojanowski oraz z klasy I a: Jan 
Humeniuk i Jakub Skiba wraz z opiekunkami Aliną Borzym i Anetą Zmudą. Młodzi ludzie mieli 
okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół dolnośląskich i wielkopolskich. Poza naszą 
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szkołą w Targach Edukacyjnych wzięli udział: Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, 
Zespół Szkół Zawodowych im. S. Bobrowskiego w Rawiczu, Powiatowy Zespół Szkół nr.1 w 
Krzyżowicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, Zespół Szkół Przyrodniczo – 
Technicznych CKU w Bojanowie, Zespół Szkół Sportowych w Lubinie, Zespół Szkół MCKK w 
Lubinie, Zespół Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie, Zespół Szkół Przyrodniczych i 
Branżowych w Głogowie, II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie, Zespół Szkół w Górze, 
Technikum Leśne W Miliczu, Zespół Szkół Technicznych CKZiU w Lesznie, Zespół Szkół nr 4 w 
Lesznie, Zespół Szkół Rolniczo – Budowlanych w Lesznie oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w 
Lesznie. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się profil informatyczno – matematyczny ze specjalnością 
robotyka z automatyką. Uczniowie naszej szkoły pokazali swoim młodszym kolegom i 
koleżankom jak fascynujące może być programowanie robotów. Przedstawili im namiastkę 
wielkiego świata nauki  prezentując możliwości złożonych własnoręcznie robotów. Również 
chętnie odpowiadali na pytania gimnazjalistów i ósmoklasistów dotyczące pozostałych profili 
w Liceum Ogólnokształcącym: przyrodniczego, humanistycznego i językowego. Mamy 
nadzieję, że nasza bogata oferta pozwoli młodzieży dokonać słusznego wyboru dalszej 
drodze edukacyjnej i zawodowej w przyszłości. Do zobaczenia drugiego września. 
 

Profilaktyka uzależnień – media cyfrowe 
18.03.2019 
Aneta Zmuda 
 
Nałogowe korzystanie z mediów cyfrowych, wśród których wymienia się Internet, telewizję, 
gry sieciowe, telefony komórkowe, wydaje się być nowym zjawiskiem. I w pewnej mierze tak 
jest, bo podłożem uzależnień od nowoczesnych mediów jest „cywilizacja medialna”, znak 
naszych czasów. Częste korzystanie z urządzeń mobilnych, podobnie jak uzależnienia 
od substancji psychoaktywnych, dotyczy wszystkich warstw społecznych, grup zawodowych 
i wiekowych, i jest niebezpieczne tak samo jak inne uzależnienia np. od robienia zakupów, 
pracy, hazardu. Sprawia, że dana osoba traci się kontrolę nad sobą, niszczy siebie i swoje 
życie 
W dniach 13 i 15 marca odbyły się warsztaty pod hasłem „Profilaktyka uzależnień - media cyfrowe”. 
Uczestniczyli w niech uczniowie klas pierwszych i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Górze. 
Zajęcia przeprowadzone zostały przez psychologa panią Anetę Chmiel - Kwaśnicę . Uczniowie bardzo 
aktywnie uczestniczyli w warsztatach zadając prelegentce wiele istotnych pytań. 
 

Trzymaj Formę! – I etap 
18.03.2019 
Aneta Zmuda 
 
Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to dodatkowa inicjatywa realizowana 
w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Jest to inicjatywa 
promująca zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o największym w Unii Europejskiej 
zasięgu.  
W roku szkolnym 2018/2019 realizowana jest już ósma edycja Konkursu wiedzy o zdrowym 
stylu życia Trzymaj Formę!. Adresatami Konkursu są szkoły podstawowe (klasy VII i VIII) i 
gimnazjalne (klasy III) ze wszystkich powiatów i województw w Polsce. Skierowany jest 
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zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym, ale również 
do placówek, które go nie realizują.  
Konkurs jest trzyetapowy, I etap to poziom szkolny, II etap poziom powiatowy, a trzeci to 
finał ogólnopolski. Dwa pierwsze etapy konkursu  przeprowadzone są w formie 
elektronicznej za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego w wybranym przez 
Koordynatorów szkolnych terminach. 
Dnia 14 marca W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się I etap szkolny 
konkursu o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!" . Wzięło w nim udział 8 uczniów z III klasy 
Gimnazjum Dwujęzycznego. Do rywalizacji przystąpili: Eliza Czajewska, Adrian Kopaniecki, 
Marian Morawski, Hanna Jankowska, Igor Wawrzyniak, Maciej Osmolski, Michał Proszko i 
Nicole Ruman. Organizatorem konkursu w szkole i opiekunem wymienionych uczniów była 
pedagog szkolny pani Aneta Zmuda . 
Lista laureatów I etapu będzie ogłoszona przez organizatorów do 29 marca br. 
 

"Z pewną taką dozą nieśmiałości po nie sięgnęłam..." - performatywnie i 

eksperymentalnie w górowskiej Pracowni Filmoteki Szkolnej 
16.03.2019 
Ewelina Waląg 
 
"Z pewną taką dozą nieśmiałości po nie sięgnęłam..." - performatywnie i eksperymentalnie w 
górowskiej Pracowni Filmoteki Szkolnej 

"Performance" i "eksperyment" okazały się desygnatami najczęściej odmienianymi przez 
wszystkie przypadki w środę, 13 marca 2019 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Górze. W ramach warsztatów filmowych oscylujących wokół twórczości Rybczyńskiego, 
Dawickiego, Abramović i Bąkowskiego młodzież z górowskich szkół ponadgimnazjalnych 
mogła zbliżyć się do zagadnień artystycznych proponowanych przez liderki Filmoteki 
Szkolnej, Katarzynę Czubińską i Ewelinę Waląg. Indywidualna analiza wytworów 
artystycznych poprzedzona prelekcją dotyczącą wspomnianych twórców miała otworzyć 
młodzież na proponowaną tematykę i stać się wentylem, przez który przejdzie jej 
performatywna lub eksperymentalna odpowiedź. Komentarz, kontynuacja, destrukcja czy 
identyfikacja to tylko jedne z form wyrażania obranych przez uczniów, uczennice, by z 
większą lub mniejszą śmiałością wyrazić swoją perspektywę na akty twórcze Rybczyńskiego, 
Dawickiego, Abramović i Bąkowskiego. W ten sposób górowskie liceum stało się platformą 
kreacyjnego porozumienia. Niech moc artystyczna będzie z nami! 
Wydarzenie realizowane w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką 
Narodową - Instytututem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej.  
 

Patrycja i Aleksandra w Olimpiadzie Solidarności 
15.03.2019 
Tomasz Woźniczka 
 
14 marca Patrycja Gasik i Aleksandra Wójcik, uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Górze uczestniczyły w etapie wojewódzkim VI „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady 
historii”. 
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Do rywalizacji w całym kraju przystąpiło 840 uczestników wyłonionych z ponad 3500 
uczniów, którzy zgłosili się do etapu szkolnego konkursu. Egzamin polegał na rozwiązaniu 
testu z wiedzy historycznej obejmującej lata 1970-1990.  
Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” to największy i najbardziej 
rozpoznawalny ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół średnich w Polsce, do 
każdej kolejnej edycji zgłasza się coraz więcej szkół, w tym roku wzięło udziału blisko 600 
placówek z całej Polski. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i 
ogólnopolskiego finału i biorą w nim udział uczniowie z klas II liceum i III technikum. 
Organizatorem Olimpiady jest Fundacja Centrum „Solidarności”a patronaty honorowe 
objęli: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
Natomiast patronatu medialnego udzielili: TVP Historia, Onet, Polska Press oraz Radio 
Gdańsk, a partnerami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej i NSZZ Solidarność. 
Na Dolnym Śląsku etap wojewódzki odbył się w Centrum Historii „Zajezdnia” we Wrocławiu i 
uczestniczyło w nim ponad 80 uczniów. Poziom zawartych w teście pytań był, podobnie jak w 
latach ubiegłych, niezwykle wysoki i jak przyznali organizatorzy, rozwiązanie prawidłowo 
przynajmniej połowy z nich, było już dużym sukcesem. Do finału ogólnopolskiego podobnie 
jak w innych województwach, mogło awansować jedynie troje uczniów z najwyższymi 
wynikami. Co prawda sztuka ta górowskim licealistkom się nie powiodła, ale i tak były 
zadowolone ze swojego występu ponieważ prawidłowo odpowiedziały na znaczną część 
pytań. Po zakończeniu rozwiązywania testu organizatorzy konkursu zachęcili uczestników i 
ich opiekunów do zwiedzania interesującej wystawy znajdującej się w CH „Zajezdnia”. Do 
konkursu uczennice LO zachęcił i przygotował pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i 
wiedzy o społeczeństwie. 
Laureaci konkursu spotkają się najpierw na wizycie studyjnej w Gdańsku, a następnie na 
finale konkursu w czerwcu br. w Poznaniu. 
 

Wyróżnienie w konkursie bibliotecznym 
13.03.2019 
Beata Działo 
 
12 marca 2019 r. w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbył się XIV Finał 
Powiatowego Konkursu Bibliotecznego „Książka – Biblioteka – Informacja – Internet”.   
W finale wzięło udział 27 uczniów ze szkół powiatu górowskiego. w tym uczniowie gimnazjum 
dwujęzycznego: Eliza Czajewska, Nicole Ruman i Michał Proszko. 
Finał składał się z dwóch części: pisemnej (wyszukiwanie informacji w tradycyjnych źródłach 
informacji) oraz części komputerowej (wyszukiwanie informacji w Internecie). Komisja konkursowa 

przyznała trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia. Jedno z tych wyróżnień otrzymała Eliza 
Czajewska. Serdecznie gratulujemy. 

 

Dzień Mężczyzny i Jubileusz 
13.03.2019 
Dzień Mężczyzn nie zyskał jeszcze takiego statusu jak Dzień Kobiet, jednak z roku na rok staje 
się coraz bardziej popularny.  Nieoficjalnie obchodzony jest w Polsce 10 marca i tego dnia 
kobiety kupują i wręczają prezenty dla płci przeciwnej. 
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Panie również nie zapomniały o swoich 
kolegach w pracy i 11 marca (10 marca przypadał w niedzielę) zorganizowały małą 
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uroczystość. Okolicznościowe życzenia, wszystkim zatrudnieniowym w placówce Panom, w 
imieniu wszystkich Pań, złożyła dyrektor pani Magdalena Mielczarek Każdy z z Panów 
otrzymał też miły upominek. 
Następnie pani dyrektor złożyła życzenia oraz wiązankę kwiatów na ręce pana Krzysztofa 
Stopki, który w tym roku obchodzi jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. 
 

Dzień Kobiet 
11.03.2019 
Tomasz Woźniczka 
 
8 marca obchodzony jest Dzień Kobiet. Tego dnia panie - i te starsze i te młodsze - świętują 
na całym świecie i cieszą się z tego, że są kobietami! Julian Tuwim wskazał swego czasu, iż 
jest na świecie jedna istota, będąca zarazem grzeszną i świętą, rozkoszą i rozpaczą, 
uśmiechem i łzą, piołunem i miodem, aniołem i demonem. Mowa oczywiście o Ewie, 
niewieście, przedstawicielce płci pięknej. 
Nie wnikając w historyczne zawiłości, oraz jak to Święto traktowane było w Polsce wiele lat 
temu, jedno jest w tym wszystkim najważniejsze, pamięć o wszystkich kobietach. Tego dnia 
Panie otrzymują od Panów w prezencie słodycze i kwiaty wraz z sympatycznymi życzeniami. 
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze, 8 marca odbyła się skromna uroczystość z 
okazji Dnia Kobiet. Pracujący w szkole Panowie, w trakcie długiej przerwy, wręczyli 
wszystkim Paniom kwiaty i zaprosili na słodką niespodziankę. Również i chłopcy z 
poszczególnych klas obdarowywali swoje koleżanki różnymi upominkami. 
 

Eliminacje powiatowe XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego 

„PEGAZIK” 
06.03.2019 
06  marca 2019 roku o godz. 10.00 w sali kinowej Domu Kultury w Górze odbyły się 
eliminacje powiatowe XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. Tym razem 
w artystycznym spotkaniu uczestniczyli miłośnicy literatury z całego powiatu górowskiego. 
Laureaci i laureatki etapu gminnego występowali w dwóch kategoriach: „młodsi” (uczniowie 
kl. IV - VI szkół podstawowych) oraz „starsi” (uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i III 
klas gimnazjalnych). W kategorii „starsi” zaprezentowali się pasjonaci poezji z Gimnazjum 
Dwujęzycznego w Górze – Kinga Dębowicz, Hanna Jankowska i Kacper Hryń - przygotowani 
do konkursu przez nauczyciela języka polskiego, Macieja Kostyka. 
I miejsce zdobyła Kinga Dębowicz, a wyróżnienia przyznano Hannie Jankowskiej. Tym 
samym Kinga będzie reprezentowała powiat górowski w finale konkursu w Kłodzku. 
 

Awansowali do finału powiatowego 
06.03.2019 
Radomir Miłaszewicz 
 
05.03.2019r. zostały ogłoszone oficjalne wyniki XVIII Powiatowego Konkursu 
Matematycznego dla uczniów klas 7 i 8 Szkół Podstawowych i 3 klas Gimnazjalnych. 
Miło mi poinformować, że do finału powiatowego awansowali następujący uczniowie klasy 
III Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze: Malwina Paszkowska, Emilia Czajewska, Marian 
Morawski, Gabriela Brzoza i Wiktoria Żukow. 
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Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę sukcesów w finale. 
 

Konkurs „Ptaki Polski” - finał powiatowy 
05.03.2019 
Irena Dziamarska 
 
Dnia 26 lutego 2019 roku w sali Nadleśnictwa „Góra Śląska” odbył się finał powiatowy XVIII 
Powiatowego Konkursu Przyrodniczego pod hasłem „Ptaki Polski” organizowany jak co roku 
przez PCDNiPP-P w Górze. W finale wzięło udział 33 uczniów ze szkół podstawowych, 
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu 
zawierającego różnorodne pytania, część z nich była prezentowana na ekranie. 
W tym konkursie uczestniczyli zarówno uczniowie III klasy gimnazjum - Zieliński Bartosz, 
Jankowska Hanna i Twardowska Eliza, jak i uczniowie klas licealnych - Laura Maniara, 
Wiktoria Olszewska, Czopek Patryk i Kalinowski Alex. 
Bardzo dobrze spisali się uczniowie liceum zajmując czołowe lokaty, II miejsce zdobyła Laura 
Maniara, a III miejsce Patryk Czopek. 
Fot. PCDNiPPP w Górze 
 

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym 
04.03.2019 
Tomasz Woźniczka 
 
W Zespole Szkół im. Sylwestra Kaliskiego w Gorze odbył się finał IV Powiatowego „Żołnierze 
Wyklęci”. Organizatorami konkursu byli: Klub „Gazety Polskiej”, Towarzystwo Ziemi 
Górowskiej, Zespół Szkół i Biuro Edukacji Narodowej IPN-u we Wrocławiu a patronat 
sprawowali poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Orion Jędrysek i przewodniczący sejmiku 
dolnośląskiego Andrzej Jaroch. W szranki rywalizacji stanęło 22 uczniów szkół powiatu 
górowskiego wyłonieni na podstawie przeprowadzonych wcześniej eliminacji szkolnych. 
Zespól Szkół Ogólnokształcących w Górze reprezentowali: Izabela Chmiel, Tomasz Cuże- 
Liceum Ogólnokształcące oraz Oliwia Biernacka i Julia Osieczko- Gimnazjum Dwujęzyczne. 
Mianem „żołnierzy wyklętych” lub inaczej „niezłomnych” określa się członków oddziałów, 
które po zakończeniu II wojny światowej wchodziły w skład antykomunistycznego podziemia. 
Żołnierze wyklęci nie godzili się na porządek ustanowiony w Polsce w wyniku zakończenia II 
wojny światowej, za co przez długie lata ścigani byli przez władze komunistyczne. Wielu z 
nich zostało skazanych na karę śmierci lub długoletnie więzienie. Komunistyczny aparat 
bezpieczeństwa bezwzględnie zwalczał wszelkie przejawy antykomunistycznego oporu. W 
czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej rozpowszechniano nieprawdziwy wizerunek 
żołnierzy z organizacji podziemnych i przemilczano patriotyczną postawę części oddziałów. 
Pamięć o uczestnikach podziemia antykomunistycznego z lat 1944-1956 doczekała się 
ustanowienia w 2011 roku Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchodzony jest 
on w dniu 1 marca – w rocznicę wykonania wyroku śmierci na ostatnich dowódcach 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. 
W tym dniu w całym kraju odbyło się szereg uroczystości upamiętniających ofiary 
stalinowskiego terroru oraz „Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych Bohaterów” walczących o 
wolną Polskę. 
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W Górze z inicjatywy władz samorządowych na placu Bolesława Chrobrego pod Pomnikiem 
Wolności odbyła się okolicznościowa uroczystość. W hołdzie wszystkim Żołnierzom 
Wyklętym wiązanki kwiatów i zapalili zniczy przedstawiciele władz samorządowych, służb 
mundurowych, gminnych i powiatowych instytucji, szkół, przedszkoli oraz żłobka. W 
uroczystości wzięła też udział delegacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze z 
dyrektorem placówki panią Magdaleną Mielczarek i wicedyrektorem panem Mariuszem 
Dziewicem na czele. W imieniu władz samorządowych słowa podziękowania za udział w tej 
patriotycznej uroczystości pod adresem wszystkich delegacji skierował Starosta Górowski 
pan Piotr Wołowicz. 
Natomiast w godzinach wieczornych w TVP1 odbyła się telewizyjna premiera filmu 
„Wyklęty” w reż. Konrada Łęckiego. Jedną z głównych ról w tym obrazie kreuje Krzysztof 
Grabowski, absolwent PWST we Wrocławiu, aktualnie aktor Teatru im. S. Żeromskiego w 
Kielcach. W roku 2002 roku będąc uczniem LO w Złotoryi zdobył pierwszą nagrodę w 
Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim poświęconego twórczości Adama Mickiewicza 
„Adamus” w Liceum Ogólnokształcącym w Górze. Później wielokrotnie odwiedzał LO przy 
różnych okazjach, prezentował też swoje monodramy w Bibliotece Miejskiej w Górze. 
 

Warsztaty „Roboty EDISON i język Python” 
04.03.2019 
25 lutego 2019 roku o godzinie 15:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyły 
się czterogodzinne warsztaty „Roboty EDISON i język Python” dla nauczycieli. 
Spotkanie otworzyła Pani dyrektor Magdalena Mielczarek, która powitała prowadzącego 
i zebranych nauczycieli, życząc im owocnej pracy, a w przerwie zaprosiła na kawę i słodki 
poczęstunek przygotowany w pokoju nauczycielskim. 
Szczegółowa relacja na stronach internetowych: 
https://pcdngora.edu.pl/index.php?sekcja=na_biezaco&a_id=3875 
oraz https://python.szkola.pl/spotkanie-w-lo-gora-25-02-2019/ 
Fot. PCDNiPPP w Górze 
 

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Wybieram wybory” – eliminacje 

szkolne 
27.02.2019 
Tomasz Woźniczka 
 
Ponad 7 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju zgłosiło się do tegorocznej 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy O Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. 
Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze jest 
skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy 
na temat prawa wyborczego - propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego 
uczestnictwa w procesie wyborczym. 
III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory” jest 
poświęcona ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego, z tego względu obejmuje 
wszystkie działy Kodeksu Wyborczego. Zainteresowani tematyką wyborczą uczniowie 
zgłaszali się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły do 31 stycznia 
2019 roku. Do delegatur Krajowego Biura Wyborczego w całej Polsce wpłynęło w sumie 7158 
zgłoszeń z 671 szkół. 
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26 lutego br. o godzinie 12.00 odbył się szkolny etap Konkursu – test wyboru, składający się z 
25 pytań. Aby awansować do kolejnego etapu – wojewódzkiego, uczestnicy musieli udzielić 
przynajmniej 22 poprawnych odpowiedzi. 
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze konkurs począwszy od pierwszej edycji cieszy 
się dużym zainteresowaniem uczniów. W tym roku do rozwiązywania testu przystąpiło18 
uczniów Liceum Ogólnokształcącego. A byli to: Agata Belka, Izabela Belka, Weronika 
Bordulak, Ilona Knuła, Anna Łukaniuk, Malwina Marcinkowska, Barbara Świtek, Aleksandra 
Żmiejewska, Patrycja Gasik, Aleksandra Janiszewska, Aleksandra Wójcik, Katarzyna 
Jamrozińska, Błażej Kordiak, Dawid Szumiec, Oliwia Ślusarczyk, Mateusz Walencki, Klaudiusz 
Zieliński, Anna Żmiejewska. 
Młodzież ZSO w Górze do udziału w konkursie zachęcił pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel 
historii i wiedzy o społeczeństwie. 
Wyniki etapu szkolnego ogłoszone zostaną 14 marca br. na stronie internetowej Delegatury 
Krajowego Biura Wyborczego. 
 

Spotkanie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze 

z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej we Wschowie 
25.02.2019 
Maciej Kostyk 
 
„Bardzo łatwo jest kochać ludzi, którzy są daleko, ale nie zawsze łatwo jest kochać tych, 
którzy mieszkają tuż obok nas”. Matka Teresa z Kalkuty  
22 lutego 2019 roku 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. Po zakończeniu odwiedzin w Domu Pomocy Społecznej, 
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek, uczniowie wraz z opiekunami – Panią 
Ireną Dziamarską i Panem Maciejem Kostykiem udali się do Leszna, gdzie w Parku Trampolin 
– „Euro Jump” spędzili czas podczas nietuzinkowej i zarazem sportowej zabawy. 
 

IV Powiatowy Konkurs „Żołnierze Wyklęci” - eliminacje szkolne 
23.02.2019 
Tomasz Woźniczka 
 
22 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyły się eliminacje szkolne IV 
Powiatowego Konkursu „Żołnierze Wyklęci”. Konkurs podobnie jak w ubiegłych latach 
organizowany jest przez Klub Gazety Polskiej Góra Śl., Towarzystwo Ziemi Górowskiej i 
Zespół Szkół im. S. Kaliskiego w Górze w celach edukacyjno – wychowawczych. 
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Do rywalizacji o awans do finału powiatowego przystąpili zainteresowani tematyką licealiści i 
gimnazjaliści. Zadaniem uczestników etapu szkolnego było rozwiązanie testu zawierającego 
25 pytań (zadania otwarte i zamknięte) o zróżnicowanym stopniu trudności. 
Do finału powiatowego awansowali następujący uczniowie: Oliwia Biernacka i Julia Osieczko 
– Gimnazjum Dwujęzyczne oraz Tomasz Cuże i Izabela Chmiel – Liceum Ogólnokształcące. 
Eliminacje szkolne w ZSO zorganizował pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wos. 
Finał powiatowy odbędzie się 1 marca w Zespole Szkół im. S. Kaliskiego w Górze. 
 

Trzecie miejsce siatkarzy 
22.02.2019 
Małgorzata Dudzińska 
 
21 lutego w hali OKF „Olimpia” odbył się finał powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce 
siatkowej chłopców. W rozgrywkach wystąpiły najlepsze 4 zespoły, oprócz ekipy Gimnazjum 
Dwujęzycznego byli jeszcze reprezentanci SP z Wąsosza, SP nr1 i SP nr 3 z Góry. Zawodnicy z 
Gimnazjum rozpoczęli bardzo dobrze zwyciężając ekipę SP nr 1 Góra, później mimo 
heroicznej postawy ulegli pozostałym przeciwnikom. 
Ostatecznie chłopcy zajęli 3 miejsce, co i tak należy uznać za wielki sukces. Zespół rozegrał 
bowiem aż 3 spotkania tylko w podstawowym 6-cio osobowym składzie bez udziału 
zawodników rezerwowych. 
Drużyna gimnazjalistów wystąpiła w składzie: Kacper Hryń, Piotr Koszowski, Mikołaj Kruszka, 
Maciej Osmolski, Kamil Szelążek i Bartek Zieliński. Opiekunem drużyny była pani Małgorzata 
Dudzińska, nauczyciel wychowania fizycznego. 
 

Tenisowe zmagania gimnazjalistów 
22.02.2019 
Małgorzata Dudzińska 
 
20 lutego w hali „Olimpia” w Górze odbył się finał powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 
tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. W turnieju wzięła udział drużyna Gimnazjum 
Dwujęzycznego w Górze. Szkołę reprezentowali następujący zawodnicy: Kinga Dębowicz, 
Oliwia Biernacka, Maciej Osmolski i Mikołaj Kruszka. 
Zawody stały na bardzo wysokim poziomie i trzeba obiektywnie przyznać, że była bardzo 
duża konkurencja Drużyny dziewcząt były podzielone na trzy grupy. Zawodniczki Gimnazjum 
Dwujęzycznego trafiły do grupy z której do finału przechodziła tylko jedna para. Niestety 
gimnazjalistkom mimo, że zaprezentowały się z jak najlepszej strony, nie udało się 
awansować do rundy finałowej. 
Natomiast w kategorii chłopców wystąpiło aż 16 drużyn podzielonych na 4 grupy. W 
eliminacjach Maćkowi i Mikołajowi udało się zająć pierwsze miejsce i awansować do dalszych 
rozgrywek. Niestety w finale zabrakło im trochę szczęścia i ostatecznie zajęli 4 miejsce. 
Opiekunem obydwu gimnazjalnych ekip była pani Małgorzata Dudzińska, nauczycielka 
wychowania fizycznego. 
 

Powiatowy konkurs recytatorski "Love & Liebe" - sukces Kingi Dębowicz 
21.02.2019 
Edyta Bretsznajder 
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21 lutego odbyła się dziewiąta edycja Powiatowego konkursu recytatorskiego "Love & 
Liebe", którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze oraz Dom Kultury. 
Recytatorzy prezentują wiersze o tematyce miłosnej w języku niemieckim lub angielskim. 
Naszą szkołę reprezentowała Kinga Dębowicz z klasy III gimnazjum prezentując utwór "What 
ever happened?" W konkursie wzięło udział 26 uczestników z wszystkich szkół 
podstawowych oraz ostatnich klas gimnazjalnych. Kinga przeszła pomyślnie eliminacje 
półfinałowe i miała szansę zaprezentować się na scenie Domu Kultury w ścisłym finale, do 
którego zakwalifikowało się 6 uczestników z języka niemieckiego oraz 6 z języka angielskiego. 
Ostatecznie komisja wyłoniła zwycięzców: Kinga zajęła I miejsce i tym samym kolejny raz 
uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego znaleźli się w gronie laureatów tego konkursu. 
Opiekunami Kingi przygotowującymi uczennicę do konkursu byli pan Maciej Kostyk oraz 
Edyta Bretsznajder. Serdecznie gratulujemy sukcesu. 
 

Młodzież zapobiega pożarom - eliminacje gminne 
20.02.2019 
Tomasz Woźniczka 
 
15 lutego 2019 roku w Filii Bibliotecznej w Czerninie odbyły się gminne eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs 
zorganizowany został przez przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Górze. Zmaganiom młodych znawców z zakresu pożarnictwa przyglądali się 
zaproszenie goście, Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz wraz z Zastępcą Piotrem Głowackim, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Góry Arkadiusz Szuper, Kierownik Biura Zarządzania 
Kryzysowego i Obrony Cywilnej Katarzyna Sadowska, przedstawiciel KP PSP w Górze mł. 
bryg. Marcin Klefas, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Górze Andrzej Rękosiewicz oraz Komendant Miejsko-Gminny OSP Andrzej 
Wałęga. 
W ogółem w szranki rywalizacji stanęło 22 uczniów reprezentujących szkoły znajdujące się na 
terenie gminy. Turniej składał się z dwóch etapów, w pierwszym z nich uczniowie górowskich 
szkół mieli do rozwiązania test zawierający zagadnienia z zakresu ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej. Natomiast w drugiej części – ustnej, uczniowie musieli odpowiedzieć 
na pytania obejmujące zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu pożarnictwa. 
W turnieju wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, Gimnazjum 
Dwujęzyczne reprezentowała Oliwia Biernacka, natomiast Liceum Ogólnokształcące Mikołaj 
Lorek i Anna Żmiejewska. 
Bardzo duży sukces w kategorii 3 (uczniowie szkół średnich) odniósł Mikołaj Lorek, który zajął 
w ogólnej klasyfikacji 2 miejsce. Opiekunem uczniów ZSO w Górze był pan Mariusz Dziewic. 
Fot. Gmina Góra 
 

Koncert Walentynkowy 
20.02.2019 
Katarzyna Załupska 
 
Miłość towarzyszy ludziom od wieków, jednak często nie okazujemy jej dostatecznie 
osobom, na którym nam zależy. 14 lutego obchodzimy Święto Zakochanych, podczas którego 
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na całym świecie ludzie rozdają sobie kartki i drobne prezenty, okazując innym swoje 
zainteresowanie. 
Walentynki są świetnym sposobem na pokazanie naszym bliskim, że nam na nich zależy i 
właśnie z tego powodu postanowiliśmy uczcić to święto także w naszej szkole. 
15 lutego w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się tradycyjny „Koncert 
Walentynkowy” zorganizowany dzięki wspólnemu wysiłkowi uczniów reprezentujących SU 
przy współpracy z paniami Edytą Bretsznajder, Alicją Sajdak i Anetą Zmuda. 
Na początku uroczystości cała społeczność szkolna minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego 
przed kilkoma dniami byłego premiera RP pana Jana Olszewskiego. 
Podobnie jak w ubiegłych latach program składał się z części artystycznej wzbogaconej 
prezentacją walentynkowych kartek przekazywanych anonimowo przez uczniów do 
przeznaczonych do tego specjalnej skrzynki. Szczęśliwi odbiorcy mogli usłyszeć przeznaczone 
dla nich życzenia zaprezentowane w trakcie koncertu przez Izabelę Chmiel i Kacpra Trzpila. 
Adresatami życzeń byli nie tylko uczniowie, ale też członkowie grona pedagogicznego. W 
trakcie koncertu zgromadzona w auli publiczność mogła podziwiać popisy wokalne Zuzi 
Mrozowskiej i Martyny Leśniarek. Warto również wspomnieć o „walentynkowym quizie” w 
którym uczestniczyły dwie pary uczniów tj. Julia Osieczko i Jakub Cieślak oraz Maja 
Oporowicz i Mikołaj Urbanowicz. Natomiast całą „walentynkową” uroczystość poprowadzili 
Gosia Bretsznajder i Jakub Jarząb. 
Fot. Maciej Hrebenyk 
 

Eliminacje gminne XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego 

„PEGAZIK” 
15.02.2019 
 
13 lutego 2019 roku o godz. 10.00 w sali klubowej Domu Kultury w Górze odbyły się 
eliminacje gminne XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”, w których 
uczestniczyło 32 wykonawców. Laureaci etapu szkolnego występowali w dwóch kategoriach: 
„młodsi” (uczniowie kl. IV - VI szkół podstawowych) oraz „starsi” (uczniowie klas VII-VIII szkół 
podstawowych i III klas gimnazjalnych). Wybrane utwory (wiersze, fragmenty prozy) 
oceniane były pod względem doboru repertuaru, interpretacji, kultury słowa i ogólnego 
wyrazu artystycznego. Recytacjom przysłuchiwała się Komisja Konkursowa 
w składzie: Barbara Podwińska - Bućkowska, Ewelina Waląg, Krystyna Woźna, Katarzyna 
Zdanowicz, Mirosława Rutkowska, Teresa Pankiewicz i Lidia Berus. 
W kategorii „starsi” – wystąpili uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze, przygotowani 
do konkursu przez Pana Macieja Kostyka – nauczyciela języka polskiego. 
III miejsce zdobyła Kinga Dębowicz, natomiast wyróżnienia przyznano Hannie Jankowskiej i 
Kacprowi Hryniowi. 
Pasjonaci żywego słowa zakwalifikowani zostali do etapu powiatowego, którego 
współorganizatorem jest Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 
Psychologiczno - Pedagogicznego w Górze. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
Fot DK Góra 
 

W 74. rocznicę powrotu do Polski 
29.01.2019 
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Tomasz Woźniczka 
 
28 stycznia br. w 74. rocznicę powrotu Góry w granice państwa Polskiego zwanego 
popularnie „powrotem do Macierzy”, na Placu Bolesława Chrobrego odbyła się 
okolicznościowa uroczystość złożenia pod Pomnikiem Wolności wiązanek kwiatów i zniczy. 
Wzięły w niej udział władze samorządowe Gminy Góra i Powiatu Górowskiego na czele z 
Burmistrz Góry Ireną Krzyszkiewicz i Starostą Górowskim Piotrem Wołowiczem, radni, 
delegacje instytucji, jednostek budżetowych, szkół, przedszkoli, organizacji. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Górze reprezentowała delegacja w składzie: dyrektor szkoły pani 
Magdalena Mielczarek, opiekkun SU i nauczyciel j. angielskiego Pani Edyta Bretsznajder oraz 
uczniowie – Małgorzata Bretsznajder i Stanisław Mielczarek. 
Fot. Gmina Góra 
 

Studniówka 
29.01.2019 
Tomasz Woźniczka 
 
Poloneza czas zacząć. - Podkomorzy rusza I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza, 
I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi, I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi. 
Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” 
Zgodnie z tradycją na 100 dni przed egzaminem dojrzałości tegoroczni maturzyści Liceum  
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze bawili na „Studniówce”. 
W tym roku zabawa miała miejsce dnia 25 stycznia w sali bankietowej restauracji „Rosette” 
w Górze. Zanim wybrzmiały dźwięku dostojnego poloneza, wszystkich zebranych na zabawie 
gości powitali prowadzący część oficjalną Anita Kowalczyk i Krzysztof Uściło. Następnie głos 
zabrała dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek, która w swoim wystąpieniu życzyła 
wszystkim przyszłym abiturientom powodzenia na maturze - „Jestem głęboko przekonana, 
że zarówno z pomocą studniówkowej magii, spotkam się z Wami wszystkimi po maturze i 
będę mogła pogratulować Wam odniesionego sukcesu”. Na zakończenie wyraziła nadzieję, 
że tegoroczny bal będzie dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem. 
Aby tradycji stało się zadość, słowami Narodowego Wieszcza, patrona szkoły Adama 
Mickiewicza „Poloneza czas zacząć”, na salę dostojnym krokiem wkroczyły pary tegorocznych 
maturzystów. 
Podziękowania i bukiety kwiatów otrzymała dyrektor LO pani Magdalena Mielczarek oraz 
wychowawczynie klasy III pani Alicja Sajdak i Jadwiga Sokołowska. Natomiast za trud w 
przygotowanie całej imprezy kwiaty otrzymała przedstawicielka organizatorów balu – 
rodziców klasy III, pani Zuzanna Żmiejewska. 
Następnie odbyła się sesja fotograficzna uczniów wraz z wychowawczyniami oraz przybyłym 
na zabawę gronem pedagogicznym. Dodatkowo, wszyscy chętni mogli zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie na tle specjalnie przygotowanej na tą okazję „studniówkowej” ściance. 
Po „oficjalnej” części studniówki wszyscy ruszyli na parkiet i przy gorących rytmach 
dyskotekowych bawili się do późnych godzin nocnych. O profesjonalną obsługę muzyczną 
całej zabawy zadbał Zbigniew Skibiński czyli „Renomadance”. 
A teraz drodzy maturzyści czas wytężonej pracy, dlatego życzymy wszystkim uczniom i 
uczennicom pomyślności na przyszłość, trafnych wyborów, szczęścia i wszelkiego 
powodzenia! 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
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Galerie zdjęć: 
Radio Elka: http://elka.pl/content/view/91630/77/ 
Panorama Leszczyńska: https://otopanorama.pl/studniowkowy-bal-lo-w-gorze/ 
 

Promocja zdrowego stylu życia 
28.01.2019 
Irena Dziamarska 
 
Dnia 24 stycznia 2019 roku młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze - III klasy 
gimnazjum oraz klas I i II liceum - uczestniczyła w prelekcjach, które odbyły się w ramach 
tygodnia zdrowia, zorganizowanych przez nauczycielkę biologii panią Irenę Dziamarską i 
pedagoga szkolnego panią Anetę Zmudę. 
Szkołę odwiedzili przedstawiciele Zakładu Zielarskiego „Kawon-Hurt” Nowak Sp.J. z Gostynia, 
którzy w bardzo ciekawy i przystępny dla młodzieży sposób przedstawili „Świat herbacianych 
zakupów” oraz „Aptekę ziołową”. Młodzież mogła dowiedzieć się  wiele ciekawych informacji 
na temat tej rodzinnej firmy, której najstarszy członek rodu ponad 90-letni pan nadal czynnie 
uczestniczy w jej prowadzeniu. Uczennice i uczniowie mogli dowiedzieć się również o 
właściwościach i zdrowotnym działaniu poszczególnych gatunków ziół. Podczas dużej 
przerwy odbyła się degustacja różnych rodzajów herbat firmy „Kawon”, która miała zachęcić 
młodzież do częstszego spożywania tego zdrowego i smacznego napoju. Następnie odbył się 
interesujący wykład prowadzony przez panią dietetyk, która jest przedstawicielką firmy 
„Natur House”. Pani dietetyk przedstawiła podstawowe zasady zdrowego odżywiania i 
zachęcała młodzież do stosowania jej w życiu codziennym. Wykład odbył się dzięki 
współpracy z panią Barbarą Nowakowską, pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Górze, która zaprosiła przedstawicielki Centrum Dietetycznego „Natur 
House” w Lesznie. 
Fot. Maciej Hrebenyk 
 

Sukces siatkarek 
28.01.2019 
Wojciech Janicki 
 
Kilka dni temu uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza pokonały w 
finale powiatowym „Licealiady”  w piłce siatkowej swoje koleżanki z Zespołu Szkół 3 - 1. 
Zwycięstwo bardzo nas cieszy, ponieważ zostało wywalczone pierwszy raz od trzech lat, a dla 
13 z 14 zawodniczek występujących w meczu, był to debiut w tych rozgrywkach. Jest to więc 
bardzo dobry prognostyk na przyszłe lata. 
Licealistki awansowały więc do kolejnej rundy rozgrywek „Licealiady”. W Finale Strefy 
Lubińskiej, który odbył się 24 stycznia, dziewczyny rywalizowały z zawodniczkami szkół z 
Lubina, Głogowa i Polkowic . Ostatecznie, po zaciętej rywalizacji zajęły w klasyfikacji turnieju 
III miejsce. 
Drużyna Liceum Ogólnokształcące w Górze wystąpiła w następującym składzie; 
Karolina Baranowska, Anna Żmiejewska, Ilona Knuła, Barbara Świtek, Anita Sławińska, Alicja 
Ciszewska, Julia Bursztyńska, Oliwia Kilarska, Martyna Bieganowska, Agata belka, Izabela 
Belka, Aleksandra Słowińska, Izabela Chmiel, Maria Starke. 
Opiekunem drużyny jest nauczyciel w-f pan Wojciech Janicki. 

http://elka.pl/content/view/91630/77/
https://otopanorama.pl/studniowkowy-bal-lo-w-gorze/
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Wspomnienie Pani Józefy Najdzinowicz 
25.01.2019 
 
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 
23 stycznia 2019 r.  zmarła Pani Józefa Najdzinowicz. To wyjątkowa postać w dziejach 
Liceum Ogólnokształcącego w Górze a w szczególności internatu liceum. 
Pracowała jako pomoc kucharza w kuchni internatu, Niezwykle skromna osoba, była ceniona 
przez wychowanków internatu za takt, kulturę osobistą a przede wszystkim dobre serce. 
 Wśród obecnych i byłych pracowników szkoły miała spore grono przyjaciół, którzy spotykali 
się z nią przy różnych okazjach. 
Pani Józefa Najdzinowicz urodziła się 18 września 1956 roku w Sicinach. Tam też uczęszczała 
do szkoły podstawowej, a następnie ukończyła szkołę przygotowującą do zawodu w Górze. 
Pracę zawodową rozpoczęła w 1975 r. w Poznańskim Przedsiębiorstwie Nasiennym w Górze, 
18 lutego 1983 r. rozpoczęła pracę w internacie Liceum Ogólnokształcącego. Absolwenci 
internatu wspominają ją jako osobę niezwykle życzliwą, nigdy nie odmawiała pomocy 
osobom będących w trudnych sytuacjach życiowych. 
Pani Józefa pracowała do 31 sierpnia 2012 r. ale i na emeryturze znajdowała jednak czas by 
wspomóc szkołę, kiedy tylko zaszła taka potrzeba, bo na Panią Józię zawsze można było 
liczyć. 
Była człowiekiem niezwykłym, a jej niezwykłość przejawiała się każdego dnia w drobnych 
gestach. W pracy wykazywała się dużą sumiennością, władała dużo serca w podejmowane 
działania, a dobro młodzieży było dla niej zawsze najważniejsze. Bardzo chętnie pomagała 
potrzebującym i udzielała się charytatywnie, krzywda innych nigdy nie była jej obojętna.  
Cześć Jej pamięci! 
 

Wspomnienie Pani Weroniki Danilewicz 
23.01.2019 
 
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 
Pogrążeni w głębokim bólu i żalu zawiadamiamy, że dnia 22 stycznia 2019 roku zmarła 
Weronika Danilewicz, emerytowana nauczycielka historii i języka rosyjskiego w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze, wychowawczyni wielu pokoleń 
młodzieży, nasza serdeczna koleżanka. 
Pani Weronika przyszła na świat w 1 marca 1921 roku w miejscowości Zagajówka leżącej w 
północno-wschodnich kresach II Rzeczpospolitej. Do Góry przybyła wraz z mężem 
Stanisławem wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Pracę w liceum rozpoczęła w 
1956r. jako nauczycielka języka rosyjskiego i historii, była też wychowawcą w internacie. 
Podejmowała też wiele różnorodnych działań, m.in. opiekowała się szkolnym kołem PCK, 
prowadziła też chór szkolny. W szkole pracowała do 1976 r, kiedy to przeszła na zasłużoną 
emeryturę. Wielokrotnie w swoich wspomnieniach wracała do lat spędzonych w liceum, 
potrafiąc w najdrobniejszych szczegółach odtworzyć wiele ważnych wydarzeń z życia szkoły i 
jej wychowanków. 
Za aktywność i ogromne poświęcenie na polu dydaktycznym i wychowawczym została 
doceniona przez władze Państwowe i Oświatowe, czego wyrazem są liczne odznaczenia: 
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Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka Tysiąclecia Państwa 
Polskiego, Złota Odznaka ZNP, odznaka XV lecia Dolnego Śląska. 
Cześć Jej Pamięci! 
Dyrekcja, Grono Nauczycielskie, Pracownicy i Młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Górze 
 

Na początku było Słowo… 
21.01.2019 
Ewelina Waląg, Mirosław Wesołowski 
 
Początek 2019 roku stanowi trudny czas, będący konsekwencją wcześniejszych napięć  
tkwiących w naszym społeczeństwie. Wrzuceni w wyraziste wydarzenia, które z pewnością 
wpiszą się w historię Polski, dryfujemy między (nie)możliwością porozumienia, bycia obok 
siebie i mówienia wspólnym językiem. Z drugiej strony pojawiają się płaszczyzny potencjalnej 
wspólnoty, potrzeby wzajemnego szacunku i powrotu do czasów „sprzed”, choć dla każdego 
owe „sprzed” może oznaczac co innego. 
Wydarzenia z 13 stycznia tego roku jednym otwierają analogie historyczne z poprzedniego 
stulecia, drugim – dystans, ale bez względu na osobisty światopogląd, trudno obok nich 
przejść obojętnie. Instytucje państwowe zareagowały na nie i wystosowały postulat 
wzmożenia edukacji dotyczącej mowy nienawiści w polskich szkołach. Za tego też powodu, 
ale i indywidualnych wychowawczych potrzeb, w piątek 18 stycznia w naszej szkole 
przeprowadzone zostały warsztaty pn. „Na początku było Słowo…” Spotkanie zostało 
dedykowane młodzieży, która w aktywny sposób mogła zastanowić się nad językiem 
współczesnej debaty i odnieść się do języka nienawiści. 
Zgodnie z definicjami mowa nienawiści obejmuje „wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, 
propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne 
formy nienawiści bazujące na nietolerancji m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym 
nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i 
ludzi o imigranckim pochodzeniu” (zob. 1) Recommendation No. R (97) 20 of the Committee 
of Ministers to Member States on "hate speech", Rada Europy, 1997, s. 107; 2) 
Recommendation N°6: Combating the dissemination of racist, xenophobic and antisemitic 
material via the internet, Rada Europy, 2000 Additional Protocol to the Cybercrime 
Convention, Rada Europy, 2000). 
Hate speech definiowana jest jako jeden z przejawów bardziej złożonych zjawisk takich jak 
nietolerancja, dyskryminacja, rasizm czy ksenofobia;  jedno z przestępstw z nienawiści (ang. 
hate crimes) lub wstęp do nich, ich zapowiedź; nawoływanie do nienawiści, groźby czy obelgi 
o motywacji rasistowskiej czy ksenofobicznej, język nienawiści, dyskurs dyskryminacyjny; 
czasem mowę nienawiści sytuuje się bliżej stereotypów i uprzedzeń, a czasem bliżej działań, 
w których wyraźny jest akt nawoływania do nienawiści, istotne są intencje sprawcy. Należy 
pamiętać, że czyny popełniane na tle rasistowskim lub ksenofobicznym, podlegają sankcjom 
karnym jako przestępstwa kryminalne. Zalicza się do nich, m. In. publiczne nawoływanie do 
przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie osób, którą definiuje się według rasy, 
koloru skóry, pochodzenia, wyznawanej religii lub światopoglądu albo przynależności 
narodowej lub etnicznej, lub przeciwko członkowi takiej grupy; publiczne rozpowszechnianie 
lub rozprowadzanie tekstów, obrazów lub innych materiałów zawierających treści 
rasistowskie i ksenofobiczne; publiczne aprobowanie, negowanie lub rażące pomniejszanie 
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zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych w rozumieniu art. 
6, 7 i 8 statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz zbrodni określonych w art. 6 
Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, jeśli czyny takie mogą podburzać do 
przemocy lub wzbudzać nienawiść skierowaną przeciwko takiej grupie lub jej członków. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: www.mowanienawisci.info. 
 

Sukces Natalii 
10.01.2019 
TW 
Natalia Dymkowska, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Górze odniosła duży sukces 
w dziedzinie projektowania mieszkań. Kilka dni temu jeden z portali poinformował o tym 
wydarzeniu w następujący sposób: „P. Natalia Dymkowska zwyciężyła w konkursie na 
najlepszy projekt przestrzeni mieszkalnej - edycja jesień 2018, Wrocław. NATURE SPACE to 
mieszkanie przeznaczone dla młodych rodziców z dzieckiem, którzy cenią podróże, piękno 
naturalnego krajobrazu oraz loftowy klimat wnętrz. Projekt doskonale łączy w sobie 
industrialną surowość i elementy natury. Świetna praca, życzymy dalszych sukcesów !” 
Natalia Dymkowska po liceum następnie ukończyła studia inżynierskie oraz magisterskie na 
kierunku Gospodarka Przestrzenna. Już od najmłodszych lat wykazywała zamiłowanie do 
architektury, ale i również realizowała swoją plastyczną pasję. Była laureatką wielu 
konkursów plastycznych, a w okresie nauki w liceum również ogólnopolskich konkursów 
matematycznych. 
 

VI Powiatowy Konkurs Historyczny - eliminacje szkolne 
09.01.2019 
Tomasz Woźniczka 
 
7 stycznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się etap szkolny VI 
Powiatowego Konkursu Historycznego Władcy Elekcyjni w Polsce”. 
Do rywalizacji w kategorii dla uczniów klas VII i VII szkół podstawowych, kl. III gimnazjalnych i 
szkół ponadpodstawowych przystąpili zainteresowani tematyką uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum Dwujęzycznego. 
Głównymi celami i założeniami konkursu organizowanego przez PCDNiPPP w Górze są: 

• Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historycznych wśród uczniów, 
•  Analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem zintegrowanej wiedzy 

historycznej. 
• Wyszukiwanie uczniów uzdolnionych. 
• Stworzenie możliwości szlachetnej rywalizacji uczniów najzdolniejszych, a 

nauczycielom warunków twórczej pracy z młodzieżą. 
• Kształcenie umiejętności zdobywania i interpretowania wiedzy pozapodręcznikowej. 

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się następujący uczniowie: Igor Wawrzyniak, Marian 
Morawski i Gabriela Brzoza z Gimnazjum Dwujęzycznego oraz Malwina Marcinkowska, 
Michał Walencki i Maria Gezela z Liceum Ogólnokształcącego. Do udziału w konkursie 
zachęcił uczniów ZSO pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wos. 
Laureatom eliminacji szkolnych gratulujemy awansu i liczymy na bardzo dobre wyniki w 
finale powiatowym, który odbędzie się 26 marca br. 
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„Mickiewiczowskie Wigilie” 
28.12.2018 
Maciej Kostyk, Tomasz Woźniczka 
„Mickiewiczowskie Wigilie” 
Dzień Patrona w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze  
„I Tobie, i Jemu Nad kołyską świeciła gwiazda Betlejemu. Z anioły wespoły. Czuwały nad Nim 
osły i łagodne woły. Dzieciątku swemu śpiewała w stajence Matka Dziewica, Ciebie we Wilię 
lulała Wilija, strumieni rodzica. Z pokłonem przyszli do Niego, z darami – trzej mądrzy 
Królowie. Tobie w podarku – Ojczyznę zabrali trzej monarchowie”. Józef Wittlin, „Pieśń 
wigilijna o Adamie Mickiewiczu” 
Adwent to okres szczególnego czuwania, oczekiwania na przyjęcie Pana, to czas dany nie 
tylko na udekorowanie, wzbogacenie domów, ale przede wszystkim na odnowienie, 
upiększenie naszych serc. Święta Bożego Narodzenia zajmują szczególne miejsce w polskiej 
tradycji narodowej i w porównaniu z innymi krajami europejskimi były i są obchodzone 
niezwykle uroczyście. Ich niezwykła aura związana jest z tym, że są to święta rodzinne, 
utrwalające więzi z bliskimi często rozsianymi w kraju i za granicą. Na patos świąt 
niewątpliwie wpływ miały nasze dzieje historyczne. Dla wielu pokoleń Polaków od momentu 
utraty niepodległości w 1795 r. dom urastał do rangi najbardziej upragnionego symbolu 
szczęścia. Utratę własnego rodzinnego domu odczuwano podwójnie, gdyż wynikała ona z 
utraty ojczyzny, jej wolności. W kulturze pokoleń pielgrzymów, emigrantów, żołnierzy-
tułaczy tudzież udających się za chlebem na obczyznę wytworzył się mit polskiego domu w 
obrazie święta wigilijnego. Adam Mickiewicz był również bezdomnym tułaczem. Ze swoich 
57 lat życia, w Ojczyźnie spędził zaledwie 26. Przez wszystkie lata przebywając na emigracji 
tęsknił do Nowogródka, Wilna, bliskich i przyjaciół, wszystkiego tego, co się wiązało z 
pojęciem Ojczyzna. Od czasów dzieciństwa „sielskiego i anielskiego”, po „wiek męski-wiek 
klęski”, obrzędy wigilijne w domu poety były przestrzegane z wielką gorliwością. Mickiewicz 
wraz z rodziną i innymi przyjaciółmi niedoli, widział w nich cząstkę utraconej Ojczyzny. 
Tegoroczne Święto Patrona – Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Górze odbyło się 21 grudnia 2018 roku. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenie pocztu 
sztandarowego oraz wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie 
okolicznościowe przemówienie wygłosiła pani Magdalena Mielczarek - dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Górze. 
Na początku przywitała serdecznie znamienitych gości, wśród których znaleźli się: Starosta 
Górowski, Pan Piotr Wołowicz; w imieniu Burmistrza Góry - Pani Ireny Krzyszkiewicz – 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Izabela Baranowska, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Góry Arkadiusz Szuper, radni Powiatu Górowskiego – Ryszard Pietrowiak i Grzegorz 
Aleksander Trojanek, Sekretarz Powiatu Górowskiego Elżbieta Kwiatkowska; Skarbnik 
Powiatu Wiesław Pospiech; w imieniu Dziekana Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w 
Górze - księdza Henryka Wachowiaka – ks. Wiktor Trojnar, dyrektorzy szkół powiatu 
górowskiego; dyrektorzy jednostek organizacyjnych; dyrektorzy placówek kulturalno-
oświatowych; dyrektorzy zakładów pracy; obecni nauczyciele i pracownicy oświaty; 
emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty z byłym dyrektorem ZSO panią Małgorzatą 
Patrzykąt na czele, rodzice z przewodniczącą Rady Rodziców i przewodniczącą Rady Szkoły, 
panią Barbarą Zagórską. Szczególnie ciepło została powitana młodzież, nauczyciele, 
pracownicy administracji i obsługi szkoły, a także nauczyciele języka polskiego wraz z 
delegacjami uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu górowskiego wraz 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Maciej-Kostyk%2C-Tomasz-Wo%C5%BAniczka
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Maciej-Kostyk%2C-Tomasz-Wo%C5%BAniczka


38 

 

z  panią Barbarą Bućkowską, przewodniczącą zespołu nauczycieli języka polskiego w 
PCDNiPPP w Górze. Wśród wskazanych osób znaleźli się ponadto przedstawiciele prasy i 
mediów, a patronat honorowy nad uroczystością sprawowali Starosta Górowski oraz 
Burmistrz Góry. 
W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek szczególną uwagę zwróciła 
na podejmowane od wielu lat liczne działania, inspirowane bogatą twórczością naszego 
Patrona, dzięki której  nie tylko bogaciliśmy wiedzę humanistyczną, ale także wytyczaliśmy 
drogę do kształtowania własnego charakteru, umiłowania „kraju lat dziecinnych”.  Następnie 
przypomniała najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, do których niewątpliwie zaliczyć 
należy nadanie imienia Adama Mickiewicza dnia 18 września 1965 r. w 20. rocznicę 
powstania szkoły czy odsłonięcie 26 listopada 1965 r. w 110. rocznicę śmierci poety 
pamiątkowej tablicy. 
Wieloletnią tradycją szkoły jest to, ze  w trakcie Święta Patrona odbywa się ślubowanie 
uczniów klas pierwszych. W tym roku rotę przysięgi zaprezentował uczniom klas Ia, Ib, Ic i I d 
przewodniczący Samorządu Uczniowskiego uczeń klasy II a Jakub Jarząb. 
W drugiej części wystąpienia pani dyrektor w imieniu całej społeczności szkolnej złożyła 
serdecznie podziękowania 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, który „tak blisko nas przeszedł”. 
Kolejnym, istotnym elementem Mickiewiczowskiego Święta było ogłoszenie wyników 
Szkolnego Konkursu Humanistycznego pod hasłem „Pan Tadeusz” jako skarbnica polskości”, 
który został przeprowadzony 26 listopada – w 163. rocznicę śmierci Narodowego Wieszcza. 
Głównie nagrody w konkursie otrzymali: III miejsce– Malwina Paszkowska z kl. III Gimnazjum 
Dwujęzycznego, II miejsce - Anna Łukaniuk Kl. III i Jakub Cieślak k. IIa LO oraz I miejsce -
 Aleksandra Wójcik kl. IIa LO. Nagrody za udział w konkursie otrzymali także następujący 
uczniowie: Klaudia Rausz, Martyna Bieganowska, Aleksandra Żmiejewska, Nicole Ruman, 
Gabriela Brzoza, Marta Wrona, Anna Żmiejewska, Magdalena Czajkowska, Weronika 
Bordulak. 
Nagrody wręczyli finalistom Starosta Górowski pan Piotr Wołowicz i dyrektor ZSO pani 
Magdalena Mielczarek. Laureaci tegorocznego konkursu zostali obdarowani dziełami 
patrona szkoły oraz opowieścią Barbary Wachowicz zatytułowaną „Wigilie Polskie Adama 
Mickiewicza”.  
W czerwcu tego roku z głębokim bólem przyjęliśmy wiadomość, o śmierci wybitnej pisarki, 
autorki książek, spektakli, wystaw, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych 
pamięci wielkich Polaków. Pani Barbara w 1980 roku przyjechała do naszej szkoły i wygłosiła 
interesującą prelekcję pt. „Szlakiem Mickiewicza po miejscowościach Litwy  i Włoch”.  Trwałą 
pamiątką po pobycie pisarki jest jej zdjęcie oraz niezwykle wymowny wpis do kroniki: „Cóż to 
jest zdrada? Zdradzić jest to opuścić ideę trudną do zrealizowania, to porzucić żmudny 
obowiązek dla korzyści namacalnych, widocznych i łatwo uchwytnych”. Adam Mickiewicz 
„Nie zdradzajcie nigdy! Uczniom i wspaniałym Pedagogom Liceum im. Adama Mickiewicza w 
Górze Śląskiej dziękując za wspólnie przeżytą chwilę ojczystą”. Barbara Wachowicz 
Mistrzyni mowy polskiej kilkakrotnie oceniała i nagradzała występy naszych uczniów – 
aktorów teatru „Adamus” podczas Ogólnopolskich Spotkań Filomackich w Ciechanowie. 
Swoje literackie nagrody okraszała pięknymi dedykacjami. W jednej z nich 
czytamy:„Kochanym Mickiewiczakom z Góry z życzeniem,  abyście byli w każdej mej 
mickiewiczowskiej książce zawsze mając ojczyznę w sercu  dzieło „Ty jesteś jak zdrowie” 
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ofiarowuję”. Barbara Wachowicz z wielką pasją opowiadała o swoich podróżach kresowych 
Zgromadzona w auli szkoły publiczność mogła obejrzeć niewielką cząstkę jej literackich 
wędrówek we fragmencie programu telewizyjnego pt. „ Moje podróże kresowe”. Barbara 
Wachowicz pozostawiła po sobie dzieła, które z pewnością jeszcze długo będą oddziaływały 
na naszą kulturę, przypominając o jej talencie, pasjach i zaangażowaniu w upowszechnianie 
wiedzy o wielkich Polakach. Honorowa obywatelka Warszawy została pochowana 15 czerwca 
2018 w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach. 
Dyrektor ZSO w Górze pani Magdalena Mielczarek zaprezentowała list od Burmistrza Góry 
pani Ireny Krzyszkiewicz, która pod adresem szkoły skierowała m.in. te słowa: „Zespół Szkół 
Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Górze jest miejscem, które poprzez swoją 
bogatą historię, poszanowanie wartości, umiłowanie nauki, wiedzy i mądrości kształtuje 
charaktery i osobowości kolejnych pokoleń młodych ludzi. Dzielenie się wiedzą, 
przekazywanie odpowiednich wzorców, to odpowiedzialne zadanie. Inspirację w 
kształtowaniu w świadomości wychowanków odnaleźć możemy w twórczości Wieszcza. 
Przesłanie kierowane do młodego pokolenia Polaków „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga – 
łam, czego wzrok nie lamie, stanowią drogowskaz w pokonywaniu kolejnych etapów życia i 
edukacji oraz motywują do zdobywania tego co trudne, nieosiągalne i niezbadane. Ideały, do 
których nawiązywał Mickiewicz są ponadczasowe i wciąż aktualne, wywarły trwały wpływ na 
polska kulturę i postawy społeczne, stały się stałym elementem wychowania patriotycznego. 
To On nauczył nas miłości do Ojczyzny, poszanowania wolności”. 
Zgodnie z wieloletnią tradycją Liceum Ogólnokształcącego, delegacja uczniów złożyła kwiaty 
pod pamiątkową tablicą patrona Adama Mickiewicza znajdującej się na ścianie frontowej 
szkoły. Następnie został wyprowadzony sztandar szkoły na którym widnieją słowa słowa 
Wieszcza: „Ojczyzna-Nauka-Cnota”. 
Kulminacyjnym punktem uroczystości było widowisko pt. „Mickiewiczowskie Wigilie”, które 
rozpoczęło wykonanie jednej z najbardziej znanych kolęd pt. „Cicha noc. Cały spektakl miał 
charakter wielowątkowej opowieści, a jego konstrukcja przypominała „Drogę Krzyżową”, 
gdzie każda ze „stacji” to wybrany wątek z biografii Narodowego Wieszcza dodatkowo 
zilustrowany fragmentami utworów poety. Nowatorskie i inspirujące widowisko, zrobione z 
ogromnym rozmachem i dużym ładunkiem emocji, powstało na kanwie publikacji Barbary 
Wachowicz. Z Wigilią Bożego Narodzenia szczególnie związało się życie Mickiewicza. 
Pierwsza, czyli z dnia 24 grudnia 1798 roku był dniem narodzin wielkiego poety. Historia ta 
została opisana w ten oto sposób: „Mróz był siarczysty, a śnieg skrzypiał pod płozami. W 
dzień Wigilii Bożego Narodzenia – 24 grudnia 1798 roku, pani Barbara z Majewskich i Mikołaj 
Rymwid Mickiewiczowie jechali na święta do stryja Bazylego, z Nowogródka do Zaosia. 
Czterdzieści kilometrów sanny dla spodziewającej się dziecka kobiety – to daleka droga…Pani 
Barbara zasłabła. Wniesiona do przydrożnej karczmy urodziła swego drugiego syna. 
Karczemka była tak uboga, że nie było stołu, na którym można położyć niemowlątko, by je 
spowić w pieluszki. Ojciec Mikołaj wydobył tedy z podróżnych księgę – tom poezji ks. bp. 
Ignacego Krasickiego, na tejże księdze spowito małego Mickiewicza w pieluszki… Możemy 
sobie wyobrazić owe wigilie nowogródzkie sielskie - anielskie, ze wszystkimi starannie 
zachowanymi obyczajami, których Adam przestrzegał do końca życia: sianko pod obrusem, 
krzesło dla samotnego wędrowca, dzielenie się białym okruchem Bożego Chleba. Kolejne 
„Mickiewiczowskie Wigilie” obfitowały w różnorodne, często tragiczne wydarzenia, takie jak 
wojna, śmierć rodziców, zawód miłosny, więzienie, choroba i śmierć żony. Poszczególne 
sceny doskonale zobrazowali młodzi aktorzy teatru „Adamus”, m.in. poprzez zbiorową 
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recytację „Modlitwy do Matki Boskiej Ostrobramskiej” czy „Stepów Akermańskich”. Reżyser 
do poszczególnych części biografii poety wykorzystał również fragmenty osobistej 
korespondencji Mickiewicza oraz motywy zaczerpnięte z takich dzieł, jak II i III część 
„Dziadów”, „Pan Tadeusz”, „Konrad Wallenrod”. Poszczególne sceny przeplatane były 
prezentacjami multimedialnymi i kolędami w wykonaniu zespołu wokalnego „Postscriptum”. 
Niezwykle wzruszający był opis ostatniej „stacji” na szlaku ziemskiej wędrówki Wieszcza. 
Warto przytoczyć jego fragment: „25 listopada 1855 roku, na dzień przed śmiercią poety, 
synowie zasiedli do stołu, by jak zwykle ułożyć listy imieninowe dla taty i posłać je do dalekiej 
Turcji, tak, by dotarły na Wigilię Bożego Narodzenia: „ Kochany Ojcze, sprawujemy się dobrze 
i bawimy w domu, ale nigdy nie będziemy się bawić tak dobrze, jak gdy byłeś tutaj. Wracaj 
do nas prędko”. Adam Mickiewicz nie wrócił. Zmarł 26 listopada 1855 roku w 
Konstantynopolu. 
Zwieńczeniem tegorocznego Święta Patrona były podziękowania za przygotowanie 
uroczystości oraz świąteczne życzenia dyrektora szkoły skierowane do zgromadzonej 
publiczności. W świątecznym nastroju uczniowie udali się wraz z wychowawcami na wigilie 
klasowe, a zaproszeni goście, nauczyciele wraz z pracownikami administracji i obsługi 
na spotkanie opłatkowe. 
  
„Mickiewiczowskie Wigilie” –część artystyczna Koncertu Galowego: 
Scenariusz, reżyseria, opracowanie muzyczne: Maciej Kostyk 
Współpraca: Edyta Bretsznajder, Dorota Jochaniak Dolatowska, Ewelina Waląg 
Scenografia: Magdalena Mielczarek, Aneta Zmuda 
Przygotowanie wokalne i aranżacja kolęd: Alicja Sajdak 
Nagłośnienie: Miłosz Stojanowski, Jakub Cieślak 
Zdjęcia: Katarzyna Antolak, Ilona Knuła, Aleksandra Słowińska 
Okolicznościowe wystawy: Beata Działo, Małgorzata Kauch 
Recytatorzy: Eliza Czajewska, Ada Figiel, Kinga Dębowicz, Kacper Hryń, Hanna Jankowska, 
Adrian Kopaniecki, Anita Kowalczyk Mikołaj Kruszka, Maja Oporowicz,  Julia Osieczko, Maciej 
Osmolski, Kacper Trzpil, Igor Wawrzyniak 
Lektorzy: Łukasz Goliczewski, Stanisław Mielczarek, Aleksandra Wójcik 
Wokalistki zespołu „Postscriptum”: Kinga Dębowicz, Zuzanna Mrozowska, Sandra Szczygieł, 
Aleksandra Wójcik 
Sceny zbiorowe: uczniowie klasy III Gimnazjum Dwujęzycznego, klasy I a, I c, II ab Liceum 
Ogólnokształcącego oraz gość specjalny - Maciek Sajdak z Przedszkola nr 3 w Górze. 
 

"Pan Tadeusz” jako skarbnica polskości 
21.12.2018 
26 listopada 2018 w 163. rocznicę śmierci Narodowego Wieszcza Adama Mickiewicza odbył się w 
naszej szkole Konkurs Humanistyczny pod hasłem „Pan Tadeusz” jako skarbnica polskości. Ogłoszenie 
wyników konkursu odbyło się podczas Święta Patrona 21 grudnia 2018 r. I miejsce - Aleksandra 
Wójcik kl. II a LO. II miejsce - Anna Łukaniuk Kl. III i Jakub Cieślak kl. II a LO III miejsce– Malwina 
Paszkowska z kl. III Gimnazjum Dwujęzycznego.  

Nagrody za udział w konkursie otrzymali także następujący uczniowie: Klaudia Rausz, 
Martyna Bieganowska, Aleksandra Żmiejewska, Nicole Ruman, Gabriela Brzoza, Marta 
Wrona, Anna Żmiejewska, Magdalena Czajkowska, Weronika Bordulak. 
Nagrody wręczyli finalistom Starosta Górowski pan Piotr Wołowicz i dyrektor ZSO pani 
Magdalena Mielczarek. Laureaci tegorocznego konkursu zostali obdarowani dziełami 
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patrona szkoły oraz opowieścią Barbary Wachowicz zatytułowaną „Wigilie Polskie Adama 
Mickiewicza”.  
 

Młodzież składa hołd Patronowi Szkoły 
20.12.2018 
Maciej Kostyk 
 
„Dziś rozmyślać Polskę będę” 
Młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze składa hołd Patronowi Szkoły 
  
„Żyłeś wśród wiecznej męki i kochałeś wiele. I na nas część Twej wielkiej miłości spłynęła. 
Wiem, komu oddać miłość, wszystkie ziemskie dzieła. Wiem, że w szczęściu ludzkości 
wszystkie nasze cele. Razem, młodzi przyjaciele!” A. Słonimski „Mickiewicz” 
18 grudnia 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących złożyli symboliczną 
wiązankę kwiatów pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był to  istotny element 
krzewienia Tradycji  Mickiewiczowskich, których zwieńczeniem jest coroczne, uroczyste 
Święto Patrona. W tym roku odbędzie się ono 21 grudnia podczas „Mickiewiczowskich 
Wigilii” - połączonych z uroczystym ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Kulminacyjnym 
punktem tegorocznego wyjazdu do stolicy Wielkopolski było obejrzenie przedpremierowego 
widowiska pt. „27 grudnia…” w Teatrze Polskim oraz zwiedzanie „od kulis” Teatru Wielkiego 
im. Stanisława Moniuszki, usytuowanego nieopodal pomnika Wieszcza. 
Informacja od twórców 
Spektakl „27 grudnia…” to uniwersalna baśń dla młodzieży związana z Powstaniem 
Wielkopolskim przygotowana w setną rocznicę obchodów jego wybuchu. Opierając się na 
realnych dokumentach i archiwach dotyczących grudniowego zrywu chcemy zastanowić się 
czym jest wspólnota, jak wpływa na nią strach, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa, ale 
też wzajemna uczciwość i odpowiedzialność.  
Spektakl „27 grudnia…” jest również próbą odpowiedzenia na pytanie - jak dziś opowiadać za 
pomocą medium teatralnego o ważnych wydarzeniach historycznych, jak, nie manipulując 
narracją historyczną, stworzyć przestrzeń dialogu, w której widzowie na równych prawach z 
twórcami mogą przyjrzeć się zjawiskom, które zdecydowały o kształcie naszego 
społeczeństwa. 
Będziemy powoływać historie z Powstania Wielkopolskiego, kiedy przez Poznań 
maszerowały pochody dzieci i kobiet, a do Powstania przyłączali się obywatele Włoch, 
Senegalu, Stanów Zjednoczonych czy Chin - walcząc nie tylko o przywrócenie niepodległej 
Polski, ale także o budowanie tolerancyjnego, obywatelskiego społeczeństwa, którym 
Wielkopolska miała się stać. Jest to dla nas temat bardzo istotny, aby przy okazji tego 
spektaklu, sto lat po wybuchu Powstania, zadać sobie także pytania o to, gdzie jesteśmy jako 
społeczeństwo, ile z postulatów ówczesnych udało się osiągnąć, a czego uniknąć. Wreszcie 
chcemy pokazać, że historia Powstania Wielkopolskiego to także historia, w której ogromną 
rolę odgrywały dzieci. Poruszymy też konteksty trudniejsze - jaka jest rola dziecka i co dzieje 
się z nim, kiedy jego rzeczywistość to rzeczywistość wojenna? To, co będzie wyróżniać nasz 
spektakl to fakt, że o tych wszystkich kwestiach nie opowiemy my, ale właśnie dzieci żyjące 
dziś w Wielkopolsce. 
Zabierzemy widzów w podróż do przeszłości, gdzie bohaterowie rzuceni przez wiatr historii 
znów będą musieli zmierzyć się z wydarzeniami z przełomu 1918/1919 roku. 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Maciej-Kostyk
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Maciej-Kostyk


42 

 

Powstanie Wielkopolskie jest legendą, która wciąż czeka na to żeby ją opowiedzieć. Mamy 
bowiem do czynienia z wydarzeniami, które nie było - jak to bywa przy okazji każdego gestu 
powstańczego - jedynie krajobrazem śmierci i przemocy. 
Reżyseria: Jakub Skrzywanek; dramaturgia: Daria Kubisiak; scenografia: Anna Maria 
Karczmarska, Mikołaj Małek; kostiumy: Paula Grocholska; muzyka: Anna Stela; choreografia: 
Agnieszka Kryst; reżyseria świateł: Aleksander Prowaliński;  pedagog teatru: Sebastian 
Świąder; asystent reżysera: Marcin Starosta; konsultacje orkiestracyjne: Patryk Walczak; 
inspicjentka: Agnieszka Misiewicz. 
Obsada: Sylwia Koronczewska-Cyris, Barbara Krasińska, Kornelia Trawkowska, Elżbieta 
Węgrzyn, Sylwia Zajkowska, Mariusz Adamski, Konrad Cichoń, Piotr Kaźmierczak, Jakub 
Papuga, Marcin Ryl-Krystianowski, Paweł Siwiak, Wiesław Zanowicz 
Po raz pierwszy na scenie w roli Sztabu Generalnego: Anna Hrab, Maja Machoj, Wiktoria 
Strzelecka, Jagna Szerszenowicz, Dawid Frankiewicz, Adam Pytlarz, Stanisław Regulski, Igor 
Witkowski. 
Spektakl z towarzyszeniem Orkiestry Antraktowej Teatru Polskiego w Poznaniu 
pod kierownictwem Adama Domurata. 
 

Badmintoniści znowu w czołówce 
20.12.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
15 grudnia w hali sportowej przy SP im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie została rozegrane 
Mistrzostwa Dolnego Śląska w badmintonie. Bardzo duże sukcesy w rozgrywkach odnieśli 
Maciej Osmolski i Mikołaj Kruszka, uczniowie klasy III Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze. 
W grze pojedynczej w kategorii U-17 w silnie obstawionej stawce Maciej zajął 3 miejsce, a 
Mikołaj był 4. Natomiast w grze podwójnej Maciej z Mikołajem byli bezkonkurencyjni i 
pokonując wszystkich swoich rywali zdobyli złote medale! 
Bardzo cieszą osiągnięte przez młodych górowskich zawodników  wyniki, na co dzień 
trenujących pod okiem Roberta Brojka, w klubie GSB „Smecz” Góra. 
Liczymy na ich dalsze sukcesy w kolejnych turniejach! 
  
Ostateczne wyniki turnieju: 
Singiel 
1. Filip Wierciński - KS „Badminton” Kobierzyce 
2. Mateusz Piasecki - Krzeszów 
3. Maciej Osmolski - GSB „Smecz” Góra 
4. Mikołaj Kruszka- GSB „Smecz” Góra 
5. Jakub Twerd „Smecz” Bogatynia 
  
Debel 
1. Mikołaj Kruszka i Maciej Osmolski 
2. Szymon Górczak i Mikołaj Chmiel 
3. Adam Bogacz i Mikołaj Piórkowski 
 

XIV Powiatowy Konkurs Biblioteczny - etap szkolny 
20.12.2018 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
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Beata Działo 
 
11 grudnia 2018 r. odbył się etap szkolny XIV Powiatowego Konkursu Bibliotecznego "Książka - 
Biblioteka - Informacja - Internet", którego organizatorem jest PCDNiPPP w Górze. Konkurs 
przeznaczony jest dla Gimnazjalistów.   

Celem tego konkursu jest: 
• sprawdzenie wiedzy uczestników poprzez zmobilizowanie do maksymalnego wysiłku 

umysłowego 
• sprawdzenie ogólnej kultury czytelniczej uczniów (poruszanie się w świecie książek, 

czasopism, Internetu) 
• doskonalenie znajomości warsztatu informacyjnego biblioteki 
• kształcenie umiejętności szybkiego kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi 
• sprawdzenie ogólnych wiadomości dotyczących książki, biblioteki, informacji 

i Internetu 
• zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej 
• umacnianie w uczniach wiary we własne możliwości 
• zaktywizowanie uczniów powiatu górowskiego do działania. 

W konkursie udział wzięło 21 osób. Do etapu powiatowego przeszły trzy osoby, które 
uzyskały najwyższą ilość punktów: 

1. Eliza Czajewska 
2. Nicole Ruman 
3. Michał Proszko 

Wygranym gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie powiatowym. 
 

Inauguracja meczów matematycznych 
20.12.2018 
Weronika Łukaniuk 
 
14 grudnia odbyły się kolejne rozgrywki organizowane przez Dolnośląska Fundację 
Matematyków Wrocławskich w ramach Dolnośląskich Meczy Matematycznych. W tym roku 
szkolnym jest to już 18 edycja, cieszącego się dużym powodzeniem wśród szkół 
województwa dolnośląskiego, turnieju.  
Po raz kolejny do rywalizacji w kategorii szkół ponadgimnazjalnych stanęło 10 uczniów z klas 
1-3 Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze. Ich rywalami w piątkowym 
meczu byli uczniowie reprezentujący 1 LO w Głogowie.  
Po pasjonującej i ciężkiej walce niestety naszym uczniom nie udało się wygrać. Mimo to 
uczestniczy matematycznych zmagań nie poddają się i mają zamiar wygrać następną część 
eliminacji. Miejmy nadzieje, że uda im się osiągnąć sukces i otrzymają awans do dalszej 
rundy rozgrywek. 
 

Predyspozycje zawodowe a wybór zawodu 
19.12.2018 
Alina Borzym 
 
Predyspozycje zawodowe określane są mianem wrodzonych skłonności do wykonywania 
danego zawodu. Ściśle wiążą się z uzdolnieniami, talentami posiadanymi przez daną osobę. 
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Nasz charakter odbija się na sposobie naszej pracy. Pewne predyspozycje ułatwiają nam 
działanie w określonych zawodach i na danych stanowiskach. Jak je określić? Dowiedzieli się 
o tym uczniowie klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego podczas warsztatów 
prowadzonych przez Panią Edytę Wojciechowską doradcę zawodowego z PCDN i PPP w 
Górze. 
Uczniowie, rozważając problem predyspozycji zawodowych, zaczęli od zadania sobie 
ważnego egzystencjalnego pytania: kim jestem? Podczas warsztatów uczniowie i uczennice 
uświadomili sobie, że określenie swej osobowości to praca na lata. Predyspozycje to pojęcie, 
które zawiera w sobie cechy określające osobowość, temperament, talenty oraz preferencje, 
czyli zainteresowania, pasje i wartości. To, jakie predyspozycje posiadamy, nie musi być dla 
nas oczywiste, czasami zaś, poddani presji otoczenia, uznajemy pewne zdolności za własne i 
idziemy przez życie niejako w cudzej skórze. Warto mieć więc w pamięci Sokratejskie 
zawołanie: „Poznaj samego siebie!”. Młodzież dowiedziała się również, iż nie powinno się 
walczyć z dominującymi cechami charakteru, ale zaakceptować je i wykorzystać na swoją 
korzyść jak również, że istnieje możliwość poprawy niektórych niedoskonałości naszego 
charakteru. Do zawodu prowadzą różne drogi. Warto dokonać takiego wyboru, który będzie 
sprzyjał zainteresowaniom i predyspozycjom. 
Wówczas, jak mawiał Konfucjusz: „Gdy wybierzesz sobie zawód, który lubisz, całe życie nie 
będziesz musiał pracować." 
 

Z kolędą w przedszkolu 
18.12.2018 
Alicja Sajdak 
 
W poniedziałkowe przedpołudnie, przy świeżo ubranej choince, dzieci z grupy „Biedronki” 
miały możliwość wspólnego kolędowania z panią Alicją Sajdak, anglistką z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Górze (jednocześnie mamą jednego z przedszkolaków) oraz Zuzanną 
Mrozowską, bardzo utalentowaną muzycznie uczennicą klasy pierwszej LO. Dzieci wysłuchały 
kilku tradycyjnych kolęd w dość współczesnej odsłonie i aranżacji, np: „Dzisiaj w Betlejem”, 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki” czy „Lulajże Jezuniu”. 
„Biedroneczki” z wielką uwagą słuchały utworów, a wiele z nich dołączyło do wspólnego 
śpiewu, chętnie się również zaangażowały przytupując, klaszcząc czy bujając się w rytm 
muzyki. 
Na pożegnanie, dzieci otrzymały od Zuzanny, skromny, lecz treściwy i wartościowy muzyczny 
upominek - nastrojową piosenkę świąteczną zatytułowaną „Zegar babci". 
Dziękujemy milusińskim „Biedronkom”oraz pani Justynie Pulut za zaproszenie oraz z 
stworzenie tak miłej atmosfery. 
Magia Świąt Bożego Narodzenia jest już wokół nas, więc wszystkiego dobrego dla nas 
wszystkich!!! 
 
W rocznicę stanu wojennego 
14.12.2018 
| 
 
Tomasz Woźniczka 
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W nocy z 12 na 13 grudnia 1981, decyzją Rady Państwa wprowadzono stan wojenny. 
Powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, władzę w kraju przejęło wojsko, działaczy 
opozycyjnych internowano, zawieszono naukę w szkołach i na uczelniach, wprowadzono 
cenzurę korespondencji i godzinę milicyjną. Tysiące ludzi było represjonowanych, 
aresztowano kilkuset członków opozycji demokratycznej, wielu z nich zostało internowanych 
i umieszczonych w więzieniach bądź miejscach odosobnienia. 
Dziś mija 37 lat od tych pamiętnych wydarzeń, warto więc upamiętnić ofiary stanu 
wojennego. 
W Górze z inicjatywy władz gminnych i powiatowych o godz. 15 na placu B. Chrobrego 
odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod Pomnikiem Wolności. Wśród licznych delegacji 
byli przedstawiciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze: dyrektor szkoły pani 
Magdalena Mielczarek, wicedyrektor pan Mariusz Dziewic, opiekun SU i nauczycielka j. 
angielskiego pani Edyta Bretsznajder oraz uczniowie Stanisław Mielczarek i Małgorzata 
Bretsznajder. 
Nieco wcześniej uczniowie klasy III Gimnazjum Dwujęzycznego uczestniczyli w wystawie 
„Stan Wojenny” zorganizowanej przez Hufiec Pracy w Górze. Młodzież powitała w imieniu 
organizatora wystawy Komendant Hufca Pracy pani Zofia Świerszcz następnie krótko 
przypomniała najważniejsze wydarzenia związane z wprowadzeniem stanu wojennego oraz 
zaprezentowała kilka filmowych miniatur poświęconych temu wydarzeniu. W dalszej części 
spotkania młodzież uczestniczyła w mini-quizie z nagrodami na temat stanu wojennego w 
Polsce oraz zwiedziła wystawę. Zgromadzone na niej eksponaty tematycznie nawiązywały do 
grudniowych wydarzeń z 1981 roku. Większość materiałów pochodziła z prywatnych zbiorów 
ludzi związanych w tym czasie z „Solidarnością” i przez to represjonowanych. Był też kącik 
poświęcony górowskim działaczom związku. Duże słowa uznania należą się organizatorowi 
wystawy za zgromadzenie aż tylu cennych pamiątek. Młodzieży w trakcie wystawy 
towarzyszyli, wicedyrektor ZSO pan Mariusz Dziewic i nauczyciel historii i wos pan Tomasz 
Woźniczka, który również podzielił się swoimi osobistymi refleksjami na temat stanu 
wojennego. Na zakończenie każdy z uczniów otrzymał na pamiątkę „Śpiewnik Stanu 
Wojennego”. 
Ta swoista „żywa” lekcja historii bardzo młodzieży gimnazjalnej się spodobała, bo dzięki niej 
mogła uzyskać wiele interesujących informacji związanych z wprowadzeniem stanu 
wojennego w naszym kraju. 
 
Stypendysta Prezesa Rady Ministrów 
11.12.2018 
| 
 
Tomasz Woźniczka 
 
Łukasz Goliczewski, uczeń klasy II a Liceum Ogólnokształcącego w Górze otrzymał 
stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
Uroczystość wręczenia aktów stypendialnych młodzieży z województwa dolnośląskiego 
miała miejsce 10 grudnia w auli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W imieniu 
premiera Mateusza Morawieckiego dyplomy wręczył wyróżnionym uczniom  pan Roman 
Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty. 
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O stypendium Prezesa Rady Ministrów mogli ubiegać się uczniowie, którzy otrzymali 
promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub 
wykazując szczególne uzdolnienia w co najmniej  jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej 
najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 
Łukasz w roku szkolnym 2017/18 uzyskał bardzo wysoką średnią ocen ze wszystkich 
przedmiotów (5,59), był też laureatem kilku konkursów z zakresu matematyki i informatyki. 
W trakcie uroczystości wręczenia stypendiów Łukaszowi towarzyszył pan Mariusz Dziewic, 
wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. 
Gratulujemy i życzymy mu dalszych sukcesów! 
 
Samowiedza – informacje o sobie ważne dla projektowania przyszłości 
10.12.2018 
| 
 
Alina Borzym 
 
Kim jestem? Dokąd zmierzam? To pytania, które zadajemy sobie wchodząc w dorosłe życie. 
Większość osób czuje się dorosła dzięki posiadanym kompetencjom zawodowym oraz 
zatrudnieniu. Dlatego młody człowiek powinien świadomie zaplanować swoją karierę 
zawodową. O tym, że należy sobie wyznaczać cel do którego będziemy dążyć mówiła 
podczas spotkania z młodzieżą pani Julita Mundry doradca zawodowy z Młodzieżowego 
Centrum Kariery w Górze. W warsztatach wzięły udział klasy pierwsze i drugie Liceum 
Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza w Górze. Prowadząca uświadomiła młodzieży jakie są 
czynniki warunkujące właściwe zaplanowanie przyszłości. Poznanie ich z jednej strony ułatwi 
znalezienie się na rynku pracy, a z drugiej, pozwoli na wybór ścieżki zawodowej zgodnej z 
własnymi możliwościami, predyspozycjami, przekonaniami. Podczas warsztatów uczniowie 
określali pozytywne cechy swojego charakteru oraz konfrontowali je z  opinią kolegów i 
koleżanek z klasy. Poddali również analizie typy własnej osobowości na podstawie 
skróconego testu Hollanda badającego osobowość człowieka. 
„Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, 
ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy.” 
Oliver Wendell Holmes 
 
Mikołajkowy nastrój 
08.12.2018 
| 
 
Tomasz Woźniczka 
 
Chociaż za oknami brak śniegu nastrój świąteczny w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Górze gości już od pierwszych dni grudnia. Na szkolnych korytarzach pojawiły się pięknie 
przyozdobione choinki, a 6 grudnia zapanował szczególny klimat. Święty Mikołaj miał tego 
dnia pełne ręce roboty, ale mimo zdążył odwiedzić uczniów z Gimnazjum Dwujęzycznego 
zanim przystąpili do próbnego egzaminu z języka angielskiego. Nieoczekiwana wizyta 
dostojnego gościa wywołała ogromną radość, a każdy z uczniów został obdarowany słodkim 
upominkiem. Z dużym więc zapałem mogli przystąpić do rozwiązywania językowych testów. 
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Natomiast licealiści w oczekiwaniu na Świętego Mikołaja przebrani w czerwone czapki i 
świąteczne stroje wypełnili sale lekcyjne. W niektórych klasach można było znaleźć 
świąteczne prezenty, które sprawiły uczniom wiele radości. 
Ostatecznie dostojny gość w piątek 7 grudnia po raz drugi pojawił się w szkolnych murach, by 
spotkać się ze wszystkimi uczniami szkoły. Towarzyszyły mu Śnieżynki, które wykonały kilka 
kolęd i pastorałek w języku polskim i angielskim wprowadzając młodzież i nauczycieli w 
przedświąteczny nastrój. Dodatkowo zaoferowały sporo słodkich łakoci, które mogły 
zadowolić, każdego, nawet najbardziej niewybrednego łasucha. A Święty Mikołaj zgodnie z 
tradycją złożywszy prezenty pod choinką, przez chwilę pozował do zdjęć, po czym 
bezszelestnie się ulotnił by odwiedzić inne, oczekujące prezentów dzieciaki. 
Zwyczaj obdarowywania upominkami w dzień św. Mikołaja spotykamy od XIII wieku. 
Wprowadzono go najpierw w szkołach w formie stypendiów i zapomóg dla biednych 
uczniów. Z biegiem czasu przeniesiono go w wielu krajach na wszystkie dzieci w szkołach. 
Stąd przeszedł on do rodzin i rozpowszechnił się nie tylko w Europie, i to w szerszym zakresie 
obdarowywania nie tylko dzieci ale również dorosłych. 
 
Próbny egzamin gimnazjalny 
07.12.2018 
| 
 
Tomasz Woźniczka 
 
Ogólnopolski Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem to coroczny projekt, w ramach 
którego jest przeprowadzany próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów w całej Polsce. Jest 
jednym z istotnych elementów w systemie przygotowań do właściwego egzaminu 
gimnazjalnego. Próbny egzamin organizowany jest od 2007 roku i co roku przystępuje do 
niego ponad 60% gimnazjalistów. W tym roku przeprowadzony został w dniach 4–6 
grudnia 2018 r. 
Do egzaminu przystąpiło, po raz drugi w historii szkoły, 25 uczniów III klasy Gimnazjum 
Dwujęzycznego w Górze. We wtorek 4 grudnia, podobnie jak ich rówieśnicy w całym kraju, 
zmierzyli się z testami z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. W środę 
miała miejsce część matematyczno-przyrodnicza, w której najpierw młodzież sprawdzała 
swoją wiedzę z 
przedmiotów przyrodniczych, a później z matematyki. Ostatni dzień wypełniły egzaminy z 
języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 
Rok szkolny 2018/2019 rok to ostatni, w którym polscy uczniowie zdają egzamin gimnazjalny. 
Zgodnie z reformą oświaty znikają bowiem same gimnazja. Ostatnie w historii egzaminy 
kończące ten etap edukacji odbędą się w terminie 10-12 kwietnia 2019 r. 
 
Jak co roku nadszedł ten dzień – WASZ dzień! 
05.12.2018 
| 
 
Irena Dziamarska, Aneta Zmuda 
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza pragniemy Wam złożyć najlepsze życzenia i 
podziękować za Wasz codzienny trud i starania na rzecz osób potrzebujących. Dziękujemy 
jednocześnie za wszelkie pomysły, inspiracje, pomoc w trakcie naszych zajęć i innych działań. 
Jesteście naszą ogromną podporą i cieszymy się, że możemy współpracować! Życzymy Wam 
satysfakcji z podejmowanych zadań oraz samych sukcesów. 
Dziękujemy przede wszystkim, że Jesteście, Pomagacie, Chcecie! :-) 
 
XVI Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu” 
04.12.2018 
Dnia 30 listopada 2018 r. w hali „Arkadia” w Górze odbył się XVI Powiatowy Turniej „Dzień 
Matematyki i Sportu” w kategorii starsi kl. 7-8 szkół podstawowych i klas 3 gimnazjalnych. 
W zawodach uczestniczyli uczniowie reprezentujący 11 szkół podstawowych powiatu 
górowskiego. Drużynę Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze reprezentowali: Kinga Dębowicz, 
Eliza Czajewska, Mikołaj Kruszka, Maciej Osmolski i Bartosz Zieliński. 
  
Fot. PCDNiPP-P w Górze 
 
Nie zmarnuj swojego życia 
04.12.2018 
Ks Wiktor Trojnar 
 
NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA - Projekt dla młodzieży, który może zmienić życie… 
NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA – z takim przesłaniem przyjechali 3 grudnia br. do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Górze BĘSIU (Łukasz Bęś) i DJ YONAS (Jonatan Blank). Decydują się oni 
współpracować w składzie RMC – RYMcerze. 

Rap mają we krwi, gdyż wychowali się na nim od dziecka. Teraz grają dla polskiej młodzieży i 
mówią o tym, czego doświadczyli. Podczas spotkania z młodzieżą raperzy podzielili się swoim 
doświadczeniem życiowym oraz walką z nałogami. Przekazali treści profilaktyczne i 
pozytywny komunikat bez zadęcia i patosu również w swoich muzycznych kawałkach. 
Współczesna młodzież jest pogubiona… Jeśli nie mają właściwych autorytetów i zasad moralnych, 
jeśli nie znają swojej wartości i nie dostrzegają swoich silnych stron, mogą zmarnować swój potencjał 
i talent. Dlatego też wśród celów, jakie wyznaczyli sobie RYMcerze, znajduje się profilaktyka 
uzależnień, uświadomienie zagrożeń związanych z używkami, zmiana postawy u młodzieży, 
zachęcenie do rozwijania swoich zainteresowań i przedstawienie wartości chrześcijańskich. 

Spotkanie odbyło się w auli ZSO i trwało ponad 90 minut, a uczestniczyła w niej młodzież z 
Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Dwujęzycznego oraz Zespołu Szkół w Górze. 
Raperzy, jak sami podkreślają, są wdzięczni Bogu za projekt, w którym są całym sercem. 
Wszyscy, zarówno uczniowie jak i Grono Pedagogiczne, mamy nadzieję, że nie było to nasze 
ostatnie spotkanie. 
Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Edukacja z Wartościami oraz raperów Bęsia i Dj Yonasa 
tworzących skład zespołu RYMCERZE. Muzycy od wielu lat zapraszani są na największe 
chrześcijańskie festiwale, rekolekcje, spotkania w domach dziecka, ośrodkach 
wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, poprawczakach, zakładach karnych, 
więzieniach w całej Polsce. Razem wydali już 10 płyt, a kolejna, pt. „Nie Zmarnuj Swojego 
Życia” już jest w Empikach od ponad roku. Ze swoim projektem dotarli już do ponad 300 tys. 
młodych ludzi z prawie 500 szkół w kraju i zagranicą. 
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Ambasadorami projektu są znane osobistości ze świata kultury i sportu: Jerzy Dudek, Maciej 
Musiał, Tomasz Adamek, Marcin Kwaśny, Dominika Figurska i Sonny Sandoval z zespołu 
P.O.D. Patronem projektu jest Fundacja Edukacja z Wartościami, a patronem honorowym 
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Ministerstwo Sprawiedliwości. 
Zadanie "Nie Zmarnuj Swojego Życia" jest współfinansowane ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 
Spotkanie z młodzieżą w auli ZSO w Górze zostało zarejestrowane i wyemitowane na 
stronie:  
Wideoblog na Youtube 
Profil RYMcerzy 
 
Zbiórka żywności 
04.12.2018 
Irena Dziamarska, Aneta Zmuda 
 
W dniach 30 listopada i 1 grudnia br. odbyła się zbiórka żywności w górowskich sklepach przy 
pomocy naszej młodzieży wraz z pedagogiem szkolnym panią Anetą Zmudą i opiekunką 
szkolnego wolontariatu panią Ireną Dziamarską. Akcja została zorganizowana przez Bank 
Żywności we Wrocławiu i górowskie Stowarzyszenie „Samarytanin”. Jak co roku młodzież z 
naszej szkoły wzięła udział i czynnie włączyła się w Ogólnopolską „Świąteczną Zbiórkę 
Żywności”. 
Za udział w akcji serdecznie dziękujemy uczniom: Maciejowi Hrebenykowi, Nicole Ruman, 
Michałowi Proszko, Marianowi Morawskiemu, Patrykowi Nojmanowi, Dominikowi 
Jaworskiemu, Piotrowi Koszowskiemu, Sandrze Szczygieł, Igorowi Wawrzyniakowi, Adrianowi 
Kopanieckiemu, Juli Rydzik, Izabeli Chmiel, Juli Osieczko, Błażejowi Kordiakowi. 
Bardzo dziękujemy za pomoc i wielkie zaangażowanie naszych uczniów oraz wszystkim 
osobom, którzy okazali wielki dar serca pomagając potrzebującym. 
 
Dzieciom z Donbasu 
04.12.2018 
Irena Dziamarska 
 
W dniach 26-30 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze, odbyła się 
zbiórka odzieży, zabawek i słodyczy w ramach akcji „Dzieciom z Donbasu”. Szkolny 
Wolontariat wraz z jego opiekunką panią Ireną Dziamarska aktywnie włączył się w tą akcję 
pomagając dzieciom z obszaru objętego konfliktem zbrojnym. 
 
Wystąpienia publiczne 
28.11.2018 
Alina Borzym 
 
Wystąpienia publiczne. „Myśl jak mędrcy, ale mów jak zwykli ludzie” Arystoteles.   
Wystąpienia publiczne są bardzo istotną umiejętnością cenioną zarówno w biznesie, 
dyplomacji, jak i w relacjach towarzyskich, ale mogą przysporzyć wiele stresu i trudności. 
Każdy mówca marzy o tym, by jego wystąpienia publiczne zapadały w pamięć. Jeśli chcemy 
świetnie wypadać przed publicznością oraz dawać wciągające prezentacje na dowolny temat 

https://www.youtube.com/watch?v=7gTd_YF6NaE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1B89VLERi7hIH3h1BjKSSNVZjW8FihQM6KTvYlNOWJZVnx1nWUD2QfakU
https://www.facebook.com/Rymcerze/?__tn__=kC-R&eid=ARCOj7wCS1xxinDK7QFRIbV0ax3fXcUvEqnWSBApLTkNMTZxieoJuk-bo4ZjqxyDdjVHUHGpIb79Hs_r&hc_ref=ARQueXDllK6J11cQc8AxUHrUfKw7bJTwPq2hZoihMgmKLuyk5l4zH7ycZTQk2DTqOpw&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBtkFtcghEe5OgrYwCoUilj6UgXhGI8x3cVANWHuh966ys7MY2Z6N4AqCDAjUd8EEED4OOmCKlakQ3MhybKNKg6CUw4oTt5-j5y-75cubRgLC52tRiEHV4oqunugd-bLwJZAWP0XDg2SK7w68BiZm5ygtvRSEq3iEs_iS2EDcNuFMvzizr8PppinKyac9gGVfxcupySnKPGR1s2vDrNY8nDzFMBDRgnur2lnE3uXcWJIYK_Vy5IuNA7eL_IcH0mTQqF96xBytXkde1_zblWDQ1TMj3W_P620baGimO7M0V-cnGzDapo0GU5GYS7xXBynCs6nivBHzwsswdSmQ
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musimy rozważyć kilka praktycznych kwestii. Tymi cennymi uwagami podzielił się z 
przyszłymi maturzystami student piątego roku Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. 
Uczniowie klasy III naszej szkoły usłyszeli kilka kluczowych porad o sile gestów, kontakcie 
wzrokowym, modulacji głosem. 
Osoby, które robią to w sposób naturalny są postrzegane jako lepiej znające się na tym, 
o czym mówią, bardziej profesjonalne, a nawet bardziej inteligentne. Często osiągają większe 
sukcesy zawodowe i są bardziej przekonywujące. A co z tremą? Miejmy do siebie dystans, bo 
nikt nie jest doskonały – usłyszeli uczniowie i uczennice. Warto pamiętać, aby zacząć od tego, 
że powiesz co chcesz powiedzieć, potem powiedz to, a na zakończenie powiedz, co 
powiedziałeś. Młodzież dowiedziała się również jak budować kontakt ze słuchaczem, zdobyć 
zaufanie i wiarygodność. W jaki sposób radzić sobie z pytaniami na które znamy odpowiedź i 
z tymi na które nie znamy odpowiedzi. 
Kluczem do powodzenia są ćwiczenia co sprawia, że przemówienie odniesie pożądany efekt 
i zostanie zapamiętane. 
Może podczas przygotowywania wystąpień warto kierować się konfucjańską metodą: 
„Słyszałem i zapomniałem, widziałem i zapamiętałem, zrobiłem i zrozumiałem”. 
 
XXIV Konkurs „Góra i Ziemia Górowska – moja mała Ojczyzna” 
28.11.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
27 listopada w Szkole Podstawowej nr 3 w Górze odbył się finał powiatowy XXIV Konkursu 
„Góra i Ziemia Górowska – moja mała Ojczyzna”. W tym roku miał on szczególny, 
okolicznościowy wymiar, ponieważ rozgrywany był w ramach obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorami konkursu, podobnie jak w ubiegłych 
latach byli – Towarzystwo Ziemi Górowskiej oraz Powiatowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze. 
W szranki rywalizacji o miano najlepszego znawcy wiedzy o Górze i powiecie górowskim 
stanęło 31 finalistów ze szkól podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych 
W konkursie wystąpiło 6 uczniów reprezentujących Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Górze: Eliza Czajewska, Marian Morawski i Maciej Osmolski z Gimnazjum Dwujęzycznego 
oraz Maria Gezela, Oskar Iwanowski i Szymon Skibiński z Liceum Ogólnokształcącego. 
Uczestnicy finału rywalizowali w dwóch etapach, pierwszy – pisemny, polegał na rozwiązaniu 
testu, natomiast drugi – ustny, na udzieleniu odpowiedzi na zadane przez organizatorów 
pytania. W kategorii klas VII-VII, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych po pierwszym 
etapie wyłoniono 10 uczestników, którzy zakwalifikowali się do udziału w finale ustnym, 
wśród nich była Maria Gezela, uczennica kl. Ib LO. Co prawda nie udało się jej zająć miejsca 
na podium, ale jej występ i tak należy uznać za udany, podobnie zresztą jak pozostałych 
uczniów z ZSO w Górze, ponieważ był to ich debiut w tym konkursie. Za rok powinno być 
więc lepiej. 
Rywalizacji na etapie ustnym przyglądali się zaproszeni na konkurs goście: Wicestarosta 
Górowski pan Andrzej Rogala, wójt Jemielna pani Anita Sierpowska, Naczelnik wydziału 
oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze pani Izabela Baranowska, radny powiatowy pan 
Grzegorz Trojanek oraz dyrektorka SP nr 3 w Górze pani Bożena Domańska. 
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Nagrody laureatom finału wręczyli: pan Stanisław Hoffmann – prezes Towarzystwa Ziemi 
Górowskiej oraz dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 
Psychologiczno-Pedagogicznego pan Bernard Bazylewicz. 
 
Postkolonialne ujęcie podróżowania - warsztaty świadomej turystyki. 
28.11.2018 
| 
 
Ewelina Waląg 
 
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 uprzedmiatawiać 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? 
Właśnie… 
Powyższe tematy poruszane były przez nas w trakcie dwudniowych warsztatów z post-
turystyki, które odbyły się 27 i 28 listopada 2018 roku w naszym liceum. Zajęcia prowadzili z 
nami Jarosław Ziółkowski oraz Maria Złonkiewicz, edukatorzy i osoby z pasją, a przede 
wszystkim z krytycznym namysłem podchodzące do zagadnienia turystyki. W trakcie 
warsztatów oprócz rozmów i refleksji nad proponowanym zagadnieniem  
zaprojektowali_łyśmy również własną dzielnicę turystyczną. 
Szkolenie było 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. Działanie skierowane jest przede wszystkim do studentek i studentów, 
młodzieży licealnej, kadry akademickiej, nauczycieli i nauczycielek oraz osób związanych z 
organizacjami pozarządowymi. 
Tegoroczna edycja warsztatów była współfinansowana w ramach programu polskiej 
współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2018 roku. 
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VI Olimpiada Solidarności – etap szkolny 
27.11.2018 
| 
 
Tomasz Woźniczka 
 
Aleksandra Wójcik i Patrycja Gasik, uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Górze, 
awansowały do etapu wojewódzkiego VI edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie 
dekady historii”. 
26 listopada o godzinie 10:00 odbył się etap szkolny cieszącego się dużą popularnością wśród 
uczniów konkursu. Uczestniczyli w nim uczniowie z blisko 600 szkół na terenie całej Polski 
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności. 
Konkurs skierowany jest do uczniów II klas liceów i III klas techników. Zadaniem uczniów jest 
rozwiązanie testu zawierającego pytania z zakresu historii najnowszej Polski a w 
szczególności lat 70-tych i 80-tych XX wieku. Z każdej szkoły do etapu wojewódzkiego może 
awansować dwoje uczniów z najwyższą liczbą punktów jednocześnie po przekroczeniu 
przewidzianego przez organizatorów procentowego limitu prawidłowych odpowiedzi. 
Aleksandra i Patrycja spełniając regulaminowe kryteria, będą mogły reprezentować Liceum 
Ogólnokształcące w Górze w etapie wojewódzkiego konkursu, który odbędzie się w połowie 
marca przyszłego roku we Wrocławiu. Uczennice do udziału w konkursie zachęcił i wsparcia 
merytorycznego udzielił pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i WOS w ZSO Góra. 
Patronaty honorowe nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ośrodek 
Rozwoju Edukacji. Partnerami projektu są: NSZZ Solidarność oraz Instytut Pamięci 
Narodowej. Sponsorem etapu szkolnego jest Węglokoks S.A. Patronaty medialne nad VI 
edycją objęło: TVP Historia, Polska Press Grupa, Onet.pl i Radio Gdańsk. 
 
„Pan Tadeusz” – skarbnica polskości 
26.11.2018 
| 
 
Maciej Kostyk 
 
„Pan Tadeusz” – skarbnica polskości. 
Finał Konkursu Humanistycznego w 163. rocznicę śmierci Adama Mickiewicza 
  
26 listopada 2018 roku w bibliotece szkolnej odbył się  finał Szkolnego  Konkursu 
Humanistycznego „Pan Tadeusz” – skarbnica polskości, w którym wzięli udział zarówno 
uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego, jak i  Liceum Ogólnokształcącego. Laureatów  
tegorocznych zmagań konkursowych  poznamy w trakcie uroczystych obchodów Dnia 
Patrona Szkoły. 
  
 
Gdyby mi dali choć pół miliona... 
26.11.2018 
| 
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Tomasz Woźniczka 
 
Gdyby mi dali choć pół miliona... 
Biografia Mieczysława Wolfke autorstwa Eweliny Kędzierskiej 
  
W maju 2017 roku minęło 70 lat od śmierci Mieczysława Wolfkego, jednego z 
najznamienitszych, ale także najbardziej niedocenionych polskich naukowców. Kilka dni 
temu na rynku wydawniczym pojawiła się biografia tego wybitnego polskiego fizyka 
autorstwa Krzysztofa Petelczyca i Eweliny Kędzierskiej pt. „Mieczysław Wolfke. Gdyby mi dali 
choć pół miliona...”. Autorzy podjęli ambitną próbę stworzenia pierwszej kompletnej 
biografii fascynującego polskiego fizyka. Wydana przez  nich publikacja ma przede wszystkim 
na celu ukazanie postaci Mieczysława Wolfkego. 
Ewelina Kędzierska jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Górze i Wydziału Fizyki 
Politechniki Warszawskiej. Aktualnie zajmuje się pracą naukową oraz popularyzacją fizyki. 
Autorka przyznaje, że prace nad książką trwały trzy lata, a w ich trakcie odbyła podróże po 
kraju i po Europie w poszukiwaniu „śladów” działalności naszego wybitnego 
fizyka. Odwiedziła między innymi Łask, Częstochowę, Sosnowiec, Wrocław, Zurych, Paryż, 
Lejdę czy belgijskie Leodium. Owocem tej działalności jest książka licząca 246 stron, 11 
rozdziałów oraz kilka załączników – m.in. wykazy zajęć dydaktycznych, patentów i prac 
naukowych Mieczysława Wolfkego, 5 najważniejszych prac naukowych przetłumaczonych na 
polski, 330 postaci, 337 odwołań źródłowych 
Profesor Mieczysław Wolfke zajmował się bardzo szeroką gamą zjawisk, był przyjacielem 
samego Alberta Einsteina. W okresie międzywojennym pracował na Wydziale Fizyki 
Politechniki Warszawskiej. Sformułował wówczas wiele prac naukowych, badał niskie 
temperatury, odkrył istnienie dwóch odmian helu oraz metodę zestalenia tego pierwiastka. 
Zajmował się również optyką, teorią kwantów i wyładowaniami elektrycznymi w gazach, a 
już w 1920 roku opisał podstawy holografii. Miał na swym koncie także wiele wynalazków – 
już jako nastolatek opracował projekt podróży międzyplanetarnych statkami napędzanymi 
siłą odrzutu, opatentował też telektroskop, urządzenie pozwalające na przesyłanie obrazów 
za pomocą fal elektromagnetycznych. Mógł się poszczycić również wieloma wynalazkami 
stworzonymi dla wojska w ramach Tymczasowego Komitetu Doradczo-Naukowego (TKDN). 
Wolfke należał do wielu różnych organizacji i stowarzyszeń, z których najważniejsze to: 
Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polska Akademia 
Umiejętności. Jak podkreślają autorzy publikacji, profesor Wolfke nie interesował się 
polityką, aczkolwiek przez pewien czas był Wielkim Mistrzem wolnomularskiej Loży 
Narodowej Polski. 
Na temat publikacji wypowiedziało się już wielu znakomitych polskich naukowców. W 
recenzji wydawniczej prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk napisał m.in.: „Książka jest godna 
uwagi (…) Całość składa się na monografię naukową, której lektura jest przyjemnością, a 
która jednocześnie stanie się na długi czas podstawowym punktem odniesienia dla badaczy 
życia i działalności naukowej Wolfkego”. Natomiast prof. Andrzej Kajetan Wróblewski pisze 
wprost: „Podoba mi się (…) żywa narracja autorów, która sprawia, że książka nie jest nudnym 
zbiorem informacji”. 
Warto więc sięgnąć po publikację autorstwa młodej górowianki. 
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Matura z Operonem 
23.11.2018 
| 
 
Tomasz Woźniczka 
 
W dniach 20-23 listopada 2018 roku odbyła się Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem 
pod honorowym patronatem Rady Języka Polskiego. Próbna matura z Operonem 
skierowana jest dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. 
Z roku na rok uczestniczy w niej coraz więcej uczniów klas trzecich szkół średnich i 
traktowana jest jako próba generalna przed właściwym egzaminem. Arkusze egzaminacyjne 
z 10 przedmiotów są bowiem opracowywane przez doświadczonych egzaminatorów, dzięki 
czemu umożliwiają rzetelne sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do realiów prawdziwego 
egzaminu dojrzałości. Dla szkolnych komisji jest jednocześnie swoistym sprawdzianem 
procedur maturalnych, które będą obowiązywac na właściwym egzaminie w maju przyszłego 
roku. 
Po raz kolejny w Próbnej Maturze z Operonem wzięli uczniowie klasy trzeciej Liceum 
Ogólnokształcącego w Górze. Egzamin, podobnie jak w całym kraju, rozpoczął się we wtorek 
20 listopada od egzaminu z języka polskiego, o godz. 9 maturzyści pisali część podstawową, 
następnie, o godz. 14 egzmin na poziomie rozszerzonym. W kolejnym dniu maturzyści 
zmagali się z matematyką na poziomie podstawowym i rozszerzonym.W trzecim dniu 
uczniowie sprawdzili swoją wiedzę się z języka obcego – j. angielski i j. niemiecki, również na 
obydwu poziomach.. Ostatni dzień - piątek 25 listopada - to egzamin z wybranego 
przedmiotu dodatkowego, na napisanie testu pzreznaczone było 180 minut. Uczniwie LO w 
Górze zdecydowali się na napisanie testów z biologii, chemii, fizyki, geografii i wiedzy o 
społeczeństwie. 
W najbliższym czasie testy maturzystów zostaną sprawdzone przez nauczycieli 
poszczególnych przedmiotów i omówione w trakcie zajęć lekcyjnych. 
 
Brązowi badmintoniści 
22.11.2018 
| 
 
Tomasz Woźniczka 
 
Mikołaj Kruszka i Maciej Osmolski, uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze, zdobyli 
brązowe medale w finale Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie. 
Rozgrywki odbyły się 21 listopada w hali Hasta la Vista we Wrocławiu i wystąpiło w nich 12 
zespołów. W rywalizacji uczestniczyły najlepsze ekipy ze stref: legnickiej, wałbrzyskiej, 
jeleniogórskiej i wrocławskiej. Gimnazjaliści z Góry, na co dzień zawodnicy klubu GSB 
„Smecz”, awansowali do finału zwyciężając kilka dni wcześniej w Lubinie finał strefy 
legnickiej. 
W dolnośląskim finale przyszło im rywalizować z bardzo utytułowanymi przeciwnikami, a w 
szczególności z Salezjańską SP w Lubinie, Ad Astra w Miliczu czy SP nr 2 w Szklarskiej Porębie. 
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Młodzi górowianie w turnieju spisali się jednak znakomicie, zdobywając w tak doborowej 
stawce trzecią lokatę. Tym samym powtórzyli swój sukces sprzed roku, gdy w finale 
wojewódzkim również stanęli na trzecim stopniu podium i otrzymali brązowe medale. 
Opiekunem zawodników z Gimnazjum, Dwujęzycznego był pan Mariusz Dziewic. 
 
Srebrni koszykarze 
22.11.2018 
| 
 
Kacper Hryń 
 
19 listopada w hali OKF „Olimpia” w Górze odbył się finał powiatowy Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w koszykówce. Poszczególne spotkania składały się z czerech kwart po 5 minut 
każda. W turnieju wystąpiła drużyna Gimnazjum Dwujęzycznego, której już w meczu 
otwarcia przyszło rywalizować z ekipą Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze uważanej za 
faworyta rozgrywek. Ostatecznie gimnazjaliści zajęli drugie miejsce, co i tak należy uznać za 
duży sukces. Złote medale zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3, a brązowe 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze. 
Drużyna Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze wystąpiła w następującym składzie: Adrian 
Kopaniecki, Mikołaj Kruszka, Maciej Osmolski, Bartosz Zieliński, Piotr Koszowski, Maciej 
Hrebenyk, Kamil Szelążek, Patryk Nojman i Kacper Hryń. Opiekunem zespołu była pan 
Mariusz Dziewic. 
  
Klasyfikacja turnieju: 
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze 
2. Gimnazjum Dwujęzyczne w Górze 
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze 
 
Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” 
19.11.2018 
| 
 
Aneta Zmuda 
 
Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” to dodatkowa inicjatywa 
realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę!. Jej 
głównym celem jest promocja zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej o największym 
w Unii Europejskiej zasięgu. 
W roku szkolnym 2018/2019 realizowana jest już ósma edycja Konkursu wiedzy o zdrowym 
stylu życia Trzymaj Formę! Adresatami Konkursu są szkoły podstawowe (klasy VII i VIII) i 
gimnazjalne (klasy III) zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich 
województw w Polsce. Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w 
Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie 
realizują programu. 
W ciągu ostatnich dwóch lat uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze, Patryk Czopek i 
Alex Kalinowski, pod opieką szkolnego koordynatora pani Anety Zmudy, odnosili spore 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Kacper-Hry%C5%84
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Kacper-Hry%C5%84
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Aneta-Zmuda
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Aneta-Zmuda


56 

 

sukcesy zajmując wysokie lokaty w finale konkursu. W tym roku szkolnym uczniowie 
Gimnazjum Dwujęzycznego również będą realizować założenia Programu i przystąpią do 
udziału w Konkursie. 
 
Palenie szkodzi zdrowiu 
19.11.2018 
| 
 
Aneta Zmuda 
 
Dnia 15 listopada 2018 r. obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. 
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze została zorganizowana akcja profilaktyczna dla 
uczniów szkoły. Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki współpracy z Powiatową Stacją 
Sanitarno- Epidemiologiczną w Górze i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
przy UMiG w Górze. Młodzież mogła skorzystać z ciekawych warsztatów prowadzonych przez 
panią Barbarę Nowakowską i panią Bogumiłę Płaczek. Podczas zajęć uczniowie poddać się 
badaniu specjalnym urządzeniem zwanym smokolajzerem, aby sprawdzić zawartość 
dwutlenku węgla w płucach. Ponadto uczniowie wzięli też udział w innym eksperymencie w 
trakcie którego mieli możliwość nałożenia alkogogli i narkogogli. 
Całość akcji  koordynowały, szkolny pedagog pani Aneta Zmuda i nauczycielka biologii pani 
Irena Dziamarska. 
 
Kolejne zwycięstwo 
15.11.2018 
| 
 
Tomasz Woźniczka 
 
14 listopada br. odbył się finał strefy legnickiej Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie. W 
rozgrywkach wystąpili uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze – Mikołaj Kruszka i 
Maciej Osmolski. Po raz kolejny ich występ był niezwykle udany. W trakcie turnieju nie dali 
szans swoim rywalom i w ogólnej klasyfikacji zajęli I miejsce. Dzięki temu sukcesowi 
górowscy badmintoniści awansowali do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 21 
listopada we Wrocławiu. 
 
Zostań żołnierzem! 
15.11.2018 
| 
 
Tomasz Woźniczka 
 
13 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyło się spotkanie z 
pracownikami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie pod hasłem „Zostań 
żołnierzem Rzeczypospolitej”. Reprezentujący WKU w Głogowie – por. Grzegorz Dagiel, 
Lilianna Wysocka oraz Mirosław Czerniawski, zaprezentowali różne formy służby wojskowej 
oraz szkolnictwo wojskowe. Młodzież wysłuchała prelekcji o współczesnym patriotyzmie oraz 
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została zapoznana ze służbą przygotowawczą, Narodowymi Siłami Rezerwowymi, służbą 
zawodową, służbą kandydacką, Legią Akademicką, obroną terytorialną oraz rekrutacją do 
szkół oficerskich i podoficerskich. Wystąpienia były ilustrowane prezentacją multimedialną, a 
zainteresowani tematyką uczniowie mogli otrzymać materiały informacyjne. 
  
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.wkuglogow.wp.mil.pl 
  
Fot. Katarzyna Antolak 
 
Sukcesy w turnieju niepodległościowym 
12.11.2018 
| 
 
Tomasz Woźniczka 
 
12 listopada 2018 r. w Lubinie, odbył się Niepodległościowy Młodzieżowy Turniej 
Badmintona. 
Prawo startu miały wszystkie niepełnoletnie dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub 
szkoły średniej i nie ukończyły 18 roku życia. 
Bardzo duży sukces odnieśli młodzi zawodnicy z Góry zdobywając w turnieju czołowe lokaty, 
I miejsce zajął Maciej Osmolski, a III lokatę uzyskał Mikołaj Kruszka. 
Cieszy bardzo duży sukces górowskich adeptów, coraz popularniejszej wśród młodzieży, 
dyscypliny sportu. 
Głównymi organizatorami turnieju byli: Stowarzyszenie „Dominik”, Starostwo Powiatowe i 
Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio, a miejscem rozgrywek była hala 
sportowa przy ul. Jana Pawła II w Lubinie. 
  
Fot. Julita Kruszka 
 
3 kraje, 4 regiony, 24 szkoły - 1 idea - „Kinema” 
12.11.2018 
| 
 
Izabela Kucharska 
 
6 listopada 2018 r. rozpoczęło się kolejne spotkanie w ramach międzynarodowego, filmowo - 
komunikacyjnego projektu Kinema. 
To bardzo wyjątkowy jubileuszowy rok, ponieważ Kinema świętuje swoje 15 lecie. Przez ten 
czas około 2500 uczniów oraz 100 nauczycieli z Niemiec, Polski oraz Francji wzięło udział w 
wielu warsztatach, prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin filmowych, 
wypracowało wspólnie wiele ciekawych filmów oraz mogło uczestniczyć w 
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Brunszwiku. Warto podkreślić, iż Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Górze jest jedną z sześciu szkół z całego Dolnego Śląska, Która bierze 
udział w tym projekcie. 
Motywem przewodnim spotkania w Brunszwiku, w którym wzięła udział Pani Izabela 
Kucharska, germanistka ZSO były krótkie filmy, tworzone techniką CommonCraft- czyli jak 
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uczniowie mogą filmowo zareagować na filmy nie stając osobiście przed kamerami. 
Warsztaty prowadzili znani specjaliści z dziedziny filmu, między innymi Alexandra Mauritz, 
Bernd Wolter. 
W ramach projektu, nauczyciele ze wszystkich trzech państw, omawiali pod okiem 
specjalistów trzy filmy pochodzące z trzech krajów uczestników Kinemy. W tym roku były to: 
polski - „Twarz” Małgorzaty Szumowskiej (przedstawiony również festiwalowej publiczności), 
francuski - „Max et Lenny” Freda Nicolasa oraz niemiecki - „Phoenix” Christiana Petzolda. 
Warsztaty prowadzili dyrektor niemiecki projektu pan Johanes Wilts oraz pani Kristina Bonas 
i pani Katja Gerstenmajer. 
Kolejnym krokiem projektu jest praca w szkole z uczniami. Uczniowie poznają wspomniane 
filmy oraz realizują zadania wyznaczone przez specjalistów. W Zespole Szkół 
Ogólnokształcących W Górze bardzo prężnie działa koło filmowe, prowadzone przez panią 
Ewelinę Waląg, która co roku wraz z uczniami realizuje filmowe etiudy wywierające ogromne 
wrażenie na uczestnikach projektu z innych szkół i krajów oraz doceniane są przez 
specjalistów. Uczniowie spotkają się jeszcze na warsztatach zimowych oraz na finale 
projektu, który odbędzie w kwietniu w niemieckim mieście Osnabrűck. 
Kinema to projekt, któremu przyświeca motto programów Unii Europejskiej „Uczenie się 
przez całe życie”. Projekt motywuje wszystkich biorących udział, zarówno uczniów jak i 
nauczycieli do rozwoju, doskonalenia posiadanych umiejętności oraz podejmowania nowych 
wyzwań. 
 
100 lat Niepodległości 
12.11.2018 
| 
 
Tomasz Woźniczka 
 
11 listopada 2018 roku pod patronatem Burmistrza Góry Ireny Krzyszkiewicz miały miejsce 
uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
O godz. 11. na pl. Bolesława Chrobrego odbyła się Manifestacja Patriotyczna. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, organizacji kombatanckich, partii 
politycznych i związków zawodowych, organizacji społecznych, zakładów pracy, policji i 
straży pożarnej oraz placówek oświatowych. Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Narodowego 
i wciągnięciu na maszt Flagi Narodowej, poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod 
Pomnikiem Wolności. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze reprezentowała delegacja w składzie: dyrektor 
szkoły pani Magdalena Mielczarek, wicedyrektor pan Mariusz Dziewic oraz uczniowie, 
Stanisław Mielczarek i Małgorzata Bretsznajder. W uroczystości wzięły udział poczty 
sztandarowe, wśród których był również sztandar Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Górze. 
O godz. 12. w Kościele pw św. Katarzyny Aleksandryjskiej odbyła się uroczysta Msza Święta 
za Ojczyznę odprawiona przez proboszcza parafii ks Henryka Wachowiaka. W liturgii również 
uczestniczyła delegacja ZSO z dyrektorem panią Magdaleną Mielczarek na czele oraz poczet 
sztandarowy złożony z nauczycieli szkoły. 
Zwieńczeniem uroczystości był wieczorny Koncert Galowy Muzyki Patriotycznej w Domu 
Kultury w Górze. Okolicznościowe przemówienie do zebranych gości wygłosiła Burmistrz 
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Góry Irena Krzyszkiewcz. Następnie odbyło się wręczenie nagród w konkursach 
organizowanych na 100-lecie Odzyskania Niepodległości organizowanych przez Gminę Góra. 
Wśród nagrodzonych były Zuzanna Mrozowska i Aleksandra Żmiejewska, uczennice Liceum 
Ogólnokształcącego w Górze, laureatki II miejsca w konkursie historycznym „Test Wiedzy o 
Niepodległości”. NA zakończenie koncert pieśni patriotycznych wykonała Capella Zamku 
Rydzyńskiego. 
  
Fot. Gmina Góra 
 
XXV Bieg Niepodległości 
11.11.2018 
| 
 
Małgorzata Dudzińska 
 
10 listopada w Górze odbył się jubileuszowy XXV Bieg Niepodległości. W tym roku, ze 
względu na 100-lecie Odzyskania Niepodległości, najstarszy bieg niepodległościowy na 
Dolnym Śląsku, miał szczególny charakter. Na starcie w biegu na głównym dystansie 10 km 
stanęło wielu biegaczy z całej Polski. Dla młodzieży zorganizowany dodatkowe biegi na 
krótszych dystansach – dziewczęta 1800 m i chłopcy 2400 m. 
W XXV Biegu Niepodległości, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze reprezentowali: 
Maja Oporowicz, Karolina Baranowska, Oliwia Ślusarczyk, Maria Gezela , Anna Łukaniuk, z 
Liceum Ogólnokształcącego oraz Kamil Szelążek, Adrian Kopaniecki i Maciej Osmolski z 
Gimnazjum Dwujęzycznego.  
W klasyfikacji powiatowej Karolina Baranowska w swojej kategorii wiekowej (rocznik 
1999-2002) zajęła I m. Oliwia Ślusarczyk II m., a Maria Gezela zajęła IV m. 
Natomiast w klasyfikacji powiatowej chłopców Kamil Szelążek zdobył II m w swojej 
kategorii wiekowej (rocznik 2003-2005 ), a Adrian Kopaniecki był na III miejscu. 
Wszyscy zawodnicy dali z siebie wszystko, a co najważniejsze, oprócz sportowej rywalizacji, 
dobrze się bawili. 
 
Śpiewaliśmy Hymn dla Niepodległej 
11.11.2018 
| 
 
Tomasz Woźniczka 
 
9 listopada na terenie całej Polski, w związku z obchodami 100-lecia Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, odbywała się, ogłoszona przez Minister Edukacji Narodowej oraz 
Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, akcja „Rekord dla 
Niepodległej”. W całym kraju  zgłosiło swój udział ponad 4,8 mln uczniów i prawie 470 tys. 
nauczycieli i pracowników oświaty z 24 tys. przedszkoli, szkół oraz placówek 
oświatowych”. 
Warunkiem uczestniczenia w akcji było przesłanie do czwartku, do godziny 12 przez 
dyrektora danego przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej ankiety zgłoszeniowej przez 
System Informacji Oświatowej. Szkoły polonijne mogły zgłosić swój udział mailowo na adres 
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Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. MEN zachęcało też wszystkich do 
dokumentowania bicia „Rekordu dla Niepodległej” i umieszczania zdjęć oraz filmów z akcji 
na swoich stronach internetowych oraz profilach na portalach społecznościowych z 
wykorzystaniem #RekordDlaNiepodległej.  
W akcji uczestniczyła również młodzież i nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza i Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze. 9 listopada o godz. 11:11 wraz z uczniami 
i nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa wspólnie zaśpiewali 4 zwrotki 
„Mazurka Dąbrowskiego”  Wykonanie Hymnu przez tak ogromny chór zrobił imponujące 
wrażenie. To była wielka patriotyczna uczta, która na długo pozostanie w naszej pamięci. 
Następnie odbyła się okolicznościowa akademia przygotowana przez uczniów SP nr 1 w 
Górze. 
  
Fot. Ilona Knuła, Aleksandra Słowińska 
 
„zDolny Ślązak Gimnazjalista” 
10.11.2018 
| 
 
Dorota Giezek 
 
W październiku br, odbyły się szkolne eliminacje do najbardziej prestiżowego konkursu 
wojewódzkiego dla gimnazjalistów z terenu Dolnego Śląska. Odbywające się pod hasłem 
„zDolny Ślązak Gimnazjalista”. 
Do etapu powiatowego zakwalifikowali się następujący uczniowie: 
  
Blok matematyczno –fizyczny-Eliza Czajewska 
Blok przyrodniczy- Eliza Czajewska i Bartosz Zieliński 
Język angielski – Igor Wawrzyniak 
  
Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do kolejnego etapu uczniom i życzymy im 
dalszych sukcesów 
 
Zwycięstwo na początek sezonu 
09.11.2018 
| 
 
Tomasz Woźniczka 
 
Mikołaj Kruszka i Maciej Osmolski, uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze, 
zwyciężyli w finale Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie. 
Finał rozgrywek odbył się 8 listopada br. w hali sportowej „Olimpia” w Górze i wystąpiły w 
nim drużyny reprezentujące szkoły powiatu górowskiego. Mikołaj i Maciej nie dali żadnych 
szans przeciwnikom rozstrzygając na swoją korzyść wszystkie pojedynki. Zwycięstwo uczniów 
Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze było więc w pełni zasłużone. 
Opiekunem ekipy był pan Mariusz Dziewic, wicedyrektor i nauczyciel wychowania fizycznego 
w ZSO w Górze. 
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Test Wiedzy o Niepodległości 
09.11.2018 
| 
 
Tomasz Woźniczka 
 
Zuzanna Mrozowska i Aleksandra Żmiejewska zajęły II miejsce w Konkursie Historycznym 
„Test Wiedzy o Niepodległości”. Zorganizowany przez Bibliotekę Miejską w Górze pod 
patronatem Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz. Symbolicznie nazwany został „100 pytań 
na 100 lecie Odzyskania Niepodległości”. 
Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych poprzez 
upowszechnienie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski, budowanie 
świadomości i pielęgnowanie polskości a także zainteresowanie uczniów historią 
Niepodległej Polski. W rywalizacji mogły uczestniczyć dwuosobowe drużyny w następujących 
grupach wiekowych - uczniowie klas VI – VIII szkoły podstawowej oraz klasa III gimnazjum 
oraz osoby dorosłe (uczniowie szkół średnich). Pytania konkursowe miały formę testu oraz 
odpowiedzi na losowo wybrane pytanie. 
5 listopada rywalizowała ze sobą pierwsza grupa wiekowa, wystartowało aż 19 
dwuosobowych drużyn, Gimnazjum Dwujęzyczne w Górze reprezentowała drużyna w 
składzie – Eliza Czajewska i Marian Morawski. 
Natomiast dnia 7.listopada miał miejsce drugi etap konkursu, w którym wzięli udział 
uczniowie ze szkół średnich. Tym razem 6 drużyn, również dwuosobowych, odpowiadało na 
pytania testowe o tematyce historycznej, dotyczącej Polski Niepodległej. Górowskie 
licealistki spisały się znakomicie zajmując w gronie 6 ekip drugą lokatę. Do udziału w 
konkursie uczniów ZSO w Górze zachęcił pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wos. 
  
Fot. Biblioteka Miejska w Górze 
 
XXIV Powiatowy Konkurs Wiedzy 
08.11.2018 
| 
 
Tomasz Woźniczka 
 
XXIV Powiatowy Konkurs Wiedzy 
„Góra Ziemia Górowska – Moja Mała Ojczyzna – eliminacje szkolne 
  
6 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyły się eliminacje szkolne XXIV 
Powiatowego Konkursu Wiedzy „Góra i Ziemia Górowska - Moja Mała Ojczyzna”. 
  
Do rywalizacji  przystąpili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz 
Gimnazjum Dwujęzycznego zainteresowani historią naszego regionu. W roku 2018, w 
związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zakres materiału obejmował 
będzie zagadnienia z lat 1918-2018. 
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Premiowane awansem do finału powiatowego miejsca zajęli następujący uczniowie: Eliza 
Czajewska, Marian Morawski i Maciej Osmolski z kl. III Gimnazjum Dwujęzycznego oraz 
Maria Gezela, Oskar Iwanowski i Szymon Skibiński z kl. Ib Liceum Ogólnokształcącego. Do 
udziału w konkursie młodzież gimnazjalną i licealną zachęcił pan Tomasz Woźniczka, 
nauczyciel historii i WOS. 
Finał powiatowy odbędzie się 27.11.2018 r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 
W. Broniewskiego w Górze. 
 

„Kto nam dał Niepodległą Polskę?” 
07.11.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
Uroczyste podsumowanie obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę . 
Powstała z grobu na Twe władne słowo Polska – wolności narodów chorąży. Pierzchnęły straże, a 
ponad jej głową Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży. 
Alojzy Feliński 
6 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyła się 
uroczystość podsumowująca Powiatowe Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę 
odbywające się pod hasłem „Kto nam dał Niepodległą Polskę?” 
Na zaproszenie Starosta Górowskiego Piotra Wołowicza i Wicestarosty Pawła Niedźwiedzia na 
uroczystość przybyło wielu gości: przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego pan Jan Rewers, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Górowskiego pan Ryszard Pietrowiak i radni powiatowi, 
Burmistrza Góry panią Irenę Krzyszkiewicz reprezentował sekretarz Tadeusz Otto, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Górze pan Jerzy Kubicki oraz radni miasta i gminy Góra, wicestarosta I kadencji pan 
Krzysztof Łazik, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze pan Krzysztof Panocha, 
zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Górze podinspektor Jacek Gregor, prezes 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Górze kpt. Henryk Adamus, prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Górze pan Andrzej Rękosiewicz, dyrektor Oddziału 
PKO Bank Polski w Górze pan Zbigniew Woźniak, kierownik PT KRUS w Górze pani Anna Kolibek, 
dziekan Dekanatu Góra Wschód ks Henryk Wachowiak, dziekan Dekanatu Góra Zachód ks Arkadiusz 
Wysokiński, proboszcz parafii p.w. św. Wawrzyńca w Czerninie ks Janusz Bobowski, proboszcz parafii 
p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Pobielu ks Paweł Machała, naczelnicy wydziałów 
starostwa powiatowego i gminy Góra, dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektorzy i kierownicy 
jednostek organizacyjnych, prezesi i dyrektorzy zakładów pracy, przedsiębiorstw, prezesi 
stowarzyszeń i fundacji, towarzystw, które działają i służą nam w naszym codziennym życiu, prezesi i 
przewodniczący związków zawodowych, właściciele firm, artyści, nauczyciele, wychowawcy, młodzież 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół im. Sylwestra Kaliskiego w Górze, a także 
mieszkańcy powiatu górowskiego.  
W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe Państwowej Straży Pożarnej, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zespołu Szkół im. Sylwestra Kaliskiego w Górze. 
Po wspólnym odśpiewaniu Hymny Narodowego, okolicznościowe przemówienie do zgromadzonej w 
auli publiczności, wygłosiła dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze pani Magdalena 
Mielczarek. W swoim przemówieniu zwróciła uwagę na istotne znaczenia odzyskania niepodległości 
w polskiej tradycji historycznej. - „Po stu dwudziestu latach pękają kordony. Wolność, niepodległość, 
zjednoczenie, własne państwo” - pisał w 1918 r. Jędrzej Moraczewski. Pisał bez wątpienia w wielkiej 
euforii, w wielkiej euforii Polaka, który doczekał się powrotu wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej, 
powrotu polskiego państwa na mapę Europy i świata, po 123 latach niebytu, po 123 latach zaborów, 
po 123 latach przelanej krwi, czekania, nadziei, walki, cierpienia. Wolna, Niepodległa, Zjednoczona 
Polska. Własne Państwo.” - powiedziała dyrektor szkoły przypominając doniosłe dla naszego narodu 
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chwile. Niepodległość była pragnieniem wielu pokoleń Polaków żyjących pod trzema zaborami, 
świadczą o tym chociażby słowa Adama Mickiewicza, patrona szkoły, który w „Księdze Pielgrzymstwa 
Polskiego” pisał: „O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej – prosimy Cię Panie...”. 
Przypomniała również ważne postacie,   wielkie osobistości tamtych czasów, takie jak, Józef Piłsudski, 
Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński czy Wojciech Korfanty, 
które niewątpliwie „dały nam niepodległość”. Odniosła się również do późniejszych, często 
tragicznych wydarzeń z kart naszej historii, gdy o niepodległość trzeba było walczyć często narażając 
własne życie. 
Natomiast Starosta Górowski Piotr Wołowicz w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na rolę 
rodziny oraz szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych, zwracając jednocześnie uwagę na  
współczesne pojmowanie tego pojęcia. 
Po części oficjalnej odbył się koncert pod hasłem „Kto nam dał Niepodległą Polskę?”. W jego trakcie 
zgromadzona w auli szkoły publiczność podziwiała wspaniały układ choreograficzny w wykonaniu 
uczniów z Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach. 
Następnie „Marsz Pierwszej Brygady" wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława 
Prusa w Górze oraz Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze pod kierownictwem Jolanty Łukasiak. W 
kolejnej części można było usłyszeć utwory w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Górze - m. in. piosenki: „Taki kraj” i „Niepodległość trudne słowo” oraz wiersze: „Ojczyzna” i 
„Polsko nie jesteś już niewolnicą”. Uczestnicy uroczystości obejrzeli również film krótkometrażowy 
pt.„Animowana historia Polski”. Zakończeniem koncertu było wspólne odśpiewanie „Roty”, po czym, 
krótkie, ale niezwykle emocjonalne w treści przemówienie wygłosił ks. Paweł Machała. 
Na zakończenie dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze pani Magdalena Mielczarek 
złożyła wszystkim podziękowania za udział w uroczystości zakończenia obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Gorące słowa podziękowania skierowała pod adresem 
wszystkich osób oraz instytucji, które przyczyniły się do zorganizowania tej uroczystości, a w 
szczególności: dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pana Bernarda 
Bazylewicza,wicedyrektora Zespołu Szkół pana Krzysztofa Szmydyńskiego i nauczycieli Zespołu Szkół 
im Sylwestra Kaliskiego, nauczycieli i młodzieży Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum 
Dwujęzycznego na czele z panią Alicją Sajdak, autorki wspaniałej scenografii pani Katarzyny 
Kaźmierczak, młodzieży Szkoły Podstawowej nr 1 i pani Jolanty Łukasiak oraz dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Witoszycach. 
Fot. Ilona Knuła 

 

Tym, którzy odeszli 
05.11.2018 
Edyta Bretsznajder 
 
Jak co roku, tradycyjnie przed Świętem Zmarłych, uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Górze, odwiedzili groby nauczycieli i pracowników szkoły. Pani Edyta 
Bretsznajder wraz z klasą III Gimnazjum Dwujęzycznego wybrała się na cmentarz komunalny, 
podczas gdy pan Franciszek Pobiarżyn wraz z uczniami klasy II LO odwiedzili cmentarz 
parafialny. Młodzież zapaliła symboliczne znicze i położyli na nagrobkach róże. Był to dzień 
pełen zadumy i refleksji nad przemijaniem i wartościami ponadczasowymi, takimi jak pamięć 
i szacunek. Tradycja ta jest kultywowana w szkole już od wielu lat i choć smutna, to jednak 
niezwykle wartościowa. 
 
Halloween-owe inspiracje z przymrużeniem oka ☺ 
05.11.2018 
| 
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Małgorzata Kauch 
 
Halloween to amerykańskie święto duchów, które zyskało wielu zwolenników na całym 
świecie.Chociaż w Polsce nadal budzi wiele kontrowersji, w naszym kraju zyskało również 
wielu sympatyków. Amerykański zwyczaj pojawił się w Polsce w latach 90-tych dwudziestego 
wieku i wzbudził szczególne zainteresowanie osób młodych, które potraktowały ten dzień 
jako okazję do dobrej zabawy. Halloween wypada w wieczór 31 października, w przeddzień 
Wszystkich Świętych. Klasa Ib waz z wychowawcą panią Małgorzatą Kauch postanowiła 
podejść do „święta duchów” z przymrużeniem oka i urządzić podczas godziny wychowawczej 
konkurs na najstraszniejszą dynię. Potraktowaliśmy przedsięwzięcie jako możliwość 
współdziałania w grupach z nutką świetnej zabawy. 
  
 

By nie okopywać się we własnych przeświadczeniach. MHŻP POLIN dla 

edukacji. 
31.10.2018 
Ewelina Waląg 
 
Koniec października okazał się czasem obfitującym w wiele ważnych dla edukacji wydarzeń 
organizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Mam tu na myśli 
międzynarodową konferencję „Jak rozmawiać o Sprawiedliwych? Reprezentacje w kulturze, 
znaczenie w edukacji" oraz Zjazd Ambasadorów, Ambasadorek POLIN.  Obie inicjatywy wpisane 
zostały w terminy, odpowiednio, 25-27 października oraz 27-28 października. 
Program konferencji uwzględnił wiele ciekawych propozycji, wśród których znalazły się, m.in. 
prezentacja oferty programów edukacyjnych Muzeum POLIN związanych z edukacją o 
Sprawiedliwych, wykład  dotyczący edukacji o Sprawiedliwych w Europie i USA oraz prelekcja 
uwrażliwiająca na pracę z młodzieżą. Osoby uczestniczące mogły także aktywnie włączyć się w panel 
dyskusyjny pn. "Ratowanie - różne perspektywy" czy wziąć udział w szerokiej gamie warsztatów, 
pozwalających pogłębić prezentowane wcześniej tematy i zadać nurtujące pytania. Wieczorną porą 
organizatorzy_ki zaproponowali wydarzenia dodatkowe, jak prezentację projektu USC Shoah 
Foundation "New Dimentions in Testimony" i spektakl teatralny pt. "Sąsiedzi, których już nie ma". 
Centralnym punktem międzynarodowego spotkania okazało się także wręczenie Nagrody im. Ireny 
Sendlerowej nauczyciel_k_om realizującym proczłowiecze idee w edukacji. 

 

Między adaptacją a ekranizacją... 
31.10.2018 
Ewelina Waląg 
 
Tak, bo czasem trudno rozeznać się, "co autor, autorka mieli na myśli..." - słowa te jak gong rozbijają 
się systematycznie o ściany szkolnego poznania. A jeśli do tego dodamy jeszcze napięcie wynikające z 
zagubienia między definiowaniem pojęć, przepis na interpretacyjną zapaść udany!  Dlatego, 
wychodząc ku potrzebom swobody (nie swawoli) odbiorczej, spotkali_łyśmy się tłumnie w auli i 
Pracowni Filmoteki Szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. Bo w kolektywie uczniowsko-
nauczycielsko-trenerskim intelektualna i emocjonalna siła, zwłaszcza gdy celem jest porzucenie 
niepotrzebnej troski o myśli autora, autorki i uruchomienie własnych interdyscyplinarnych odczytów. 
Inaczej zresztą nie da podejść się do tekstu kultury, skoro przewodni_cz_kami na drodze filmowego 
poznania okazały się osoby żyjące tematyką medialną - liderka Katarzyna Czubińska oraz filmoznawca 
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Karol Jachymak, a i uczniowie, uczennice, a także nauczyciele, nauczycielki z powiatu i gminy Góra 
wykazali się otwartością na warsztatowe propozycje. Wyliczmy zatem: informacje o uczestnictwie w 
Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zostały przekazane; seans filmowy odbyty; dwa 
oddzielne spotkania pn. „Wokół adaptacji i przyliterackości filmu” dla zaproszonych osób 
przeprowadzone; wymiana światopoglądowa i odbiorcza zrealizowana w pełni. Czegóż chcieć więcej? 
Z pewnością kilka kwestii można wskazać, ale na ten moment zatrzymam się na jednej - kolejnego 
spotkania :) 

 

Fulbright o mediach - międzynarodowe spotkanie w Warszawie 
31.10.2018 
Ewelina Waląg 
 
W dniach 27-28 października w Warszawie Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 
zorganizowała spotkanie pn. "Media Literacy Seminar", w którym wzięli_ły udział 
stypendyści_stki Fulbrighta z Polski, Czech, Węgier, Słowacji oraz nauczyciele_ki z Polski, 
Czech i Słowacji. W wydarzeniu finansowanym przez Departament Stanu uczestniczyło 
łącznie około 50 osób, wśród których znalazło się pięciu nauczycieli_ek z Polski pracujących 
w gimnazjach oraz liceach, będących alumnami programów organizowanych lub wspieranych 
przez rząd Stanów Zjednoczonych. 
Ta międzynarodowa wymiana skupiona była wokół edukacji medialnej, a zwłaszcza odnosiła 
się do kwestii obejmujących odróżnianie fake-news od rzetelnych informacji czy 
rozpoznawania i docierania do wiarygodnych źródeł. Wypracowali_łyśmy ponadto wspólnie 
narzędzia do pracy z uczniami, uczennicami, uwzględniając różnice programowe w podejściu 
do tematu. Swoją wiedzą wspierali nas eksperci z Newseum i Departamentu Stanu. 
Udział w szkoleniu był dla nas również okazją do poznania nowych amerykańskich 
stypendystów Programu Fulbrighta, którzy spędzą rok akademicki pracując lub studiując na 
polskich uczelniach. Wielu z nich będzie gościnnie wykładać, a studenci, studentki będą 
prowadzić badania lub wspierać programy j.angielskiego jako English Teaching Assistant 
(ETA).  
 

V Powiatowe Dyktando 
30.10.2018 
Dorota Jochaniak-Dolatowska 
 
29 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze, odbył się finał V Powiatowego 
Dyktanda „Nie tylko dla Orłów”. Tegorocznej edycji przyświecało hasło „ROK dla 
NIEPODLEGŁEJ” 
W finale wystąpiło 37 „mistrzów ortografii”, rywalizujących w dwóch kategoriach: uczniowie 
klas IV – VI szkół podstawowych oraz uczniowie klas VII, VIII SP, uczniowie klas gimnazjalnych 
i szkół ponadpodstawowych. Zespól Szkół Ogólnokształcących reprezentowało troje uczniów: 
Eliza Twardowska – Gimnazjum Dwujęzyczne, Aleksandra Wójcik – kl. II a i Oskar Iwanowski 
kl. I b -  Liceum Ogólnokształcące. Uczniów do konkursu przygotowała nauczycielka języka 
polskiego, pani Dorota Jochaniak-Dolatowska. Po uroczystym powitaniu wszystkich 
finalistów przez panią dyrektor szkoły Magdalenę Mielczarek swoje zmagania zaczęli młodsi 
uczniowie, a dwie godziny później „mistrzowie ortografii” z grupy starszej. 
W skład Komisji Konkursowej weszli następujący nauczyciele: Dorota Jochaniak-Dolatowska, 
Elżbieta Berus-Panek, Lidia Kosarzewska, Mirosława Rutkowska, Agnieszka Kożyczak, 
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Małgorzata Stolarczyk, Joanna Nowacka, Lidia Berus, Klaudia Halczyn, Lilla Łuszczak, a 
koordynatorem konkursu była Barbara Podwińska-Bućkowska. 
 

"Rekord dla Niepodległej" 

30.10.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Minister Edukacji Narodowej oraz 
Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zapraszają wszystkie przedszkola, 
szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą do włączenia się w akcję „Rekord dla 
Niepodległej”. 
Ta niezwykle ciekawa inicjatywa polegać ma na tym, że w piątek, 9 listopada 2018 r. o 
symbolicznej godzinie 11:11, cała społeczność szkolna powinna wykonać 4-zwrotkowy hymn 
narodowy. 
Warunkiem uczestnictwa w akcji jest przesłanie przez dyrektora danego przedszkola, szkoły 
lub placówki oświatowej ankiety zgłoszeniowej do czwartku, 8 listopada do godz. 12:00 na 
stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Do uczestnictwa w akcji zgłosił się już Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze, gdzie w auli 
szkoły 9 listopada o godz.11:11 planuje się wspólne odśpiewanie hymnu przez uczniów i 
pracowników szkoły. 
Więcej informacji na temat akcji na stronie: 
www.men.gov.pl 
 

Gramy dla Amelki 

30.10.2018 
Jolanta Łukasiak 
 
Dnia 28.10.2018 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się koncert pod 
hasłem „Gramy dla Amelki”. W trakcie trwającego prawie 5 godzin programu wystąpiły dzieci 
i młodzież z placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) z 
terenu całej gminy Góra. 
W pierwszej części koncertu swoje umiejętności prezentowały dzieci z Zespołu Żłobek i Klub 
Dziecięcy, Akademii Malucha, Publicznych Przedszkoli nr 1 i nr 3 w Górze oraz Szkoły 
Podstawowej w Glince i Szkoły Podstawowej w Witoszycach. Następnie wystąpili uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze. Gościnnie wystąpiła Katarzyna Wyszyńska absolwentka 
ZSO w Górze z towarzyszeniem chórku z SP nr 1. W ostatnim bloku usłyszeliśmy piosenki pt. 
,,Pięknie żyć”, „Perfect” autorstwa Ed Sheeran i autorską piosenkę dla Amelki. Kasia 
wykonała utwór z repertuaru duetu Kayah i Goran Bregovic „Kiedyś byłam różą” z 
towarzyszeniem chóru uczniów SP1 oraz ZSO w Górze. Na koniec piosenka z repertuaru 
grupy Lombard ,,Przeżyj to sam" - akompaniament gitarowy Tomasz Koziołkowski i Mateusz 
Matysiak ucz. kl. V c - wokal Zuzanna Butkiewicz kl. V c -SP nr 1 . 
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Finał to występy chóru liczącego prawie 100 osób złożonego z uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół w Górze pod 
kierownictwem Jolanty Łukasiak. W trakcie poszczególnych występów odbywały się licytacje 
zebranych wcześniej fantów. Były też liczne stoiska ,ciasto ,motocykle i wiele innych atrakcji. 
  
Do organizacji koncertu aktywnie włączyli się dyrektor ZSO pani Magdalena Mielczarek, 
nauczyciele i wolontariusze szkoły. 
  
Tekst autorskiej piosenki „Dla Amelki” - autor Jolanta Łukasiak 
  
1.Mieszkańcy Góry ofiarni są 
Bo POMAGAJĄ już od lat 
Pomocna dłoń i każdy gest 
I w sercach ludzi drzemie też 
Człowieku dobry pomóż więc 
Nie zwlekaj i nie zastanawiaj się 
Okaż swój przyjacielski gest 
Amelka warta tego jest 
  
Ref. 
Otwórz serce, otwórz drzwi 
Zejdź z betonu, poczuj rytm 
To jest dobroć wielki dar  
Pomoc innym tak bezmiar 
Otwórz serce, otwórz drzwi 
Zejdź z betonu, poczuj rytm 
Daj się ponieść, pomóż nam  
Bo to chwila niechaj trwa … 
  
2.Przed Nami wiele pracy jest  
Przed Nami radość pomocy tej 
Przez ludzi serce nasze drgnie  
Bo każdy pomóc Amelii chce  
Ogromne szczęście ,radość jest  
Że koncert już odbywa się 
Ten Kto tu przybył przecież wie 
Niewiele trzeba aby dać. 
  
Ref . Bo Amelia dzielna jest 
Ta dziewczyna jest the best 
Uśmiech, urok ,wielki czar 
Pracowita jest na 6 !!! x 2 
Bo Amelia tęskni tak 
Za aa klasą 8 aaa 
Ona wierzy i ma cel 
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„Papiery do kariery” 

25.10.2018 
Alina Borzym 
 
Wystartowała trzecia edycja projektu "Papiery do kariery", w ramach którego konsultanci 
Eurodesk Polska pokazują młodzieżyjak prezentować swoje kwalifikacje przy pomocy 
dokumentów Europass. 
  
Już po raz kolejny w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyły się warsztaty 
prowadzone przez edukatora i konsultanta Eurodesk Leszno Pana Adama Kunikowskiego z 
Fundacji Centrum Aktywności Twórczej w Lasocicach. „Papiery do kariery” to zajęcia, na 
których uczniowie klasy Ia, Ib, Ic i Id Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w 
Górze dowiedzieli się jak prezentować swoje kwalifikacje przy pomocy dokumentów 
Europass, w skład którego wchodzi m.in. europejskie CV. Warsztaty pokazały młodzieży jak 
odnaleźć się na rynku pracy i edukacji, pomogły poznać swoje słabe i mocne strony oraz 
pokazały w jaki sposób skutecznie zaprezentować swoje kwalifikacje. Dodatkowo uczniowie 
poznali i analizowali dokumenty składające się na portfolio Europass, które umożliwiają 
prezentację kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, umiejętności i kompetencji na polskim i 
europejskim rynku pracy w sposób przejrzysty i atrakcyjny. Dokumenty te służą przede 
wszystkim osobom młodym, szukającym pracy, stażu lub praktyki. Podczas 
dziewięćdziesięciominutowych warsztatów uczniowie dowiedzieli się nie tylko jak je 
wypełniać, ale też przekonali się, dlaczego warto się nimi posługiwać przy prezentowaniu 
swoich umiejętności i kwalifikacji potencjalnym pracodawcom. Zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem uczestników 
a scenariusz otrzymał pozytywną opinię doradcy metodycznego z Warszawskiego Centrum 
Innowacji Edukacyjno -  Społecznych i Szkoleń. 
 

VII Batalia Historyczna – Odzyskanie przez Polskę Niepodległości 

22.10.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
Zuzanna Mrozowska i Aleksandra Żmiejewska, uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Górze, zdobyły główną nagrodę w konkursie VII Batalia Historyczna 
– Odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Kolejne miejsca zajęli Eliza Czajewska i Marian 
Morawski z Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze i Martyna Matuszewska i Julia Dutka z 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsoszu. 
18 października w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ramach Powiatowych Obchodów 
100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyła się „VII Batalia Historyczna – 
Odzyskanie przez Polskę Niepodległości”. Konkurs został zorganizowany przez Powiatowe 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego oraz 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze i poświęcony był w całości wydarzeniom sprzed 
100 lat, kiedy to nasze państwo po wielu latach niewoli uzyskało upragnioną wolność. Cieszy 
fakt, że do rywalizacji o miano największego znawcy jednego z najważniejszych wydarzeń 
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naszych dziejów narodowych, stanęli uczniowie reprezentujący 9 szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych powiatu górowskiego, a były to: Szkoła Podstawowa w Irządzach, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu, Zespół Szkół w Niechlowie, Szkoła Podstawowa nr 
3 w Górze, Szkoła Podstawowa w Jemielnie, Gimnazjum Dwujęzyczne w Górze, Liceum 
Ogólnokształcące w Górze, Zespół Szkół w Górze i Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze. 
Program rozpoczął występ chórku uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum 
Dwujęzycznego w Górze pod kierownictwem Jolanty Łukasiak, który wykonał pieśń „Legiony” 
(My Pierwsza Brygada). Uroczystego otwarcia Batalii dokonała dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Górze pani Magdalena Mielczarek. Konkurs poprowadzili Julia 
Osieczko i Kacper Hryń z Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze. 
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało jury w składzie: przewodniczący pan 
Tomasz Woźniczka, pani Elżbieta Maćkowska, pani Wiesława Czerw, pani Małgorzata 
Smolińska i pani Bogusława Nawrot. Uroczystego otwarcia konkursu dokonała Pani 
Magdalena Mielczarek, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Górze. Następnie pan 
Tomasz Woźniczka, pomysłodawca i współorganizator VII Batalii Historycznej, przedstawił 
najważniejsze zasady rywalizacji. 
Podobnie jak w ubiegłych latach turniej podzielony był na dwie części tj. Eliminacji i 
Wielkiego Finału. Pierwsza z nich obejmowała 5 rund zawierających po 5 pytań o różnym 
stopniu trudności, za które można było otrzymać 1, 2 i 3 punkty. Pytania były umieszczone na 
ekranie i dodatkowo dwukrotnie czytane przez lektora. Do Wielkiego Finału mogły 
awansować tylko 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. 
Uczniom przyszło zmierzyć się z niezwykle trudnymi zagadnieniami, mimo to, poziom 
rywalizacji był niezwykle wysoki, a różnice punktowe pomiędzy poszczególnymi zespołami 
naprawdę niewielkie. Po rozegraniu rundy zasadniczej okazało się, że trzecie miejsce 
premiowane tytułem laureata VII Batalii Historycznej zdobyli zawodnicy Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Wąsoszu - - Matuszewska Martyna i Dutka Julia. Do Wielkiego Finału 
awansowały Zuzanna Mrozowska i Aleksandra Żmiejewska z LO w Górze oraz Eliza Czajewska 
i Marian Morawski z Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze. Doszło więc do „bratobójczego” 
pojedynku, w którym obydwa zespoły wykazały się ogromną wiedzą i z tego względu o 
pierwszym miejscu musiała zadecydować dogrywka. Ostatecznie główna nagroda konkursu 
przypadła w udziale licealistkom. Opiekunem obydwu drużyn był Tomasz Woźniczka, 
nauczyciel historii i wos w ZSO w Górze. 
W czasie konkursu zadane zostały też pytania dla publiczności, nagrodę za udzielenie 
prawidłowej odpowiedzi otrzymali Walencki Mateusz i dyrektor szkoly pani Magdalena 
Mielczarek. W trakcie konkursu wystąpiła uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Górze 
Aleksandra Wójcik, która zaprezentowała dwie piosenki o treści patriotycznej - „Uwierz 
Polsko i „Białoczerwona”. 
Należy pogratulować wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tegorocznej Batalii ogromnej 
wiedzy, a ich nauczycielom wielkiej pracy włożonej w przygotowanie do konkursu. 
Ostateczna kolejność VII Batalii Historycznej jest następująca: 1. Liceum Ogólnokształcące w 
Górze, 2. Gimnazjum Dwujęzyczne w Górze 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu, 4. 
Szkoła Podstawowa w Jemielnie, 5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze, 6. Szkoła Podstawowa 
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w Irządzach 7. Zespól Szkół w Niechlowie, 8. Zespół Szkół w Górze 9. Szkoła Podstawowa nr 1 
w Górze. 
Fot. Ilona Knuła, Aleksandra Słowińska 
 

Akcja „Jabłuszko” 

19.10.2018 
Aneta Zmuda 
 
W dniach 17-19 października 2018 r.  trwa akcja „Jabłuszko” 
W naszej szkole wolontariusze Anna Żmiejewska , Dawid Szumiec, Błażej Kordiak , Weronika 
Bordulak, Wiktoria Olszewska, Julia Szczepańska wraz z opiekunkami p. Ireną Dziamarska i 
Anetą Zmudą włączyli  się czynnie do tej akcji charytatywnej : 
Weź jabłuszko wrzuć monetę do puszki. 
Pieniążki ze zbiórki przeznaczone są na leczenie dzieci. 
W czasie trwania akcji udało się zebrać 542,74 zł. 
  
Fot. Irena Dziamarska 
 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w ZSO w Górze 

16.10.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
„Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy...” 
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w ZSO w Górze 
„Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala 
nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, 
nie dyktuje, a uczy,nie żąda, a zapytuje”. 
Prof. J. Legowicz 
12 października w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – święta nauczycieli i wszystkich pracowników 
oświaty. To szczególny dzień, w którym nasze myśli biegną do polskiej szkoły, nie brakuje 
życzeń i serdecznych podziękowań kierowanych pod adresem nauczycieli. Jest też okazją, 
aby wyróżnić tych pedagogów i pracowników szkoły za zaangażowania w proces 
wychowawczy, za otwieranie przed młodzieżą nowych horyzontów wiedzy, budzenie zapału i 
energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć. 
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego, wciągnięcia flagi 
narodowej i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie okolicznościowe przemówienie 
skierowane pod adresem nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów wygłosiła pani 
Magdalena Mielczarek, dyrektor ZSO w Górze. W swoim wystąpieniu szczególną uwagę 
zwróciła na roli nauczyciela w życiu współczesnej młodzieży. 
- „We współczesnym świecie, autorytetów potrzebuje szczególnie młodzież. - powiedziała w 
trakcie swojej przemowy dyrektor szkoły.- „To nauczyciel powinien pełnić rolę życiowego 
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mistrza i przewodnika, który pokieruje jej rozwojem intelektualnym i duchowym. Nie ulega 
wątpliwości, że nauczyciel jest w życiu Waszym kochana młodzieży jedną z osób mających 
największy wpływ na kształtowanie Waszej osobowości. To duża odpowiedzialność, która 
zobowiązuje do szczególnie solidnej i ciężkiej pracy.” 
Następnie nagrody Dyrektora Szkoły dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 
za osiągnięcie szczególnych efektów w pracy dydaktycznej ,wychowawczej i opiekuńczej 
otrzymali: pani Edyta Bretsznajder, pani Beata Działo, pani Alina Borzym, pani Aneta Zmuda, 
pani Ewelina Waląg, pani Alicja Sajdak, pani Izabela Kucharska, pan Mariusz Dziewic, pan 
Mirosław Wesołowski, pan Tomasz Woźniczka oraz pani Bożena Botwin, pan .Stanisław Lis, 
pani .Bożena Dąbrowska,pani Danuta Wrona, pani Danuta Gonera, pan Krzysztof Stopka, pan 
Marian Mazur, pan Paweł Wójtowicz i pan Artur Sawczyszyn. 
Natomiast Nagrody Starosty Górowskiego Piotra Wołowicza otrzymali: dyrektor szkoły 
pani Magdalena Mielczarek i pan Grzegorz Goździewicz. 
Nie sposób wspomnieć w tym miejscu również o Nagrodach przyznanych przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Mianowicie pani Edyta 
Bretsznajder została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej, pani Dorota 
Jochaniak- Dolatowska Srebrnym Medalem za długoletnią służbę, pani Bożena Dąbrowska 
Brązowym Medalem za długoletnią służbę w uznaniu za wzorowe , wyjątkowe sumienne 
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. 
Na zakończenie części oficjalnej dyrektor szkoły przekazała życzenia dla wszystkich 
pedagogów i pracowników szkoły od Burmistrza Góry pani Ireny Krzyszkiewicz. 
W części artystycznej uczniowie z kl;. III Gimnazjum Dwujęzycznego i klas Ic i Id Liceum 
Ogólnokształcącego zaprezentowali na scenie ciekawy program oparty na telewizyjnych 
„Wiadomościach” Dostarczył on zgromadzonej w auli publiczności sporej dawki dobrego 
humoru. Niezwykle sympatyczny liryk pod adresem nauczycieli wykonała Maja Oporowicz z 
kl. Ic. 
Program przygotowali wraz z uczniami: pani Dorota Giezek, pani Irena Dziamarska, pan 
Radomir Miłaszewicz natomiast dekorację wykonała pani Aneta Zmudą, a za oprawę 
,muzyczną odpowiedzialna była pani Alicja Sajdak i za oprawę sztandarową pani Edyta 
Bretsznajder. 
Tego samego dnia o godz. 16.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Górze odbyły się 
uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej pod auspicjami Starosty Górowskiego Piotra 
Wołowicza oraz Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz. Podczas części oficjalnej zostały między 
innymi wręczone nagrody i wyróżnienia Starosty Górowskiego oraz Burmistrz Góry dla 
najbardziej zasłużonych i wyróżniających się nauczycieli 
Zwieńczeniem uroczystości Dnia Edukacji Narodowej była 14 października o godz. 12:00 
msza święta w Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze. Liturgię w intencji wszystkich 
pedagogów odprawił ks Wiktor Trojnar.  udziale poczty sztandarowe szkół powiatu 
górowskiego.  
Fot. Oliwia Biernacka, Aleksandra Słowińska, Gmina Góra 
 

XVIII Dni Papieskie 

15.10.2018 
Tomasz Woźniczka 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
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W niedzielę 14 października 2018 roku w całym kraju obchodzony był XVIII Dzień Papieski 
pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. Nawiązuje ono do dramatu Karola Wojtyły i 
społeczność tworząca Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” chce zaprosić do lektury tej 
sztuki, aby zgłębiać myśl św. Jana Pawła II. Zawarty został opis kondycji człowieka w 
odniesieniu do Boga, a także analiza samotności Adama - pierwszego człowieka, który stanął 
"na pograniczu ojcostwa i samotności”. W jednym z fragmentów Karol Wojtyła stwierdza: 
„Trzeba wejść w promieniowanie ojcostwa, w nim dopiero wszystko staje się rzeczywistością 
pełną”. 
Tegoroczne Dni Papieskie nawiązywały również do wielu istotnych wydarzeń: 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 60. rocznicy sakry biskupiej Karola Wojtyły i 40. 
rocznicy wyboru na papieża. W swoim dziele „Pamięć i tożsamość” św. Jan Paweł II wskazał: 
„Ojczyzna to poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w 
dziedzictwie po ojcach”. 
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze już 11 października miały miejsce obchody XVIII 
Dni Papieskich. W auli szkoły odbyła się uroczystość przygotowana przez panią Jolantę 
Łukasiak wraz z uczniami Gimnazjum Dwujęzycznego i Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze. 
Wzięli w niej udział – dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek, wicedyrektor pan Mariusz 
Dziewic, ks Krzysztof, ks Wiktor, nauczyciele i uczniowie. 
Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania „Barki”, pieśni, którą w sposób 
szczególny umiłował św. Jan Paweł II. Następnie ks Krzysztof przybliżył w kilku słowach 
sylwetkę Papieża Polaka, zwracając szczególną uwagę na rolę jaką pełniła w jego życiu Matka 
Boska. Pamiętamy słynne słowa Papieża „Totus Tuus”, które w okresie Jego pontyfikatu 
nabrały szczególnego znaczenia. Cały program podzielony był na trzy części, tytuły każdej z 
nich to: „Adam”, „Doświadczenia dziecka” i „ Matka. Promieniowanie Ojcostwem i 
obumieranie”. W trakcie każdej z części uczniowie zaprezentowali pieśni: „Zabierzesz mnie”, 
Duch Św.”, „Tato, wołam Ciebie tato”, „W rodzinie mojej zawsze ok.”, „Hej Baco”, „Tak 
mówił Papież”, Miłość mi wszystko wyjaśniła”. Przedstawione zostały też fragmenty dramatu 
Karola Wojtyły „Promieniowanie ojcostwem”. 
Niezwykle refleksyjne widowisko, zrobione z dużym rozmachem wywarło na publiczności 
ogromne wrażenie. Młodzi artyści oraz pomysłodawczyni widowiska zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. 
Fot. Ilona Knuła, Aleksandra Słowińska 
 

Innowacyjne nauczanie informatyki 

12.10.2018 
ZSO Góra 
 
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze w najbliższym czasie będzie 
realizować innowację pedagogiczną z zakresu informatyki i przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych. Przypomnijmy, od ubiegłego roku wdrażany jest projekt „Informatyczne 
Zielone Garnizony”. Teraz oferta edukacyjna szkoły została rozszerzona o kolejny 
interesujący obszar. 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/ZSO-G%C3%B3ra
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Wniosek pt. „Innowacyjne nauczanie informatyki i przedmiotów matematyczno- 
przyrodniczych w liceum. Komputyka i Robotyka - nasz sposób na poznanie i opisanie świata” 
złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020 został zatwierdzony do realizacji. Celem projektu jest zwiększenie 
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów, 
kształtowanie właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej. 
Rozwijanie umiejętności uczniów rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z 
wykorzystaniem metod oraz narzędzi informatycznych. 
W projekcie wezmą udział uczniowie i uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Górze. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia innowacji metodycznej, 
organizacyjnej i pedagogicznej, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia „ KLASA z ECDL-
em”, zajęcia pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia dodatkowe w formie 
kół zainteresowań, kurs kwalifikacyjny EE09 z wykorzystaniem nauczania e-lerningowego 
oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji 
Narodowej w sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zajęć. 
Całkowita wartość projektu: 326 712,50 zł.  Projekt powstał w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
  
 

Kresowa Atlantyda 

10.10.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
5 października 2018 roku w Bibliotece Miejskiej w Górze miało miejsce spotkanie autorskie 
z profesorem Stanisławem Sławomirem Nicieją, znakomitym historykiem, związanym z 
Uniwersytetem Opolskim, znawcą polskich Kresów Wschodnich, autorem wielu znanych 
publikacji z zakresu historii współczesnej. 
  
Tematem prelekcji, która odbyła się w ramach programu Obchodów 100 -lecia Odzyskania 
Niepodległości w Gminie Góra była „Rola Kresów w odzyskaniu Niepodległości Polski”.W 
spotkaniu wzięli udział zainteresowani tematyką Kresów Wschodnich nauczyciele Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Górze, Tomasz Woźniczka i Bogusław Sitnik. 
Profesor Nicieja w niezwykle barwny sposób opowiadał o miastach i ludziach pochodzących 
ze wschodnich rubieży II Rzeczpospolitej. Zaprezentował również „Kresową Atlantydę”, 
składającą się z XI tomów publikację dotyczącą miast dawnej wschodniej Polski. Prof. Janusz 
Majewski, pochodzący z Lwowa pisarz, scenarzysta i filmowiec, o publikacji pisze w ten 
sposób: „Kresowa Atlantyda jest owocem wysokiego profesjonalizmu autora, redaktorki i 
wydawcy”. Trudno o lepszą rekomendację dla tej znakomitej serii o kresowych miastach. 
Zawarte w publikacjach opisy miast są pełne ciekawostek i historycznych faktów są bogato 
ilustrowane fotografiami, często niepublikowanymi nigdzie wcześniej i pochodzącymi z 
prywatnych zbiorów. Z tego względu można śmiało polecić poszczególne części wydanej już 
serii praktycznie każdej osobie interesującej się historią Polski. 
Dodatkowym elementem spotkania była projekcja filmu dokumentalnego pt. „Truskawiec – 
galicyjska Kolchida” opowiadający o znanym w okresie międzywojennym mieście 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
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uzdrowiskowym. Na zakończenie spotkania Profesor podpisywał publikacje swojego 
autorstwa, znalazł też czas na przeprowadzenie krótkich rozmów z osobami mającymi 
związki z dawnymi Kresami Wschodnimi. 
Fot. Biblioteka Miejska w Górze, Tomasz Woźniczka 
  

30 września - Dzień Chłopaka czy Dzień Mężczyzny? 

06.10.2018 
Dziewczyny z kl. I b 
 
Pewnie zastanawiacie się, czy obchodzimy w tym dniu Dzień Chłopaka czy Dzień 
Mężczyzny? My też byłyśmy trochę „skołowane”, ale postanowiłyśmy wykorzystać każdą 
okazję by docenić naszych wspaniałych kolegów z klasy I b. 
Wraz z wychowawczynią panią Małgorzatą zdecydowałyśmy zdobyć serca naszych Panów 
podążając za popularnym powiedzeniem - „przez żołądek do serca”. Złożyłyśmy naszym 
kolegom życzenia, była smaczna pizza, a co najważniejsze wspólnie spędziliśmy czas. 
 

VII Batalia Historyczna – eliminacje szkolne 

05.10.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
4 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyły się eliminacje do 
Konkursu VII Batalia Historyczna - Odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Konkurs 
organizowany od kilku lat przez Powiatowe Centrum Pedagogiczno - Psychologiczne i Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Górze cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów szkół 
powiatu górowskiego. W tym roku konkurs będzie miał szczególny wymiar, ponieważ jest 
jedną z imprez towarzyszących Powiatowym Obchodom 100-lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 
Do eliminacji przystąpili uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego i Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza. Zadaniem  uczestników było rozwiązanie testu tematycznie 
związanego z tematem konkursu. 
Do finału powiatowego, który odbędzie się w auli ZSO w Górze 18 października 
awansowali: Eliza Czajewska i Marian Morawski z Gimnazjum Dwujęzycznego oraz 
Zuzanna Mrozowska i Aleksandra Żmiejewska z Liceum Ogólnokształcącego. 
Gratulujemy awansu i liczymy na udany występ w finale. 
 

Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej 

04.10.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
Obrady XXIV Sejmu dzieci i Młodzieży 
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„Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej” pod takim hasłem 27 września br. odbyła się 
XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. W obradach wzięły udział Anna Łukaniuk i Aleksandra 
Żmiejewska, uczennice klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Górze. 
Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym skierowanym do uczniów w wieku 13-17 
lat.  w którym nagrodą dla najlepszych 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski jest udział 
w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu. Za realizację projektu odpowiada Kancelaria Sejmu przy 
współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ośrodka 
Rozwoju Edukacji. 
Debata rozpoczęła się punktualnie o godz. 10 i trwała ponad 3,5 godziny. Podczas 
posiedzenia w Sali Plenarnej młodzież dyskutowała nad przygotowanym przez siebie 
projektem uchwały dotyczącym popularyzacji wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny 
posłów pierwszego Sejmu Niepodległej Polski. Ponadto uczestnicy sesji mieli możliwość 
zadawania pytań pod adresem minister Edukacji Narodowej Annie Zalewskiej. 
Celem tegorocznej, jaki i poprzednich, sesji SDiM jest kształtowanie postaw patriotycznych, 
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz państwowej. Ma on też na celu 
popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Sejmie Ustawodawczym II RP, co jest istotne 
ze względu na 100-lecie odzyskania niepodległości. 
Uroczystego otwarcia sesji dokonał marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który w swoim 
wystąpieniu zwrócił uwagę, że w 2018 r. Polska obchodzi o doniosłym znaczeniu historyczne 
rocznice: 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej oraz 100-lecie odzyskania 
niepodległości. 
Następnie swoje wystąpienia wygłosili rzecznik praw dziecka Marek Michalak, Mateusz 
Szpytma - zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Beata Jancarz-Łanczkowska z 
Ośrodka Rozwoju Edukacji. Natomiast na przygotowane wcześniej przez młodzież pytania do 
Minister Edukacji, odpowiadał podsekretarz stanu Maciej Kopeć. 
Kolejnym punktem posiedzenia była debata o projekcie uchwały, po której zakończeniu 
uczestnicy tegorocznej sesji, w głosowaniu zdecydowali o jej przyjęciu. 
W trakcie obrad towarzyszyli młodzieży także wicemarszałkowie Sejmu RP Ryszard Terlecki i 
Stanisław Tyszka. 
Wcześniej młodzież miała możliwość spotkania i rozmowy z posłami klubów 
parlamentarnych w Sali Kolumnowej a przewodniczący młodzieżowych obrad spotkali się 
także z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. 
Anna i Aleksandra wraz z innymi posłami i posłankami SDiM miały możliwość przeżyć 
prawdziwą lekcję parlamentaryzmu. Oto co nam opowiedziały o swoich wrażeniach: 
„26 września pojechałyśmy wraz z grupą do Warszawy, aby następnego dnia uczestniczyć w 
XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Pierwotnie, zgodnie z wieloletnią tradycją posiedzenie 
miało się odbyć 1. czerwca, czyli w Dzień Dziecka. Termin obrad został jednak przełożony ze 
względu na trwający w maju protest osób niepełnosprawnych. Decyzję tłumaczono wówczas 
względami bezpieczeństwa. Podczas obrad debatowaliśmy nad uchwałą w sprawie 
spopularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny pierwszych posłów 
niepodległej, którą przyjęto zdecydowaną większością głosów. Nie zabrakło jednak 
wystąpień nawiązujących do bieżącej polityki: 
- Wydaje mi się, że był problem z niepełnosprawnymi w Sejmie, był ten protest i ochrona 
mogła nie wyrobić. Może (był) też strach PiS, że dostaliby kilka niewygodnych słów. 
Na zakończenie obrad wicemarszałek Sejmu RP Stanisław Tyszka podsumował nasze 
posiedzenie w taki oto sposób: 
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- Obserwowałem was z wielką przyjemnością, spędzam tutaj wiele godzin obserwując jak 
głosują posłowie. Natomiast chyba pierwszy raz widziałem, że gdy głosowaliście 
poszczególne poprawki, to braliście je i przypominaliście sobie, jak one brzmią. 
- Zakładam, że głosowaliście tak, jak wam podpowiadały wam rozum i sumienie. Tak powinni 
głosować wszyscy. Jednym z polskich problemów jest to, że posłowie głosują na rozkaz. 
Możemy śmiało stwierdzić, że była to niesamowita przygoda, poznałyśmy wiele ciekawych 
osób, zawarłyśmy nowe znajomości oraz miałyśmy okazję zwiedzić Warszawę. Zachęcamy 
wszystkich do wzięcia udziału w kolejnych edycjach SDiM.” 
Fragment z obrad XXIV sesji SDiM można obejrzeć na stronie: 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=7BB9944E0AB2DCCDC1258315002
B2CD4# 
Fot. Krzysztof Białoskórski, Aleksandra Żmiejewska 
 

Konferencja dla szkół powiatu i gminy Góra 

03.10.2018 
Liderka Pracowni Filmoteki Szkolnej w Górze 
 
Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2018/2019 znalazły się m.in. kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i 
innowacyjność uczniów, a także rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, a tu 
bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 
Wychodząc naprzeciw edukacyjnym wymogom, serdecznie zapraszamy na Konferencję dla 
nauczycieli_ek oraz uczniów, uczennic powiatu i gminy Góra pn. „Filmoteka Szkolna wciąga 
w Olimpiadę. Wokół adaptacji i przyliterackości filmu”. Spotkanie odbędzie się w Pracowni 
Filmoteki Szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze, ul. Szkolna 1 w poniedziałek 
22 października 2018 roku w godz. 09:00 – 13:30. W trakcie konferencji prowadzonej przez 
Liderki i Wędrującego Filmoznawcę Filmoteki Szkolnej wskażemy na przydatność 
wzmacniania wskazanych kompetencji pod kątem pracy z filmem i tekstem literackim, 
świadomego korzystania z mediów oraz przygotowań do egzaminów ustnych z języka 
polskiego i udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. 
Szczególnie zapraszamy uczniów i uczennice ze szkół podstawowych z klas 6-8, szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli, nauczycielki. Spotkanie odbywa się 
dzięki współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Polskim Instytutem 
Sztuki Filmowej i programem Filmoteka Szkolna. 
  
Konferencja dla nauczycieli_ek oraz uczniów, uczennic powiatu i gminy Góra 
„Filmoteka Szkolna wciąga w Olimpiadę. 
Wokół adaptacji i przyliterackości filmu” 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze, ul. Szkolna 1 
22 października 2018 roku (poniedziałek) 
godz. 09:00 – 13:30 
Program: 
09:00 – 09:15 – otwarcie konferencji, 
09:15 – 10:30: 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=7BB9944E0AB2DCCDC1258315002B2CD4
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prelekcja dla nauczycieli_ek „Filmoteka Szkolna wciąga w Olimpiadę”, 
pokaz filmu dla uczniów, uczennic „W imię ich matek. Historia Ireny Sendlerowej”, 

10:30 – 10:50 – przerwa kawowa, 
10:50 – 13:20 

warsztaty dla nauczycieli_ek „Wokół adaptacji i przyliterackości filmu” – prowadzenie: 
K. Czubińska, 
warsztaty dla uczniów, uczennic „Wokół adaptacji i przyliterackości filmu” – prowadzenie: 
K. Jachymek, 

13:20 – 13:30 – zamknięcie konferencji. 
  
Osoby prowadzące: 
Katarzyna Czubińska - absolwentka studiów StART w Warszawskiej Szkole Filmowej, filologii 
polskiej UAM w Poznaniu. Nauczyciel, edukator, trener, a także mentor i kierownik w 
kursach internetowych. Prowadzi warsztaty z edukacji filmowej i nowych mediów, 
praktycznego tworzenia filmu animowanego, dokumentalnego oraz fabularnego, organizuje 
Filmowe Gry Miejskie na terenie w całej Polski. Autorka scenariuszy lekcji filmowych i 
materiałów edukacyjnych dla PISF, CEO, Akademii Dokumentalnej Against Gravity, Cinema 
City, Helios. Prelegentka filmoznawcza przy akademiach Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, 
Akademii Filmowej Otwórz Oczy!, Akademii Dokumentalnej, Kino Szkoła czy Akademii 
Filmowej Multikina, Cinema City. Współorganizatorka ogólnopolskiej konferencji 
filmoznawczej dla nauczycieli Przestrzenie Inspiracji w Lublinie. W 2015 roku otrzymała 
nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii edukacja młodego widza. 
Karol Jachymek – kulturoznawca, filmoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w 
Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Stypendysta Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej (2013). Koordynator, wykładowca i współtwórca School of Ideas. 
Zajmuje się społeczną i kulturową historią kina (zwłaszcza polskiego) i codzienności, 
metodologią historii, zagadnieniem materiałów (audio)wizualnych jako świadectw 
historycznych, problematyką ciała, płci i seksualności, wpływem mediów na pamięć 
indywidualną i zbiorową, społeczno-kulturowymi kontekstami mediów społecznościowych 
oraz blogo- i vlogosfery, a także wszelkimi przejawami kultury popularnej. Współpracuje 
m.in. z Filmoteką Szkolną, Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, Against Gravity, 
KinoSzkołą i Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym. Prowadzi warsztaty i 
szkolenia dla młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji filmowej, medialnej i (pop)kulturowej 
oraz myślenia projektowego i tworzenia innowacji społecznych. Autor książki „Film – ciało – 
historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych”. 
Serdecznie zapraszamy!!! 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: sekretariat@logora.edu.pl (z tytułem maila: 
Konferencja) lub pod numer telefonu: sekretariat, 65-543-23-41. 
Liderka Pracowni Filmoteki Szkolnej w Górze 
 

Interkulturowe randez – vous 

27.09.2018 
Alina Borzym 
 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Alina-Borzym
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Alina-Borzym


78 

 

„Bonjour madame”, „bonjour monsieur”, „merci”, „ça va”, „pardon” czy „salut” to słowa, 
które warto znać będąc we Francji a najbardziej przydatnym językiem jest …. francuski. 
Dlaczego? Angielski jest piętą achillesową Francuzów. Dlatego i nie tylko uczymy się języka 
francuskiego. 
  
26 września gościliśmy po raz drugi w murach naszej szkoły native speaker’a Julien’a  
Fleury, Bretończyka w towarzystwie absolwentki Liceum Ogólnokształcącego w Górze 
Agnieszki Rozmiarek. Zabrali nas oni w podróż w poszukiwaniu francuskiego ducha. 
  
Wiedzieliśmy już, że Francuzi są przeświadczeni, że żyją w najpiękniejszym z możliwych 
krajów, posługują się najpiękniejszym językiem i mają najwykwintniejszą kuchnię. Julien 
Fleury przekonał nas, że to Bretania będąca zieloną krainą zasługuje na miano 
najpiękniejszego regionu (spośród 22) we Francji. Z uwagą słuchaliśmy o zwyczajach 
kulinarnych Francuzów. Jedzenie jest dla nich fetyszem. Gotowanie i konsumowanie to 
rytuały, pożywki dla ciała i ducha, ważny element życia rodzinnego. Już w 1962 roku Charles 
de Gaulle powiedział: „Jak można rządzić krajem, w którym występuje 246 gatunków sera?” 
(„Comment voulez – vous gouverner un pays où existe 246 variété de fromages?”). Obecnie 
jest ich ponad 500. Nie ma posiłków bez chleba i bardzo często podaje się do nich wino. W 
spotkaniu towarzyszyła uczestnikom Dyrektor Szkoły Pani Magdaleny Mielczarek, która 
wspólnie z nami wzięła udział w tej duchowo – kulinarnej uczcie. Podziwiała również poziom 
językowy Agnieszki. Uczniowie i uczennice klasy I, II uczący się języka francuskiego stanęli na 
wysokości zadania i przygotowali potrawy nie tylko kuchni polskiej ale również francuskiej. 
Były pierogi, sałatki, ciasta 
i ciastka francuskie: „croissant”. (Miejsce, czas i wiek uczestników nie pozwoliły na 
degustację „vin rouge”(czerwonego wina), mimo, że francuskim zwyczajem jest spożywanie 
go na „dejeuner”). Mieliśmy też swoje tłumaczki ….. ? Były nimi Katarzyna Załupska i Klaudia 
Rausz uczennice klasy II a. Tłumaczyły młodszym kolegom i koleżankom zawiłości języka 
francuskiego podczas prezentacji przygotowanej przez Julien’a. Daliśmy się porwać w podróż 
po Bretanii, Korsyce, Akwitanii, Burgundii etc. a pytaniom nie było końca. Dowiedzieliśmy się 
również jaka jest różnica w mentalności i sposobie bycia między Francuzami i 
Polakami. Jesteście ciekawi? Zapraszamy na następne spotkanie. Bisous. 
 

XXI Dolnośląski Festiwal Nauki 

27.09.2018 
Irena Dziamarska i Małgorzata Kauch 
 
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze na XXI Dolnośląskim Festiwalu Nauki 
we Wrocławiu oraz Stacji Ornitologicznej w Rudziej Milickiej 
  
W dniach 24 – 25 września 2018 roku odbyła się wycieczka naukowo – integracyjna grupy 
młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. Uczniowie klasy I b i c oraz z klas II 
 Liceum Ogólnokształcącego a także klasy III Gimnazjum Dwujęzycznego  wraz z 
opiekunkami, panią Ireną Dziamarską i panią Małgorzatą Kauch, wzięli udział w wykładach 
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oraz odbywających się na Wydziale Chemii i Mechaniki Politechniki Wrocławskiej oraz 
Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Tematem prelekcji były prawdy i mity dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz  nieznanych 
obliczy leków. Natomiast podczas zwiedzania wystaw prezentowanych przez organizatorów 
zgłębialiśmy tajniki druku 3D, a także obejrzeliśmy gotowe produkty m.in. implanty, 
wykorzystywane w medycynie oraz inżynierii biomedycznej. Kolejnym punktem wycieczki był 
pobyt w Rudzie Milickiej, gdzie spędziliśmy wieczór na grach i zabawach integrujących 
wszystkich  uczestników wyjazdu. 
Następnego dnia uczniowie wraz z opiekunkami wysłuchali wykładów na następujące 
 tematy: „Jak dokarmiać ptaki zimą?” oraz „Awifauna Stawów Milickich”, które zostały 
przeprowadzone przez pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zanim 
uczniowie powrócili do domów, mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach terenowych, w 
trakcie których mogli podziwiać różnorodność gatunków ptaków wodnych na wybranych 
stawach milickich. Z dużą dawką energii i dobrego nastroju wróciliśmy do domu. 
 

W 79 rocznicę agresji ZSRR na Polskę 

20.09.2018 
TW 
 
17 września 2018 roku przypadła 79. rocznica napaści ZSRR na Polskę. Z tej okazji o 
godz. 15.00 na placu Bolesława Chrobrego w Górze przed Pomnikiem Wolności odbyła 
się uroczystość składania kwiatów dla uczczenia pamięci ofiar wojny. Wiązanki złożyły 
delegacje władz samorządowych oraz przedstawiciele partii politycznych, związków 
zawodowych oraz placówek oświatowych z terenu Gminy Góra. Kwiaty złożyła też delegacja 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze z dyrektorem panią Magdaleną Mielczarek i 
wicedyrektorem panem Mariuszem Dziewicem na czele. 
Fot. Gmina Góra 
 

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” 

12.09.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
Już po raz siódmy w całym kraju odbyła się akcja „Narodowe Czytanie” pod honorowym 
patronatem Pary Prezydenckiej. W wydarzeniu, którego celem jest promocja czytelnictwa, 
uczestniczyli Polacy w wielu miastach w kraju i zagranicą. Tegoroczną lekturą tego 
wyjątkowego przedsięwzięcia było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 
W Górze „Narodowe Czytanie”miało miejsce w sobotę 8 września br. w Bibliotece Miejskiej. 
Na zaproszenie Burmistrza Góry Ireny Krzyszkiewicz i dyrektora biblioteki Danuty Biernackiej 
przybyło wielu gości z przedstawicielami władz gminnych i powiatowych na czele. Nie 
zabrakło też nauczycieli, bibliotekarzy i mieszkańców Gminy Góra. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących reprezentowała dyrektor Magdalena Mielczarek. 
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W trakcie spotkania poszczególne fragmenty „Przedwiośnia” czytali aktorzy Szkolnego Teatru 
„Kurtyna” działającego w Szkole Podstawowej nr 3 w Górze. Scenariusz przygotowała 
nauczycielka języka polskiego i opiekunka Teatru Joanna Zembroń-Górecka. 
 

Kiermasz podręczników 

10.09.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
Na początku roku szkolnego Samorząd Uczniowski i szkolny Wolontariat Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Górze organizuje akcję pod hasłem „Kiermasz Podręczników”. 
Ta wielce pożyteczna dla uczniów inicjatywa miała miejsce w czwartek 6 września w holu 
szkoły. Wśród sprzedających byli głównie absolwenci szkoły i uczniowie „starszych” klas, 
natomiast wśród kupujących przeważali „pierwszoklasiści”. Jednak w porównaniu z 
ubiegłymi latami zainteresowanie kupnem używanych podręczników było dość 
umiarkowane. Głównym powodem tego stanu rzeczy było to, że wielu uczniów po 
zapoznaniu się z wykazem podręczników na nowy rok szkolny, dokonało zakupu nowych 
kompletów w okresie wakacyjnym. W kiermaszu tradycyjnie nie brali udziału gimnazjaliści 
ponieważ otrzymali oni od szkoły darmowe podręczniki w ramach dotacji MEN. 
Fot. Irena Dziamarska 
 

Uczcili ofiary II wojny światowej 

05.09.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
W 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej, 3 września na placu Chrobrego w Górze odbyło 
się uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wolności. Hołd poległym z rąk hitlerowskiego 
najeźdźcy złożyły władze samorządowe z Burmistrz Góry Ireną Krzyszkiewicz i Starostą 
Powiatu Górowskiego Piotrem Wołowiczem na czele oraz delegacje górowskich organizacji 
kombatanckich, partii politycznych i organizacji społecznych, służb mundurowych, placówek 
oświatowych i zakładów pracy. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących reprezentowała delegacja w składzie: dyrektor szkoły 
pani Magdalena Mielczarek, wicedyrektor pan Mariusz Dziewic, nauczycielka języka 
angielskiego i opiekun SU pani Edyta Bretsznajder oraz uczniowie: Małgorzata 
Bretsznajder, Łukasz Goliczewski i Stanisław Mielczarek. 
Na zakończenie Burmistrz Góry podziękowała wszystkim za udział w uroczystości i 
pielęgnowanie pamięci o tym tragicznym wydarzeniu w naszych dziejach narodowych. 
4 września w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej odbyła się msza święta na 
rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/19. Liturgię odprawił wikariusz parafii ks Wiktor 
Trojnar, a uczestniczyła w niej młodzież oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
Zespołu Szkół im. S. Kaliskiego w Górze. Obydwie szkoły reprezentowane były też przez 
poczty sztandarowe. Dodajmy również, ze i w tym roku szkolnym, ks Wiktor będzie nauczał 
religii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze. 
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Fot. Gmina Góra 
 

Inauguracja roku szkolnego 2018/ 2019 

04.09.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
Uroczysta akademia na inaugurację roku szkolnego 2018/19 odbyła się w auli Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Górze. Punktualnie o godz. 9 został wprowadzony poczet 
sztandarowy szkoły i został odśpiewany Hymn Państwowy. Następnie dyrektor szkoły 
Magdalena Mielczarek przywitała przybyłych na uroczystość gości: Starostę Górowskiego 
Piotra Wołowicza, Wicestarostę Górowskiego Pawła Niedźwiedzia, Przewodniczącego 
Rady Powiatu Górowskiego Jana Rewersa, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Górowskiego Ryszarda Pietrowiaka, Radnych Powiatu Górowskiego - Teresę .Frączkiewicz, 
Grzegorza Aleksandra Trojanka, Mirosława Żłobińskiego, Sekretarza Powiatu Elżbietę 
Kwiatkowską, Naczelnika Wydziału oświaty , kultury sportu i promocji Starostwa 
Powiatowego Sławomira Bączewskiego, Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego Bernarda Bazylewicza, w 
imieniu Dziekana Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze księdza Henryka 
Wachowiaka księdza Wiktora Trojnara oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników 
oświaty, rodziców a w szczególności przewodniczącą Rady Szkoły Barbarę Zagórską, grono 
pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi i całą społeczność uczniowską liceum i 
gimnazjum. 
  
Następnie pani dyrektor wygłosiła okolicznościowe przemówienie. „Po wspaniałych dniach 
wakacyjnego wypoczynku rozpoczyna się nowy rok szkolny i czas nowych wyzwań. Przed 
nami czas wytężonej ale także satysfakcjonującej pracy. Mam nadzieję, że jesteście wszyscy – 
Drogie Grono Pedagogiczne  i Droga młodzieży – przepełnieni pozytywną energią, która 
pozwoli Wam twórczo pracować i odnosić wspaniałe sukcesy. Dzisiejszym dniem 
rozpoczynamy wędrówkę przez  rok szkolny 2018/2019. Wędrówka ta dla uczniów kl. II i III 
liceum  oraz III gimnazjum dwujęzycznego jest wędrówką po przetartych  mickiewiczowskich 
szlakach, poznaliście już swoją szkołą, swoich nauczycieli, znacie wymagania jakie przed 
Wami stawiamy.” -  powiedziała dyrektor Magdalena Mielczarek zwracając się do 
zgromadzonej w auli społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. 
Szczególnie gorąco powitała uczniów klas pierwszych słowami - „Kochani rozpoczynacie 
kolejny, bardzo ważny etap Waszej edukacji – naukę w szkole ponadgimnazjalnej. 
Chciałabym, abyście mieli świadomość, że od tego, jak wykorzystacie najbliższe lata, zależeć 
będzie Wasza dalsza przyszłość. Już dawno stwierdzono, że wykształcenie w sposób  bardzo 
istotny wpływa na jakość naszego dorosłego życia. Korzystajcie ze wszystkich szans jakie daje 
Wam szkoła, aby stawać się jeszcze lepszymi i mądrzejszymi ludźmi”. W tym roku szkolnym 
po raz pierwszy w murach „Mickiewicza” rozpoczną edukację cztery klasy pierwsze, których 
wychowawcami będą następujący nauczyciele: kl. Ia - Mirosław Wesołowski, Ib - Małgorzata 
Kauch, Ic - Irena Dziamarska, Id - Radomir Miłaszewicz. 
W okresie wakacyjnym przeprowadzonych zostało wiele prac remontowych, m.in. w pełni 
zostały wymalowane korytarze oraz wyremontowano większość sal lekcyjnych. W tym roku 
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szkolnym będzie realizowane wiele innowacji pedagogicznych. Dzięki uprzejmości organu 
prowadzącego oraz przychylności Pana Starosty Liceum Ogólnokształcące kontynuować 
będzie realizację zadań zgodnie z pilotażowym programem Informatyczne Zielone Garnizony 
we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Ponadto niektóre założenia projektowe 
w ramach dodatkowych zajęć z informatyki i matematyki będzie realizować także klasa Ia i Id 
jako klasy matematyczne. Dodatkowo szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 250 tys zł z 
Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 osi priorytetowej 10 Edukacja – konkurs horyzontalny tytuł projektu : Robotyka i 
Komputyka – innowacyjne nauczanie informatyki i przedmiotów matematyczno- 
przyrodniczych w liceum. W ramach projektu zostanie utworzona w szkole kolejna sala 
informatyczna do innowacyjnego nauczania informatyki oraz kilka sal zostanie doposażonych 
w sprzęt informatyczny. Realizacja tego projektu pozwoli nam a w szczególności młodzieży 
nabyć kluczowe kompetencje na nowym rynku pracy , podnieść jakość kształcenia i 
nauczania w szkole. Szkoła otrzymała też dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej  w kwocie 15.000 zł na realizację zadań sportowych w ramach projektu „Program 
Klub 2018”. „Jestem bardzo dumna z tych inicjatyw i chciałabym droga młodzieży abyście jak 
najwięcej skorzystali z tych dodatkowych zajęć i przedsięwzięć które będą w szkole 
realizowane. Jestem przekonana ,że każdy z Was znajdzie odpowiednie miejsce na 
dodatkowych zajęciach” dodała w kolejnej części swojego wystąpienia pani dyrektor. 
Następnie podziękowała rodzicom za współprace i zaangażowanie w realizacji celów i zadań 
edukacyjno- wychowawczych. A na koniec, z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego, 
złożyła życzenia wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły administracji i obsługi wielu 
sukcesów i pomyślności w realizacji zamierzonych zadań edukacyjnych w poczuciu wspólnej 
odpowiedzialności za dobro młodzieży. Zaprezentowała też list Burmistrza Góry pani Ireny 
Kryszkiewicz do pracowników i uczniów szkoły. 
Początek każdego roku szkolnego to jednocześnie ważna rocznica w historii Polski i okazja, by 
przywołać pamięć o dramacie II wojny światowej. Polska stała się jej pierwszą ofiarą. W kilku 
słowach dyrektor Magdalena Mielczarek odniosła się do bolesnych wydarzeń września 1939 
roku. 
W swoim wystąpieniu Starosta Górowski Piotr Wołowicz odnosząc się do przeprowadzonych 
w czasie wakacji prac remontowych zwrócił uwagę, że dzięki nim szkoła nabrała nowego 
blasku, a nauka w odnowionych salach będzie dla uczniów o wiele przyjemniejsza. Ponadto 
pogratulował dyrektorowi szkoły pani Magdalenie Mielczarek i nauczycielom wprowadzanie 
nowych innowacji pedagogicznych, które w znaczny sposób podnoszą jakość szkoły. 
Fot. Powiat Góra i Tomasz Woźniczka 
 

Przed pierwszym dzwonkiem 

31.08.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
Zanim zabrzmiał pierwszy dzwonek, 29 sierpnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Górze, odbyła się skromna uroczystość w której wzięli udział wszyscy pracownicy szkoły. 
Okazją ku temu było przejście na zasłużoną emeryturę pani Jadwigi Sokołowskiej. 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
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Niezwykle miła, taktowna zawsze uśmiechnięta pani Jadzia,przez wiele lat pracowała na 
stanowisku nauczyciela języka angielskiego oraz była wychowawczynią wielu pokoleń 
młodzieży. W imieniu całej społeczności szkolnej słowa podziękowania za ogromny trud i 
poświęcenie w pracy zawodowej oraz piękny bukiet czerwonych róż wręczyła dyrektor ZSO w 
Górze pani Magdalena Mielczarek oraz wicedyrektor pan Mariusz Dziewic. 
Z kolei pani Małgorzata Kauch, nauczycielka chemii i pan Radomir Miłaszewicz, nauczyciel 
matematyki, otrzymali gratulacje za uzyskanie tytułu nauczyciela dyplomowanego. Na 
zakończenie zostały wręczone nagrody jubileuszowe pani Beacie Działo z okazji 25-lecia 
pracy na stanowisku nauczyciela bibliotekarza oraz pani Irenie Dziamarskiej za 20 lat pracy 
na stanowisku nauczyciela biologii. 
Tym miłym akcentem pracownicy ZSO w Górze praktycznie rozpoczęli nowy rok szkolny 
2018/19. 
Życzymy wszystkim wielu sukcesów w pracy z młodzieżą! 
  
 


