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Co łączymy z Ojczyzną, a co z Narodem i 

Europą? 
30.08.2018 
Tomasz Woźniczka 

 

 

Pod takim hasłem w okresie wakacyjnym po raz 12. odbyło się seminarium naukowe 

„Polacy i Niemcy w dialogu”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Die Geselchaft für 

Politische Bildung w Würzburgu przy współpracy z Domem Współpracy Polsko- 

Niemieckiej w Opolu oraz biurem Fundacji Friedricha Eberta w Warszawie. Miejscem 

tegorocznego seminarium był Wrocław, a obydwie grupy, tj. polska i niemiecka liczyły po 

20 uczestników, co sprzyjało wzajemnej integracji i żywej dyskusji i wymiany poglądów. 

Po raz kolejny w zajęciach wziął udział Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wos w 

ZSO Góra. 

Rok 2018 jest szczególnym dla naszej Ojczyzny, obchodzimy 100-lecie niepodległości 

co daje wiele możliwości zastanowienia się nad znaczeniem tego doniosłego 

wydarzenia w naszej historii i pojęć takich jak Naród, Ojczyzna, Europa. Niemcy 

tymczasem spoglądając wstecz, zwracają uwagę na poniesioną w I wojnie światowej i 

klęskę i 100-lecie powstania Republiki Weimarskiej. Splot jakże różnorodnych dla 

obydwu narodów zdarzeń to doskonała okazja, aby podjąć refleksję nad aktualnym 

rozwojem wzajemnych relacji oraz wspieraniem demokracji. 

Seminarium miało twórcza formę, obejmowało obok tradycyjnych wykładów, debaty 
plenarne, dyskusje w grupach oraz wyjazdy studyjne do wybranych instytucji i spotkania 
z ludźmi, których działania mieściły się w obszarze tegorocznej tematyki. 
Swoistym wprowadzeniem do tematyki był wykład prof. Grzegorza Straucholda z 
Uniwersytetu Wrocławskiego nt. „100 lat niepodległości Polski: Historyczna retrospekcja-
znaczenie jubileuszu dla polskiej teraźniejszości”. Uczestnicy seminarium przy 
współpracy z dr Krzysztofem Popińskim z Uniwersytetu Wrocławskiego podjęli dyskusję 
na temat „Dlaczego zmieniają się wartości demokracji?”. Następnie Emile Mansfeld z 
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik zachęciła obydwie grupy do rozważań na 
dwa istotne tematy - „Europa aktualnie: Co znaczy UE dla Polski, co dla Niemiec?” oraz 
„Co będzie ważne dla przyszłości UE?”. Punktem kulminacyjnym była dyskusja 
panelowa pod hasłem „UE: Jedna Ojczyzna wielu Narodów?”. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele różnych partii politycznych i ruchów społecznych z miasta Wrocławia: 
Jacek Świat, poseł na Sejm RP (PiS), Jacek Pilawa, radny Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego (PO), Konrad Stanowicz z „Tygodnika Powszechnego”, Agnieszka Ptak i 
Artur Brzozowski z KOD. Mimo różnorodności poglądów, dyskusja miała twórczy 
charakter, a co najważniejsze obyło się zbędnych emocji. Padło też wiele istotnych 
pytań ze strony uczestników seminarium, na które prelegenci starali się wyczerpująco 
odpowiedzieć. Wnioski ze spotkania stały się jednym z najważniejszych elementów 
wypracowanych w trakcie całego seminarium. 
Odbyły się też trzy wycieczki tematyczne po Wrocławiu, do Opola oraz Kotliny 
Jeleniogórskiej. 

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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W trakcie pierwszej z nich seminarzyści zostali zapoznani z następującymi tematami: 
„Marzec 1968 w Polsce i jego znaczenie dziś” oraz „W drodze do europejskiej kultury 
pamięci”. Podsumowaniem drugiego z tych tematów było spotkanie z Aleksandrem 
Gleichgeicht, przewodniczącym Gminy Żydowskiej we Wrocławiu. W trakcie pobytu w 
Opolu uczestnicy seminarium spotkali się z prezesem Domu Współpracy Polsko-
Niemieckiej Lucjanem Dziumlą oraz sekretarzem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Niemców na Śląsku Opolskim Zuzanną Donath-Kasiurą. Zwieńczeniem tego wyjazdu 
był pobyt w Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim i rozmowa z abp Alfonsem 
Nossolem na temat „Budowanie mostów między Polską a Niemcami”. Natomiast 
głównym punktem pobytu w Kotlinie Jeleniogórskiej była realizacja problematyki pod 
wspólnym hasłem „Zachować i przekazywać dziedzictwo kulturowe, długofalowe 
zabezpieczenie filarów ekologii”. Dzięki organizatorom seminarium grupa polsko-
niemiecka mogła gościć w niezwykle urokliwym miejscu jakim niewątpliwie jest „Dolina 
Pałaców i Ogrodów”. Pod taką oficjalną nazwą funkcjonuje region turystyczny, o którym 
coraz głośniej w Polsce. Nic dziwnego, skoro z roku na rok większość bajkowych 
pałaców i zamków w tym rejonie przechodzi gruntowne modernizacje i prezentuje się 
wspaniale i właśnie o tym opowiedział seminarzystom Piotr Napierała, przewodniczący 
Fundacji Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. 
Dodatkowym elementem seminarium była promocja publikacji „Co najmniej 32 powody, 
aby pokochać Niemcy” pod red Andrzeja Chludzińskiego. 
W celu większej integracji i zwiększenia kompetencji językowych zorganizowane zostały 
warsztaty z animacji językowej, ponadto Polacy i Niemcy mieli czas na wspólne 
rozmowy oraz poznanie się poprzez kulturalne i kulinarne przykłady. 
Seminarium po raz kolejny było przez organizatorów znakomicie przygotowane i w tym 
miejscu należy podziękować przedstawicielkom organizatorów seminarium, Stephanie 
Böhm i Grażynie Wiercimok. 
Wypracowane przez nas w trakcie warsztatów wnioski i spostrzeżenia zostały 
opublikowane na stronie internetowej Akademie Frankenwarte Würzburg. 
Fot. Akademie Frankenwarte i Tomasz Woźniczka 
  

Pożegnania i awanse 
02.07.2018 
Tomasz Woźniczka 

 

29 czerwca odbyła się uroczystość pożegnania pana Franciszka Pobiarżyna, 
nauczyciela matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze. Po 37 latach 
pracy pan „Franiu” jak go popularnie nazywali współpracownicy i uczniowie, odchodzi na 
zasłużoną emeryturę. 
Swoją zawodową przygodę rozpoczął w ówczesnym Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Górze (Liceum i Szkoła Podstawowa nr 2) w 1981 roku. Po zmianach 
organizacyjnych, aż do chwili obecnej, związany był z Liceum Ogólnokształcącym im. 
Adama Mickiewicza. Wychował wiele pokoleń młodzieży z wielką pasją zaszczepiając 
zamiłowanie do nauk ścisłych, aż w końcu nadszedł czas na zasłużony odpoczynek od 
wzorów, równań, i pierwiastków. W imieniu całej społeczności szkolnej słowa 
podziękowania za ogromny trud i poświęcenie w pracy zawodowej przekazała 

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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dostojnemu emerytowi dyrektor ZSO pani Magdalena Mielczarek. A my wszyscy 
życzymy panu Franciszkowi przede wszystkim dużo zdrowia i rozwijania swoich poza 
matematycznych pasji. 
Tego samego dnia gratulacje za pomyślnie zdany egzamin i uzyskanie tytułu 
nauczyciela kontraktowego otrzymali: pani Katarzyna Wróbel, nauczycielka języka 
rosyjskiego i ks. Wiktor Trojnar, katecheta w w ZSO w Górze. 
Fot. Paweł Wójtowicz 
 

Zakończenie roku szkolnego 2017/18 
25.06.2018 
Tomasz Woźniczka 

 

22 czerwca o godz. 8:00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Górze rozpoczęła 
się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/18. 
Na zaproszenie dyrektora szkoły pani Magdaleny Mielczarek, w tym wyjątkowym dniu, 
uczniom i nauczycielom ZSO towarzyszyło wielu gości: Starosta Górowski pan Piotr 
Wołowicz, sekretarz Powiatu Górowskiego pani Elżbieta Kwiatkowska, przewodniczący 
Rady Powiatu Górowskiego pan Jan Rewers i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
górowskiego pan Ryszard Pietrowiak, radni powiatu górowskiego - wiceprzewodnicząca 
Komisji oświaty, kultury, sportu i promocji Starostwa Powiatowego pani Teresa 
Frączkiewicz i pan Kazimierz Bogucki, pan Grzegorz Aleksander Trojanek, naczelnik 
Wydziału oświaty kultury sportu i promocji starostwa powiatowego pan Sławomir 
Bączewski, dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 
Psychologiczno- Pedagogicznego pan Bernard Bazylewicz, dyrektor Powiatowego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze- pan Tomasz Krysiak oraz przewodnicząca Rady 
Rodziców pani Marlena Świątek i przewodnicząca Rady Szkoły pani Barbara Zagórska. 
Po wprowadzeniu sztandaru, wciągnięciu flagi i wspólnym odśpiewaniu hymnu 
narodowego, okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektor ZSO pani Magdalena 
Mielczarek. 
Zakończenie roku to doskonała możliwość podsumowania całego roku pracy szkoły, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na wyniki uzyskane przez uczniów oraz osiągnięcia w 
licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych. Lista 
uzyskanych wyników w poszczególnych konkursach i olimpiadach humanistycznych, 
matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz sukcesy w zawodach w rożnych 
dyscyplinach sportu jest imponująca i trudno je wszystkie wymienić. Ponadto spora 
grupa uczniów realizowało liczne projekty edukacyjne: informatyczno-matematyczne, 
filmowe, społeczno-równościowe, samorządowe, czytelnicze i sportowe. Jest to 
niewątpliwie efekt ogromnej pracy i wysiłku jaki wkładali nauczyciele w rozwój 
intelektualny i psychofizyczny oraz aktywność społeczną i fizyczną i swoich uczniów. 
W swoim wystąpieniu Starosta Górowski pan Piotr Wołowicz pogratulował wszystkim 
uczniom i nauczycielom osiągnięcia tak wspaniałych wyników w nauce i sukcesach w 
różnorodnych działaniach na rzecz szkoły. Będąc absolwentem Liceum 
Ogólnokształcącego w Górze odniósł się też do lat spędzonych w szkole, tym bardziej, 
że w tym roku przypadł jego osobisty jubileusz 25-lecia ukończenia tej niezwykle 
zasłużonej dla środowiska lokalnego placówki. 

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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W bieżącym roku szkolnym do klasyfikacji końcoworocznej przystąpiło 44 uczniów 
gimnazjum i 62 uczniów liceum. Do klas programowo wyższych promocję uzyskało 100 
uczniów. Niestety nie wszystkim udało się uzyskać promocję do następnej klasy, nie 
mniej jednak mają możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. 
Najwyższą frekwencją w szkole otrzymała klasa III gimnazjum 93,6% , II gimnazjum 
90,4% natomiast w klasach licealnych jest następująco: klasa Ia z wynikiem 87,7%, Ib z 
wynikiem 83,7%, IIa 83%. Troje uczniów nie opuściło ani jednego dnia w szkole czyli 
legitymuje się 100% frekwencją, a są to: Wiktor Iwasików z kl. III Gim, Stanisław 
Mielczarek z kl. Ia LO i Weronika Bordulak z kl. IIa LO. 
W gimnazjum dwujęzycznym w kl. III 11 uczniów i uczennic w trakcie nauki osiągnęło 
wysoką średnią, która pozwala im na odbiór świadectwa z wyróżnieniem i nagrody, a 
byli: Kalinowski Alex – 5,62, Kapłon Ewa – 5,36, Giezek Aleksandra 5,29, Czopek 
Patryk – 5,21, Bretsznajder Małgorzata – 5,07, Iwasików Wiktor- 4,86, Krzywiec Hubert- 
4,86, Tarońt Jakub- 4,86, Szymańska Weronika - 4,83, Jończak Weronika – 4,79 oraz 
Lorek Mikołaj – 4,79. Uczniowie tej klasy uzyskali też bardzo dobre wyniki na egzaminie 
gimnazjalnych, znacznie wyższe od swoich rówieśników ze szkół w Gminie Góra, 
Powiecie Górowskim, a także z Wrocławia i województwa dolnośląskiego. Warto w tym 
miejscu pogratulować uczniom za ich osiągnięcia, a nauczycielom dziękuje za ogrom 
pracy, poświęcony czas i zaangażowanie w dydaktykę i wychowanie młodych ludzi. 
Podziękowania wraz z listami gratulacyjnymi otrzymali rodzice nagrodzonych uczniów 
oraz wychowawcy kl. III, pan Maciej Kostyk oraz pan Radomir Miłaszewicz, za trud 
włożony w dydaktykę poświęcony czas, zaangażowanie w realizacji licznych 
wspaniałych działań na rzecz klasy i szkoły. W związku z tym, że dla uczniów klas 
trzecich był to ostatni dzień w szkole słowa podziękowania dla dyrekcji szkoły i 
nauczycieli wygłosiła w imieniu wszystkich uczniów Weronika Jończak. Ponadto 
wychowawcy i młodzież przekazali drzewko lipy, symbol piękna,  nadziei i przyjaźni, na 
której zawieszone zostały imiona uczniów i uczennic klasy III gimnazjum. Po 
uroczystości drzewko uroczyście zostało posadzone w parku szkolnym. W trakcie 
uroczystości prezentowane były też na ekranie scenki z życia klasy z okresu trzech lat 
nauki. 
W kl. II gimnazjum dwujęzycznego 13 uczniów i uczennic osiągnęło wysoką średnią. 
Poznajmy tych najlepszych: Dębowicz Kinga – 5,47, Brzoza Gabriela – 5,33, Czajewska 
Eliza – 5,13, Paszkowska Malwina – 5,07, Żukow Wiktoria – 5,07, Zieliński Bartosz – 
5,00, Biernacka Oliwia – 4,93, Osieczko Julia – 4,93, Wawrzyniak Igor – 4,93, Hryń 
Kacper 4,80, Jankowska Hanna- 4,80, Polak Wiktoria – 4,80, Twardowska Eliza – 
4,80. Podziękowanie otrzymała też wychowawczyni klasy pani Dorota Giezek oraz 
rodzice nagrodzonych uczniów. Nagrody i świadectwa z wyróżnieniem wręczył uczniom 
gimnazjum Starosta Górowski. 
W liceum (klasy I i II) najwyższą średnią i świadectwo z wyróżnieniem otrzymują: 
Goliczewski Łukasz – 5,59, Maniara Laura – 5,31, Łukaniuk Anna – 5,30, Belka Izabela 
– 5,18, Marcinkowska Malwina – 5,18, Załupska Katarzyna – 5,12, Nowakowska 
Magdalena – 5,09, Łukaniuk Weronika – 5,00, Żmiejewska Aleksandra – 5,00, Cieślak 
Jakub – 4,94, Mielczarek Stanisław – 4,94, Bordulak Weronika – 4,90, Belka Agata – 
4,82, Jarząb Jakub – 4,82, Uść Małgorzata – 4,82, Tański Michał – 4,75. Łukasz 
Goliczewski uzyskując najwyższą średnią szkole został nominowany do prestiżowej 
nagrody czyli Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Nagrody za trud włożony w 
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wychowanie młodych pokoleń otrzymali też wychowawcy klas II, Ia i Ib LO czyli pani 
Jadwiga Sokołowska, pani Małgorzata Dudzińska i pani Ewelina Waląg. 
W dalszej części wręczono wiele nagród i wyróżnień poszczególnym uczniom szkoły. 
Nagrodę Starosty Górowskiego za bardzo wysokie wyniki w nauce i wzorowe 
zachowanie w gimnazjum otrzymał  Alex Kalinowski - średnia 5,62, a w liceum Łukasz 
Goliczewski - średnia 5,59. Natomiast nagrody Dyrektora Szkoły, zostały przyznane dla 
osób ze średnią 5,00 i więcej, a byli to następujący uczniowie: Maniara Laura, Załupska 
Katarzyna, Łukaniuk Weronika, Belka Izabela, Łukaniuk Anna, Marcinowska Malwina, 
Nowakowska Magdalena, Żmiejewska Aleksandra, Kapłon Ewa, Giezek Aleksandra, 
Brzoza Gabriela, Czopek Patryk, Żukow Wiktoria, Dębowicz Kinga, Czajewska Eliza, 
Bretsznajder Małgorzata, Paszkowska Malwina i Zieliński Bartosz. 
W tym roku szkolnym również została przyznana nagroda w ramach Szkolnego 
Plebiscytu „Super Uczeń lub Uczennica”, w kategorii naukowej i artystycznej i sportowej. 
Fundatorem nagród jest, podobnie jak w ubiegłych latach, Starosta Górowski pan Piotr 
Wołowicz. W kategorii naukowej nagrody uzyskały Aleksandra Żmiejewska i Anna 
Łukaniuk – kl. IIa LO, w kategorii artystycznej Weronika Szymańska – kl. III Gim. 
Dwujęz., zaś w sportowej Mikołaj Kruszka i Maciej Osmolski – kl. II Gim. 
Dwujęzycznego. 
  
Wielu uczniów szkoły zostało też wyróżnionych dyplomami i nagrodami za wysokie 
lokaty w konkursach matematycznych, językowych, recytatorskich i artystycznych, 
filmowych oraz zawodach sportowych. Wyróżnieni też zostali uczniowie działający i 
osiągający sukcesy w Szkolnym Kole Filmowym „WONDERlab” oraz za udział w 
warsztatach w ramach Festiwalu Filmoteki Szkolnej oraz realizację projektu „Kinema”. 
Podziękowania otrzymali uczniowie i ich rodzice za udział w wymianie polsko-
niemieckiej, co w tym roku szkolnym zaowocowało wizytą młodzieży niemieckiej w 
Górze i naszych uczniów w Herzbergu. 
Szczególne podziękowania za wspieranie działań szkoły, za współpracę oraz za pomoc 
i dobroć serca w realizacji zadań szkoły otrzymał Starosta Górowski pan Piotr Wołowicz 
i Zarząd Powiatu. 
W trakcie uroczystości swoje artystyczne umiejętności zaprezentowali uczniowie liceum 
i gimnazjum: Aleksandra Wójcik, Weronika Jończak i Weronika Szymańska. 
Rok szkolny 2017/18 został zakończony, rozpoczęły się wakacje, czas na wypoczynek i 
zbieranie nowych sił do podejmowania działań w przyszłym roku. 
Fot. Ilona Knuła, Aleksandra Słowińska 
 

II. Mickiewiczowski Turniej Szachowy 
20.06.2018 
Patrycja Lewczuk 
 
19 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze przeprowadzony 
został ,,II. Mickiewiczowski Turniej Szachowy”. Inicjatorem i organizatorem 
przedsięwzięcia był Samorząd Uczniowski ZSO w Górze pod opieką Pani Edyty 
Bretsznajder. Zawody rozpoczęły się o godz. 10.00 od przywitania przez Panią Dyrektor 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Patrycja-Lewczuk
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Patrycja-Lewczuk
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Magdalenę Mielczarek wszystkich przybyłych na turniej gości, uczestników oraz ich 
opiekunów. 
Celem tegorocznego turnieju była integracja młodzieży, popularyzacja sportu, ze 
szczególnym uwzględnieniem gry w szachy, a także wymiana doświadczeń i 
doskonalenie umiejętności. Jeden z ważniejszych celów tego przedsięwzięcia, to 
również wprowadzenie tradycji organizowania w szkole corocznie turnieju szachowego. 
Rozgrywki przeprowadzone zostały w systemie ,,szwajcarskim”, bez podziału na 
kategorie wiekowe. 
Do turnieju zgłosiło się 21 uczniów - 5 dziewcząt i 16 chłopców, reprezentujących szkoły 
powiatu górowskiego. Lista uczestników wygląda następująco; Szkoła Podstawowa nr 
3 im. Mikołaja Kopernika ; Igor Więcowski oraz Jakub Rogowski, Szkoła Podstawowa w 
Irządzach ; Zofia Kmiotek, Jeremiasz Kmiotek, Krzysztof Halama oraz Marcel Antolak, 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze; Bartosz Działo, Gimnazjum Dwujęzyczne ; Maja 
Oporowicz, Roksana Świątek, Maciej Osmolski, Adrian Kopaniecki, Marian Morawski, 
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza; Tomasz Cuże, Miłosz Stojanowski 
oraz tegoroczni absolwenci ;Natalia Basty, Patrycja Lewczuk i Dawid Szmanda. 
Nad przebiegiem turnieju szachowego czuwał doświadczony szachista Pan Zbigniew 
Ćwiertniak, który po wcześniejszym objaśnieniu podstawowych zasad turnieju, pełnił 
funkcję sędziego głównego. Ponadto podczas przerw udzielał cennych wskazówek, 
dlatego każda najmniejsza wątpliwość pojawiająca się w trakcie rozgrywania partii, 
zamieniała się w nowo nabytą, cenną wiedzę. W trakcie rozgrywek nie brakowało 
również mocnego zaangażowania w grę, dzięki czemu można było zaobserwować 
ciekawe i stojące na wysokim poziomie warianty szachowe. Uczestnicy w trakcie przerw 
między rundami mogli także posilić się przekąskami, dzięki temu, mieli siłę na dalsze 
pojedynki. 
Zwycięzcami ,,II. Mickiewiczowskiego Turnieju Szachowego” zostali: I miejsce - Marian 
Morawski (Gimnazjum Dwujęzyczne w Górze), II miejsce - Jeremiasz Kmiotek (Szkoła 
Podstawowa w Irządzach), III miejsce - Maciej Osmolski ( Gimnazjum Dwujęzyczne w 
Górze). Wyróżnienia otrzymali następujący zawodnicy: Maja Oporowicz (Gimnazjum 
Dwujęzyczne w Górze), Adrian Kopaniecki(Gimnazjum Dwujęzyczne w Górze) oraz 
Jakub Rogowski (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Górze). Komisja 
przyznała również nagrodę dla najlepszej uczestniczki, którą otrzymała ją Maja 
Oporowicz. Natomiast nagrodą Dyrektora Szkoły (fair play) wyróżniony został Adrian 
Kopaniecki. Ponadto każdy z uczestników otrzymał drobny upominek oraz pamiątkowy 
dyplom. 
Sponsorami nagród dla uczestników ,,II. Mickiewiczowskiego Turnieju Szachowego” 
byli; Sklep komputerowy ,,Vis-com” w Górze, Sklep ,,PSS SPOŁEM” w Górze, 
Nadleśnictwo Góra Śląska, ,,Porcelana Łużyce” w Lubaniu, zakład fotograficzny ,,Foto-
Józef” w Górze, NSZZ Solidarność PGE GIEK S.A. Oddział KWB Turów w Bogatyni, 
,,Zakład Poligraficzny” w Górze, Firma kurierska ,,Jose- Kurier” w Zgorzelcu, Bank PKO 
w Górze, ,,Świat Pościeli” w Górze, kwiaciarnia ,,Hortensja” w Górze, Urząd Miasta i 
Gminy Góra oraz gabinet kosmetyczny ,,Julia” w Górze. 
Z zaproszenia na tegoroczny turniej skorzystało część sponsorów, co było mile 
odebrane przez organizatorów. 
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Msza św. na zakończenie roku szkolnego 
19.06.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

W poniedziałek 18 czerwca w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze, 

odbyła się msza św. na zakończenie roku szkolnego. Uczestniczyli w niej uczniowie i 

nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół im. gen. S. Kaliskiego 

Górze. Liturgię odprawił i słowo Boże do młodzieży i nauczycieli wygłosił ks Wiktor 

Trojnar, wikariusz parafii p.w. św. Katarzyny i jednocześnie katecheta w ZSO w Górze. 

Poprzez uczestnictwo w liturgii młodzież i nauczyciele chcieli podziękować Bogu za 

wszystkie otrzymane dary i łaski w ciągu całego roku pracy i nauki. 

Oficjalne zakończenie roku szkolnego w ZSO w Górze będzie miała miejsce w auli 

szkoły 22 czerwca o godz. 8:00. 

 

Bardzo dobre wyniki gimnazjalistów 
18.06.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

Po raz pierwszy w dziejach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze młodzież klasy 

III Gimnazjum Dwujęzycznego przystąpiła do najważniejszego w cyklu nauczania 

egzaminu . 

Egzamin gimnazjalny 2018 rozpoczął się w środę, 18 kwietnia i trwał przez trzy dni, do 

piątku 20 kwietnia. W tym czasie uczniowie mieli możliwość wykazać się wiedzą z 

zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przyrody oraz języka obcego. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 zostały udostępnione w piątek, 15.06, czyli tuż 

przed zakończeniem roku szkolnego 2017/18. 

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazały, że każdy z 18 uczniów Gimnazjum 

Dwujęzycznego w Górze znakomicie poradził sobie z zadaniami testowymi ze 

wszystkich przedmiotów. Począwszy od egzaminu z języka polskiego na przyrodzie 

kończąc gimnazjaliści uzyskali rezultaty średnio w granicach 3 do 13 procent większe od 

swoich rówieśników z województwa dolnośląskiego. Jeśli zaś chodzi o język angielski to 

zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym wyniki są jeszcze bardziej 

imponujące i osiągnęły poziom wyższy aż o 26 punktów procentowych i 31 punktów 

procentowych. Znaczenie lepiej prezentują się też noty Gimnazjum Dwujęzycznego na 

tle uczniów klas trzecich oddziałów gimnazjalnych szkół Gminy Góra. 

A oto jak kształtowały się wyniki uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego: 

 

A oto jak kształtowały się wyniki uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego: 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
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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Cieszą więc osiągnięte wysokie rezultaty z poszczególnych przedmiotów będące 

efektem wytężonej pracy uczniów oraz działań podejmowanych przez ich nauczycieli w 

całym cyklu nauczania. Natomiast bardzo wysokie wyniki z języka angielsk 

Cieszą więc osiągnięte wysokie rezultaty z poszczególnych przedmiotów będące 

efektem wytężonej pracy uczniów oraz działań podejmowanych przez ich nauczycieli w 

całym cyklu nauczania. Natomiast bardzo wysokie wyniki z języka angielskiego 

świadczą, że formuła dwujęzyczności całkowicie się sprawdziła. 

Szczegółowe wyniki uczniowie mogą zobaczyć na stronie internetowej OKE we 

Wrocławiu:www.oke.wroc.pl/egzamin-gimnazjalny/ 

 

Bal Gimnazjalny - 2018 

18.06.2018 r.  

Radomir Miłaszewicz, Tomasz Woźniczka 

 

W czwartek, 14 czerwca 2018 roku, uczniowie klasy trzeciej Gimnazjum Dwujęzycznego 

w Górze zapisali nowy rozdział w bogatej historii szkoły uczestnicząc w Balu 

Gimnazjalnym, który po oficjalnym przemówieniu otworzyła Pani Dyrektor Magdalena 

Mielczarek.  

Przepięknie zatańczony polonez dostarczył 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 pasji. Wręczając upominki swoim wychowawcom - 

Panu Maciejowi Kostykowi, Panu Radomirowi Miłaszewiczowi oraz bukiet kwiatów na 

ręce Pani Dyrektor wyrazili swoją wdzięczność i szacunek w specjalnych dedykacjach. 

Odtańczona wspólnie z rodzicami i nauczycielami „belgijka”, liczne konkursy i pyszny 

tort na… „uzupełnienie wytańczonych kalorii”, to tylko niektóre atrakcje towarzyszące 

wszystkim uczestnikom zabawy w restauracji „Parkowa Bis”. 

Bohaterowie wieczoru tanecznym krokiem  rozpoczęli pierwszy w swym życiu bal, bo jak 

pisał Jan Kochanowski: „Miło szaleć, kiedy czas po temu”. Młodzież dała się porwać 

więc „muzie tańca” i pięknie się bawiła, zapominając na kilka godzin o szkole i nauce. O 

profesjonalną oprawę muzyczną, efektowne oświetlenie i pamiątkowe zdjęcia zadbał 

https://oke.wroc.pl/egzamin-gimnazjalny/
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rewelacyjny zespół „Renomadance” czyli Panowie - Zbigniew i Adrian Skibińscy oraz 

Adrian Kasprzak. 

Bal Gimnazjalny 2018 dzięki zaangażowaniu wielu osób był naprawdę 

wspaniały!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. 

Fot. Edyta Bretsznajder 

Galeria 

 

Wielki sukces Alexa Kalinowskiego 

14.06.2018 

Anta Zmuda 

 

Alex Kalinowski, uczeń kl. III Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze zajął 3 miejsce w 

finale Konkursu o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę”.  

III etap Konkursu – finał ogólnopolski, został przeprowadzony w dniu 13 czerwca 2018 r. 

w Warszawie. O najwyższe laury rywalizowało 19 uczniów wyłonionych spośród 14000 

uczniów z 1800 szkół na terenie całej Polski.  

By znaleźć się w tak elitarnym gronie Alex Kalinowski pomyślnie przeszedł przez dwa 

etapy (I-szkolny oraz II-powiatowy) uzyskując wymagany przez organizatorów limit 

punktów. W finale gimnazjalista również spisał się znakomicie zajmując w tak elitarnym 

gronie wysoką 3 lokatę. 

Adresatami Konkursu w roku szkolnym 2017/2018 były szkoły podstawowe i 

gimnazjalne zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w 

Polsce. Konkurs skierowany był zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim 

Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują 

Programu.  

Celem Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! jest zwiększenie 

świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród 

młodzieży gimnazjalnej, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy na temat 

prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu 

człowieka oraz pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie 

umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów 

żywnościowych. 

W trakcie pobytu w stolicy uczestnicy finału wraz z opiekunami mieli możliwość zwiedzić 

Warszawską Starówkę, Łazienki oraz stadion Legii Warszawa. Dodatkowo mogli poczuć 

atmosferę  wielkiego sportowego wydarzenia, w tym bowiem dniu na Stadionie 
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Narodowym odbył się ostatni mecz towarzyski przed MŚ w piłce nożnej, w którym 

Polska pokonała Litwę 4:0. 

W czasie pobytu w Warszawie górowskiemu gimnazjaliście towarzyszyła pani Aneta 

Zmuda, pedagog szkolny, koordynator konkursu w ZSO w Górze. 

Wielkie gratulacje dla Alexa i jego opiekuna za osiągniecie tak wielkiego sukcesu, i 

wykazanie się ogromną wiedzą na temat zdrowego stylu życia. 

 

Wystawa „Polska droga do niepodległości" 
12.06.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Góra (licealiści i gimnazjaliści) na 
przełomie maja i czerwca br. zwiedzili nową wystawę w Wieży Głogowskiej pn. „Polska 
droga do Niepodległości”.Została ona przygotowana przez Szkołę Podstawową nr 1 w 
Górze w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce, w obecności władz 
powiatowych i gminnych, 23 maja br. 
Ze względu na wymogi formalne (na wieży może przebywać jednocześnie 15 osób)) 
uczniowie ZSO w Górze obejrzeli wystawę w kilku grupach. Przy okazji mogli zapoznać 
się z historią obiektu  i podziwiać panoramę miasta z najwyższych kondygnacji. Dla 
wielu możliwość poznania obiektu oraz wystawy wywarła ogromne wrażenie. 
Wyjście na Wieżę Głogowską zorganizowali, wicedyrektor ZSO pan Mariusz Dziewic i 
nauczyciel historii i wos pan Tomasz Woźniczka. 
Galeria 

 

 

VIII Manewry Wojskowo-Ratowniczo-

Gaśnicze  

Tomasz Woźniczka na podst. inf. z Gminy Góra 
 
W piątek 8 czerwca na terenie Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze odbyły 
się VIII Młodzieżowe Manewry Wojskowo-Ratowniczo-Gaśnicze. Tegoroczna edycja 
miała szczególny wymiar, odbyła się bowiem w okresie obchodów setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę oraz jubileuszu 60-lecia istnienia Ochotniczego 
Hufca Pracy, głównego organizatora wydarzenia. 
Celem manewrów jest wzbudzanie zainteresowania przysposobieniem młodzieży klas 
gimnazjalnych szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, propagowanie 
przysposobienia obronnego jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego, 
podnoszenie sprawności fizycznej i kreowania zdrowego stylu życia poprzez aktywny 
udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych, integracja młodzieży, wdrażanie norm 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
https://photos.app.goo.gl/gwsrLy3EkLH1RD3m6
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kulturalnego zachowania na imprezach sportowych, zabawa bez używek, promocja 
służb mundurowych oraz regionu. 
W tym roku wystartowało 15 zespołów złożonych z uczniów szkół Powiatu Górowskiego 
i powiatów ościennych. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała Komendant ŚHP w 
Górze pani Zofia Świerszcz. W dalszej części kapitanowie drużyn wylosowali numery 
startowe, po czym drużyny mogły przystąpić do wykonywania zadań. Nad poprawnym 
przebiegiem konkurencji czuwali sędziowie, na czele z głównym Zofią Świerszcz. Przed 
uczestnikami było m.in. strzelanie z broni krótkiej i długiej, rzut granatem, bieg z 
przeszkodami, czołganie, budowa stanowiska strzeleckiego, toczenie piłki strumieniem 
wody i inne. 
Rywalizację poszczególnych zespołów obserwowało wielu zaproszonych na manewry 
gości, m.in.  Burmistrz Góry pani Irena Krzyszkiewicz, Zastępca Naczelnika Wydziału 
Prewencji KPP w Górze nadkom. Grzegorz Zieliński, Dyrektor POSiR pan Tomasz 
Krysiak, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze pani Magdalena 
Mielczarek, dziekan dekanatu Góra zachód ks. Prałat Arkadiusz Wysokiński 
W zawodach uczestniczyły dwa zespoły reprezentujące Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Górze, w kategorii szkół średnich uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego, zaś w kategorii szkół podstawowych uczniowie Gimnazjum 
Dwujęzycznego. Obydwie ekipy spisały się znakomicie, licealiści zajęli 3 lokatę, zaś 
gimnazjaliści byli jeszcze lepsi, ponieważ w swojej kategorii stanęli na drugim stopniu 
podium. 
Gratulujemy występu, a przede wszystkim doskonałej sprawności fizycznej. 
Fot. Gmina Góra 
 

Noc bibliotek - 2018 
10.06.2018 
Beata Działo 
 
9 czerwca biblioteka szkolna uczestniczyła w grze miejskiej w ramach "Nocy Bibliotek" 
zorganizowanej przez Bibliotekę Miejską i Bibliotekę Pedagogiczną w Górze wraz z 
Powiatowym zespołem Samokształceniowym nauczycieli bibliotekarzy.   
Gra odbyła się na terenie miasta Góra i związana była z treścią książki Justyny 
Bednarek "Pan Kardan i przygoda z vetustasem". Uczestnikami były dzieci z kl. IV-VI 
 szkół podstawowych Gminy Góra.  Na trasie były liczne przystanki z określonymi 
zadaniami. Każda z grup otrzymała mapę oraz wskazówki w poszczególnych punktach 
przystankowych, jak iść dalej. 
W naszej bibliotece szkolnej znajdowały się trzy zadania: uzupełnienie wierszyka 
Władysława Bełzy "Kto Ty jesteś", dopasowanie opisu postaci do jej zdjęcia oraz 
zadanie sprawnościowe polegające na układaniu domina na czas.  
Zakończenie uroczystości, podsumowanie całej gry oraz rozdanie nagród odbyło się w 
Bibliotece Miejskiej w Górze. 

Relacja z "Nocy Bibliotek" na stronie Biblioteki Pedagogicznej w Górze 

Galeria 

 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Beata-Dzia%C5%82o
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Beata-Dzia%C5%82o
http://www.bp.pcdn.edu.pl/
https://photos.app.goo.gl/KbGAsYocxCATQjZf9
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Podsumowanie konkursów powiatowych 
10.06.2018 
Tomasz Woźniczka na podst, inf. z PCDNiPP-P w Górze 
 
8 czerwca 2018 roku w sali widowiskowej DK w Górze odbyyło się uroczyste 
podsumowanie konkursów organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Górze w roku szkolnym 2017/2018 Na zaproszenie organizatorów, 
dyrektora DK w Górze pani Danuty Piwowarskiej-Berus oraz dyrektora PCDNiPP-P 
w Górze pana Bernarda Bazylewicza, przybyło wielu znakomitych gości ze Starostą 
Górowskim panem Piotrem Wołowiczem i reprezentującą Burmistrza Góry Irenę 
Krzyszkiewicz, Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy 
w Górze,-panią Izabela Baranowską na czele. W uroczystości wzięła też udział pani 
Magdalena Mielczarek, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. 
W finałach na szczeblu powiatowym wzięło udział około 1300 uczniów, natomiast 
indywidualnie tytuł laureata lub wyróżnienie uzyskało – 247 uczniów i 7 nauczycieli. Na 
rożnych szczeblach tj. szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadpodstawowe. 
Wśród laureatów byli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze 
(gimnazjaliści i licealiści). 
W trakcie uroczystej gali nagrody odebrali: 
- Alex Kalinowski za zajęcie II miejsca w XVII Powiatowym Konkursie Przyrodniczym w 
kategorii kl. 7 SP i klasy Gimnazjalne (opiekunowie: Edyta Bretsznajder i Bogusław 
Sitnik); 
- Laura Maniara za zajęcie I miejsca, Daria Szuper II miejsca i Natalia Basty III miejsca 
w XVII Powiatowym Konkursie Przyrodniczym w kategorii szkoly ponadgimnazjalne 
(opiekunowie: Irena Dziamarska, Dorota Giezek, Małgorzata Kauch, Bogusław Sitnik); 
- Patryk Czopek, laureat II miejsca w XVII Powiatowym Konkursie Matematycznym dla 
klas 7 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych (opiekun: Radomir Miłaszewicz) 
- Kinga Dębowicz za zajęcie I miejsca, Gabriela Brzoza III miejsca oraz Roksana 
Świątek, Oliwia Biernacka, Wiktoria Żukow, Ewa Kapłon wyróżnienia w XV Powiatowym 
Konkursie Plastycznym "Śniło mi się...drzewo". 
Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy coraz więcej sukcesów w przyszłym roku 
szkolnym. 
Fot. PCDNiPP-P w Górze 
Galeria 

 

Piknik rekreacyjno-historyczny 
10.06.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
W ramach Powiatowych Obchodów Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości 
dnia 7 czerwca w POSiR w Górze odbył się Piknik rekreacyjno-historyczny. Do zabawy 
o charakterze sportowo-historycznym przystąpiło 8 zespołów reprezentujących 
następujące szkoły z powiatu górowskiego: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze, Szkoła 
Podstawowa Nr 3 w Górze, Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka-na-podst%2C-inf.-z-PCDNiPP-P-w-G%C3%B3rze
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka-na-podst%2C-inf.-z-PCDNiPP-P-w-G%C3%B3rze
https://photos.app.goo.gl/GtRtAgniUCjpWdpL9
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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Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie, Zespół Szkoła Podstawowa i 
Przedszkole w Czerninie, Szkoła Podstawowa w Sicinach, Zespół Szkół w Niechlowie 
oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince. 
Organizatorami pikniku byli Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół w Górze. 
Na zaproszenie pana Piotra Wołowicza Starosty Górowskiego przybyło wielu gości: pan 
Paweł Niedźwiedź Wicestarosta Górowski, pan Grzegorz Aleksander Trojanek radny 
Rady Powiatu, pani Magdalena Mielczarek dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Górze, pani Ewa Gano dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, 
pani Bożena Domańska dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Górze, pani Justyna 
Dąbrowska dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza 
Korczaka w Wąsoszu oraz pani Aneta Juska dyrektor Szkoły Podstawowej w Sicinach. 
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał pan Tomasz Krysiak i Wicestarosta Górowski 
pan Paweł Niedźwiedź. 
Rywalizacja odbywała się w 12 konkurencjach złożonych z dwóch bloków: 
historycznego (7 konkurencji) i sportowego (5 konkurencji). Konkurencje historyczne to: 
1. „Pozwól że się przedstawię”, 2. „Oddajmy im głos”, 3. „Puzzle”, 4. „Gdzie mamy tego 
szukać?”, 5. „...piosenka musi posiadać tekst?”, 6. „Obraz z powstania”, 7. „Krótka notka 
biograficzna”, natomiast sportowe: 1. Skakanka, 2. Sztafeta wahadłowa ze „śrubami”, 3. 
Sztafeta wahadłowa „Rozbierz się i ubierz”, 4. Rzut do kosza i 5. Kręgle butelkowe. 
Wśród sędziów w części rozgrywanych konkurencji byli nauczyciele ZSO w Górze: 
wicedyrektor pan Mariusz Dziewic – sędzia główny, pani Małgorzata Dudzińska i pan 
Wojciech Janicki – konkurencje sportowe oraz pan Mirosław Wesołowski i pan Tomasz 
Woźniczka – konkurencje historyczne. 
W trakcie swoje umiejętności zaprezentowała grupa mażoretek „Artis” oraz odbył się 
pokaz umundurowania i broni przygotowana przez Stowarzyszenie „Patriotyczny 
Głogów” oraz umiejętności strażaków z PSP w Górze. Po zakończeniu wszystkich 
konkurencji wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani wojskową grochówką. 
Wręczenia nagród poszczególnym ekipom dokonali Starosta Górowski pan Piotr 
Wołowicz, dyrektor POSiR pan Tomasz Krysiak, dyrektor ZSO pani Magdalena 
Mielczarek oraz dyrektor ZS pani Ewa Gano. 
Piknik był wspaniałą imprezą plenerową dla uczniów łączącą sprawność fizyczną z 
wiedzą historyczną. Z drugiej zaś strony już samo w nim uczestnictwo było dla 
wszystkich uczestników wielką frajdą, a zajęte miejsca miały znaczenie drugorzędne. 
 
Fot. Katarzyna Antolak, Tomasz Woźniczka 
 

Jak nie czytam, jak czytam! 
08.06.2018 
Beata Działo 
 
8 czerwca 2018 r. 60 uczniów, nauczyciele i Dyrekcja naszej szkoły wzięło udział w 
akcji  czytania książek pt. "Jak nie czytam, jak czytam!".  Pomysłodawcą i głównym 
organizatorem tego przedsięwzięcia jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, 
natomiast organizatorami w poszczególnych miastach są biblioteki szkolne i publiczne. 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Beata-Dzia%C5%82o
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Beata-Dzia%C5%82o
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Celem tej inicjatywy jest przede wszystkim promocja czytelnictwa wśród dzieci i 
młodzieży. Jak podkreślają eksperci, jedyna nadzieja na wzrost wskaźników 
czytelnictwa leży w dorastającym pokoleniu, a przewodnią rolę w jego aktywizacji pełnić 
powinny biblioteki szkolne, które „wychowują czytelnika” i przekazują go potem 
bibliotekom innego typu. 
Miejscem spotkania i wspólnego czytania był park za szkołą. Uczniowie wybrali książki, 
które uznali za wartościowe i godne polecenia. Nasze wspólne czytanie poprzedziła 
krótka prelekcja Pani bibliotekarki, na temat powodów dla których warto czytać książki. 
Następnie rozpoczęliśmy "wielkie czytanie". Każdy przeczytał kilka zdań ze swojej 
książki, zdania połączyły się w jedną historię. Wszyscy świetnie się przy tym bawili i 
wzajemnie zachęcali do czytania, dzięki czemu spotkanie miało miły i 
radosny  charakter. 
 
Fot. Ilona Knuła,  Aleksandra Słowińska 
Galeria 

 

Światowy Dzień bez Tytoniu 
08.06.2018 
Aneta Zmuda pedagog szkolny 
 
Palenie szkodzi, nie trzeba chyba nikogo o tym przekonywać. Zawarta w dymie 
papierosowym nikotyna dostaje się do krwi i wywiera swoje działanie na organizm 
palacza. Oprócz nikotyny dym tytoniowy zawiera wiele innych szkodliwych, 
rakotwórczych substancji chemicznych. Dla jednych to wystarczająca informacja, by nie 
próbować papierosów. Niektóre osoby potrzebują zaciągnąć się kilka razy nikotyną, by 
wiedzieć, że nie chcą już nigdy w życiu mieć do czynienia z tytoniem. Gorzej z tymi, 
którzy posmakowali papierosów i nie mogą bez nich żyć. Warto więc wskazać jakie są 
najpowszechniejsze wady palenia papierosów. 
W dniu 30. 05. 2018 r. w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu i na 
zaproszenie pedagoga szkolnego pani Anety Zmudy i nauczycielki biologii pani Ireny 
Dziamarskiej w gabinecie pielęgniarki szkolnej gościły panie: Barbara Nowakowska i 
Jolanta Zieleń z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Górze, które w 
ramach współpracy i działań profilaktycznych przeprowadziły warsztaty dotyczące 
szkodliwego wpływu nikotyny na organizm człowieka. W trakcie spotkania uczniowie 
ZSO przy pomocy smokolajzera mogli sprawdzić zawartość dwutlenku węgla w 
wydychanym powietrzu. Była też możliwość wykorzystania narkogogli i alkogogli, po to, 
żeby sprawdzić zachowanie i reakcje organizmu. 
Mamy nadzieję, że tegoroczne spotkanie wyrobiło u młodzieży pogląd, że „Palenie to 
zło!” 

Galeria 

 

Wycieczka do Pragi 
07.06.2018 

https://photos.app.goo.gl/vFUyk5LEHj71rreC6
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Aneta-Zmuda-pedagog-szkolny
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Aneta-Zmuda-pedagog-szkolny
https://photos.app.goo.gl/pQRKlAZzas2vCuUC2
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Dorota Giezek 
 
W dniach 4-6 czerwca uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze - klasa 
druga i trzecia Gimnazjum Dwujęzycznego oraz klasa druga Liceum 
Ogólnokształcącego wraz z opiekunami - panią Dorotą Giezek, panią Dorotą Jochaniak-
Dolatowską oraz panem Radomirem Miłaszewiczem, udali się na trzydniową wycieczkę, 
której głównym celem była Praga. Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania 
przepięknego, unikalnego Skalnego Miasta, gdzie przeszliśmy wspaniałą trasą wśród 
niezwykłych form skalnych przypominających swym wyglądem sylwetki domów, ulic, a 
także istot ludzkich. Formy skalne zbudowane z piaskowca płytowego zostały 
malowniczo i wspaniale wyrzeźbione przez naturę. 100 metrowe skalne ściany 
wywierają duże wrażenie. Znajduje się tam skalny wodospad, piękne szmaragdowe 
jezioro starej piaskarni, w turkusowej tafli jeziora odbijały się okoliczne skały i drzewa z 
różnobarwną roślinnością. Zwiedzanie tegoż „cudu natury” urozmaicone było rejsem 
łodzią po górnym jeziorku oraz słuchaniem ciekawych i pełnych humoru opowieści 
flisaka. 
Kolejnego dnia zwiedzaliśmy Pragę Mogliśmy podziwiać czeską architekturę, m. in. 
Zamek Praski z Katedrą św. Wita, w której przechowywane są czeskie klejnoty 
koronacyjne, a w podziemiach katedry znajdują się grobowce czeskich królów. 
Obejrzeliśmy  piękne witraże zdobiące wnętrze tego budynku. Szczególną uwagę 
przykuło dzieło Alfonsa Muchy namalowane na szkle. Praga jest miastem, które urzeka 
swoim pięknem. Trudno jest się zdecydować, która część tej metropolii jest piękniejsza: 
lewobrzeżna, nad którą wznoszą się Hradczany ze słynnym Praskim Hradem- zamkami, 
pałacami i kościołami, Strahov, wzgórze Petrin oraz Mala Strana i Wyspa Kampa czy 
prawobrzeżna, gdzie mieści się Stare Miasto urzekające swą architekturą, Jozefov- 
żydowska dzielnica ze starym cmentarzem i synagogami, Nowe Miasto, Plac Vaclava. 
Każdy znalazł tutaj coś dla siebie. 
Pogoda była bardzo piękna, dzięki czemu widoki były fantastyczne, co uczniowie 
uwiecznili na zdjęciach. Podczas wycieczki nie mogło zabraknąć spaceru po moście 
Karola, rynku Starego Miasta ze średniowiecznym ratuszem. Główną atrakcję tego 
miejsca stanowi XV-wieczny zegar astronomiczny Orloj. 
Trzeciego dnia w drodze powrotnej w Ząbkowicach Śląskich wiele emocji wzbudziła 
piwnica, w której mieści  się  Laboratorium Doktora Frankensteina. Celem  
pomysłodawców było ożywienie ekspozycji muzealnej i podkreślenie tradycji związanej z 
szalonym doktorem, który pracował w ciemnym, mrocznym pokoju. Mogliśmy również 
zobaczyć ekspozycję dziwnych i tajemniczych przedmiotów, związanych z legendą 
o słynnym potworze. 
Kolejnym etapem naszej wycieczki była średniowieczna Krzywa Wieża,  która jest jedną 
z ciekawostek turystycznych Dolnego Śląska . Nazywana jest „śląską Pizą”. Jest to 
najwyższa krzywa wieża w Polsce - 34 m, a na jej szczyt wiedzie 139 schodów, które 
bardzo szybko pokonaliśmy i mogliśmy podziwiać wspaniałe widoki. 
Była to naprawdę udana wycieczka. Przez te trzy dni udało nam się bardzo dużo 
zobaczyć oraz miło spędzić czas. Takie wyjazdy to wspaniała możliwość przyswojenia 
wiedzy w o wiele przyjemniejszy sposób niż na co dzień w szkole, zintegrowania się, 
zabawy i odpoczynku. Na pewno na długo pozostanie nam w pamięci. 
Galeria 
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„Papiery do kariery” 
29.05.2018 
Alina Borzym 
 
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 młodzież Liceum Ogólnokształcącego 
dowiedziała 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. 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. Warsztaty cieszyły się dużym 
zainteresowaniem uczestników a scenariusz otrzymał pozytywną opinię doradcy 
metodycznego z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno -  Społecznych i 
Szkoleń. 
Galeria 

 

W hołdzie bohaterowi 
26.05.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
70 lat temu o godz. 21.30 od strzału w tył głowy zginął nasz bohater narodowy – 
Rotmistrz Witold Pilecki. Zamordowany został przez władze komunistyczne za miłość do 
wolnej Polski. Postać niezwykła, niezłomny bojownik o wolną Polskę, po II wojnie 
pozbawiony czci i skazany na całkowite zapomnienie. 
25 marca z inicjatywy pana Roberta Świerszcza ze Stowarzyszenia Patriotyczna Góra 
oraz Ochotniczego Hufca Pracy , przy współpracy z władzami miasta, zorganizowane 
zostały uroczystości upamiętniające rocznicę śmierci naszego bohatera. Główną ich 
częścią było złożenie kwiatów pod pomnikiem Wolności na placu Chrobrego w Górze 
oraz prelekcja dla mieszkańców Góry w Bibliotece Miejskiej. 
Nieco wcześniej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze pan Robert Świersz 
spotkał się młodzieżą, by w tym szczególnym dniu, przybliżyć postać bohaterskiego 
Rotmistrza. Prelegent w sposób niezwykle ciekawy opowiedział uczniom najważniejsze 
fakty z życia Pileckiego, a w szczególności  pełne tragizmu ostatnie lata jego życia. 
Był to człowiek niezwykły, słynący z ogromnego hartu ducha, dla którego słowa „Bóg-
Honor-Ojczyzna” stanowiły życiowe przesłanie. Jego czyny w czasie II wojny są 
powszechnie znane, ale niedługo po jej zakończeniu został przez władze komunistyczne 
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aresztowany i brutalnie torturowany. „Oświęcim to była igraszka”- takie słowa 
wypowiedział do żony w trakcie widzenia rotmistrz Witold Pilecki na temat przesłuchań 
w śledztwie w ubeckiej katowni na Mokotowie. 25 marca 1947 roku został bestialsko 
zamordowany. Miejsce pochówku rotmistrza Pileckiego nigdy nie zostało ujawnione 
przez komunistyczne władze, prawdopodobnie ciało rotmistrza wrzucono do dołów 
śmierci wraz z innymi ofiarami komunizmu na „Łączce” Cmentarza 
Wojskowego na Powązkach. 
Na zakończenie prelekcji pan Robert przeprowadził dla uczniów mini konkurs z 
nagrodami o rotmistrzu Pileckim. 
W spotkaniu zorganizowanym przez pana Tomasza Woźniczkę, nauczyciela historii i 
wos, wzięli uczniowie klasy II a Liceum Ogólnokształcącego i kl. III Gimnazjum 
Dwujęzycznego. 
 
Galeria 

 

Medale w lekkiej atletyce 
25.05.2018 
Mariusz Dziewic 
 
22 maja w Polkowicach odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Indywidualna Lekka 
Atletyka - 1/2 finałów wojewódzkich. W zawodach wystąpili uczniowie Gimnazjum 
Dwujęzycznego w Górze wyłonieni na podstawie finału powiatowego, który odbył się na 
stadionie OKF w Górze kilka dni wcześniej. 
Bardzo duży sukces odniósł Mikołaj Kruszka z kl. II, który zajął 2 miejsce w konkursie 
rzutu oszczepem oraz Maja Oporowicz z kl. III zdobywczyni 3 miejsca w biegu na 600 
m. Trzecim uczestnikiem był Wiktor Iwasików, który co prawda nie zdobył medalowej 
pozycji, ale i tak zanotował udany występ. 
Dzięki tak wspaniałym rezultatom Mikołaj i Maja wystąpią 6 czerwca w Finale 
Wojewódzkim we Wrocławiu. 
 
Galeria 

 

„Kto nam dał Niepodległą Polskę?” 
24.05.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
Pod takim hasłem odbyła się 23 maja 2018 roku inauguracja Powiatowych Obchodów 
100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W auli Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Górze o godz. 10 odbyła się uroczysta akademia rocznicowa, w 
której, na zaproszenie Starosty Górowskiego pana Piotra Wołowicza i Wicestarosty 
pana Pawła Niedźwiedzia, uczestniczyło wielu znamienitych gości: Burmistrza Góry, 
panią Irenę Krzyszkiewicz, reprezentował Wiceburmistrz pan Andrzej Rogala, 
starostowie i wicestarostowie I, II, III kadencji i radni poprzednich kadencji powiatu 
górowskiego, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Górowskiego pan Ryszard Pietrowiak 
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oraz radni powiatu górowskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej w Górze pan Jerzy 
Kubicki oraz radni Miasta i Gminy Góra, Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Głogowie podpułkownika Piotra Mielniczuka, reprezentował major Jarosław Żeglarski, 
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze pan Krzysztof Panocha, 
Komendanta Powiatowej Policji w Górze komisarza Krzysztofa Cichlę reprezentował 
zastępca podinspektor Jacek Gregor, Nadleśniczego Nadleśnictwa Góra Śląska 
Tomasza Multańskiego reprezentował zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Góra 
Śląska pan. Piotr Główczyński, Dziekan Dekanatu Góra Zachód ksiądz Arkadiusz 
Wysokiński oraz emerytowana nauczycielka języka polskiego i łacińskiego Liceum 
Ogólnokształcącego pani profesor Janina Wlaźlak, naczelnicy wydziałów starostwa 
powiatowego i gminy Góra, dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektorzy i kierownicy 
jednostek organizacyjnych, prezesi i dyrektorzy zakładów pracy, przedsiębiorstw, 
banków, prezesi stowarzyszeń , fundacji, towarzystw, które działają i służą nam w 
naszym codziennym życiu, prezesi i przewodniczący Związków Zawodowych, artyści 
powiatu górowskiego i gminy Góra oraz nauczyciele, wychowawcy i młodzież Zespołu 
Szkół im Sylwestra Kaliskiego w Górze i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. 
Na początku uroczystości zostały wprowadzone poczty sztandarowe oraz został przy 
dźwiękach Hymnu Państwowego została wciągnięta na maszt flaga narodowa. 
Powitania wszystkich zaproszonych gości uczestniczących w dzisiejszej uroczystości 
dokonała gospodarz imprezy, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze pani 
Magdalena Mielczarek. Następnie wygłosiła okolicznościowe przemówienie , w którym 
zwróciła szczególną uwagę na doniosłe znaczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości po wielu latach niewoli. - „Radość z odzyskanej niepodległości była 
wielka. Dziś możemy sobie tylko wyobrazić atmosferę tamtych dni... Ale ten niebywały 
entuzjazm naszych przodków powinien udzielić się również i nam, inspirując nas do 
działania oraz budząc dumę z tego, że jesteśmy Polakami, że mamy tak bogate 
dziedzictwo narodowe i że kontynuujemy dzieło wielkich rodaków. Nie możemy ich 
przecież zawieść. Uczucia patriotyczne powinny być w nas tak żywe jak wtedy – 11 
listopada 1918 roku. W tym szczególnym dniu rodzi się refleksja. Czy potrafimy dobrze 
wykorzystać wolność wywalczoną przez poprzednie pokolenia? Czy umiemy się z niej 
cieszyć? Czy pielęgnujemy ją należycie? - zwróciła się w końcowej części swojej 
przemowy zwróciła się do uczestniczących w uroczystości gości dyrektor szkoły. 
Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Górowskiego pan Piotr Wołowicz, który 
podkreślił że obecny rok dokumentuje wiele ważnych dla naszej historii narodowej 
wydarzeń, z tego względu ma szczególny charakter naznaczony rocznicowymi 
obchodami Święta Niepodległości. Następnie przedstawił program Powiatowych 
Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości obfitujący w wiele 
atrakcyjnych dla górowskiego środowiska propozycji. 
W kolejnej części uroczystości okolicznościowy referat po tytułem „Kto nam dał 
Niepodległą Polskę”, wygłosił nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących pan 
Mirosław Wesołowski. Nakreślił w nim wkład wielu pokoleń Polaków, by nasza Ojczyzna 
była niepodległa oraz w dalszym ciągu się rozwijała. 
W imieniu Burmistrza Góry pani Ireny Krzyszkiewicz wystąpił Wiceburmistrz pan Andrzej 
Rogala, który podkreślił, ze Narodowe Obchody Święta Niepodległości wpisują się 
również w historię naszych „małych Ojczyzn”. 
W drugiej części uroczystości odbył się Koncert Inauguracyjny pod hasłem: „Kto nam dał 
Niepodległą Polskę?”. Program przygotowany przez panią Alicję Sajdak wypełniły 
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utwory w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. Zebrani w 
auli goście mogli usłyszeć piosenki - „Biało-czerwona”, „Powrócisz tu”, „Biały krzyż”, 
„Marsz Pierwszej Brygady” i „Rota” oraz wiersze - „Dla ojczyzny”, „Pomyśl przez chwilę”, 
„Krzyż””. Swoje umiejętności wokalne i recytatorskie zaprezentowały: Róża Mazurczak, 
Aleksandra Wójcik, Weronika Szymańska, Natalia Kida, Maja Oporowicz, Kinga 
Dębowicz. Natomiast w zbiorowej recytacji wiersza „To jest polska” wystąpili uczniowie 
klasy IIa LO. 
W kolejnej odsłonie koncertu miało miejsce wspólne odśpiewanie niepodległościowych 
przy współudziale chórku złożonego z uczniów kl. II i III Gimnazjum Dwujęzycznego 
piosenek patriotycznych - „Legiony”, „Piechota”, „O mój rozmarynie”, „Przybyli ułani”, 
„Wojenko, wojenko”, „Płynie Wisła, płynie” i „Jak długo w sercach naszych”. Każdy z 
uczestniczących w koncercie gości otrzymał specjalnie wydany na tą uroczystość 
śpiewnik pod tytułem „Kto nam dał Niepodległą Polskę?” z tekstami prezentowanych 
piosenek. 
Na zakończenie uroczystości inauguracyjnej Powiatowych Obchodów 100-lecia 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości wystąpiła dyrektor ZSO w Górze pani 
Magdalena Mielczarek.„Manifestujmy swój patriotyzm. Nie wstydźmy się naszych uczuć 
do Polski. Uczmy nasze dzieci miłości do ojczyzny. Wierzę, że dzięki temu będziemy 
państwem silnym – takim, z którym będą się liczyć inne narody. A składając dziś hołd 
naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, pamiętajmy, że powinnością 
nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń” - 
podkreśliła w swoim przemówieniu dyrektor szkoły. 
Następnie słowa podziękowania złożyła pod adresem wszystkim zebranych w auli 
szkoły gościom za udział w dzisiejszej inauguracji powiatowych obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości, a w szczególności dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli panu Bernardowi Bazylewiczowi za pomoc przy 
organizacji uroczystości, dyrektorowi Zespołu Szkół im Sylwestra Kaliskiego pani Ewie 
Gano i nauczycielom za przygotowanie scenografii, nauczycielom i młodzieży Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Górze za poświęcony czas, zaangażowanie i pomoc w 
przygotowaniu całej gali. Osobne podziękowania przekazała też pocztom sztandarowym 
Straży Pożarnej, Policji, Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza i Zespołowi 
Szkół im Sylwestra Kaliskiego w Górze. 
Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście i uczestnicy koncertu zostali zaproszeni 
w imieniu Starosty Górowskiego do skosztowania specjalnie przygotowanego na tą 
okazję „Tortu Niepodległościowego”. Tym „słodkim akcentem” zakończyła się 
inauguracja Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 
Uroczystość uświetniła też wystawa pod hasłem „100-lecie Niepodległości Polski” 
przygotowana przez uczniów klasy II i III Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze pod 
kierunkiem pana Tomasza Woźniczki. 
Fot. Ilona Knuła, Aleksandra Słowińska 
….......................................................... 
POWIATOWE OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 
NIEPODLEGŁOŚCI: 
3 kwiecień 2018 r. - III Powiatowy Konkurs Plastyczny dla przedszkolaków i uczniów 
klas I-III pt." Kto ty jesteś? - Polak mały" – wystawa w PCDNiPP-P w Górze, 
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5 kwietnia 2018 r. - XVIII Międzywojewódzki Górowski Konkurs Informatyczny dla 
uczniów klas IV -VI szkół podstawowych pod hasłem "Rok dla Niepodległej " - finał 
20 kwietnia 2018 r.  XVIII Międzywojewódzki Górowski Konkurs Informatyczny dla 
uczniów klas IV -VI szkół podstawowych pod hasłem "Rok dla Niepodległej " – 
podsumowanie i wręczenie nagród 
26 kwietnia 2018 r. XV Powiatowy Przegląd Artystyczny dla przedszkolaków i uczniów 
klas I - III pt." Kto ty jesteś? - Polak mały" 
3 maja 2018 r. – rozpoczęcie wystawy nawiązującej do odzyskania niepodległości w 
Pracowni Historii Ziemi Górowskiej 
18 maja 2018 r.  - VII Górowska Noc Muzealna - po hasłem "Szli na zachód osadnicy" - 
Inscenizacja  w Parku Solidarności 
23 maja 2018 r. godz. 10.00 – Inauguracja Powiatowych Obchodów 100-lecia 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości (ZSO w Górze) 
3 maja-5 listopada 2018 r. – Wystawa nawiązująca do odzyskania niepodległości w 
Pracowni Historii Ziemi Górowskiej (PCDNiPPP w Górze) 
3 kwietnia-5 listopada 2018 r. – Wystawa prac konkursowych III Powiatowego Konkursu 
Plastycznego dla przedszkolaków i uczniów klas I-III "Kto ty jesteś? - Polak mały" 
(PCDNiPPP w Górze) 
7 czerwca 2018 r. – Piknik rekreacyjno-historyczny (POSiR w Górze) 
1 lipca-5 listopada  2018 r. – Wystawa okolicznościowa "Rozwój przestrzenny Góry po II 
wojnie światowej" (PCDNiPPP w Górze) 
5 sierpnia 2018 r. – Zawody wędkarskie o Puchar Starosty (PZW Koło Góra Miasto) 
17 września 2018 r. – Konkurs plastyczny „Ja patriota” (SOSW w Wąsoszu) 
18 października 2018 r. – VII Batalia Historyczna "Odzyskanie niepodległości przez 
Polskę" (PCDNiPPP i ZSO w Górze) 
24 października 2018 r. – V Powiatowe Dyktando "Nie tylko dla Orłów" pod hasłem "Rok 
dla 
Niepodległej" (PCDNiPPP w Górze) 
6 listopada 2018 r. – Uroczystość podsumowująca Powiatowe Obchody 100-lecia 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości połączona z obchodami 20-lecia Powiatu 
Górowskiego. 
 

XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży nie 

odbędzie się 
19.05.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
„Z przyczyn niezależnych od Kancelarii Sejmu, mając na względzie kwestie 
organizacyjne oraz bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w budynkach 
sejmowych, z przykrością informujemy, że podjęto decyzję o przełożeniu posiedzenia 
SDiM, planowanego na 1 czerwca, na wrzesień 2018 r. Za zaistniałą sytuację bardzo 
przepraszamy. Kancelaria Sejmu będzie informować mailowo wszystkich uczestników 
sesji SDiM o dalszych szczegółach”. Taki komunikat został zamieszczony w dniu 
wczorajszym na stronie internetowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Oznacza to, że 
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planowana na 1 czerwca XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży została odwołana a 460 
młodych posłów po raz pierwszy od 24 lat nie będzie miało możliwości uczestniczyć w 
pracach SDiM, w przewidzianym w regulaminie terminie. Jest to zaskakująca 
wiadomość, tym bardziej, że w ubiegły weekend na spotkaniu w Sulejówku zostało 
powołane Prezydium Sejmu i przewodniczący poszczególnych Komisji. 
Na ten temat wypowiedziały się praktycznie wszystkie polskie media. Uwago były dość 
krytyczne, łącznie z takimi, ze „morduje się polską demokrację”. Nie wnikając jednak w 
kwestie polityczne i rzeczywiste powody odwołania sesji, trzeba jednak zwrócić uwagę 
na ogromny zawód, jaki doświadczyła, w tym konkretnym przypadku, polska młodzież. 
W ławach poleskich miały zasiąść dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Górze 
- Anna Łukaniuk i Aleksandra Żmiejewska. Niestety nie dane im będzie uczestniczyć w 
tym posiedzeniu, do którego rzetelnie przygotowywały się od dłuższego czasu. - 
„Informacja, że tegoroczna sesja się nie odbędzie bardzo nas mocno nas zaskoczyła. 
Czujemy się bardzo zawiedzione, że nie będziemy mogły być 1 czerwca w Sejmie i 
uczestniczyć w pracach SDiM. To naprawdę dla nas szokująca decyzja, tym bardziej, że 
włożyłyśmy dużo pracy i energii by spełnić wszystkie wymogi regulaminowe i zostać 
wybranym na tegoroczną sesję. Dzień wcześniej dostałyśmy informację z 
Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty dotyczącą kwestii organizacyjnych związanych z 
pobytem w Warszawie, dlatego ta informacja spadła na nas jak grom z jasnego nieba” - 
dodały na koniec górowskie uczennice. 
Ania i Ola miały reprezentować województwo dolnośląskie w XXIV sesji Sejmu Dzieci i 
Młodzieży. Na podstawie postępowania rekrutacyjnego zajęły wysokie 4. miejsce wśród 
wszystkich kandydatów do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. 
 

Co najmniej 32 powody, aby pokochać 

Niemcy 
18.05.2018 
Tomasz Woźniczka 
 
17 maja br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-
Korzeniowskiego w Gdańsku odbyła się promocja książki „Co najmniej 32 powody, aby 
pokochać Niemcy”. Powstała ona pod redakcją Andrzeja Chludzińskiego, pisarza, 
publicysty, właściciela wydawnictwa „Jasne” z Pruszcza Gdańskiego, Autor ma wiele 
różnorodnych doświadczeń związanych z naszymi sąsiadami zza zachodniej granicy na 
polu historii, polityki, spraw społecznych i literatury. Od wielu lat organizuje spotkania i 
sympozja naukowe, a także sam uczestniczy w seminariach i konferencjach 
poświęconych współpracy polsko-niemieckiej. Inspiracją do wydania tej publikacji była 
wydana w 2015 roku książka niemieckiego autora Matthiasa Kneipa pt. „111 Gründe, 
Polen zu lieben. Eine Liebeserklärung an das schönste Land der Welt”, a w 2017 - jej 
polski przekład: „111 powodów, by kochać Polskę. Wyznania niemieckiego pisarza”. 
Dlatego zwrócił się do wielu osób o przesłanie tekstu, który będzie mówił o 
doświadczeniach w kontaktach z Niemkami i Niemcami w kontekście naszej historii i 
czasów współczesnych, z dostrzeżeniem tego, co wydarzyło się w sprawach polsko-
niemieckich w ostatnich kilkudziesięciu latach. 
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We wstępie do „Co najmniej 32 powodów, aby pokochać Niemcy” Andrzej Chludziński 
pisze: „Zainspirowany nią (książką M. Kneipa – przyp. TW), postanowiłem przygotować 
publikację mówiącą o relacji odwrotnej - o powodach kochania Niemiec przez Polaków, 
przy czym proponuję inną formułę niż u Kneipa: chodzi o spojrzenie wielu Polek i 
Polaków na kraj za Odrą i jego mieszkańców. 
Autorem jednego z rozdziałów publikacji (Powód 32) pt. „Jest wielu Niemców, którzy 
znają język polski” jest współpracujący od wielu lat z redaktorem wydania pan Tomasz 
Woźniczka, nauczyciel historii i wos w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze. W 
swojej relacji opisał związki z Niemcami, którzy doskonale posługują się językiem 
polskim. W jednym z fragmentów niniejszego rozdziału możemy przeczytać: „W trakcie 
licznych seminariów, konferencji czy wymian polsko-niemieckich, w jakich miałem 
przyjemność uczestniczyć, poznałem wielu Niemców, którzy wyznaczyli sobie ten cel , 
czyli nauczyć się polskiego. Niekoniecznie w tym, przypadku chodziło o związki rodzinne 
z Polską, w większości raczej zwyciężała sama ciekawość poznania języka, który na 
pierwszy rzut oka wydaje się Niemcowi nie do pokonania”. 
Zainteresowanych tematyką informujemy, ze publikację można zamówić za 
pośrednictwem wydawnictwa „Jasne” na stronie internetowej: http://www.wydawnictwo-
jasne.pl/publikacje.php5 
Życzymy miłej lektury! 
 

Srebro Mikołaja 
14.05.2018 
Tomasz Woźniczka 
 

Mikołaj Kruszka, uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze, reprezentujący GSB 
„Smecz” zdobył srebrny medal w V Turnieju Badmintona w Zielonej Górze. 
Cieszące się dużą popularnością zawody zostały rozegrane 12 maja, a ich 
organizatorem podobnie jak w ubiegłych latach było Lubuskie Stowarzyszenie 
Badmintona. 
Zawody rozgrywane były systemem grupowo-pucharowym, tzn. najpierw zawodnicy 
walczyli „każdy z każdym”, po czym dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy 
awansowało do drugiej części zawodów. Na tym szczeblu wygrywający zawodnik 
awansował do następnej rundy, a przegrywający odpadał. 
Mikołaj wystąpił w grze pojedynczej mężczyzn – juniorzy rocznik 2002 i młodsi i 
zwyciężając po drodze swoich przeciwników i dotarł do finału. W decydującym starciu 
musiał jednak uznać wyższość rywala i z tego względu zajął drugie miejsce. 
Gratulujemy wspaniałego występu i liczymy na kolejne sukcesy w następnych 
zawodach. 
 
Galeria 
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Uczciliśmy 227. rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 
14.05.2018 
Tomasz Woźniczka 

Tegoroczne obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Górze miały inną niż w ubiegłych latach formę. Nauczyciel historii 

i wos pan Tomasz Woźniczka zaproponował uczniom klas licealnych i gimnazjum 

osobliwą „Podróż w czasie”,czyli do okresu panowania ostatniego króla na tronie Polski 

– Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to niezwykle burzliwy i obfitujący w wiele 

ważnych dla naszego kraju wydarzeń, które zakończyły się upadkiem państwa 

polskiego. Za nim jednak do tego doszło, dzięki wysiłkom wielu patriotów doszło do 

wprowadzenia wielu istotnych dla Polski reform. Doniosłe i fundamentalne znaczenie 

miały zmiany wprowadzone przez najdłużej obradujący w dziejach naszego państwa 

sejm walny zwany powszechnie jako Sejm Wielki z lat 1788-1792. Równo 227 lat temu 

na tym właśnie sejmie została uchwalona druga na świecie ustawa zasadnicza czyli 

Konstytucja 3 Maja. Młodzież przez chwilę miała okazję przenieść się w czasy 

„stanisławowskie” i poznać wiele ciekawych informacji, znaczenie poszerzających 

wiedzę, na temat Sejmu Wielkiego, Konstytucji 3 Maja i towarzyszącym im wydarzeń 

oraz obejrzeć krótki film zrealizowany w ramach ogólnopolskiego projektu „niepodległa”.  

W drugiej części uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę uczestnicząc w konkursie pn. 

„Podróże w czasie, czyli co wiesz o Sejmie Wielkim i Konstytucji 3 Maja”. Dostarczył on 

uczniom wielu emocji, tym bardziej, że część pytań związana była z prezentowanymi 

wcześniej informacjami. Zwycięzców konkursu poznamy już w najbliższym czasie. 

Fot. Anna Łukaniuk 

 

Alex Kalinowski w finale Konkursu 

„Trzymaj Formę!” 
09.05.2018 
Aneta Zmuda 

Ogromny sukces odniósł Alex Kalinowski, uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze w 
Konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”. 
Jak już informowaliśmy, decyzją Komisji Konkursowej do II etapu-powiatowego 
Konkursu zakwalifikowanych zostało 248 uczniów, którzy uzyskali nie mniej niż 30 pkt. 
(tj. 75% punktów możliwych do zdobycia). Uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze. 
Alex Kalinowski brał udział w II etapie – powiatowym Konkursu, który został 
przeprowadzony w formie testu wiedzy online w dniu 27 kwietnia 2018 r. 
Decyzją Komisji Konkursowej, do III etapu-ogólnopolskiego Konkursu zakwalifikowanych 
zostało 19 uczniów, którzy uzyskali nie mniej niż 31 pkt. (tj. 77,5% punktów możliwych 
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do zdobycia). W tej grupie znalazł się właśnie Alex Kalinowski, który jako jedyny będzie 
reprezentował województwo dolnośląskie. Szkolnym koordynatorem konkursu jest pani 
Aneta Zmuda, pedagog szkolny. 
III etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 13 czerwca 2018 r. w Warszawie. 
Podziękowanie za udział w konkursie naszemu uczniowi złożyła w imieniu dyrektora 
PSEE w Górze pana Jarosława Szypiłło, pracownik stacji pani Barbara Nowakowska. 
W ubiegłym roku szkolnym w III etapie wystąpił uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego 
Patryk Czopek. 
 

Matura rozpoczęta! 
05.05.2018 
Tomasz Woźniczka 

4 maja br we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju 
rozpoczął się egzamin maturalny. Pierwszy z egzaminów to tradycyjnie język polski na 
poziomie podstawowym. 
Rozpoczął się o godz. 9 i trwał 170 minut. 
W Liceum Ogólnokształcącym do egzaminu przystąpili wszyscy tegoroczni abiturienci. 
Przed wejściem na sale towarzyszyło im małe napięcie związane z doborem pytań, 
wszyscy bowiem zastanawiali się jakie będą tematy tegorocznych wypracowań. Po 
otwarciu arkuszy okazało się, że maturzyści mieli do wyboru jeden z dwóch tematów i 
napisać wypracowanie. Pierwszy brzmiał: „Tęsknota – siła niszcząca czy budująca 
ludzkie życie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu 
„Lalki”, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury”. Drugim 
zadaniem była interpretacja wiersza Ernesta Brylla. Ponadto uczniowie musieli także 
podać odpowiedzi do zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym pytań, wśród których 
był m.in. fragment wystąpienia Tadeusza Różewicza podczas nadania mu tytułu honoris 
causa Uniwersytetu Śląskiego oraz tekst o problemach porozumiewania się. 
Po południu kilkunastu uczniów podeszli do egzaminu na poziomie rozszerzonym, miał 
on miejsce o godz. 14 i trwał 180 min. 
W kolejnych dniach licealistów czekają kolejne egzaminy obowiązkowe i z wybranych 
przedmiotów: 
• 7 maja – matematyka, poziom podstawowy 
• 8maja – język angielski, poziom podstawowy i rozszerzony 
• 9 maja – matematyka, poziom rozszerzony 
• 10 maja – biologia 
• 11 maja – wiedza o społeczeństwie 
• 14 maja – fizyka i astronomia, geografia 
• 15 maja – język niemiecki 
• 16 maja – chemia, historia 
• 17 maja – język rosyjski 
• 18 maja – język francuski 

W międzyczasie odbywać się też będą egzaminy ustne z języka polskiego i wybranego 
języka nowożytnego. 
Maturzystom życzymy połamania piór! 
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W 227. rocznicę Konstytucji 3 Maja 

3.05.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

W święto Konstytucji 3 Maja w Górze odbyła się Manifestacja Patriotyczna na Palcu 

Bolesława Chrobrego. Na zaproszenie Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz i Starosty 

Górowskiego Pawła Wołowicza pod Pomnik Wolności przybyły delegacje jednostek 

samorządowych, placówek oświatowych i zakładów pracy. Zespół Szkół 

Ogólnokształcących reprezentowała delegacja w składzie: dyrektor szkoły pani 

Magdalena Mielczarek, nauczyciel matematyki pan Radomir Miłaszewicz oraz uczeń kl. 

Ia Liceum Ogólnokształcącego Stanisław Mielczarek i uczennica kl. III Gimnazjum 

Dwujęzycznego Małgorzata Bretsznajder. W uroczystości uczestniczył również poczet 

sztandarowy Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Następnie w kościele pw. św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej  odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny. 

Fot. Gmina Góra  

 

Posłanki z Góry 

3.05.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

Anna Łukaniuk i Aleksandra Żmiejewska, uczennice kl. IIa Liceum Ogólnokształcącego 

w Górze, zostały posłankami XXIV Sejmu Dzieci i Młodzieży. Z tego względu 1 czerwca 

br. będą reprezentować województwo dolnośląskie w trakcie uroczystej sesji SDiM w 

gmachu Sejmu RP przy ul. Wiejskiej w Warszawie. 

Organizatorem XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a 

współorganizatorami podobnie jak w ubiegłych latach: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej. Temat tegorocznych obrad 

brzmiał: „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej” i związany był z 100 rocznicą 

odzyskania niepodległości i odrodzeniem polskiego parlamentaryzmu po 123 latach 

niewoli. Uczniowie w dwuosobowych zespołach mieli za zadanie m.in. zaplanować 

kampanię wyborczą posła bądź posłanki do Sejmu Ustawodawczego lub Sejmu I 

kadencji z uwzględnieniem środków przekazu dostępnych w latach 1919-1922. Do 

udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 768 uczniów z całej Polski  

Głównym celem SDiM jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat zasad 

funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego. 

Tegoroczna sesja ma też za zadanie przybliżyć młodzieży historię polskiego 

parlamentaryzmu w czasach II RP. Dodatkowo, intencją organizatorów było promowanie 

wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na 

rzecz społeczności lokalnych na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego. 
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30 kwietnia zostały opublikowane wyniki rekrutacji do XXIV sesji SDiM.  Zamieszczona 

na platformie organizatora lista zawiera nazwiska 460 uczestników tegorocznego Sejmu 

Dzieci i Młodzieży. W zależności od liczby uczniów, do udziału w sesji zakwalifikowało 

się od 12 do 64 kandydatów z danego województwa. Każdy uczestnik tegorocznej sesji 

SDiM musiał wykonać projekt, składający się z 6 etapów, za które łącznie można było 

uzyskać 28 punktów. Aż 5 zespołom w skali kraju udało się osiągnąć najwyższy wynik. 

Przy każdej z 384 relacji zamieszczonych na platformie internetowej znajduje się ocena 

punktowa, a także krótki komentarz wystawiony przez osobę sprawdzającą. Wszystkie 

prace zostały upublicznione, dzięki czemu uczestnicy mogą m.in. porównać wykonane 

projekty i sprawdzić za co zostały odjęte im punkty. 

Województwo dolnośląskie reprezentowane będzie przez 30 posłów – uczniów szkół i 

podstawowych i ponadpodstawowych, którzy uzyskali największą liczbę punktów w 

postępowaniu rekrutacyjnym. Uczennice górowskiego ogólniaka zdobyły 24 punkty, co 

pozwoliło im zająć wysokie 4 miejsce w gronie 21 dwuosobowych zespołów. 

Anna i Aleksandra w swojej pracy postanowiły zaprezentować postać Marii 

Moczydłowskiej, posłanki Sejmu Ustawodawczego ze Związku Ludowo-Narodowego. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że Maria była jedną z 8 kobiet, które zasiadły w 

ławach poselskich, do tego najmłodszą z nich, mimo to odznaczała się niezwykłą 

aktywnością, jako pierwsza kobieta przemawiała w sejmie. W swoim wystąpieniu 

określiła swoją rolę w sejmie jako stanowisko kobiety, która nie występuje w imieniu 

swojego klubu, ale w imieniu wszystkich posłanek zasiadających w parlamencie. 

Działała na rzecz prohibicji, czyli zakazu produkcji i sprzedaży alkoholu do celów 

spożywczych. Ponadto wraz z innymi posłankami działała na rzecz przeciwdziałania 

dyskryminacji kobiet w wielu aspektach życia publicznego. W stosunku do swojej partii 

zachowywała się niekonwencjonalnie, często się z nią nie zgadzała, prezentowała 

własne poglądy i wizje państwa.  

Uczennice przygotowując swoją pracę korzystały z bogatego materiału źródłowego 

dotyczącego postaci Marii Moczydłowskiej, jak i udziału kobiet w Sejmie 

Ustawodawczym. Podjęły wiele działań w celu zaprezentowania osoby posłanki Sejmu 

Ustawodawczego w środowisku lokalnym. W tym celu wykonały materiały i 

przeprowadziły wiec wyborczy Marii Moczydłowskiej  wzorowany na lata 1918-19, 

ponadto zaangażowały wiele osób w rożnym wieku do przeprowadzenia kampanii 

bezpośredniej na ulicach Góry. Ponadto przy wsparciu szkolnego koła filmowego 

„WondeLab” zrealizowały krótki film prezentujący kampanię wyborczą z udziałem 

posłanki Moczydłowskiej (w jej rolę wcieliła się koleżanka z klasy Anita Kowalczyk). W 

trakcie całego projektu przeprowadziły także badanie środowiska lokalnego, na 

podstawie której, chciały wysondować następujące kwestie: znajomość sylwetki posłanki 

Marii Moczydłowskiej, wiedzę na temat uczestnictwa kobiet w Sejmie Ustawodawczym 

oraz czy poparli jej kandydaturę. Zadanie nie okazało się łatwe, ale mimo początkowej 

niechęci, z czasem udało się im do badania przekonać sporą liczbę respondentów. W 

podsumowaniu swojej pracy licealistki napisały: „Myślimy, że poprzez naszą kampanię 

rozprzestrzeniłyśmy wiedzę na temat politycznej sytuacji Polski zaraz po odzyskaniu 

niepodległości oraz postaci jednej z pierwszych posłanek w dziejach II Rzeczpospolitej. 
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Wyborcy mogli przenieść się do tamtych czasów i przekonać się jak wtedy wyglądała 

kampania, czym się różniła się od współczesnej. Niestety nie wszyscy podchodzili do 

kampanii i polityki pozytywnie. Pojawiły się negatywne komentarze, które mogą nie 

sprzyjać ani kandydatom ani polityce”. 

Natomiast w recenzji pracy górowskich uczennic możemy przeczytać m.in. „Bardzo 

dobry projekt. Rzetelnie przygotowany w oparciu o materiały źródłowe, jak również 

poparciu sojuszników Waszej inicjatywy. Zawiera on wszystkie wymagane elementy. 

Materiał został starannie opisany, wykazując się konsekwencją działania. Gratuluję 

dojrzałego podejścia do projektu i pomysłu jego realizacji.” 

Górowskie licealistki do udziału w projekcie zachęcił, jednocześnie udzielając 

niezbędnego wsparcia merytorycznego, pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i 

wos w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze.  

Podziękowania za pomoc w realizacji całości programu oraz działania podjęte na rzecz 

przybliżenia społeczności lokalnej historii polskiego parlamentaryzmu w czasach II RP 

autorki pracy kierują pod adresem: Starosty Górowskiego pana Piotra Wołowicza, 

dyrektora ZSO w Górze pani Magdaleny Mielczarek oraz nauczycielki języka polskiego i 

etyki, opiekunki szkolnego koła filmowego „WonderLab” pani Eweliny Waląg. 

Za miesiąc Anna i Aleksandra zasiądą w ławach poselskich, życzymy im wielu 

pozytywnych wrażeń w trakcie prac XXIV Sejmu Dzieci i Młodzieży. 

Film dokumentujący kampanie wyborczą znajduje się w internecie na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=j6AqZ9k1tYA&feature=youtu.be  

 

Dobre występy badmintonistów 
3.05.2018 

TW 

 

Maciej Osmolski, uczeń kl. II Gimnazjum dwujęzycznego, reprezentujący GSB „Smecz” 

zdobył drugie miejsce w turnieju indywidualnym - kategoria C w VIII Mistrzostwach Góry 

w badmintonie. Zawody zostały rozegrane 28 kwietnia w hali „Olimpia”. W ćwierćfinale 

rozgrywek po zaciętym boju pokonał swojego klasowego i zarazem klubowego kolegę 

Mikołaja Kruszkę. Dopiero w finale uległ wysoko notowanemu zawodnikowi Tomaszowi 

Łukowskiemu przegrywając z nim w stosunku 0:2. Występ przed własną publicznością 

obydwu zawodników uznać należy w za udany i życzymy im sukcesów w kolejnych 

turniejach. 

 

Szczęśliwej drogi już czas… 

30.04.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j6AqZ9k1tYA&feature=youtu.be
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Pod takim hasłem odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze uroczystość 

pożegnania klas III maturalnych. Okolicznościowa akademia na zakończenie roku 

odbyła się w auli szkoły o godz. 9. 

W tym szczególnym dniu abiturientom LO towarzyszyło wielu znakomitych gości: 

Starostę Górowskiego pana Piotra Wołowicza reprezentowała sekretarz Powiatu 

Górowskiego pani Elżbieta Kwiatkowska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

Górowskiego pan Ryszard Pietrowiak, przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i 

Promocji Starostwa Powiatowego pan Ryszard Wawer, wiceprzewodnicząca Komisji 

Oświaty Kultury Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego pani Teresa Frączkiewicz, 

radni Powiatu Górowskiego – pan Grzegorz Aleksander Trojanek, pan Kazimierz 

Bogucki, pani Agnieszka Połczyk w imieniu Komendanta Komendy Powiatowej Policji w 

Górze podkomisarza Krzysztofa Cichly, naczelnik Wydziału Oświaty , Kultury Sportu i 

Promocji Starostwa Powiatowego pan Sławomir Bączewski, dyrektor Powiatowego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego pan 

Bernard Bazylewicz, dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji pan Tomasz 

Krysiak, dziekan Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze ksiądz Henryk 

Wachowiak. Na uroczystości obecni byli także emerytowani nauczyciele i pracownicy 

oświaty- pani Janina Wlaźlak i pani Janina Goździewicz oraz rodzice młodzieży z klas 

trzecich oraz aktualnie pracująca w szkole kadra pedagogiczna, pracownicy 

administracji i obsługi i cała społeczność uczniowską liceum i gimnazjum. Głównymi 

bohaterami byli przede wszystkim uczniowie i uczennice klas trzecich – tegoroczni 

absolwenci szkoły. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją na początku miała miejsce ceremonia przekazania 

Sztandaru Szkoły którą przeprowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

uczeń klasy Ia Jakub Jarząb. Dotychczasowy chorąży Bartosz Gworek przekazał 

sztandar na ręce Łukasza Goliczewskiego, któremu towarzyszyły Magdalena 

Nowakowska i Anna Łukaniuk. 

Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektor ZSO w Górze pani 

Magdalena Mielczarek. „Od dzisiejszego dnia jesteście już absolwentami i tym samym 

wpisujecie się w historię naszego liceum jako kolejny rocznik absolwentów. Cieszy nas 

bardzo, że kończycie szkołę z wynikiem pozytywnym” - powiedział zwracając się do 

tegorocznych absolwentów szkoły pani dyrektor. W dalszej części swej wypowiedzi 

zwróciła uwagę na ogromną pracę i poświęcenie jakie musieli włożyć uczniowie w ciągu 

trzech lat nauki, by zrealizować swoje zamierzone cele. Kończąc edukację w Liceum 

Ogólnokształcącym w Górze wszyscy odnieśli sukces, ponieważ stali się absolwentami 

zasłużonej w środowisku lokalnym szkoły. Na zakończenie pani dyrektor złożyła 

wszystkim abiturientom serdeczne życzenia mając nadzieję, że zachowali w pamięci 

same najlepsze wspomnienia z tej szkoły. Jednocześnie wyraziła nadzieję, by dokonane 

przez uczniów wybory życiowe były zawsze trafne, a droga w dorosłe życie była pełna 

sukcesów, realizacji planów i marzeń. Słowami znanego poety Paulo Coelho - „Trudne 

chwile szybko mijają pod warunkiem , że nie przestajemy dążyć do tego , o czym 

marzymy” dyrekor szkoły pani Magdalena Mielczarek zakończyła swoją oficjalną część 

uroczystości. 
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Następnie pożegnalne słowa do absolwentów LO skierowały Sekretarz Powiatu pani 

Elżbieta Kwiatkowska oraz wiceprzewodnicząca komisji oświaty pani Teresa 

Frączkiewicz. List z życzeniami do abiturientów skierowała również Burmistrz Góry pani 

Irena Krzyszkiewicz. 

W tym roku szkołę ukończyło 46 uczniów osiągając dobre wyniki w nauce, z klasyfikacji 

końcoworocznej klasa IIIa uzyskała 3,88, natomiast klasa III b- 3,87. W trakcie całej 

trzyletniej nauki 9 uczniów i uczennic osiągnęło najwyższą średnią, która pozwoliła im 

na odbiór świadectwa z wyróżnieniem, a byli to: Natalia Kida kl. IIIa- 5,35, Patrycja 

Lewczuk kl. IIIb- 5,30, Natalia Basty kl. IIIa- 5,15, Kamil Pokrywa kl. IIIa- 5,00, Artur 

Sikorski kl. IIIa- 5,00, Klaudia Granda kl. IIIb- 5,00, Klaudia Gurgurewicz kl. IIIa- 4,89, 

Dawid Szmanda kl. IIIa- 4,83, Paulina Żołnieruk kl. IIIa- 4,78. Nagrody i świadectwa 

wyróżnionym uczniom w imieniu pana Starosty wręczyła Sekretarz Powiatu pani 

Elżbieta Kwiatkowska wraz z dyrektorem szkoły panią Magdaleną Mielczarek. Ponadto 

Natalia Kida i Patrycja Lewczuk osiągając najwyższą średnia wśród uczniów klas 

trzecich (5,35) zostały dodatkowo uhonorowane nagrodą Starosty Górowskiego pana 

Piotra Wołowicza. Natalia aktualnie jest stypendystką Prezesa Rady Ministrów, była 

nominowana do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „ Orzeł Dolnośląski”, 

korzystała z nauki w ramach Indywidualnego Toku Nauki z matematyki, natomiast 

Patrycja była nominowana do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Poławiacze 

Pereł”, korzystała przez trzy lata w liceum z Indywidualnego Toku Nauki z języka 

niemieckiego, brała udział w licznych konkursach przedmiotowych oraz Olimpiadzie o 

Diamentowy Indeks AGH. 

Dyrektor ZSO pani Magdalena Mielczarek za średnią ocen 5,0 przyznała 4 nagrody 

następującym absolwentom szkoły: Basty Natalia kl. IIIa (śr. ocen 5,15), Granda 

Klaudia, Pokrywa Kamil, Sikorski Artur (wszyscy śr. ocen 5,00). 

Serdecznie podziękowanie od dyrektora szkoły otrzymał Starosta Górowski pan Piotr 

Wołowicz za pomoc w realizacji przedsięwzięć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych za wsparcie finansowe nieocenioną pomoc i życzliwość.  

Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali z rąk dyrektora szkoły pani Magdaleny 

Mielczarek i wiceprzewodniczącej komisji oświaty pani Teresy Frączkiewicz listy 

gratulacyjne za wsparcie udzielone swoim dzieciom przez cały czas nauki. Słowa 

podziękowania zostały również skierowane pod adresem rodziców, którzy przez trzy lata 

liceum w życie szkoły angażowali się w działania na rzecz szkoły, często służyli 

bezinteresowną pomocą i okazywali na każdym kroku życzliwość. Podziękowania 

otrzymali: Agnieszka Jędryczka, Daria Fesz, Dorota Mikołajczyk, Marta Mikka, 

Katarzyna Kibał i państwo Sabina i Stanisław Sikorscy. 

Następnie uroczyste podziękowania za wspaniałą pracę otrzymali wychowawcy klas 

trzecich, pani Małgorzata Kauch- wychowawczyni klasy IIIb i pan Mirosław Wesołowski 

wychowawca klasy IIIa  

Wręczone zostały też podziękowania i nagrody dla uczniów szczególnie 

zaangażowanych w życie szkoły oraz osiągających sukcesy w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych oraz zawodach sportowych na szczeblu centralnym i wojewódzkim. 

Podziękowania za działalność w Samorządzie Uczniowskim otrzymali: Patrycja 
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Lewczuk, Artur Sikorski, Natalia Basty, Klaudia Gurgurewicz, Katarzyna Bordulak, 

Magdalena Urbańska, Gabriela Mały, Bartosz Gworek i Maciej Kulig. Dyplomy i nagrody 

wręczyli - pani Edyta Bretsznajder – opiekun SU i pan Ryszard Wawer przewodniczący 

komisji oświaty. Wiele sukcesów i osiągnięć również uzyskało koło filmowe „WonderLab” 

oraz teatr „Adamus” działające pod bacznym okiem pani Eweliny Waląg oraz pana 

Macieja Kostyka. Słowami Narodowego Wieszcza „ Ten jest największy między ludźmi, 

kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych” wyrażone została wdzięczność 

za trzyletnie wspieranie różnorodnych przedsięwzięć artystycznych , które przyczyniły 

się do wspólnego promowania szkoły. Podziękowania z rąk pani E. Waląg i radnego 

powiatowego pana Grzegorza A. Trojanka odebrali: Patrycja Lewczuk, Natalia Kida, 

Alicja Kmietczyk, Łukasz Grabowski, Katarzyna Grzelczak, Klaudia Gurgurewicz, 

Bartosz Gworek, Martyna Małgowska, Róża Mazurczak, Julia Olejnik, Kamil Pokrywa, 

Dawid Szmanda, Magdalena Urbańska, Paulina Żołnieruk, Jakub Garczyński, Klaudia 

Granda, Maciej Kulig. 

Natomiast za systematyczny udział w Dolnośląskich Meczach Matematycznych i w wielu 

konkursach fizycznych m.in. Ogólnopolskim konkursie „Elektron” uhonorowani zostali: 

Natalia Kida, Artur Sikorski i Kamil Pokrywa. Nagrody wręczyli, nauczyciel matematyki i 

informatyki pan Grzegorz Goździewicz i dyrektor PCDNiPPP w Górze pan Bernard 

Bazylewicz. 

Za zaangażowanie w działalność w kole dziennikarskim wyróżnione zostały uczennice: 

Natalia Kida, Justyna Mrozowska, Alicja Głuszko, Magdalena Kopeć i Natalia 

Bortnowska, które podziękowania otrzymały od opiekuna koła pana Tomasza Woźniczki 

i radnego Kazimierza Boguckiego. 

Wolontariat to działalność szczytna, godna uwagi i zainteresowania w której 

zaangażowanych było wielu aktualnych abiturientów szkoły. Podziękowania od opiekuna 

szkolnego wolontariatu pani Ireny Dziamarskiej i pani Agnieszki Połczyk otrzymały 

następujące uczennice: Natalia Basty, Natalia Bortnowska, Justyna Mrozowska, 

Katarzyna Bordulak, Patrycja Lewczuk, Magdalena Urbańska i Dominika Jędryczka. Z 

kolei Patrycja Lewczuk i Róża Mazurczak zostały wyróżnione za aktywny udział w kole 

wokalnym pod kierunkiem pani Alicji Sajdak, a za pomoc i zaangażowanie w oprawę 

wszystkich uroczystości szkolnych, gminnych, powiatowych, wykonywanie zdjęć i 

poświęcony czas nagrodę otrzymała Natalia Kida. 

Na koniec dyplomy i upominki z rąk wicedyrektora szkoły pana Mariusza Dziewica i 

dyrektora PCSiR w Górze pana Tomasza Krysiaka otrzymali uczniowie i uczennice klas 

III, którzy reprezentowali szkołę w wielu różnorodnych zawodach sportowych 

niejednokrotnie osiągając zaszczytne miejsca.  

Poszczególne części uroczystości przeplatane były występami artystycznymi uczniów 

Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Dwujęzycznego. Swój talent recytatorski i 

wokalny zaprezentowali: Kinga Dębowicz, Weronika Szymańska, Aleksandra Wójcik, 

Anita Kowalczyk oraz Róża Mazurczak. Ostatni z wymienionych uczennic, utwór „Nie 

będę Różą”, zadedykowała panu Tomaszowi Woźniczce, który wraz z wychowawcą 

klasy IIIa panem Mirosławem Wesołowskim złożyli słowa podziękowania za wszystkie 

występy artystyczne oraz obdarowali ją … tytułową różą. W trakcie występów 
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prezentowane były na ekranie zdjęcia z różnorodnych wydarzeń z życia szkoły, którymi 

bohaterami byli kończący dziś LO w Górze uczniowie. 

Część artystyczną uroczystości zakończenia roku szkolnego klas trzecich przygotowana 

została przez panią Dorotę Giezek,panią Alicję Sajdak, panią Jadwigę Sokołowską, 

panią Małgorzatę Kauch oraz młodzież gimnazjum i liceum. Za przygotowanie i 

dostarczenie podczas części oficjalnej artystycznych wrażeń .słowa podziękowania do 

opiekunów i występujących na scenie uczniów skierowała dyrektor szkoły pani 

Magdalena Mielczarek. 

Teraz przed absolwentami szkoły ostatni etap wytężonej pracy w celu jak najlepszego 

przygotowania się do egzaminu maturalnego. Przypominamy, że 4 maja o godz 9.00 

egzamin maturalny z j. polskiego, a w kolejnych dniach odbędą się następne egzaminy. 

Natomiast 3 lipca o godz 10.00 ogłoszenie wyników z egzaminu maturalnego. 

Fot. Izabela Belka, Malwina Marcinkowska 

 

Trzymaj formę! - etap powiatowy 

27.04.2018 

Aneta Zmuda 

 

Dnia 27.04.2018 r. odbył się etap powiatowy Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia 

„Trzymaj Formę!”. Jest 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.  

Decyzją Komisji Konkursowej, do II etapu-powiatowego Konkursu zakwalifikowanych 

zostało 248 uczniów, którzy uzyskali nie mniej niż 30 pkt. (tj. 75% punktów możliwych do 

zdobycia). Został on przeprowadzony w całym kraju w formie testu wiedzy online w dniu 

27 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00. 

W etapie powiatowym wziął uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze Alex 

Kalinowski. Otrzymał też upominek i podziękowanie za zaangażowanie, udział i awans 

do etapu powiatowego. Na ręce opiekuna gimnazjalisty Pani Anety Zmuda złożone 

zostało podziękowanie za udział uczniów i twórczą pracę.  

Trzymamy kciuki za powodzenie Alexa i liczymy że otrzyma tytuł laureata konkursu.   

 

 

 

Wojewódzkie zmagania znawców 

pożarnictwa 

27.04.2018 

Anna Łukaniuk 

 

http://www.trzymajforme.pl/
http://www.trzymajforme.pl/
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Dnia 24.04.2018 we wrocławskim hotelu „Wodnik” odbyły się eliminacje wojewódzkie 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

Uczestnikami byli uczniowie, którzy wygrali wcześniej eliminacje powiatowe, a turniej 

rozgrywano w trzech kategoriach wiekowych tj. szkoły podstawowe, SP kl. VII i gimnazja 

oraz szkoły ponadgimnazjalne. Powiat górowski reprezentowany był przez troje uczniów 

z każdej grupy wiekowej. W gronie uczestników rywalizujących o awans do finału 

wystąpiła Anna Łukaniuk, uczennica klasy IIa Liceum Ogólnokształcącego w Górze, 

ponieważ kilka tygodni wcześniej licealistka zwyciężyła w eliminacjach powiatowych w 

swojej kategorii wiekowej  

Eliminacje wojewódzkie składały się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Na samym 

początku, każdy z uczestników otrzymał od organizatorów ciekawy upominek. W trakcie 

sprawdzania przez komisję wyników pierwszej części konkursu, uczestnicy finału wzięli 

udział w ciekawej wycieczce do „Hydropolis”. 

Poziom pytań był niezwykle wysoki, a rywalizacja zacięta. Dopiero po dwóch 

dogrywkach podano wyniki oraz osoby, które zakwalifikowały się do etapu ustnego, 

który składał się także z części praktycznej. Z powiatu górowskiego dostał się jedynie 

uczeń z pierwszej grupy wiekowej. Zwycięzcy konkursu awansowali do finału 

centralnego a w nagrodę otrzymali wartościowe nagrody m.in. telewizory, aparaty, 

smartfony. Nagrody i dyplomy wręczał min. Prezes ZOW ZOSP RP we Wrocławiu dh. 

Ryszard Drozd, Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, przedstawiciel RDLP 

Wrocław – Tadeusz Włodarczyk.  

 

Panel humanistyczno-językowy 

26.04.2018 

Alicja Sajdak, Ewelina Waląg, Mirosław Wesołowski, Tomasz Woźniczka 

 

23 kwietnia w ramach “Drzwi otwartych” Liceum Ogólnokształcącego w Górze miał 

miejsce czwarty panel edukacyjny humanistyczno-językowy. Skierowany był, podobnie 

jak poprzednie dla absolwentów klas trzecich oddziałów gimnazjalnych szkół powiatu 

górowskiego. Całość składała się z czterech części przygotowanych przez panią 

Ewelinę Waląg, nauczycielkę języka polskiego i etyki, pana Mirosława Wesołowskiego i 

pana Tomasz Woźniczkę, nauczycieli historii i wos oraz panią Alicję Sajdak, 

nauczycielkę języka angielskiego. 

„Zbrodnia to niesłychana, pani zabija pana”- jejku rety! Choć temat przewodni tej z 

części panelu brzmiał groźnie, to jego uczestnikom nic nie groziło. W poniedziałek 23 

kwietnia nasza szkoła otworzyła swoje podwoje dla kandydatów zainteresowanych 

rozwojem swoich zainteresowań humanistycznych. Jednym z bloków tematycznych 

były…tortury na przestrzeni wieków. Nasi goście mieli okazję dowiedzieć się o 

okrucieństwach, do których, choć trudno to pojąć, jest człowiek. Choć temat wydaje się 

makabryczny, to jednak starano się zaprezentować go w sposób lekki. Uczestnicy mogli 

doświadczyć kilku metod jak próba wody, średniowieczne wahadło, czy tortura 

muzyczna. Prawdziwym przesłaniem panelu było jednak przekonanie, że człowiek jest 
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zdolny do najwspanialszych czynów, a zło wyrządzane innym to dowód wielkiej słabości. 

Panel prowadził nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Mirosław Wesołowski. 

Pracownia Filmoteki Szkolnej również otworzyła swe podwoje dla działań w ramach 

humanistycznych drzwi otwartych. Czterogodzinne warsztaty pod nazwą „Co mówią 

media? O fake newsach, stereotypach i manipulacji” zadedykowane zostały 

gimnazjalistom, gimnazjalistkom z powiatu i gminy Góra - łącznie w spotkaniu 

uczestniczyło 58 osób, które zastanawiały się nad sposobami rozkodowywania 

fałszywych informacji. Także osoby z grona nauczycielskiego zostały zaproszone na 

autorskie godzinne warsztaty na temat „Wiedza czy dezinformacja? Film i nowe media 

wobec kultury newsów”. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez dr. Karola Jachymka, 

filmoznawcę z projektu Wędrujących Filmoznawców, a także kulturoznawcę, adiunkta w 

Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, a także stypendystę 

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z 2013 roku. Warsztaty filmowe zostały 

zorganizowane w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką 

Narodową - Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki 

Filmowej. 

Z kolei pan Tomasz Woźniczka zabrał uczniów w osobliwą „Podróż w czasie”, do okresu 

panowania ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to niezwykle 

burzliwy i obfitujący w wiele istotnych dla naszego kraju wydarzeń. Jednym z nich, 

niosącym nadzieję na utrzymanie suwerenności państwa były reformy Sejmu Wielkiego 

z lat 1788-1792. Równo 227 lat temu na tym właśnie sejmie została uchwalona druga na 

świecie ustawa zasadnicza czyli Konstytucja 3 Maja. Młodzież miała okazję zapoznać 

się w wieloma ciekawostkami historycznymi  z okresu panowania króla „Stasia” oraz 

obejrzeć krótki film zrealizowany w ramach ogólnopolskiego projektu „niepodległa”. 

Całość zwieńczył Quiz z nagrodami pn. „Podróże w czasie, czyli co wiesz o Sejmie 

Wielkim i Konstytucji 3 Maja”. Dostarczył on uczniom wielu emocji, tym bardziej, że 

część pytań związana była z prezentowanymi wcześniej informacjami. Ostatecznie 

przyznano aż 4 główne nagrody, które otrzymali: Weronika Olszak, Mateusz Walencki, 

Klaudiusz Zieliński i Hubert Krzywiec. 

Podczas warsztatów językowych „Train your brain – challenge yourselves” uczestnicy 

panelu pracowali w kilkuosobowych grupach wykonując różnorodne zadania 

aktywizujące. Początkowo niepewni, szybko i z entuzjazmem zaangażowali się w 

zabawy leksykalne, typu 'memory game',  'puzzles', grupowanie słów czy 'flashcard 

quizes'. Dla większości nowością było grupowe dyktowanie tekstu w dość nietypowych 

warunkach – w parku szkolnym, gdzie jedna osoba, wybrana przez grupę, miała za 

zadanie bezbłędnie zapisać dyktowany przez resztę grupy tekst wcześniej przyczepiony 

do oddalonego drzewa. Nie tylko można było sprawdzić swoje umiejętności językowe. 

Pamięć i szybka reakcja również się przydały. Było wesoło i językowo – tak krótko 

podsumowałabym nasze spotkanie! 

 

Fot. Natalia Kida, Ilona Knuła, Aleksandra Słowińska 

Galeria 
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Łukasz Goliczewski dwukrotnie nagrodzony 
25.04.2018 

Tomasz Woźniczka na pdst. inf. z PCDNiPPP w Górze 

 

Łukasz Goliczewski uczeń klasy Ia Liceum Ogólnokształcącego w Górze został 

uhonorowany dwiema nagrodami za sukcesy odniesione w VI Międzypowiatowym 

Przedmaturalnym Matematycznym Konkursie „MatGura”. 

Podsumowanie Górowskich Konkursów Informatycznych i Konkursu Matematycznego 

„MatGura” odbyło się dnia 23 kwietnia 2018 roku w sali informatycznej PCDNiPPP 

w Górze. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości: Starosta Górowski 

pan Piotr Wołowicz, w imieniu Burmistrza Góry - pani Izabela Baranowska - Naczelnik 

Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze, pani Teresa 

Frączkiewicz -Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Górowskiego,  pan Marcin Orzeł - kierownik ds. kluczowych klientów XLINE Sp. 

z o. oddział w Lesznie oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze pani 

Magdalena Mielczarek. Głównymi bohaterami byli laureaci i wyróżnieni we wszystkich 

kategoriach konkursów uczniowie, nauczyciele – opiekunowie laureatów, członkowie 

komisji konkursowych. Wszystkich zebranych niezwykle gorąco powitał dyrektor 

PCDNiPP-P w Górze Pan Bernard Bazylewicz. 

Następnie miała miejsce najbardziej oczekiwana część, czyli wręczenie nagród 

laureatom i wyróżnionym uczniom. 

Łukasz Goliczewski pierwszą z nagród otrzymał za zajęcie I miejsca w VI 

Międzypowiatowym Przedmaturalnym Matematycznym Konkursie „MatGura”.- kategoria 

I dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych. Następnie został wyróżniony Nagrodą 

Specjalną Starosty Górowskiego. 

Natomiast pani Magdalena Mielczarek, dyrektor ZSO w Górze, otrzymała 

podziękowanie za współorganizację górowskich konkursów informatycznych i 

matematycznych. 

Opiekunem nagrodzonego licealisty był pan Franciszek Pobiarżyn, nauczyciel 

matematyki w ZSO w Górze. 

Fot. MM i PCDNiPPP Góra 

Galeria 

 

Egzamin gimnazjalny 
20.04.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

W środę 18 kwietnia w całej Polsce rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne. Po raz 

pierwszy w dziejach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze do egzaminu 

przystąpiło 18 uczniów kl. III Gimnazjum Dwujęzycznego. Podobnie jak ich rówieśnicy w 
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pozostałych regionach kraju, zmierzyli się z przedmiotami humanistycznymi, ścisłymi i 

językami obcymi. 

W środę obyły się egzaminy z części humanistycznej: WOS-u i historii oraz języka 

polskiego. Pierwszy z nich rozpoczął się o godz. 9:00 i trwał 60 min., natomiast drugi o 

11:00 i na jego napisanie uczniowie mieli 90 min. 

Na egzaminie gimnazjalnym z matematyki uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte 

i otwarte, mieli na to łącznie 90 minut.  Przypomnijmy, że rano gimnazjaliści napisali test 

z przedmiotów przyrodniczych. Tym samym zakończył się drugi blok egzaminów czyli z 

części przyrodniczo-matematycznej. 

W piątek gimnazjaliści zmierzyli się z testami z języka angielskiego na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym. 

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka 

obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu 

egzaminacyjnym z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie 

rozszerzonym oprócz zadań zamkniętych znajdują się również zadania otwarte. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną opublikowane 15 czerwca.  

Galeria 

 

Licealiści na wieży 

18.04.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

17 kwietnia uczniowie klasy IIIa i II a Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Górze poznali walory historyczne Wieży Głogowskiej. Jest to 

niewątpliwie, obok kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, największa atrakcja 

historyczna miasta 

6-kondygnacyjna wieża została zbudowana w XV w. stanowiła część umocnień 

miejskich i pełniła rolę wieży obronnej przy Bramie Głogowskiej (Glogauer Tor), stąd jej 

nazwa. Mieszkańcy często używali innej nazwy - wieża kawek- z uwagi na gnieżdżące 

się tam kawki. W dolnej części, do wysokości 1,5 m podstawę stanowi mur z głazów 

narzutowych. Widoczne są także ślady średniowiecznego muru obronnego, który 

biegnie od wieży głogowskiej do niedużej wieży strażniczej, oddalonej ok. 200 kroków. 

Wewnątrz wieży, na 2 i 3 kondygnacji znajduje się ornament ułożony z glazurowanych 

główek.. Na kondygnacji szóstej zaś zamontowano zegar miejski. Do połowy XVIII wieku 

strażnik miejski wybijał godziny na wieży uderzając młotkiem w dzwonek. Wspomniany 

zegar zamontowano w roku 1765. W murze wieży widoczne liczne strzelnice, 

świadczące o obronnym charakterze budowli. Pod wieżą znajduje się przejście wybite 

ku wygodzie pieszych, nakryte sklepieniem kolebkowym. Wieża bramy głogowskiej jest 

znaczącym elementem architektonicznym miasta. Aktualnie po gruntownej renowacji 

jest udostępniona do zwiedzania dla mieszkańców miasta w określone dni tygodnia. 
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Licealiści mogli poznać historię obiektu oraz podziwiać z położonych w górnych 

kondygnacjach otworów strzelniczych panoramę miasta. Wycieczkę zorganizował i 

przeprowadził pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wos w ZSO w Górze. 

Galeria 

KINEMA - Drittortbegegnung 

16.04.2018 

Izabela Kucharska 

 

W dniach od 09. - 13.04.2018r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze: 

Kinga Dębowicz z klasy II Gimnazjum Dwujęzycznego oraz Szymon Żurawski i Jakub 

Cieślak z klasy Ia Liceum Ogólnokształcącego pod opieką germanistki pani Izabeli 

Kucharskiej, wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu w ramach projektu "Kinema" 

we Francji w miejscowości Angerville -L'Orcher (Normandia). 

"Kinema" to projekt komunikacyjny, realizowany cyklicznie od kilku lat. Jego głównym 

celem jest przezwyciężanie barier językowych, motywacja do poznawania języków 

obcych oraz do poznawania ludzi, krajów i kultur bez uprzedzeń, a środkiem do tych 

celów jest realizowanie filmów. 

Wizytę w Normandii rozpoczęliśmy wspólnym oglądaniem filmu Małgorzaty 

Szumowskiej "Body/Ciało", był to jeden z trzech filmów tegorocznego projektu. 

Uczniowie na podstawie widzianych obrazów mieli odnieść się do problemu straty, 

żałoby, radzenia sobie z wyrażaniem uczuć. 

Les Hallendes to przepiękne miejsce, schronisko młodzieżowe w starym zamku, 

otoczonym przepięknym ogrodem, stało się ono idealnym plenerem do pracy i stanowiło 

bodziec do napisania ciekawych scenariuszy. Uczniowie pracowali w grupach 

międzynarodowych, w każdej grupie byli uczniowie z Niemiec, Polski i Francji. 

Komunikacja przebiegała bez zarzutów. Efektem naszej pracy są bardzo ciekawe filmy 

oraz jedna sztuka teatralna. Wkrótce wypracowane materiały dostępne będą na naszej 

stronie, śledźcie uważnie nowe wiadomości. 

Ale nie samą pracą żyje człowiek. W ramach tego spotkania zwiedziliśmy portowe 

miasto Le Havre. Zwiedziliśmy statkiem port oraz przepłynęliśmy Kanał La Manche i 

spędziliśmy trochę czasu na plaży, pięknej słonecznej i pełnej wypoczywających, 

spragnionych słońca mieszkańców i turystów. 

Jesteśmy najlepsi i z dumą mogę powiedzieć, uczniowie ZSO w Górze to równoprawni 

obywatele nowoczesnej Europy, świetnie posługują się językami obcymi, doskonale 

radzą sobie w każdym miejscu, nawiązują kontakty, a dzięki pracy pani Eweliny Waląg, 

to też doskonali filmowcy. 

W przyszły roku kolejna edycja KINEMY, czyli kolejna przygoda przed nami, dołączcie 

do nas. Szczególnie zapraszamy tegorocznych absolwentów klas III gimnazjów z nami 

w naszej szkole podbijecie świat. 

Zapraszam na fotorelację. 

Galeria 
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Dlaczego warto uczyć się języków obcych 
16.04.2018 

Magdalena Mielczarek 

 

W dniach 12-13.04.br dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i 

Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze pani Magdalena Mielczarek wraz z Wizytatorem 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu panem Pawłem Wojtczakiem wzięli udział na 

Politechnice Warszawskiej w konferencji – seminarium pod hasłem „Dlaczego warto 

uczyć się języków obcych”. Konferencja rozpoczęła się dyskusją panelową prowadzoną 

przez moderatora dr hab. Przemysława Gębalę – profesora Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

W dyskusji brały udział następujące osobistości: Prof. Dr hab. Hanna Komorowska - 

pedagog, językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Pan Krzysztof Nalepa- 

przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce ds. tłumaczeń i wielojęzyczności, Pani 

Monika Asztemborska- menedżer odpowiedzialny za zespół German Business Group na 

Polskę i Europę Środkowo- Wschodnią w PwC, Pan Aldo Vargas- Tetmajer – 

koordynator Krajowego Punktu URBACT przy Związku Miast Polskich. 

Seminarium odbywało się pod patronatem Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, 

Ambasady De France En Pologne oraz Ambasady De Espana en Polonia oraz Goethe 

Institut, Institut Francais, Studium Języków Obcych – Politechnika Warszawska 

Dyskusja dotyczyła, czy warto uczyć się języków obcych , ile godzin powinno być w 

placówkach oświatowych godzin języka obcego, czy młodzież powinna uczyć się dwóch 

, czy trzech języków obcych w szkole oprócz języka rodzimego. Prelegenci wypowiadali 

się, że już od najmłodszych lat dzieci powinny się uczyć dwóch języków obcych oprócz j. 

polskiego np. w Polsce. Umiejętność biegłego władania językiem obcym jest dziś na 

wagę złota. Choć wymaga czasu i wysiłku to jednak warto nieco się potrudzić, bo 

korzyści, które wynikają ze znajomości języków jest bardzo wiele. 10 powodów dla 

których warto uczyć się języków obcych. 

Ucz się lub mieszkaj za granicą 

Jeśli chciałbyś zmienić coś w swoim życiu, przeżyć niesamowitą, emocjonującą 

przygodę, stawić czoła nowym wyzwaniom to dobra znajomość języka obcego z 

pewnością znacznie ułatwi Ci osiągnięcie tego celu. Studia w Azji Wschodniej? A może 

ciekawa praca w Niemczech? Jeśli tylko znasz język obcy przed Tobą otworzą się 

nowe, nieznane możliwości. 

Daj sobie szansę na lepsze warunki zatrudnienia 

Żyjemy  zglobalizowanym świecie. Na naszych oczach firmy rozwijają się, nawiązują 

kontakty z klientami i kontrahentami z zagranicy. Jeśli szef, który poszukuje pracownika 

do swojej firmy będzie miał do wyboru dwóch kandydatów, z tym samym zestawem 

umiejętności, ale spośród których jeden będzie biegle znał angielski, a drugi nie to z 

pewnością osoba dwujęzyczna będzie miała większe szanse na to, że otrzyma pracę. 

Firmy, które zamierzają prowadzić działalność za granicą potrzebują bowiem 

dwujęzycznych pracowników. I nie chodzi tu tylko o biznes, ale też branżę turystyczną, 
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agencje rządowe, komunikację, edukację, prawo międzynarodowe, wydawnictwa, 

reklamę, rozrywkę, badania naukowe i cały szereg innych sektorów usług, gdzie trzeba 

bazować na swoich umiejętnościach językowych. Jeśli nie umiesz się komunikować i nie 

rozumiesz danej kultury to nie masz wstępu do jej wnętrza. Brak zrozumienia to brak 

zaufania, nieporozumienia i brak negocjacji oraz kompromisów. 

 Zmień o 180 stopni swoje podejście do podróżowania 

Turyści często myślą stereotypowo i znają tylko skomercjonalizowaną stronę obcej 

kultury, wykreowaną wyłącznie dla zysku. Podróże jednak to nie tylko ładne zdjęcia, 

którymi możemy się pochwalić na Facebooku lub Instagramie czy 5-gwiazdkowy hotel 

all-inclussive. Nawet znajomość kilku praktycznych zwrotów w języku tubylców, sprawi, 

że nasze doświadczenia w trakcie podróży staną się bogatsze. I tu nie chodzi tylko o to, 

byś umiał zamówić w barze drinka. Im więcej słów w danym języku znasz tym lepiej 

zrozumiesz kulturę i historię narodu, a także łatwiej porozumiesz się z ludźmi, których 

spotkasz na swojej drodze. Oddalając się nieco od ośrodków turystycznych odkryjesz 

naturalny język i naprawdę go poznasz, a dzięki temu będziesz mógł zobaczyć i robić te 

rzeczy, których inni turyści nie mogą. 

Doceń międzynarodowy dorobek kulturalny 

Wiele wspaniałych utworów literackich, malarskich, muzycznych czy architektonicznych 

powstało w obcym języku. Tłumaczenie treści nigdy nie odda piękna, stylu i 

wyjątkowości oryginału. To jak oglądanie koncertu na kasecie wideo. Możesz zrozumieć 

pokaz, jego elementy fabuły, ale nie poczujesz tego klimatu jak wtedy, kiedy siedzisz na 

widowni. To nie to samo. Możesz zrozumieć kulturę, ale nie poczujesz jej w pełni nie 

znając języka. Tłumaczenie zawsze zawiera punkt widzenia tłumacza, i to wynika nie 

tylko z tego, że niektórych elementów języka po prostu nie da się przetłumaczyć na 

rodzimy. Gra słów, metafory, odniesienia kulturowe tracą sens, gdy zostają 

przetłumaczone. Aby móc w pełni docenić dzieła literackie, muzyczne, teatr czy film 

trzeba mieć dostęp do nich w oryginale. 

Zwiększ moc swojego mózgu 

Psycholog z York University w Toronto Ellen Bialystok zauważył, że studenci języków 

obcych osiągają lesze wyniki w standardowych testach niż ich rówieśnicy, którzy 

posługują się tylko językiem ojczystym. Szczególnie różnicę tę było widać w przypadku 

zadań matematycznych, czytania oraz słownictwa. Osoby, które płynnie posługują się 

językami obcymi są bardziej elastyczni umysłowo, kreatywni, mają umiejętność myślenia 

wyższego, rozwiązywania problemów, mają też większą wiedzę na temat tego  jak 

radzić sobie w zmieniającym się świecie. Inne badania naukowców z Univesity College 

w Londynie pokazały, że uczenie się języków obcych zmienia szare obszary mózgu. 

Kształć umiejętność podejmowania decyzji 

Badania naukowców z Uniwersytetu w Chicago wykazały, że mówienie w obcym języku 

pozwala wyeliminować skłonność do podejmowania złych decyzji. Dwujęzyczne osoby 

są bardziej pewne swoich wyborów po przemyśleniu ich w drugim języku, kiedy 

zweryfikują czy wnioski, które wysunęły są prawdziwe. Oznacza to, że w przypadku 

drugiego języka może to również pomóc w podejmowaniu mądrych wyborów 

finansowych. 
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Otwórz się na innych ludzi 

Nauka języka obcego, a co za tym idzie kultury i światopoglądu to najpewniejszy sposób 

na to, by zrozumieć indywidualne zachowania, społeczność, a to jest absolutnie 

bezcenne. Kiedy jesteś świadomy tego, że wszyscy jesteśmy istotami nierozerwalnie 

związanymi z naszą kulturą i że wyrośliśmy w pewnym, określonym środowisku to jesteś 

w stanie niektóre zachowania i postawy zobaczyć w zupełnie innym, nowym świetle. 

Patrzenie na świat z innej perspektywy to fascynujące, pouczające doświadczenie. 

Poznawaj nowych ludzi, zawieraj przyjaźnie na całe życie 

Sprawne formułowanie myśli w obcym języku daje ogromną szansę na poznanie wielu 

ciekawych ludzi, nawiązanie przyjaźni, a może nawet odnalezienie miłości swojego 

życia. Nauka to zabawa. Ucząc się języka obcego masz niesamowitą okazję, by wejść 

do wnętrza umysłu drugiej osoby z innego kręgu kulturowego i lepiej ją poznać oraz 

zrozumieć. 

Dowiedz się więcej o samym sobie 

Nauka języka obcego to niezwykle pasjonujące zajęcie. W trakcie jej trwania pozbywasz 

się niektórych obaw i wątpliwości, dowiadujesz się więcej o sobie. Pozytywna opinia od 

native speakerów doda Ci motywacji. Pamiętaj, że ucząc się języka obcego powinieneś 

być wzorem do naśladowania tak, by inni komplementowali twoją unikatową 

umiejętność. 

Poznaj lepiej swój własny język 

Jak powiedział Johann Wolfgang von Goethe: ,,Ci, którzy nie wiedzą nic o językach 

obcych, nic nie wiedzą o ich własnym”. 

Badania wykazały, że te osoby, które znają obce języki mają również większą wiedzę na 

temat języków w ogóle, a dzięki temu bardziej efektywnie wykorzystują swój własny 

język. Jeśli znasz obce języki, lepiej rozumiesz swój własny język i poprawisz swoje 

umiejętności językowe w ogóle. Im dłużej uczysz się języków obcych tym osiągniesz 

lepsze rezultaty w czytaniu, słuchaniu i zapamiętywaniu. 

Po dyskusji panelowej uczestnicy konferencji zostali podzieleni na trzy grupy: j. 

niemieckiego, j. francuskiego i j. hiszpańskiego. Zostaliśmy zaproszeni do grupy j. 

niemieckiego. Grupa ta była prowadzona przez Goethe Institut. Zapoznano nas  z siecią 

niemieckich instytucji partnerskich w Polsce- ofertą skierowaną do szkół. Między innymi 

ofertę przedstawił Goethe Institut, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 

Niemieckiego PSNJN, Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży PNWM ( z oferty tej 

Fundacji nasza szkoła korzysta od kilku  lat), Niemiecka Centrala Wymiany 

Akademickiej DAAD. Seminarium zakończyło się bardzo uroczyście ponieważ na 

zakończenie przybyli do nas zacni goście: Ambasadorzy z Niemiec JE Rolf Wilhelm 

Nikel, Francji JE Pierre^a Levy^eg i Hiszpanii JE Francis Javiera Sanabrii Valderram. 

Panel zakończył się konkluzją, a mianowicie: znajomość kilku języków obcych jest dla 

młodych ludzi wartością dodaną , pozwala uczyć się efektywniej, otwiera szersze 

możliwości studiowania , rozwoju zawodowego , kariery , podróżowania i poznawania 

różnorodności świata. 

Galeria 
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Życzenia dla Jubilata 
13.04.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

Pan Bogusław Sitnik, nauczyciel geografii i przedsiębiorczości w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Górze w tym roku obchodzi jubileusz 35 lecia pracy zawodowej. 

11 kwietnia w imieniu całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia oraz wiązankę 

kwiatów na ręce dostojnego Jubilata złożyła dyrektor ZSO pani Magdalena Mielczarek. 

Pan Bogusław dziękując za życzenia, wspominał o swoich latach pracy, zwracając przy 

tym uwagę na wiele doświadczeń z nią związanych, tym bardziej, że większość swojej 

kariery zawodowej spędził w Liceum Ogólnokształcącym w Górze. 

Naszemu jubilatowi życzymy dalszej owocnej pracy z młodzieżą! 

Galeria 

 

Alex awansował do drugiego etapu 
12.04.2018 

Aneta Zmuda 

 

Dnia 1 marca 2018 r. odbył się I etap - szkolny Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia 

organizowanego w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 

„Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2017/2018. Decyzją Komisji Konkursowej, do II 

etapu – powiatowego, w skali całego kraju, zakwalifikowanych zostało 248 uczniów 

wśród, których znalazł się Alex Kalinowski uczeń III klasy Gimnazjum Dwujęzycznego . 

Warto w tym miejscu podkreślić, że na tym etapie górowski gimnazjalista jest jednym z 

dziewięciu uczniów z województwa dolnośląskiego. 

Zgodnie z harmonogramem Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” II 

etap przeprowadzony zostanie w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00 

Trzymamy kciuki za dalsze powodzenie naszego ucznia. 

 

Pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej  

i zbrodni katyńskiej 
11.04.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

W 8. rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem i 78. rocznicę zamordowania 

polskich oficerów w Katyniu, odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary obydwu 

tragedii. Władze samorządowe z Burmistrz Góry Ireną Krzyszkiewicz i Starostą Powiatu 
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Górowskiego Piotrem Wołowiczem oddały hołd zmarłym składając wiązanki kwiatów i 

zapalając znicze pod Pomnikiem Wolności na placu Chrobrego w Górze. 

W uroczystości udział wzięły również delegacje górowskich placówek oświatowych i 

zakładów pracy. Zespół Szkół Ogólnokształcących reprezentowali: dyrektor szkoły pani 

Magdalena Mielczarek, nauczycielka języka angielskiego i opiekun SU pani Edyta 

Bretsznajder oraz Stanisław Mielczarek z kl. Ia LO i Małgorzata Bretsznajder z kl. III 

Gimnazjum  Dwujęzycznego. 

Na zakończenie Burmistrz Góry podziękowała wszystkim za udział w uroczystości oraz 

za pielęgnowanie pamięci o tych ważnych wydarzeniach w historii naszego kraju. 

Fot. Gmina Góra 

Galeria 

 

Spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiej 

Komendy Policji we Wrocławiu 
06.04.2018 

Dorota Jochaniak – Dolatowska 

 

6 kwietnia uczniowie klas III liceum wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami 

Dolnośląskiej Komendy Policji we Wrocławiu. 

Podczas prelekcji młodzież została zapoznana z zasadami rekrutacji do policji. 

Dowiedziała się, że służbę w niej może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, 

który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe, korzystający w pełni z praw publicznych, posiadający co najmniej średnie 

wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach 

uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się 

podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów 

określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto mężczyźni powinni 

posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Nabór do policji odbywa się w 

sposób ciągły, na początku postępowania kandydaci muszą dostarczyć do Dolnośląskiej 

Komendy Policji odpowiednie dokumenty, z których najważniejsze to: świadectwa 

potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, świadectwa pracy i książeczka 

wojskowa. Następnie po dokonaniu wstępnej weryfikacji, kandydaci do służby 

przystępują do postępowania kwalifikacyjnego, do którego należą: rozmowa 

kwalifikacyjna, test wiedzy, test psychologiczny i test sprawnościowy. 

Na zakończenie prelekcji licealiści mieli możliwość zadawania pytań dotyczących 

zarówno postępowania kwalifikacyjnego, jak i samego charakteru pracy w 

poszczególnych policyjnych formacjach. 

Galeria 
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Panel matematyczno - informatyczny 
05.04.2018 
Dorota Giezek Radomir Miłaszewicz, Franciszek Pobiarżyn, Ewelina Waląg 

 

4 kwietnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze w ramach „Drzwi otwartych” 
odbył się trzeci panel tematyczny dla uczniów trzecich klas gimnazjów powiatu 
górowskiego – matematyczno-informatyczny.  
Całość składała się z części matematycznej, informatycznej z elementami robotyki i 
automatyki, fizycznej oraz warsztaty filmowe. 
Na początku spotkania w auli szkoły dyrektor ZSO pani Magdalena Mielczarek gorąco 
przywitała  uczestników panelu. Następnie  uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy, 
po to by wszystkim w odpowiednich odstępach czasowych umożliwić wzięcie udziału w 
każdej z proponowanych przez organizatorów części tematycznej. 
Panel matematyczny przeprowadzili nauczyciele matematyki pan Radomir Miłaszewicz i 
Franciszek Pobiarżyn i składał się z dwóch części. 
W pierwszej z nich, informacyjnej, uczniowie zostali poinformowani o ofercie 
edukacyjnej szkoły dotyczącej nauczania matematyki, siatce godzinowej, zajęciach 
pozalekcyjnych (np. wyrównawczych, przygotowujących do matury, kołach 
matematycznych), możliwościach pogłębiania wiedzy w ramach Indywidualnych Toków 
Nauki lub Indywidualnych Programów Nauczania, o sukcesach uczniów w szeregu 
konkursów i olimpiad matematycznych oraz o współpracy Liceum Ogólnokształcącego w 
Górze z uczelniami wyższymi, a szczególnie z Politechniką Wrocławską. 
W drugiej części pt.„Gry i łamigłówki logiczne”, uczniowie zapoznali się z gra logiczną 
Wieże Hanoi, jej ciekawą historia i zasadami, a następnie uczniowie z dużym zapałem 
zabrali się do gry (zachęcamy do zabawy na : http://www.zagraj.republika.pl/hanoi.html) 
, na koniec przy pomocy programu geogebra układali tangramy. 
W części przygotowanej przez nauczyciela matematyki i informatyki pana Grzegorza 
Goździewiczauczniowie gimnazjów zostali zapoznani z pilotażowym programem 
wdrażanym w tym roku szkolnym pod hasłem „Informatyczne Zielone Garnizony”. 
Liceum Ogólnokształcące w Górze jest jedną z dwunastu szkół w Polsce zaproszoną do 
realizacji tego wspólnego projektu Ministerstwa Obrony Narodowej i Edukacji 
Narodowej. Następnie gimnazjaliści mogli podziwiać działanie i możliwości 
wykorzystania w praktyce robotów użytkowych i modułowych. 
Podczas warsztatów z fizyki uczniowie pracowali w grupach czteroosobowych z 
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. Kolejne doświadczenia dotyczyły badania poziomu 
natężenia dźwięku. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia poziomu natężenia 
własnego głosu. Niektórzy potrafili uzyskać poziom natężenia ponad 100dB. Ostatnie 
doświadczenia z elektrostatyki, z kulą plazmową i gigantycznymi bańkami mydlanymi 
wywołały u uczestników warsztatów ogromną radość i chęć eksperymentowania. 
Połączenie nauki z zabawą zintegrowało uczniów z różnych szkół, pozwoliło zgłębić 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Dorota-Giezek-Radomir-Mi%C5%82aszewicz%2C-Franciszek-Pobiar%C5%BCyn%2C-Ewelina-Wal%C4%85g
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Dorota-Giezek-Radomir-Mi%C5%82aszewicz%2C-Franciszek-Pobiar%C5%BCyn%2C-Ewelina-Wal%C4%85g
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tajniki otaczającego nas świata, poznać piękno i mądrość przyrody, której jesteśmy 
częścią. 
„Suspens niczym u Hitchcocka - triki filmowe reżyserów i operatorów” to tytuł kolejnego 
warsztatu - tym razem filmowego - który został zaproponowany gimnazjalistom i 
gimnazjalistkom w ramach panelu informatyczno-matematycznego. W trakcie spotkania 
młodzież poznawała triki, jak uzyskać głębię obrazu dzięki perspektywie geometrycznej 
czy szafarzowi i zastanawiała się, w jaki sposób zdynamizować akcję, wywołać grozę, 
niepokój poprzez ustawienie kadru. Za organizację warsztatów, a także za ich 
poprowadzenie odpowiadały Liderki Filmoteki Szkolnej: odpowiednio - Ewelina Waląg i 
Katarzyna Czubińska. Warsztaty zrealizowano w ramach programu Filmoteka Szkolna 
prowadzonego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dodatkową filmową inicjatywą, w której mogli 
uczestniczyć zaproszeni goście, a która dawała możliwość przyjrzenia się 
technologicznym nowinkom, była projekcja filmów animowanych Ogólnopolskiego 
Festiwalu O!PLA. Zebrane osoby oddały swe głosy na wybrane przez siebie produkcje, 
a tym samym uzyskały możliwość wpłynięcia na ostateczny, ogólnopolski werdykt - 
planowany na maj 2018 roku. 
  
Fot. Natalia Kida 
Galeria 

 

Świąteczne życzenia dla władz powiatowych i 

gminnych 
05.04.2018 

Aleksandra Żmiejewska, Aneta Zmuda, Tomasz Woźniczka 

 

W ostatnich dniach przed Wielkanocą z najlepszymi życzeniami świątecznymi, oraz 

ozdobami wielkanocnymi uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze 

odwiedzili Starostę Górowskiego pana Piotra Wołowicza i Burmistrz Góry panią Irenę 

Krzyszkiewicz. 

W imieniu społeczności szkolnej najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych złożyły uczennice LO – Monika, Ania i Weronika oraz pedagog 
szkolny pani Aneta Zmuda. Starosta Górowski i Burmistrz Góry również złożyli na ręce 
delegacji szkolnej życzenia spokojnych i rodzinnych świąt dla wszystkich uczniów, kadry 
pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi. 
W szkole prawie dwa tygodnie przed świętami ruszyły prace związane z wykonaniem 
ozdób wielkanocnych. Akcję, podobnie jak w ubiegłych latach wspierana była przez 
dyrektora ZSO panią Magdalenę Mielczarek. Gabinet pedagoga szkolnego zamienił się 
w pracownię artystyczną, w której nauczyciele wraz z uczniami wykonywali palmy, kartki 
i ozdoby wielkanocne. Dodatkowo można było spróbować pysznych gofrów i naleśników 
wykonanych Olę, Roksanę, Magdę i Weronikę z kl. IIa LO. Nie zabrakło także szarlotki, 
którą już drugi raz przyniósł do szkoły uczeń kl. Ia LO Mikołaj Raczyński. Do akcji 
przyłączali się kolejni uczniowie m.in. chłopcy z kl. III Gimnazjum. Dziękujemy też Pani 

https://photos.google.com/share/AF1QipPVABQdZnT-l_BH-wVcS2GqCjFn0CxHbq232k8V3ATxwY4A1SFEkp0yLe1BusvfgA?key=SGFReGs5NHJuRXA3QlN1ZGYtMmJfV2ZRQ21UM2NB
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Aleksandra-%C5%BBmiejewska%2C-Aneta-Zmuda%2C-Tomasz-Wo%C5%BAniczka
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Aleksandra-%C5%BBmiejewska%2C-Aneta-Zmuda%2C-Tomasz-Wo%C5%BAniczka
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Jędryczce za przekazanie pięknych jajek wykonanych metodą decoupage. Prace 
uczniów i nauczycieli można było podziwiać w holu szkoły i na stoisku, które znajdowało 
się w hali „Arkadia”, w ramach zorganizowanego przez ZSO w Górze panelu 
sportowego dla uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu górowskiego. 
 

Galeria 

 

Panel przyrodniczy 
03.04.2018 

Małgorzata Kauch 

 

Dnia 28 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się Panel 

Przyrodniczy w ramach „Drzwi otwartych” dla uczniów szkół gimnazjalnych całego 

powiatu. 

Pierwsza część uroczystości odbyła się w auli, gdzie przybyłych gości powitała dyrektor 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących pani Magdalena Mielczarek jednocześnie 

przedstawiając ofertę edukacyjną szkoły. Niespodzianką dla uczniów było wystąpienie 

Alicji Kmietczyk – uczennicy klasy III ZSO w Górze, która pracując od 6 lat w zawodzie 

modelki miała okazję zwiedzić wiele ciekawych miejsc. Opowiedziała o jednym ze 

swoich ulubionych krajów – Japonii. Uczniowie  mieli również możliwość obejrzenia 

wystawy zarówno z jej pracy modelingowej jaki również ze swoich podróży po 

przepięknych miastach Japonii. 

Kolejną część panelu stanowiły dwa wykłady wygłoszone przez zaproszonych gości. 

Pierwszy z nich – wygłosił prof. dr hab. Mariusz Korczyński, pracownik naukowy 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zarazem absolwent naszego Liceum, na 

temat „Chemii zapachów”. W trakcie wykładu uczniowie mieli możliwość obejrzenia 

przyrządu - olfaktometru, służącego do badania czułości narządu węchu oraz do 

ilościowych porównań intensywności różnych zapachów. Drugi wykład na temat życia, 

behawioryzmu i ochrony wilka na terenie Polski przygotował pan Zbigniew Skibiński, 

który od lat z dużą pasją zajmuje się tym zagadnieniem. 

Następna niespodzianka przygotowana dla uczniów szkół gimnazjalnych to warsztaty z 

przedmiotów przyrodniczych prowadzonych przez uczniów klas licealnych (Natalię 

Bortnowską, Wiktorię Chojnacką, Tomasza Cuże, Laurę Maniarę, Justynę Mrozowską, 

Magdalenę Urbańską, Natalię Basty, Jakuba Jarząb, Miłosza Stojanowskiego, Paulinę 

Żołnieruk oraz Annę Szymańską). Podczas warsztatów młodzież mogła zapoznać się z 

budową serca, rodzajami skał wulkanicznych, działaniem Licznika Geigera, 

mikroskopowaniem. W pracowni fizycznej uczniowie mieli możliwość budowania 

prostych i bardziej złożonych obwodów elektrycznych, eksperymentowania z maszyną 

elektrostatyczną i kulą plazmową. Ogromną radość i zaangażowanie wywołały 

doświadczenia z suchym lodem i gigantycznymi bańkami mydlanymi. Wyjątkowość tej 

części panelu polegała na tym, że goście mogli każdy eksponat dotknąć, a nawet 

należało dotknąć, aby go ożywić i poznać jego działanie. Na początku z pewną 
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nieśmiałością ale po chwili wszystkim udzieliła się wspaniała atmosfera zabawy i 

ciekawości eksperymentowania. 

Młodzież gimnazjalna miała również okazję do  zwiedzania szkoły, rozmów z 

rówieśnikami, a także skosztowania przepysznych gofrów przygotowanych przez 

naszych uczniów. Uroczystości towarzyszyło dużo pozytywnych emocji i 

zainteresowanie ze strony gimnazjalistów. 

Organizatorami panelu byli nauczyciele przedmiotów przyrodniczych ZSO w Górze – 

pani Irena Dziamarska, pani Małgorzata Kauch, pani Dorota Giezek i pan Bogusław 

Sitnik. 

Fot. Natalia Kida, Bartosz Gworek 

Galeria 

 

Sukcesy licealistów w Konkursie 

Matematycznym „Matgura” 
03.04.2018 

Franciszek Pobiarżyn 

 

W dniu 28 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się finał VI 

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 66 uczniów z powiatu górowskiego, leszczyńskiego, rawickiego, 

wołowskiego oraz wschowskiego reprezentujących następujące szkoły: 

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze. 

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze. 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie. 

III Liceum Ogólnokształcące im Juliusza Słowackiego w Lesznie 

Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie. 

Zespół Szkół Nr 4 w Lesznie. 

Zespół Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Lesznie 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu. 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu. 

I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie 

Uczniowie rywalizowali w pięciu kategoriach w zależności od klasy oraz poziomu, na 

jakim realizują program matematyki. 
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Miło jest nam zakomunikować, że w kategorii klas pierwszych, pierwsze miejsce zajął 

uczeń naszej szkoły Łukasz Goliczewski z klasy 1a. Dodatkowo uczeń ten otrzyma 

również nagrodę specjalną Starosty za największą liczbę uzyskanych punktów 

(procentowo) spośród uczniów powiatu górowskiego. 

Drugie miejsce w kategorii klas trzecich realizujących matematykę na poziomie 

rozszerzonym zdobył uczeń klasy 3a Artur Sikorki, natomiast czwarte miejsce kategorii 

klas trzecich realizujących matematykę na poziomie podstawowym zdobyła Patrycja 

Lewczuk z klasy 3b. Również czwarte miejsce zajęła Malwina Marcinkowska z klasy 2a 

w kategorii klas drugich realizujących matematykę na poziomie rozszerzonym. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom finału, a szczególnie Łukaszowi i liczymy na 

jeszcze lepsze wyniki w przyszłym roku. 

Galeria 

 

O krok od finału 
27.03.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

23 marca w Zespole Szkół im. S Kaliskiego w Górze odbył się finał III Powiatowego 

Konkursu „Żołnierze Wyklęci”. Do rywalizacji przystąpiło 19 uczniów reprezentujących 

oddziały gimnazjalne szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych powiatu 

górowskiego. Wśród finalistów wyłonionych na podstawowe wcześniejszych szkolnych 

eliminacji było też troje uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze – Oliwia 

Biernacka z kl. II, Izabela Chmiel z kl. III Gimnazjum Dwujęzycznego oraz Tomasz Cuże 

z kl. IIa Liceum Ogólnokształcącego. 

Podobnie jak w ubiegłych latach, konkurs został zorganizowany przez Górowski Klub 

Gazety Polskiej, Towarzystwo Ziemi Górowskiej, Zespół Szkół w Górze przy 

współudziale Oddziału Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu. Patronat honorowy 

objęli, poseł na Sejm RP prof. Mariusz Orion Jędrysek i dr Sławomir Węgrzynowicz z 

Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu. 

Konkurs składał się z trzech etapów, dwa pierwsze miały charakter eliminacji, po których 

6 uczniów z największą liczbą punktów awansowało do finału. W pierwszej rundzie 

uczestnicy odpowiadali przy użyciu sprzętu elektronicznego (za pomocą tzw. joysticów), 

w kolejnej tradycyjnie rozwiązując test, a w trzeciej znów za pomocą elektroniki. 

Odpowiedzi zawodników oceniało jury pod przewodnictwem pana Kamila Kutnego, 

nauczyciela historii, regionalisty, absolwenta LO w Górze. 

Rywalizacja była niezwykle zacięta, uczniowie wykazywali się ogromna wiedzą i do 

końca nie było wiadomo, kto wystąpi w finale konkursu. Młodzież reprezentująca ZSO w 

Górze spisała się bardzo dobrze, Tomasz Cuże został sklasyfikowany na 7 miejscu, a 

kolejne lokaty zajęły jego młodsze koleżanki - Oliwia Biernacka i Izabela Chmiel. Finał 

był więc na wyciągnięcie ręki, a o wyjątkowym pechu może mówić Oliwia, której w 

pewnym momencie sprzęt odmówił posłuszeństwa i nie była wstanie odpowiedzieć w 

regulaminowym czasie na 4 pytania. Każdy z uczestników otrzymał od organizatorów 
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dyplom uczestnictwa oraz zestaw nagród ufundowany przez sponsorów. Do konkursu 

uczniów zachęcił i przygotował pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wos w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze. 

W przerwie pomiędzy drugą rundą a finałem, członkowie grupy rekonstrukcyjnej 

„Patriotyczny Głogów”, zaprezentowali ubiór i uzbrojenie żołnierzy polskich z okresu II 

wojny światowej 

Na zakończenie w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów 

pod okupacją niemiecką, odbyło się spotkanie pod hasłem „Bohaterowie obok nas” ze 

Stefanią Kolman z domu Brońską. Pani Stefania wraz z całą rodziną podczas II wojny 

światowej ukrywała Jakuba Krystianpollera w miejscowości Smykowce koło Tarnopola. 

Spotkanie poprowadził Jerzy Rudnicki z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej we 

Wrocławiu, a uczestnikami wydarzenia, była młodzież biorąca udział w finale 

Powiatowego Konkursu „Żołnierze Wyklęci” oraz zaproszeni na konkurs goście. 

Organizatorzy zapowiedzieli na przyszły rok kolejną edycję konkursu, tak więc 

zainteresowani tematyką uczniowie mogą już zacząć przygotowania do rywalizacji o 

główne nagrody. 

Fot. Marcin Poniecki 

Galeria 

 

Młodzież Zapobiega Pożarom – eliminacje 

powiatowe 
27.03.2018 

Mariusz Dziewic 

 

23 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze odbyły się 

eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

Zapobiega Pożarom”. 

W gronie uczestników rywalizujących o awans do finału wojewódzkiego wystąpiła Anna 

Łukaniuk, uczennica klasy IIa Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Kilka tygodni 

wcześniej licealistka zwyciężyła w eliminacjach gminnych. 

Eliminacje powiatowe składały się z dwóch części – pisemnej i ustnej, i jak przyznaje 

górowska licealista poziom pytań był niezwykle wysoki. 

Anna wykazała się jednak ogromną wiedzą i umiejętnościami z zakresu pożarnictwa i 

zajęła 1 miejsce. 

Dzięki zwycięstwu w finale powiatowym będzie reprezentowała Powiat Górowski w 

finale Dolnośląskim we Wrocławiu 24 kwietnia br. w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 

Gratulujemy sukcesu i życzymy jak najlepszego wystepu w kolejnym etapie konkursu. 

Galeria 

 

Panel sportowy 
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26.03.2018 

Małgorzata Dudzińska i Mariusz Dziewic 

 

23 marca w hali POSiR Arkadia” miał miejsce zorganizowany w ramach „Drzwi 

otwartych” Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze pierwszy panel edukacyjny – 

sportowy. Skierowany był on do uczniów klas trzecich oddziałów gimnazjalnych szkół 

podstawowych powiatu górowskiego. 

Główną atrakcją panelu sportowego był turniej piłki nożnej, w którym wystąpiło 6 

zespołów: Zespół Szkół w Sicinach, dawne Gimnazjum w Naratowie, Zespól Szkół w 

Niechlowie, Szkoła Podstawowa w Jemielnie, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła 

Podstawowa nr 3 i Gimnazjum Dwujęzyczne w Górze. 

Turniej otworzyła dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze pani Magdalena 

Mielczarek życząc wszystkim uczestniczącym drużynom wspaniałej zabawy i rywalizacji 

w duchu fair play. 

Poszczególne spotkania dostarczyły publiczności i samym zawodnikom sporej dawki 

emocji. Wiele spotkań stało na wysokim poziomie, a o końcowym sukcesie często 

decydowały rzuty karne. 

W półfinałach uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego przegrali w rzutach karnych 6:7 z 

zespołem z Naratowa (mecz zakończył się remisem 1:1), natomiast Szkoła Podstawowa 

nr 1 wygrała ze Szkołą Podstawową nr 3 w stosunku 2:1. 

Ostatecznie wygrał Zespół Szkół w Sicinach, który w finale pokonał Szkołę Podstawową 

nr 1 w Górze po rzutach karnych. Swoim zwycięstwem zespół ten, nie będący 

faworytem, sprawił wszystkim ogromną niespodziankę i z tego względu uznany został 

„czarnym koniem” turnieju. 

Na trzecim stopniu podium stanęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze 

zwyciężając Gimnazjum Dwujęzyczne w serii rzutów karnych 3:2 (w regulaminowym 

czasie był remis 1:1). 

Piątą lokatę zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Jemielnie, w decydującym 

spotkaniu pokonali swoich rówieśników z Niechlowa w rzutach karnych 2:1 (w 

regulaminowym czasie było 1:1). 

Ostateczna tabela turnieju: 

1. Zespół Szkół w Sicinach 

2. SP nr 1 Góra 

3. SP nr 3 Góra 

4. Gimnazjum Dwujęzyczne Góra 

5.Szkoła Podstawowa w Jemielnie 

6. Zespół Szkół w Niechlowie 

Organizatorami turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego ZSO w Górze – pan 

Mariusz Dziewic, pani Małgorzata Dudzińska i pan Wojciech Janicki. 

Serdeczne podziękowania dla pana Tomasza Krysiaka dyrektora POSiR w Górze za 

udostępnienie hali na czas turnieju. 

Fot. Natalia Kida 

Galeria 
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Przegląd pasji i talentów 
23.03.2018 

Ewelina Waląg 

 

Tegoroczny rejonowy przegląd pasji i talentów uczniów oraz uczennic z województwa 

dolnośląskiego odbył się m.in. w Legnicy, w środę 21 marca. Jak co roku młodzież 

wykazała się swoim profesjonalnym przygotowaniem w rozmaitych kategoriach - 

wokalnych, recytatorskich, tanecznych czy sportowych. Naszą szkołę reprezentowała 

uczennica klasy 2a liceum - Anita Kowalczyk, która przedstawiła zebranym etiudę 

składającą się z dwóch tekstów literackich. Cieszy fakt, że obok Anity swoje 

zainteresowania mogli zaprezentować również uczniowie z Zespołu Szkół w Górze oraz 

Szkoły Podstawowej numer 3 w Górze. I choć nie udało się nam zakwalifikować do gali 

finałowej w Bolesławcu, samo doświadczenie wymiany umiejętności okazało się swoistą 

nagrodą. 

 

 

Rekolekcje 2018 
22.03.2018 

Weronika Bordulak 

 

Dnia 19 marca br.  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze rozpoczęły się 

trzydniowe rekolekcje wielkopostne. Prowadził je dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej 

ksiądz Artur Stochła, obecny proboszcz parafii p.w. Świętych Piotra i Pawła w Sułowie 

Wielkim i były przełożony w seminarium duchownym. 

Rekolekcje miały na celu przygotowanie Nas na święta Zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa. 

Każdego dnia rekolekcji poruszaliśmy inne ważne kwestie, które są ważne do tego, aby 

dobrze przygotować się do zbliżających się świąt. Pierwszego dnia rekolekcjonista 

zapoznał Nas z czterema zasadami życia duchowego, które zostały zaczerpnięte z tzw. 

oazy – ruchu młodzieży utworzonego przez księdza Franciszka Blachnickiego w 

Szczawnicy. Prawa te brzmią: 

Pan ma dla Ciebie wspaniały plan Zbawienia; 

Niestety pojawia się grzech, który jest skutkiem źle wykorzystanej wolności; 

Jezus nie zostawia Nas samych z grzechem; 

Warunkiem jest to, że przybierasz Jezusa jako Pana i Zbawiciela. 

Drugi dzień Naszych wielkopostnych rekolekcji rozpoczęliśmy wspólną modlitwą. 

Następnie rekolekcjonista opowiedział nam o tym, jak ważne są relacje międzyludzkie, 

zwłaszcza do rodziców czy do Kościoła. Ksiądz Artur zwrócił uwagę na to, iż rodzice są 
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tylko ludźmi i mają prawo się mylić. Drugi dzień rekolekcji był również zaproszeniem do 

tego, aby przystąpić do sakramentu Pokuty i Pojednania, czyli spowiedzi. 

Nasze rekolekcje zakończyliśmy wspólną Mszą Świętą, która odbyła się w środę, 21 

marca br. o godzinie 10, w kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze. 

Odprawili ją ks. Artur Stochła i ks. Wiktor Trojnar, wikariusz w parafii św. Katarzyny oraz 

katecheta w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze. 

Rekolekcje wskazały nam drogę odpowiedniego życia duchowego i przygotowały Nas 

młodych ludzi do właściwego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

 

Wsparcie, Informacja, Rozwój 
22.03.2018 

Małgorzata Dudzińska 

 

W dniach 14 - 20 marca 2018 roku w murach naszej szkoły gościliśmy dwóch 

prawników – pana Michała Matysiaka i pana Adriana Turowskiego – wolontariuszy 

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ” z 

siedzibą w Górze. 

Stowarzyszenie, jako że jest organizacją pożytku publicznego, którego jednym z celów 

statutowych jest podnoszenie świadomości prawnej obywateli, przeprowadziło serię 

prelekcji na tematy związane z obowiązującym w naszym kraju prawem. Uczniowie 

dowiedzieli się w jakim celu stanowione jest prawo, jakie są jego podstawowe gałęzie 

oraz który z obowiązujących w Polsce aktów prawnych jest najważniejszy. Ponadto 

prelegenci wyjaśnili słuchaczom na czym polega praca sędziego, prokuratora, 

komornika, notariusza, adwokata czy radcy prawnego. Dodatkowo, starszym uczniom 

przedstawiono katalog praw przysługujących konsumentom. W tym zakresie pozyskali 

oni informacje dotyczące wykorzystania ustawy w codziennym życiu, a także dowiedzieli 

się: w jaki sposób mogą dochodzić swoich praw np. w przypadku zawarcia niekorzystnej 

umowy na odległość (poza lokalem przedsiębiorstwa), o kosztach odstąpienia od takiej 

umowy, co robić ze świadczeniem niezamówionym, jaka jest odpowiedzialności 

sprzedawcy za przesyłkę, itp. 

Spotkania bardzo przypadły do gustu uczniom naszej szkoły, dzięki nim mogli znacznie 

zwiększyć swoją wiedzę prawną od strony nie tylko teoretycznej, ale przede wszystkim 

praktycznej. Biorąc pod uwagę, że współcześnie edukacji prawnej nigdy nie za wiele, 

liczymy na kolejne tego typu inicjatywy. 

 

Atrakcje Wieży Głogowskiej 
21.03.2018 

Tomasz Woźniczka 
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20 marca grupa nauczycieli z Powiatowego Zespołu Nauczycieli Historii i Wos - sieci 

współpracy i samokształcenia, uczestniczyła w krótkiej historycznej wycieczce po Górze. 

Inicjatorem regionalnej eskapady, której głównym celem było poznanie walorów 

historycznych odrestaurowanej Wieży Głogowskiej była konsultant zespołu pani Elżbieta 

Maćkowska. 

W spotkaniu uczestniczył również nauczyciel historii i wos w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących pan Tomasz Woźniczka. 

Wieża Głogowska, niewątpliwie największa atrakcja historyczna Góry przez wiele lat 

była nieczynna ze względu na zły stan techniczny schodów i podestów. Gmina Góra 

pozyskała jednak środki finansowe dzięki czemu wykonano niezbędne prace 

renowacyjne (m.in. naprawa schodów i stropów, wymiana na wszystkich kondygnacjach 

podłóg, oczyszczenie całej powierzchni murów), aby zabytek mógł służyć mieszkańcom 

miasta. 

Podczas zwiedzania wieży warto zwrócić uwagę na ciekawe elementy architektoniczne i 

wyposażenia m.in. elementy nieczynnego już mechanizmu zegarowego i 2 dzwony na 6 

kondygnacji, w tym jeden z 1763 r.; gmerki na ścianach (rysunki i daty wyryte w cegłach) 

na 2 i 6 poziomie; zamurowane wejście na pomost bojowy na 2 poziomie i zamurowane 

wejście do nieistniejącej obecnie latryny zewnętrznej na 3 poziomie; stare odważniki 

naciągu mechanizmu zegarowego umiejscowione w niszach wieży. Poziom zerowy, 1, 2 

i 3 to część budowali pochodząca z XV w., poziom 4 i 5 pochodzi z przełomu XVII/XVIII 

w. a poziom 6 powstał w latach 1836-1838. Podstawa wieży wykonana jest do 

wysokości 1,5 m z głazów granitowych. Do wnętrza obiektu prowadzą schody z 

przejścia podwieżowego przebitego w XIX wieku dla wygody pieszych. Dodatkową 

atrakcją jest to, że z Wieży Głogowskiej roztacza się przepiękny widok na górowskie 

centrum. 

Wieża jest czynna w środy i czwartki w godz. od 12. 00 do 15.00 oraz w pierwszą i 

trzecią sobotę każdego miesiąca oraz w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca w 

godz. od 14.00 do 17.00. Budowlę można zwiedzać indywidualnie i grupowo, jednak 

liczba osób jednocześnie przebywająca w wieży nie może przekroczyć 15. Każdy 

zwiedzający otrzyma folder zawierający najważniejsze informacje dotyczące historii 

obiektu oraz regulamin zwiedzania. 

Zachęcam młodzież do z wiedzenia Wieży Głogowskiej, naprawę warto poświęcić 

chwilę czasu, by móc podziwiać ten osobliwy obiekt historyczny! 

 

V Olimpiada „Solidarności” - etap 

wojewódzki 
16.03.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

Malwina Marcinkowska i Aleksandra Żmiejewska z kl. IIa Liceum Ogólnokształcącego w 

Górze wystąpiły w finale wojewódzkim V Olimpiady „Solidarności” - Dwie dekady historii. 

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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W czwartek 15 marca punktualnie o godz.10.00 we wszystkich miastach wojewódzkich 

w Polsce, rozpoczęły się finały wojewódzkie V Olimpiady „Solidarności”. Głównym 

organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności. W rywalizacji na terenie 

całego kraju wzięło udział 808 uczestników z 417 szkół wyłonionych z ponad 3000 

uczniów, którzy zgłosili się do etapu szkolnego konkursu. W Olimpiadzie „Solidarności” 

biorą udział wyłącznie uczniowie z klas II liceum i III technikum. Jest to obecnie jeden z 

największych i najbardziej rozpoznawalnych ogólnopolskich konkursów dla uczniów 

szkół średnich w Polsce, każdego roku o główne laury rywalizuje coraz większa liczba 

uczestników i szkół. 

We Wrocławiu do walki o trzy premiowane awansem do etapu ogólnopolskiego 

przystąpiło w tym roku 82 uczestników, a miejscem rozgrywania finału było Centrum 

Historii „Zajezdnia”. Egzamin polegał na rozwiązaniu testu o bardzo wysokim poziomie 

trudności z wiedzy historycznej obejmującej lata 1970-1990. W imieniu organizatorów 

uroczystego otwarcia finału wojewódzkiego dokonali pan Piotr Jagiełło-Szostak z 

Centrum Historii „Zajezdnia” i pani Justyna Madejska - starszy wizytator Dolnośląskiego 

Kuratorium Oświaty. Następnie uczestnicy finału przystąpili do rozwiązywaniu testu, a 

czas przeznaczony na tą część wynosił 60 minut. 

W trakcie oczekiwania na wyniki, uczestnicy konkursu wraz z opiekunami mieli 

możliwość zapoznania się z aktualnymi wystawami proponowanymi przez Centrum 

Historii. 

Najbardziej wyczekiwaną chwilą przez wszystkich obecnych na konkursie osób, było 

ogłoszenie nazwisk uczniów, którzy uzyskali awans do ogólnopolskiego finału. Najpierw 

jednak odbyło się wręczenie dyplomów dla finalistów oraz podziękowań dla ich 

opiekunów, po czym zaprezentowani zostali laureaci trzech pierwszych miejsc etapu 

wojewódzkiego. Uczniowie ci będą reprezentować Dolny Śląsk w finale ogólnopolskim, 

który odbędzie się w czerwcu br. w Katowicach. 

W tym gronie co prawda nie znalazły się górowskie licealistki, ale ich występ należy i tak 

uznać za udany, ponieważ udało im się prawidłowo odpowiedzieć na większość 

znajdujących się w teście pytań. Jak podkreślili organizatorzy poziom Olimpiady 

„Solidarności” podobnie jak w ubiegłych latach był bardzo wysoki. Uczestnicy, którzy w 

etapie wojewódzkim osiągną wynik z testu powyżej 50 proc, mogą być naprawdę 

zadowoleni, taki rezultat wskazuje, iż ich wiedza historyczna obejmująca lata 1970-1990 

jest naprawdę bardzo dobra. Szczegółowe wyniki zostaną opublikowanie na stronie 

internetowej organizatora konkursu w ciągu najbliższych dwóch tygodni. 

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Górze do konkursu zachęcił i przygotował pan 

Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wos. 

 

XIII Powiatowy Konkurs Biblioteczny 
15.03.2018 

Beata Działo 

 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Beata-Dzia%C5%82o
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Beata-Dzia%C5%82o
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13 marca w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbył się XIII Finał 

Powiatowego Konkursu Bibliotecznego „Książka – Biblioteka – Informacja – Internet”.  W 

finale wzięło udział 34 uczniów ze szkół powiatu górowskiego. w tym uczniowie 

gimnazjum dwujęzycznego: Hanna Jankowska, Gabriela Brzoza i Alex Kalinowski. 

Finał składał się z dwóch części: pisemnej (wyszukiwanie informacji w tradycyjnych 

źródłach informacji) oraz części komputerowej (wyszukiwanie informacji w Internecie). 

 Nasi reprezentanci nie znaleźli się wprawdzie wśród laureatów, to jednak  poradzili 

sobie dzielnie z zadaniami konkursowymi, czego serdecznie im gratulujemy. 

Informacje na stronie Biblioteki Pedagogicznej w Górze 

 

Maturzyści w Auschwitz i na Jasnej Górze 
14.03.2018 

Mirosław Wesołowski 

 

9 marca br. tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze udali 

się na coroczną pielgrzymkę na Jasną Górę. Zanim jednak zawierzyli swój przyszły los 

Opatrzności, udali się do Auschwitz, aby zmierzyć się z ogromem nazistowskiego 

okrucieństwa. W Byłym Niemieckim Nazistowskim Obozie Koncentracyjnym i Zagłady 

Auschwitz- Birkenau, nasza młodzież miała okazję przeżyć wewnętrznie i dowiedzieć się 

o bestialstwie oprawców, determinacji i honorze ich ofiar, trudnych wyborach których 

musieli dokonywać oraz zrozumieć do czego prowadzi brak tolerancji, nienawiść do 

ludzi i irracjonalne przekonanie o własnej wyższości nad innymi. Było to niezwykłe 

doświadczenie, które rysowało się na przejętych i wzruszonych twarzach naszej 

młodzieży. W pełni skupienia i refleksji udali się następnie do miejsca uświęconego dla 

wielu Polaków- na Jasną Górę. Mieli tam okazję do kolejnych doznań duchowych, 

kontemplacji i spowiedzi świętej. Ukoronowaniem pielgrzymki była msza św. 

koncelebrowana przez nauczyciela naszej szkoły księdza Wiktora Trojnara, który 

sprawował ją w intencji naszej młodzieży. Po zakończeniu nabożeństwa młodzież 

wyruszyła w drogę powrotną, która upłynęła w bardzo dobrej, radosnej atmosferze. 

Opiekunami maturzystów, oprócz księdza Wiktora, byli także pani Aneta Zmuda i 

wychowawca kl. III a pan Mirosław Wesołowski. 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za godne zachowanie, charakteryzujące 

odpowiedzialnych i dorosłych ludzi. 

 

Rewizyta w Herzberg am Harz 
13.03.2018 

Izabela Kucharska 

 

W dniach od 2 marca 2018 do 10 marca 2018r. grupa młodzieży z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Górze gościła z rewizytą w Herzberg am Harz (Niemcy) w 

http://www.bp.pcdn.edu.pl/
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Miros%C5%82aw-Weso%C5%82owski
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Miros%C5%82aw-Weso%C5%82owski
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Izabela-Kucharska
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Izabela-Kucharska
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ramach odbywającego się cyklicznie od wielu lat programu wymiany młodzieży polsko - 

niemieckiej. 

11 uczniów pod opieką nauczycieli realizowało po raz kolejny bardzo ciekawy program. 

W tym roku po raz pierwszy w wyjeździe osobiście wzięła udział dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcącego w Górze pani Magdalena Mielczarek, a towarzyszyły jej, wieloletnia 

koordynatorka wymian młodzieży pani Izabela Kucharska oraz pani Irena Dziamarska. 

Tematem przewodnim marcowego spotkania w Herzbergu była „Ojczyzna”. W trakcie 

całego tygodnia pobytu w Niemczech, uczniowie w międzynarodowych grupach szukali 

odpowiedzi na kluczowe pytanie - „Czym jest dla każdego z nas ojczyzna”. Interpretacje 

swoich przemyśleń uczniowie przedstawiali w formie prac plastycznych, od plakatów 

poprzez rzeźby. Uczniowie przeprowadzili również wywiady, między innymi z 

absolwentem naszej szkoły Dawidem Hałajdą, który od 8 miesięcy mieszka i uczy się w 

Herzbergu, oraz z uczniami, którzy z różnych względów musieli opuścić swoje 

dotychczasowe miejsce zamieszkania np. z Kosowa lub Syrii. Obejrzeli również wywiad 

z byłą mieszkanką powiatu górowskiego, która w 1945r. musiała opuścić swoje miejsce 

zamieszkania i została przesiedlona do Niemiec w okolice Herzberga. 

W trakcie pobytu w Herzbergu odbyły się też oficjalne spotkania, swoją obecnością 

zaszczycił naszą grupę Starosta powiatu Gentynga oraz Wiceburmistrz Herzberga. W 

towarzystwie Burmistrza Herzberga pana Lutza Petersa, dyrektor ZSO pani Magdalena 

Mielczarek oraz dyrektor Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium pani Brigitte Goetz, złożyły 

kwiaty na grobie przymusowych robotników. Ten symboliczny gest przeprosin za 

wyrządzone w trakcie wojny zło wywarł ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach 

wymiany. Oprócz ważnych tematów, program wymiany obfitował w wiele atrakcji, takich 

jak - wycieczki do Wernigerode, Hanoveru, wspólne spotkania i posiłki w ciekawych 

miejscach. 

Jak zawsze wymiana to świetna okazja aby poznać ciekawych ludzi, zobaczyć ważne i 

piękne miejsca, oswoić się z inną kulturą i tradycją sprawdzić swoją znajomość języków 

obcych oraz zmotywować się do ich nauki. 

Zapraszamy was na fotorelację oraz na naszą stronę internetową, na której 

sukcesywnie będziemy zamieszczać zdjęcia oraz filmy powstałe w trakcie programu. 

Następna wymiana za dwa lata czekamy na was, dołączcie do nas. 

Galeria na stronie Gimnazjum w Herzberg am Harz 

Artykuł w niemieckiej prasie (1) 

Artykuł w niemieckiej prasie (2) 

 

Dzień Mężczyzny 
13.03.2018 

TW 

 

Dzień Kobiet to święto, o którym pamięta chyba każdy. 8 marca życzenia paniom składa 

się w domach, szkołach czy zakładach pracy. Obchodzony dwa dni później, 10 marca, 

http://www.ema-gym.de/index.php/unterricht/austausche-und-fahrten/542-austausch-mit-gora-2018
http://docs.wixstatic.com/ugd/279389_5cc9650142844684b8c6d3d0a6d4fc90.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/279389_03c614919fce4bb2ae44e65cb8bf6921.pdf
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/TW
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/TW
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Dzień Mężczyzny w naszym kraju dopiero walczy o popularność. Panom jest jednak 

miło, gdy w tym dniu otrzymają od Pań życzenia oraz choć drobne upominki. 

W Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Górze przedstawicielki płci pięknej nie 

zapomniały o swoich kolegach i złożyły im serdeczne życzenia. Ponadto Panowie zostali 

obdarowani kulinarnym upominkiem. Panowie nie kryli swojego zaskoczenia, serdecznie 

dziękując za bardzo przyjemny gest. 

 

III Powiatowy Konkurs „Żołnierze Wyklęci” 

- eliminacje szkolne 
13.03.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

Oliwia Biernacka i Izabela Chmiel będą reprezentować Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Górze w finale III Powiatowego Konkursu „Żołnierze Wyklęci”. 

Eliminacje szkolne konkursu odbyły się dnia 12 marca o godz. 10:00. Do rywalizacji 

przystąpili zainteresowani tematyką uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego i Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze. Uczniowie walczyli o dwa premiowane awansem do finału 

miejsca. Poziom rywalizacji był wysoki, a o poszczególnych lokatach zadecydowały 

niewielkie różnice punktowe. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła Oliwia Biernacka z kl. 

II, a drugie Izabela Chmiel z kl. III Gimnazjum Dwujęzycznego. Eliminacje zorganizował i 

uczniów zachęcił do uczestnictwa pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wos w 

ZSO w Górze. 

Obydwu uczennicom gratulujemy awansu i liczymy na ich bardzo dobry występ w finale 

powiatowym, który odbędzie się 23 marca w Zespole Szkół w Górze. 

 

Wyprawa na narty z przygodami 
12.03.2018 

Małgorzata Dudzińska 

 

W dniu 28.02 uczniowie z klas licealnych i gimnazjum dwujęzycznego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Górze miło spędzili czas na nartach i snowbordzie w 

miejscowości Czarna Góra - Resort. Mimo mrozu (-15 stopni Celsjusza), zabawa na 

śniegu dla wszystkich uczniów była naprawdę przednia. Kilkoro z nich doskonaliło swoje 

umiejętności w zjeżdżaniu ze stoku, a pozostali dopiero zaczynali swoją przygodę z 

„białym” sportem, ponieważ założyli nartach pierwszy raz w życiu. Jednak po okiem 

instruktorki pani Małgorzaty Dudzińskiej, bardzo szybko doskonalili swoje umiejętności w 

narciarstwie zjazdowym. Trzeba przyznać, że na koniec dnia wszyscy uczniowie radzili 

sobie na trasie bardzo dobrze. Ale jak to w tym sporcie bywa, niestety kontuzji doznała 

jedna z uczennic, która w następstwie upadku, doznała pęknięcia kości strzałkowej. 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Ma%C5%82gorzata-Dudzi%C5%84ska
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Ma%C5%82gorzata-Dudzi%C5%84ska
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Mimo wszystko, mamy nadzieję, że niebawem jeszcze raz wyjedziemy w takim samym, 

albo i może nawet szerszym gronie na kolejną wyprawę na narty. Bo zabawa na śniegu 

to naprawdę wspaniałe przeżycie! 

 

Spektakl „Kolorowa, czyli biało-czerwona…” 
12.03.2018 

Ewelina Waląg 

 

W ramach podejmowania bieżących tematów i stwarzania dogodnego pola w szkole do 

dyskusji młodym ludziom, w piątek 09 marca 2018 roku uczniowie i uczennice 

gimnazjum oraz liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze wzięli udział w 

spektaklu „Kolorowa, czyli biało-czerwona”. Reżyserem inscenizacji jest Bartłomiej 

Miernik, który przygotował prowokacyjne spotkanie, by wytłumaczyć młodzieży, czym 

jest manipulacja. 

Performens trwał czterdzieści pięć minut, następnie przeprowadzana została lekcja, 

podczas której zebrani na sali dyskutowali o efektach doświadczenia, a tym samym 

weryfikowali własne postawy. 

Przedsięwzięcie to powstało w ramach reakcji na nasilające się tendencje 

nacjonalistyczne i brak pomysłu na ich weryfikację. Kolejnym pomysłem reżysera jest 

spektakl "Kijów, Aleppo", nawiązujący do tematyki wojny i uchodźstwa. 

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z rozmową z aktorem spektaklu, Hubertem 

Dylem, o „Kolorowej (...)”, która ukazała się w czasopiśmie „Newsweek”. 

Wchodzi do klasy, podaje się za nowego ucznia i propaguje ksenofobiczne poglądy 

Autor: Rafał Gębura 

Newsweek: – Wchodzisz do klasy i co? 

Hubert Dyl: – Mówię, że jestem nowym uczniem i że startuję w wyborach do samorządu 

szkolnego. Chcę się przedstawić i zaprezentować swój program. Przy okazji prezentuję 

swoje skrajnie prawicowe poglądy. 

– Co mówisz? 

– Zaczynam od suchara: „Jakie są trzy najtrudniejsze słowa po niemiecku? 

Błaszczykowski, Lewandowski i Piszczek”. Klasa reaguje śmiechem, atmosfera nieco 

się rozluźnia. Później rozdaję wszystkim wycinek z Konstytucji. Artykuł 54, który mówi o 

wolności poglądów. Mówię, że to dowód na to, że mogę mówić to, co myślę. To 

oczywiście manipulacja. Celowo nie rozdaję całej Konstytucji, ponieważ można by w niej 

znaleźć artykuły, które temu zaprzeczają. 

– To niejedyna manipulacja, jaką stosujesz. 

– Wszystko co mówię to jedna wielka manipulacja. Zgrywam miłego, elokwentnego 

chłopaka o wyrazistych poglądach. Najpierw mówię dość neutralne rzeczy, z którymi 

zgodziłaby się większość społeczeństwa: że każdy Polak powinien znać słowa hymnu, 

wspierać polską gospodarkę i kupować polskie produkty, płacić podatki i nigdy nie 

jeździć autobusem na gapę. Zaraz później wygłaszam skrajnie nacjonalistyczne hasła. 

– Co dokładnie mówisz? 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Ewelina-Wal%C4%85g
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Ewelina-Wal%C4%85g
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– Na przykład, że Polska powinna być tylko dla Polaków. Chwilę później opowiadam 

kawały o Holokauście: „Dlaczego Hitler popełnił samobójstwo? Bo dostał rachunek za 

gaz”. Przykre, ale zwykle cała klasa się śmieje. 

Później opowiadam o spreparowanej akcji na Facebooku, w ramach której niby zbieram 

pieniądze dla mieszkającej w Polsce Ukrainki – Ludmiły, która nie może znaleźć pracy i 

potrzebuje pomocy. Pokazuję im, jaki to jestem wrażliwy i jakie mam dobre serce. A na 

końcu mówię, że ta cała akcja jest po to, żeby Ludmiła mogła jak najszybciej wracać do 

swojego kraju. Rzucam: „Niech spieprza skąd przylazła!” To jedyne wulgarne słowa, 

jakich używam. Gram przecież miłego, uśmiechniętego narodowca.  

– Uczniowie znowu reagują śmiechem? 

– Tu jest różnie. Najczęściej są skonsternowani, patrzą po sobie i zastanawiają się, co 

ze mnie za koleś. Nie wszystkim podoba się to, co mówię. Niekiedy zdarza się, że w 

klasie jest jakaś Ukrainka. Wtedy część osób staje w jej obronie, atmosfera gęstnieje.  

– I musisz się wycofać? 

– Niekoniecznie. Mówię wtedy, że skoro Alina czy Blanka mówi po polski i chodzi do 

polskiej szkoły, to jest Polką. Przy okazji rzucam kilka pustych komplementów. Mówię na 

przykład, że tak poza tym jest znacznie ładniejsza od Ludmiły, bo w przeciwieństwie do 

niej mówi po polsku. A na samym końcu krzyczę: „Polska – Ukraina 2:0!” 

W rękawie mam jeszcze jedną zmyśloną historyjkę o swojej matce. Opowiadam, że 

wyjechała za pracą i że mnie opuściła. Mówię, że zdradziła Polskę, że nie jest patriotką i 

że nie mam z nią żadnego kontaktu. To zwykle łapie za serce. 

– I nagle znowu jesteś fajny? 

– Tak to działa. Oprócz tego co mówię, ważne jest to, jak się zachowuję. Wszędzie jest 

mnie pełno. Chodzę po klasie, żywo gestykuluję, dosiadam się do ławek. Generalnie 

dużo mówię i nikomu nie daję dojść do słowa. 

– Komuś się udaje? 

– Jeśli w klasie jest lider, który nie boi się zabrać głosu, zaczyna się polemika. Niektórzy 

zadają mi niezręczne pytania albo wytykają brak wiedzy. Kiedy mówię o tym, że Polska 

powinna zamknąć swój rynek i nie importować produktów zza granicy, wytykają mi, że 

nie znam się na ekonomii i nie rozumiem, jak działa globalna gospodarka. Dopytywanie 

o konkrety i przytaczanie przeczących temu faktów to najskuteczniejsza broń na 

manipulatorów. Czasem dochodzi do sytuacji, w której większość ma mnie już dosyć. 

Całkiem niedawno w świetnym bytomskim gimnazjum NR 1 znalazły się dwie 

dziewczyny, które wstały z ławki i siłą wypchnęły mnie z klasy. Jestem przygotowany na 

różne sytuacje. 

Na samym końcu zwracam się do wszystkich z prośbą, aby zadeklarowali, czy poprą 

mnie w wyborach do samorządu. Jeśli są na tak, stawiają plusa na wycinku z 

Konstytucji, jeśli nie – minusa. Głosują anonimowo.  

– I…? 

– Kilka razy zdarzyło się, że cała klasa poparła mnie jednogłośnie. Najczęściej głosy są 

podzielone, ale zazwyczaj wygrywam.  

– A kiedy wszyscy dowiadują się, że jesteś aktorem, a to, czego doświadczyli, to jedynie 

spektakl, w który udało Ci się ich wciągnąć? 
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– Po wyjściu z klasy przebieram się w prywatne ubrania, żeby oddzielić postać, którą 

grałem, od Huberta, którym jestem naprawdę. Wracam do klasy i wraz z Bartkiem 

Miernikiem, reżyserem spektaklu „Kolorowa, czyli biało-czerwona”, prowadzimy 

zaplanowane wcześniej warsztaty. Już nie jestem wyrazistym, przebojowym 

chłopakiem. Jestem sobą. Ustawiamy koło z krzeseł i spokojnie, merytorycznie 

rozmawiamy o patriotyzmie, a także o tym, czym różni się od nacjonalizmu. Bartek dużo 

mówi o historii Polski i o tym, że nigdy nie była „tylko dla Polaków”, ponieważ zawsze 

była wielokulturowa. Chłopak, z którym spotkali się na pierwszej lekcji przeciwstawiał 

patriotyzm tolerancji. Bartek wyjaśnia, że tolerancja powinna być jego istotną częścią. 

Przy okazji obnażamy wszystkie socjotechniczne sztuczki, którymi posługiwałem się 

chwilę wcześniej. Tłumaczymy, dlaczego rozdałem uczniom wycinek z Konstytucji, a nie 

cały dokument. 

– Jak wyglądają reakcje? 

– Po twarzach widać, kto zagłosował za Hubertem. Te osoby początkowo czują się 

oszukane – poparły osobę, która dla nikogo nie powinna być autorytetem. Czasem nie 

mówią ani słowa, ale po samych twarzach widać, że w ich głowach zachodzą jakieś 

zmiany. Dostają od nas wsparcie. 

Niestety zdarza się i tak, że niektóre osoby bronią twardo nacjonalistycznych i 

ksenofobicznych poglądów. W małej szkole pod Lublinem jedna dziewczynka podniosła 

rękę i powiedziała, że w 100 proc. zgadza się z tym, co usłyszała na poprzedniej lekcji. 

Gdy Bartek zapytał ją, co konkretnie, powiedziała: „Ja uważam, że należy palić 

ciapatych”. Dlaczego? – dopytywał. Odpowiedziała: „Bo to brudasy”. Takie sytuacje to 

jednak na szczęście rzadkość. 

– Czemu służy ta cała zabawa? 

– Wyprodukowany przez Fundację Banina spektakl „Kolorowa, czyli biało-czerwona” to 

szczepionka na manipulację. Ma zmusić młodzież do myślenia, do krytycznego 

spojrzenia na rzeczywistość. Młodzi ludzie są chłonni na wiedzę i poglądy, dlatego 

chcemy uwrażliwić ich na pewno sprawy. Staramy się zaszczepić w nich te dobre 

wartości: tolerancję, poszanowanie drugiego człowieka, patriotyzm. Wielu młodym 

osobom trudno jest oddzielić go od nacjonalizmu. My staramy się pokazać im tę dobrą, 

pozytywną drogę. 

Przyznam szczerze, że gdyby kilka lat temu do mojej klasy wszedł chłopak o podobnych 

poglądach, najprawdopodobniej sam udzieliłbym mu poparcia. Miałem mniejsze pojęcie 

o świecie i o tym, jak to wszystko funkcjonuje. Dzięki „Kolorowej” możemy zaszczepić 

wiele młodych osób na podobne sytuacje.  

*Autorem spektaklu „Kolorowa, czyli biało-czerwona” jest Piotr Przybyła, reżyserem 

Bartłomiej Miernik. 

Źródło: 

http://m.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/spektakl-kolorowa-czyli-bialo-

czerwona,artykuly,424329,1.html 

 

Warsztaty w „Zajezdni” 

http://m.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/spektakl-kolorowa-czyli-bialo-czerwona-,artykuly,424329,1.html
http://m.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/spektakl-kolorowa-czyli-bialo-czerwona-,artykuly,424329,1.html
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09.03.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

8 marca uczniowie klasy II a Liceum Ogólnokształcącego w Górze odwiedzili Centrum 

Historii „Zajezdnia” we Wrocławiu. Wizyta miała charakter „roboczy”, głównym zadaniem 

młodzieży było uczestnictwo w zajęciach muzealnych. 

Centrum Historii „Zajezdnia” to specyficzne miejsce na mapie Stolicy Dolnego Śląska. 

To właśnie tutaj, w tym niezwykłym obiekcie z końca XIX wieku, 26 sierpnia 1980 roku 

wybuchł strajk solidarnościowy z robotnikami z Wybrzeża. Była to chwila narodzin 

wrocławskiej „Solidarności”, ale też ważny moment w formowaniu tożsamości 

współczesnego Wrocławia. Otwarcie Centrum Historii „Zajezdnia”, projektu 

realizowanego w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu, odbyło 

się 16 września 2016 r. 

Najważniejszym miejscem „Zajezdni” jest główna wystawa „Wrocław 1945-2016” 

poświęcona powojennej historii Wrocławia, Dolnego Śląska i innych regionów, które 

stały się częścią Polski w wyniku II wojny światowej. Scenograficzna ekspozycja została 

stworzona na podstawie pamiątek, dokumentów i fotografii przekazanych przez 

mieszkańców Wrocławia. Wystawa jest zorganizowana tak jak miasto – z ulicami, 

dworcem kolejowym, sklepem mięsnym, czytelnią, kioskiem i labiryntem. Dzięki temu 

zwiedzający mogą przenieść się w czasie i przeżyć niezwykłą przygodę. 

Pod opieką przewodnika z CH „Zajezdnia”, licealiści z Góry, odbyli prawdziwie 

retrospekcyjną podróż po trwających ponad 70 lat powojennych dziejów Wrocławia. 

Mieli znakomitą okazję do przeżycia historii Wrocławian, do poznania świata, z którego 

przybyli na Dolny Śląsk po II wojnie światowej, do zobaczenia w jaki sposób poradzili 

sobie ze zniszczonym miastem, jak poznali jego historię, jak radzili sobie w okresie 

komunistycznej dyktatury, jak wytyczali drogę pojednaniu polsko-niemieckiemu i jak 

uzyskali upragnioną wolność. 

Początek historycznej wędrówki wytyczył symboliczny pomost pomiędzy dawnym, a 

współczesnym Wrocławiem. Podróżując towarowym wagonem, młodzież mogła się 

wcielić w role przesiedleńców, propagandowo nazwanych „repatriantami ze Wschodu”, 

dla których kresem wielotygodniowej podróży były tzw. „Ziemie Odzyskane”. Mieli też 

okazję, na szczęście tylko przez chwilę, poznać „uroki” stalinowskiego więzienia, czy 

posłuchać audycji Radia „Wolna Europa”. W dalszej części swojej dziejowej drogi, 

uczestniczyli wielu typowych dla tamtych czasów sytuacjach życiowych np. zasiedli w 

szkolnych ławkach na lekcji w latach 60-tych, rozgościli się w mieszkaniu wyposażonym 

w „epoce Gierka” , odbyli rozmowę w typowej budce telefonicznej, sprawdzili, co 

ciekawego można było kupić w tamtym okresie w kiosku „Ruchu”, zajęli miejsca w 

autobusie komunikacji miejskiej, czy też stanęli w kolejce w sklepie mięsnym, by w  

końcu po wielu trudach zakupić towar na „kartki”. Mogła też uczestniczyć w wielkich 

sportowych wydarzeniach tamtych czasów m.in. w słynnym „Wyścigu Pokoju” oraz 

dowiedzieć się, jak ważną rolę propagandową w tamtych czasach odgrywały sukcesy 

naszych sportowców. 

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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Ważnym elementem ekspozycji są miejsca poświęcone powstania i działalności 

„Solidarności” i innych organizacji opozycyjnych na Dolnym Śląsku. Dzięki 

nagromadzonym w tym miejscu eksponatom młodzież mogła poznać szczegółową 

historię powstania związku, ludzi z nim związanych, poznać najważniejsze, często 

dramatyczne wydarzenia m.in. manifestację z 31 sierpnia 1982 roku. Mogli też 

przekonać się, czy w „maluchu” (popularnym w tych czasach Fiacie 126 p) i dwóch 

wielkich torbach, można było wywieźć z banku słynne „80 milionów złotych” należących 

do działaczy wrocławskiej „Solidarności”. Zauważyli również, jak ważną rolę w w ruchu 

wolnościowym odgrywały książki, publikacje, ulotki produkowane w „podziemiu”, często 

w bardzo prosty, wręcz „chałupniczy” sposób. Dodatkowym elementem wzmacniającym 

wiedzę, z odległych dla współczesnej młodzieży czasów, były publikowane w muzeum 

fragmenty filmów dokumentalnych, kronik filmowych, audycji i słuchowisk. 

Licealistom tego typu spotkanie z „żywą” i opowiedzianą w niekonwencjonalny sposób 

historią bardzo się spodobało. Zajęcia miały bowiem charakter twórczy, uczniowie mieli 

bowiem możliwość podejmowania aktywnych działań i rozwijania swoich twórczych 

predyspozycji. Wielu z nich podkreślało, że dzięki warsztatom mogli uczestniczyć w 

wyjątkowej podroży po często obfitujących w burzliwe i skomplikowane wydarzenia, 

naszej współczesnej historii. 

Inicjatorem i organizatorem wyjazdu był pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i 

wos w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze. 

 

8 Marca - Dzień Kobiet 
09.03.2018 

TW 

 

Dzień Kobiet to dla większości kobiet i mężczyzn ważna okazja do świętowania, to 

wciąż istotne święto dla Polaków. Chyba nie ma takiej kobiety, która choć trochę nie 

cieszyłaby się na myśl o zbliżającym się święcie. Bukiety wiosennych kwiatów, ciepłe 

życzenia, słodkie upominki. Jest wiele powodów dla których warto to święto obchodzić i 

wszystkie przyjemności z nim związane. 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze, święto to jak co roku miało szczególny 

wymiar. Męska część społeczności szkolnej przygotowała w tym szczególnym dniu 

Paniom wiele sympatycznych niespodzianek. Panowie obdarowali pracujące w szkole 

Panie kwiatami oraz słodkimi upominkami. Również chłopcy – uczniowie przygotowali 

swoim koleżankom piękne, a co najważniejsze, z szczerego serca płynące upominki, bo 

jak powiedział Fryderyk Nietzsche - „Szczęście jest kobietą”. 

 

Droga Krzyżowa 
09.03.2018 

Stanisław Mielczarek 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/TW
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/TW
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Stanis%C5%82aw-Mielczarek
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Stanis%C5%82aw-Mielczarek


69 

 

Wielki Post jest dla chrześcijan szczególnym czasem. W tym okresie, trwającym od 

Środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej, duży nacisk kładzie się na modlitwę, post i 

jałmużnę. W kościołach odprawiane są nabożeństwa pasyjne, podczas których rozważa 

się mękę Pańską. 

W piątek, 2 marca 2018 roku w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze 

odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Udział wzięli w nim uczniowie i nauczyciele 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. Młodzież z ZSO przygotowała i 

odczytywała rozważania poszczególnych stacji oraz także asystowała w liturgii. 

Nabożeństwo odprawił ks Wiktor Trojnar, wikariusz parafii pw. św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej oraz katecheta w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze. 

 

"Żołnierze Wyklęci" – historia, która trwa 
06.03.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

Pod takim hasłem odbyło się 5 marca w Bibliotece Miejskiej w Górze spotkanie z panem 

Jarosławem Wróblewskim i panem Markiem Nadolskim. Zorganizowane zostało z 

inicjatywy Biblioteki Miejskiej, Hufca Pracy w Górze i Stowarzyszenia „Patriotyczny 

Głogów”. W spotkaniu wzięli udział zainteresowani tematyką mieszkańcy miasta oraz 

młodzież górowskich szkół, a wśród nich grupa uczniów z kl. II Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze wraz z wicedyrektorem panem Mariuszem Dziewicem i 

nauczycielem historii i wos panem Tomaszem Woźniczką. 

Wszystkich zebranych bardzo gorąco powitała dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta 

Biernacka. Następnie w krótkim wystąpieniu przedstawiła gości dzisiejszego spotkania 

wspominając o ich naukowych dokonaniach. 

Jarosław Wróblewski to członek Grupy Historycznej Zgrupowanie „Radosław”. Jest 

dziennikarzem redakcji programu „Jan Pospieszalski Bliżej” oraz portalu niezalezna.pl. 

oraz członkiem Komisji Historycznej przy Społecznym Komitecie Opieki nad Grobami 

Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”. Ponadto jest współtwórcą Muzeum Żołnierzy 

Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na ul. Rakowieckiej w Warszawie i autorem 

wielu książek i publikacji dot. Żołnierzy Wyklętych m.in. „Kwatera Ł. Wolność jest 

kuloodporna”, „Zośkowiec”, „Gryf”. 1 marca br. w Dniu Narodowego Święta Żołnierzy 

Wyklętych został odznaczony przez Prezydenta Andrzeja Dudę, Złotym Krzyżem 

Zasługi. 

Pan Krzysztof w swoim wystąpieniu nakreślił główne założenia prac poszukiwawczych z 

wolontariuszami warszawskiej na „Łączce”, czyli kwaterze na Cmentarzu Wojskowym na 

Powązkach, gdzie potajemnie chowani byli więźniowie z Rakowieckiej. 

Marek Nadolski jest pracownikiem naukowym Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu 

Pamięci Narodowej w Warszawie. Dużą część swojego wystąpienia poświęcił pracom 

poszukiwawczo-ekshumacyjnym z grupą prof. Krzysztofa Szwagrzyka na warszawskiej 

„Łączce”. Towarzyszą im szczególne warunki, obszar nekropolii, obecność mogił, 

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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szczątków ludzkich, ton ziemi oraz ciężki sprzęt sprawiają, że praca w takich warunkach 

wymaga specjalistycznego szkolenia. Mimo ogromnych trudności udało się zespołowi 

zidentyfikować wiele ofiar stalinowskiego terroru m.in. Hieronima Dekutowskiego ps. 

„Zapora”, Stanisława Kasznicy, Stanisława Mieszkowskiego, Stefana Nowaczka ps. 

„Wilk”. W dalszym ciągu, mimo ogromnych nadziei, nie udało się odnaleźć szczątków 

kilku znanych postaci podziemia antykomunistycznego, w tym rotmistrza Witolda 

Pileckiego i ppłk Łukasza Cieplińskiego. Zwrócił szczególną uwagę na zaangażowanie 

całej rzeszy wolontariuszy wspomagających prace osób z Biura Poszukiwań i 

Identyfikacji IPN. Są to ludzie praktycznie w każdym wieku, począwszy od maturzystów 

skończywszy na rocznikach przedwojennych, rodacy z Polski i ze świata. Czasami 

przychodzą na jeden dzień, czasem zostają na dłużej, nierzadko na lata. 

Na zakończenie pan Jarosław Wróblewski podziękował wszystkim obecnym, a 

szczególnie młodzieży, za udział w s potkaniu. Można było też nabyć jedną z jego 

publikacji, a mianowicie książkę pt. „Gryf”. Jeden z egzemplarzy z dedykacją autora 

zakupił dla szkolnej biblioteki pan Tomasz Woźniczka. Otrzymał również ostatni numer 

Biuletynu Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL „Rakowiecka 37”. 

Po spotkaniu młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Górze podzieliła się swoimi 

wrażeniami na zajęciach z historii, szczególnie zwracając uwagę na ogromne 

zaangażowanie prelegentów w prace na rzecz poszukiwania ciał zamordowanych w 

czasach stalinowskich osób walczących o wolną i niepodległą Polskę. 

 

Trzymaj Formę! - I etap 
02.03.2018 

Aneta Zmuda pedagog szkolny 

 

W roku szkolnym 2017/2018 realizowana jest już siódma edycja Konkursu wiedzy o 

zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” Adresatami konkursu są uczniowie szkół 

podstawowych (klasy VII) i gimnazjalnych (klasy II i III) zlokalizowanych na terenie 

wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. 

Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na 

poziomie powiatowym) Konkursu zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej w 

ramach niniejszej strony internetowej. 

1 marca odbył się szkolny etap konkursu o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”. W 

Zespole Szkół Ogólnokształcących uczestniczyła w nim młodzież Gimnazjum 

Dwujęzycznego. Uczniowie w formie elektronicznej odpowiadali na pytania w 

określonych ramach czasowych. Do II etapu - powiatowego zakwalifikowani zostaną 

uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki, nie niższe jednak niż 80% maksymalnej 

możliwej do zdobycia liczby punktów. Liczba uczestników II etapu w całym kraju nie 

może być większa niż 200. Dokładne wyniki oraz wykaz zakwalifikowanych do drugiego 

etapu konkursu uczniów poznamy już w drugiej połowie marca. 

Trzymamy kciuki! 
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Wyjazd do Wschowy 
02.03.2018 

Irena Dziamarska 

 

1 marca uczniowie II i III klasy Gimnazjum Dwujęzycznego wraz opiekunami Dorotą 

Giezek, Ireną Dziamarską i Radomirem Miłaszewiczem, odwiedzili mieszkańców Domu 

Opieki Społecznej Sióstr Elżbietanek we Wschowie. 

Współpraca pomiędzy ZSO w Górze, a Domem Opieki Społecznej we Wschowie ma już 

wieloletnią tradycję. Praktycznie co roku w szkole organizowana jest zbiórka 

potrzebnych dla funkcjonowania domu rzeczy. Następnie grupa uczniów wraz z 

opiekunami uczestniczy w wyjeździe do Wschowy by przekazać na miejscu dary. 

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, delegacja górowskiej placówki została 

bardzo ciepło przywitana przez siostry i opiekunki zatrudnione w placówce. Następnie 

uczniowie wzięli udział w spotkaniu z mieszkańcami, w trakcie którego zostały 

przekazane prezenty zebrane przez społeczność uczniowską z gimnazjum. 

Współpraca z Domem Opieki Społecznej we Wschowie jest jednym z działań 

wychowawczych prowadzonych przez szkołę, której główną ideą jest uwrażliwianie 

młodzieży na krzywdę i trudny los innych ludzi. 

 

97. urodziny Pani Weroniki 
02.03.2018 

Ewelina Waląg, Tomasz Woźniczka 

 

1 marca 97. urodziny obchodziła Pani Weronika Danilewicz, emerytowana nauczycielka 

Liceum Ogólnokształcącego w Górze. 

W tym szczególnym dniu życzenia szacownej Jubilatce w imieniu całej społeczności 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze złożyła dyrektor Pani Magdalena 

Mielczarek. 

Pani Weronika przyszła na świat w 1921 roku w północno-wschodnich kresach II 

Rzeczpospolitej. Do Góry przybyła wraz z mężem 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 wraca do lat spędzonych w liceum, w najdrobniejszych 

szczegółach potrafi odtworzyć wiele ważnych wydarzeń z życia szkoły i jej 

wychowanków. 

Wszystkiego najlepszego! 
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Oddali hołd „Żołnierzom Wyklętym” 
02.03.2018 

TW 

 

1 marca 2018 r. w całym kraju odbywały się obchody Narodowego Dnia Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych”. W tym dniu władze samorządowe Gminy Góra i Powiatu 

Górowskiego na czele z Burmistrz Góry Ireną Krzyszkiewicz oraz Starostą Górowskim 

Piotrem Wołowiczem wspólnie z Prezesem Związku Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych w Górze kpt. Henrykiem Adamusem złożyły wiązanki kwiatów 

pod Pomnikiem Wolności. 

W uroczystości udział wzięli także radni Rady Miejskiej Góry, przedstawiciele gminnych 

instytucji, służb mundurowych a także delegacje placówek oświatowych. 

Zespól Szkół Ogólnokształcących w Górze reprezentowali: dyrektor szkoły pani 

Magdalena Mielczarek, wicedyrektor pan Mariusz Dziewic, nauczycielka j. angielskiego i 

opiekun SU pani Edyta Bretsznajder oraz uczniowie kl. Ia LO - Aleksandra Wójcik i 

Stanisław Mielczarek. 

Po ceremonii w imieniu władz samorządowych Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz 

podziękowała obecnym na uroczystości delegacjom i wspólne upamiętnienie „Żołnierzy 

Wyklętych” walczących o wolną Polskę w podziemiu niepodległościowym i 

antykomunistycznym. 

Na podst. inf. ze strony www.gora.com.pl 

 

Matgura - etap szkolny 
02.03.2018 

Beata Działo 

 

27 lutego w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się etap szkolny VI 

Międzypowiatowego Przedmaturalnego Konkursu Matematycznego „Matgura”,  który 

jest realizowany w ramach działalności Powiatowego Zespołu Nauczycieli Matematyki – 

szkoły ponadpodstawowe. 

Celem tego konkursu 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, 

podnoszenie wiedzy matematycznej uczniów kształcących się w średnich szkołach 

powiatu górowskiego, wspieranie młodzieży uzdolnionej matematycznie i wyszukiwanie 

talentów matematycznych, stworzenie możliwości szlachetnej rywalizacji uczniów 

najzdolniejszych, a nauczycielom warunków twórczej pracy z młodzieżą. 

Finał międzypowiatowy przeprowadzany przez Powiatową Komisję Konkursową; 

odbędzie się 28 marca 2018 r. o godz. 10.00 w auli liceum.  
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W naszej szkole do rywalizacji przystąpiło 25 uczniów. Największą ilość punktów 

zdobyli: 

Artur Sikorski z klasy 3 a (PR), 

Łukasz Goliczewski z klasy 1 a (PP), 

Patrycja Lewczuk z klasy 3 a (PP) 

Malwina Marcinkowska z klasy 2 a (PR). 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

V Powiatowy Konkurs Historyczny „Polska 

Jagiellonów do 1572” - etap szkolny 
01.03.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

28 lutego br. w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Górze odbyły się eliminacje 

szkolne V Powiatowego Konkursu Historycznego „Polska Jagiellonów do 1572”. Do 

rywalizacji zgłosiło się ostatecznie 10 uczniów, którzy sprawdzali swoją wiedzę w dwóch 

grupach wiekowych: klasy VII SP i gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne. 

Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu sprawdzającego wiedzę z okresu 

panowania jednej z najpotężniejszych dynastii w naszych dziejach narodowych. Do 

finału powiatowego zakwalifikowali się następujący uczniowie: w grupie gimnazjalnej -

 Marian Morawski, Eliza Czajewska i Hanna Jankowska z kl. II Gimnazjum 

Dwujęzycznego, a w grupie ponadpodstawowej – Malwina Marcinkowska kl. II LO, 

Klaudia Gurgurewicz kl. IIIa LO i Aleksandra Żmiejewska kl. II LO. Opiekunami finalistów 

są pan Tomasz Woźniczka i pan Mirosław Wesołowski, nauczyciele historii i wos w ZSO 

Góra. 

 

Tenisiści stołowi w akcji 
01.03.2018 

TW 

 

22 lutego w Polkowicach odbył się finał strefy legnickiej w tenisie stołowym chłopców w 

ramach dolnośląskiej „Licealiady”. W rozgrywkach wystąpił zespół z Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze w składzie: Adrian Rybicki, Kamil Pokrywa i Jakub 

Cieślak. Turniej miał bardzo wysoki poziom, ponieważ wystąpiło w nim wiele 

renomowanych ekip. Ostatecznie zawodnicy górowskiego liceum zajęli wysoką 7 lokatę. 

Opiekunem drużyny był pan Wojciech Janicki, nauczyciel wychowania fizycznego w 

ZSO w Górze. 
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Z wizytą w PUPie 
22.02.2018 

Alina Borzym 

 

Już niedługo jeden z najważniejszych egzaminów w życiu – matura. Jaka będzie moja 

droga edukacyjna i zawodowa? To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Dlatego z 

chęcią przyjęliśmy zaproszenie na warsztaty organizowane prze Powiatowy Urząd 

Pracy w Górze. 

Maturzyści z klasy IIIa z wychowawczynią Panią Małgorzatą Kauch i klasa IIIb z 

wychowawcą Panem Mirosławem Wesołowskim uczestniczyli w zajęciach 

przygotowujących młodzież do wejścia na rynek pracy. Doradczynie zawodowe Pani 

Elżbieta Nuckowska i Pani Justyna Michalec zapoznały młodzież z barometrem 

zawodów – prognozą zapotrzebowania na pracowników w powiecie górowskim w 2018 

roku. Uczennice i uczniowie zostali zapoznani z prawami i obowiązkami osoby 

bezrobotnej oraz z profilowaniem pomocy dla osób poszukujących pracy. Pracownice 

PUPu zachęciły słuchaczki i słuchaczy do wspólnego planowania indywidualnego 

pomysłu na drogę do znalezienia zatrudnienia. IPD to indywidualny plan działania 

będący podróżą w przyszłość zawodową. Młodzi ludzie mogą korzystać z usług rynku 

pracy i wspólnie z urzędem uzyskać wsparcie na drodze do znalezienia zatrudnienia, 

brać udział w indywidualnym i grupowym poradnictwie zawodowym oraz szkoleniach w 

celu uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Na pomoc mogą liczyć również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 

Słuchaczki i słuchacze zostali również zachęceni do skorzystania z Zielonej Linii – 

źródła informacji o rynku pracy i inicjatywach urzędów pracy. 

 

Językowy projekt artystyczny 
21.02.2018 

Alicja Sajdak 

 

W lutym br. dobiegł końca jeden z projektów edukacyjnych skierowanych do klasy 

drugiej Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze. W tym roku gimnazjaliści zaangażowali się 

m.in. w „Językowy projekt artystyczny” integrujący języki angielski, rosyjski i niemiecki. 

Głównym celem projektu było wyszukanie ciekawostek związanych z krajami 

anglojęzycznymi, Niemcami oraz Rosją, utworzenie prezentacji multimedialnej w obcym 

języku i przedstawienie przygotowanego materiału przed większą publicznością. 

Ponadto, chętni uczniowie mieli za zadanie zaprezentować język obcy w formie recytacji 

czy utworu muzycznego. 

Pięknie przygotowane prezentacje obejrzeli - dyrektor ZSO w Górze pani Magdalena 

Mielczarek, wychowawczyni klasy drugiej gimnazjum pani Dorota Giezek, nauczycielka 

języka angielskiego pani Edyta Bretsznajder oraz uczniowie klas gimnazjalnych oraz 

część uczniów klas licealnych. Zebrana publiczność mogła również wysłuchać 
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różnorodnych obcojęzycznych utworów muzycznych oraz recytacji w wykonaniu 

gimnazjalistów. Wśród nich zabrzmiały m.in. „Somewhere over the rainbow”, „What a 

wonderful word”, „Lieblingsmensch”. czy też „Eta piesnja prastaja”. Cały montaż słowno-

muzyczny poprowadzono w językach obcych, a zaangażowani w prezentację 

drugoklasiści spotkali się z ogromnym uznaniem publiczności. 

Projekt przygotowały – Alicja Sajdak, nauczycielka języka angielskiego, Katarzyna 

Wróbel, nauczycielka języka rosyjskiego oraz Izabela Kucharska, nauczycielka języka 

niemieckiego. 

 

Patriotyzm/Przygoda/Pasja czyli jak zostać 

terytorialsem 
21.02.2018 

Alina Borzym 

 

Już po raz drugi w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbyło się spotkanie z 

przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie majorem Panem 

Jarosławem Żeglarskim oraz specjalistą ds. wydziału rekrutacji Panem Mirosławem 

Czerniawskim na zaproszenie Dyrektora Szkoły Pani Magdaleny Mielczarek. 

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas maturalnych, klasy pierwsze oraz klasa druga 

gimnazjum dwujęzycznego wraz z nauczycielami.  

Młodzież została zapoznana z rodzajami ochotniczych form służby wojskowej: służbą 

przygotowawczą, narodowymi siłami rezerwowymi, służbą zawodową, służbą w obronie 

terytorialnej i służbą kandydacką. Uczniowie dowiedzieli się co jest warunkiem przyjęcia 

do służby wojskowej, jakie ona daje uprawnienia i jakie jest uposażenie oraz jaki 

charakter ma postępowanie rekrutacyjne. Przedstawiciele Wojskowej Komendy 

Uzupełnień zachęcali do podjęcia nauki w szkolnictwie wojskowym, przedstawiając 

uprawnienia i uposażenie kandydata. Zapoznali z zasadami rekrutacji do Szkół 

Oficerskich, Podoficerskich, Wojskowych Studiów Medycznych, Akademii Marynarki 

Wojennej. Wśród uczniów były osoby zainteresowane zostaniem wizytówką armii 

poprzez okazywanie szacunku dla historii i tradycji, służbie wartościom i narodowi, 

będące wyróżnieniem i prestiżem. Chapeau bas dla honoru, wytrwałości i siły charakteru 

przyszłym żołnierzom. 

Zaprojektuj swoją przyszłość. 

 

Czytamy nowości biblioteczne 
21.02.2018 

Beata Działo 
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19 lutego 2018 r. w czytelni biblioteki szkolnej odbyło się kolejne już podsumowanie 

projektu czytelniczego tym razem przeprowadzonego wśród młodzieży 2 klasy 

gimnazjum w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Projekt polegał na 

wybraniu książki z bogatej oferty nowości czytelniczych, napisanie jej recenzji, a 

następnie zaprezentowanie dzieła w formie krótkiej wypowiedzi ustnej. 

 Celem tego przedsięwzięcia było przede wszystkim zainteresowanie młodzieży 

nowościami czytelniczymi ale również zapoznanie z zasadami analizy i oceny dzieła 

literackiego.  Dodatkowym celem projektu było też doskonalenie wypowiedzi, każdy z 

uczestników musiał w sposób zwięzły i krótki zaprezentować książkę ustnie i zachęcić 

do jej przeczytania. Projekt przygotowały i zrealizowały Panie Dorota Jochaniak - 

Dolatowska i Beata Działo. 

 

Warsztaty w ramach projektu „KINEMA” 
19.02.2018 

Izabela Kucharska 

 

W Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w legnickim Zamku 

Piastowskim spotkali się 19.02.2018r. uczestnicy międzynarodowego projektu filmowo - 

językowego "KINEMA". Tym razem w warsztatach uczestniczyli nauczyciele wraz z 

uczniami. 

Po październikowym spotkaniu nauczycieli w Brunszwiku (Niemcy), uczniowie pracowali 

nad zadaniami filmowymi. Polscy uczniowie nakręcili, pod opieką swoich nauczycieli, 

krótkometrażowe filmy na wybrane przez nich tematy. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących reprezentowali - Kinga Dębowicz, Oliwia Biernacka, 

Eliza Twardowska, uczennice Gimnazjum Dwujęzycznego oraz Dawid Szmanda, Jakub 

Cieślak i Szymon Żurawski, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego. Uczniów w ich 

działaniach wspierają nauczycielki - od strony merytorycznej i filmowej Pani Ewelina 

Waląg, oraz od strony językowej Pani Izabela Kucharska. 

Na spotkanie przybył Pan Johans Willits pomysłodawca oraz organizator projektu oraz 

specjalista w dziedzinie filmu – scenarzysta, Pan Christoph Honegger. Głównym celem 

warsztatów były prezentacja i analiza nakręconych przez uczniów filmów. Pan Christoph 

udzielił uczniom wielu cennych wskazówek, dotyczących kręcenia filmów, tworzenia 

scenariusza a także wskazywał mocne strony przedstawionych filmów. Wszystkie te 

cenne wskazówki zostaną zastosowane przez naszych uczniów w trakcie wspólnej 

pracy z kolegami z Niemiec oraz Francji w trakcie spotkania we Francji, które odbędzie 

się w dniach 09.04. - 13.04.2018r. 

 

Sukcesy matematycznych talentów 
19.02.2018 

Natalia Kida 
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Dnia 10 lutego bieżącego roku odbyło się kolokwium sprawdzające wiedzę i 

umiejętności matematyczne zdobyte podczas wykładów na Politechnice Wrocławskiej w 

ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Studium Talent”. 

Od listopada ubr. trójka uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 

w Górze - Artur Sikorski, Kamil Pokrywa i Natalia Kida, uczestniczyli w cotygodniowych, 

sobotnich wykładach organizowanych przez Politechnikę Wrocławską. Zajęcia z 

młodzieżą prowadził w całym cyklu nauczania ( 30 godz.) pracownik naukowy PWr dr 

Jerzy Ryczaj. Podczas weekendowych spotkań omawiana była tematyka z zakresu 

matematyki taka jak- liczby zespolone, funkcje cyklometryczne, przestrzenie wektorowe, 

moc zbioru czy dowodzenie przeliczalności i nieprzeliczalności zbioru. 

Egzamin końcowy zdali Artur Sikorski i Natalia Kida, uzyskując tym samym dodatkowe 

punkty, które pomogą im podczas rekrutacji na wybrane kierunki politechniki. Artur, za 

zdobycie wysokiego wyniku i uzyskanie oceny bardzo dobrej, dodatkowo ma już 

zagwarantowany wolny wstęp, bez egzaminów, na Wydział Matematyki i Wydział 

Podstawowych Problemów Techniki. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a przede wszystkim zdania matury z jak 

najlepszymi wynikami. 

Z wielką dumą możemy powiedzieć, że po raz kolejny matematycy z LO w Górze z 

sukcesami reprezentują szkołę na tego typu prestiżowych konkursach. 

 

Blisko finału 
19.02.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 we Wrocławiu była areną zmagań XVIII Konkursu 

Historycznego „Od Solidarności do Trzeciej Rzeczpospolitej”. Dnia 17 lutego 

rywalizowali ze sobą  uczniowie dolnośląskich szkół w etapie powiatowym 

(międzyszkolnym). Konkurs odbywał się w 3 kategoriach wiekowych: szkoły 

podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Liceum Ogólnokształcące w Górze 

reprezentowały następujące uczennice – Wiktoria Chojnacka, Anna Łukaniuk i 

Magdalena Nowakowska. Górowskie licealistki zostały wyłonione na podstawie 

wcześniej przeprowadzonych eliminacji szkolnych. 

Na tym etapie zadaniem uczniów było rozwiązanie testu, a do finału mogły awansować 

tylko te drużyny, które uzyskały wymagany przez organizatorów limit punktów. 

Oficjalne wyniki zostały przesłane do szkół 19 lutego. Uczennicom z LO w Górze nie 

udało się awansować do ścisłego grona finalistów, mimo że do awansu zabrakło im 

niewiele punktów. Cóż, jak to bywa awans był na wyciągnięcie ręki, zabrakło trochę 

szczęscia, tym bardziej, że uczennice spisały się znakomicie, biorąc pod uwagę 

niezwykle wysoki poziom pytań, jaki przygotowali organizatorzy. 

Do konkursu licealistki zachęcił i przygotował Pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel 

historii i wos. 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
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Love & Liebe - sukces naszych uczennic 
16.02.2018 

 

15 lutego w Domu Kultury w Górze odbył się finał Powiatowego Konkursu 

Recytatorskiego „Love & Liebe”. 

Zadaniem uczestników była zaprezentowanie wiersza o tematyce miłosnej w języku 

angielskim lub niemieckim. Gimnazjum Dwujęzyczne reprezentowały 3 uczennice: Kinga 

Dębowicz z klasy II oraz Maja Oporowicz i Weronika Jończak z klasy III. Ogółem w 

szranki rywalizacji stanęło 16 uczestników, a do ścisłego finału zakwalifikowano 

zaledwie 6 uczniów, a wśród nich były Kinga i Weronika. Uczennice miały okazję 

zaprezentować swoje utwory na scenie Domu Kultury podczas koncertu finałowego. 

Występ obu finalistek został wysoko oceniony przez jury: II miejsce zajęła Weronika 

Jończak a III Kinga Dębowicz. Do konkursu dziewczyny zostały przygotowane przez 

Panią Edytę Bretsznajder, nauczycielkę języka angielskiego w ZSO w Górze i Pana 

Macieja Kostyka nauczyciela języka polskiego. Jesteśmy niezmiernie dumni z naszych 

uzdolnionych recytatorek. 

 

Alex finalistą zDolnego Ślązaka z geografii 
16.02.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

3 lutego w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbył się 

finał XVI Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego rozgrywanego w ramach konkursów 

„zDolny Ślązak Gimnazjalista”. 

W gronie 45 najlepszych z Dolnego Ślaska uczestników wyłonionych na podstawie 

wcześniejszych eliminacji wystąpił uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze Alex 

Kalinowski. W finale uczniowie mieli do rozwiązania 5 zadań o bardzo wysokim 

poziomie trudności. Aby uzyskać tytuł laureata należało uzyskać co najmniej 78 

punktów. 

Ostatecznie Alex, któremu zabrakło niewiele punktów do wymaganego minimum, 

uzyskał tytuł finalisty konkursu. Jego występ i tak należy uznać za udany, sam udział w 

gronie najlepszych uczniów dolnośląskich szkół był już sporym wyróżnieniem. 

Do konkursu gimnazjalistę przygotował Pan Bogusław Sitnik, nauczyciel geografii w 

ZSO w Górze. 

 

Anna i Aleksandra w finale wojewódzkim 
16.02.2018 

Tomasz Woźniczka 
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Anna Łukaniuk i Aleksandra Żmiejewska , uczennice kl. II a Liceum Ogólnokształcącego 

w Górze, uczestniczyły w etapie wojewódzkim II edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy o Prawie Wyborczym. Na Dolnym Śląsku został on przeprowadzony przez 

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego 

we Wrocławiu. 

W całym kraju do pierwszego etapu II edycji Konkursu przystąpiło prawie 8 tysięcy 

uczniów z niemal 900 szkół, a do drugiego awansowało zaledwie 434 uczniów. 

Anna i Aleksandra pomyślnie przeszły przez pierwszy etap konkursu i znalazły się w 

gronie 29 najlepszych uczniów z województwa dolnośląskiego rywalizujących o dwa 

premiowane miejsca do udziału w finale ogólnopolskim. 

W etapie wojewódzkim zadaniem uczniów było napisanie eseju na jeden z trzech 

zaproponowanych przez organizatorów tematów dotyczących systemów wyborczych do 

samorządów w Polsce. Prace należało złożyć w Delegaturze Krajowego Biura 

Wyborczego we Wrocławiu do 31 stycznia. 

Górowskie licealistki wybrały temat pierwszy, który brzmiał: „Istota i funkcje samorządu 

terytorialnego, a system wyborczy (większościowy, czy proporcjonalny)”. 

14 lutego ogłoszone zostały oficjalne wyniki. Ania i Ola zostały sklasyfikowane w 

połowie stawki uczniów uczestniczących w etapie wojewódzkim. Jest to spore 

osiągnięcie, tym bardziej, że dla obydwu uczennic był to debiut w tak elitarnym gronie. 

Opiekunem górowskich licealistek był Pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wos 

w ZSO w Górze. 

 

Koncert Walentynkowy 
16.02.2018 

Mrozowska&Bortnowska 

 

„Trust I seek and I find in you,                        //„Szukam zaufania i odnajduję je w Tobie, 

every day for us something new.                           każdy dzień to dla nas coś nowego. 

Open mind for a different view                             Otwieram umysł na nowe perspektywy 

and nothing else matters”.                                            i nic innego się nie liczy.”// 

James Hetfield 

Dnia 14 lutego 2018 roku, w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się 

tradycyjny „Koncert Walentynkowy”. W rolę prowadzących wcieliła się dwójka uczniów 

klasy III a, Magdalena Urbańska oraz Maciej Kulig. Zasadnicza część koncertu polegała 

na odczytywaniu treści kartek walentynkowych, które kilka dni wcześniej umieszczane 

były przez uczniów szkoły do specjalnie stworzonej na tę okazję poczty walentynkowej. 

Prezentacja anonimowych wyznań miłosnych było przeplatane występami uzdolnionej 

artystycznie młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Dwujęzycznego. 

Piosenki o tematyce miłosnej wykonali- Róża Mazurczak, Weronika Szymańska oraz 

Aleksandra Wójcik przy akompaniamencie Stanisława Mielczarka. Wirtuozerią gry na 

fortepianie popisały się niezwykle utalentowane muzycznie uczennice Patrycja Lewczuk 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Mrozowska%26amp%3BBortnowska
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i Eliza Twardowska. Natomiast Mateusz Tomczyk wraz z Michałem Tańskim wykonali 

znany przebój zespołu Metallica „Nothing else matters”. Miłosne liryki w języku 

angielskim recytowała Kinga Dębowicz, a w języku francuskim Anita Kowalczyk. 

Atmosfera panująca w auli była niezwykle radosna i żartobliwa. Niektóre liryki 

wywoływały ogólną wesołość, często było słychać śmiechy widowni. 

Z okazji święta zakochanych aula jak i cała szkoła zostały udekorowane sercami 

wykonanymi przez uczniów z czerwonego papieru, a wielu uczniów miało na sobie 

elementy ubioru w kolorze czerwonym. W holu szkoły ustawiona została „Walentynkowa 

ścianka” przed którą uczniowie mogli pozować do zdjęć. Część z nich została 

zaprezentowana w trakcie koncertu na specjalnym ekranie. Dzięki „Walentynkowym” 

dekoracjom i występom można było poczuć niecodzienną atmosferę panującą w tym 

dniu, a uczniowie mogli na krótką chwilę oderwać się od szkolnych ławek 

Część artystyczna została przygotowana przez nauczycielkę języka angielskiego Panią 

Alicję Sajdak przy współudziale Pani Małgorzaty Kauch i uczniów liceum. 

 

XVII Powiatowy Konkurs Przyrodniczy 
14.02.2018 

 

W dniu 13 lutego 2018 roku odbył się etap szkolny XVII Powiatowego Konkursu 

Przyrodniczego pod hasłem "Drzewa i krzewy polskich lasów". 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII, klas gimnazjalnych i szkół 

ponadpodstawowych, a głównym jego celem jest rozbudzanie i rozwijanie 

zainteresowań przyrodniczych wśród uczniów. . 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących do etapu szkolnego przystąpiła duża grupa 

uczniów zarówno z Liceum Ogólnokształcącego, jak i z Gimnazjum Dwujęzycznego, 

rywalizacja była więc naprawdę interesująca. 

A oto wyniki konkursu z etapu szkolnego: 

- Gimnazjum Dwujęzyczne 

I miejsce Kalinowski Alex kl. III 

II miejsce Jończak Weronika kl. III 

III miejsce Giezek Aleksandra kl. III 

- Liceum Ogólnokształcące: 

I miejsce Maniara Laura kl. Ib 

II miejsce Szuper Daria kl. IIIa 

III miejsce  Olszewska Wiktoria kl. II 

Wszyscy wymienieni uczniowie awansowali do etapu powiatowego, który odbędzie się 

20 marca w Sali Edukacyjnej Nadleśnictwa Góra Śląska. 

 

Siatkarskie zmagania gimnazjalistów 
14.02.2018 
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W poniedziałek 12 lutego br. w hali „Olimpia” w Górze odbył się Finał Powiatowy Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w siatkówce chłopców. 

W rozgrywkach na poziomie gimnazjalnym uczestniczyło 5 drużyn: SP 1 Góra, SP 3 

Góra, SP Wąsosz, SP Irządze i Gimnazjum Dwujęzyczne Góra. 

Drużyna gimnazjalistów wystąpiła w składzie: Wiktor Iwasików, Hubert Krzywiec, Mikołaj 

Lorek, Bartosz Zielony, Jakub Hryń, Mikołaj Kruszka, Maciej Osmolski, Kamil Szelążek i 

Bartosz Zieliński.Trenerem zespołu był Pan Mariusz Dziewic, nauczyciel wychowania 

fizycznego. 

Drużyna walczyła bardzo dzielnie ze swoimi rówieśnikami, każdy pojedynek dostarczył 

sporej dawki emocji. Mimo, ze nie chłopcy nie zdobyli czołowych miejsc, to jak podkreślił 

ich trener - „poszli po to by zdobywać doświadczenie”. 

 

Młodzież zapobiega pożarom – eliminacje 

gminne 
10.02.2018 

Mariusz Dziewic 

 

9 lutego w Filii Biblioteki Miejskiej w Czerninie odbyły się gminne eliminacje do 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy "Młodzież zapobiega pożarom". 

Podobnie jak w ubiegłych latach przeprowadzone zostały w trzech grupach wiekowych: 

I - szkoła podstawowa, II – klasy gimnazjalne, III - szkoły ponadgimnazjalne. Ogólnie 

udział wzięło 15 uczestników reprezentujących szkoły znajdujące się na terenie gminy. 

Zadaniem uczestników w pierwszej części eliminacji było rozwiązanie testu, 

zawierającego zagadnienia z wiedzy z zakresu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 

Natomiast w części ustnej uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania obejmujące 

zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu pożarnictwa. 

Nad przebiegiem turnieju czuwała komisja konkursowa w składzie: mł. bryg. Marcin 

Klefas – przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze, 

mgr inż. Andrzej Rękosiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Górze i Katarzyna Sadowska – Kierownik Biura 

Zarządzania Kryzysowego. 

Znakomicie zaprezentowali się uczestniczące w turnieju uczennice Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Górze. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 1 miejsce zajęła 

Anna Łukaniuk, a 4 miejsce Aleksandra Żmiejewska Udział wzięła też Oliwia Biernacka 

w drugiej kategorii wiekowej czyli uczniów klas gimnazjalnych i 7 szkół podstawowych. 

Dzięki odniesionemu zwycięstwu, Anna Łukaniuk będzie reprezentować szkołę w 

drugim etapie tj. eliminacjach powiatowych. 

 

Otwarcie pracowni komputerowej 
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10.02.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

Dnia 8 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyło się uroczyste 

otwarcie nowej pracowni komputerowej w ramach pilotażowego programu 

„Informatyczne Zielone Garnizony”. Jest on realizowany przez szkołę od początku 

bieżącego roku szkolnego przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. 

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze jest jedną z dwunastu szkół 

w Polsce zaproszoną do realizacji tego wspólnego projektu Ministerstwa Obrony 

Narodowej i Edukacji Narodowej. Zakłada on utworzenie w liceach specjalnych, 

kierunkowych „Klas Mistrzostwa Informatycznego”, w których uczniowie nauczą się 

tajników obrony sieci komputerowych przed zagrożeniami i będą mogli ze swojego 

miejsca zamieszkania pracować zdalnie, przez internet, jako wysokiej klasy specjaliści 

od cybeprzestrzeni. Docelowo uczniowie objęci wspólnym projektem MON i MEN mają 

stawać się w przyszłości pracownikami wojska.  

Na tą szczególną uroczystość przybyło wielu znakomitych gości: Wizytator Wydziału 

Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

Pan Jan Głowa, Starosta Górowski Pan Piotr Wołowicz, Wicestarosta Powiatu 

Górowskiego Pan Paweł Niedźwiedź, Skarbnik Powiatu Górowskiego Pan Wiesław 

Pospiech, Komendant Wojskowej Komisji Uzupełnień w Głogowie Pan pułkownik Piotr 

Mielniczuk, Radni Powiatu Górowskiego - Pani Teresa Frączkiewicz, Pan Grzegorz 

Aleksander Trojanek, Pan Kazimierz Bogucki, Pan Mirosław Żłobiński i Pan Ryszard 

Wawer, Naczelnik Wydziału Oświaty , Kultury, Sportu i Promocji Starostwa 

Powiatowego Pan Sławomir Bączewski, Dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego Pan Bernard Bazylewicz, 

Dziekan Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze ksiądz Henryk Wachowiak, 

przyjaciel szkoły Pan Zbigniew Witko oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 

górowskiego, dyrektorzy szkół, placówek kulturalno-oświatowych, zakładów pracy oraz 

nauczyciele i pracownicy oświaty. W uroczystości uczestniczyła młodzież liceum, a w 

szczególności uczniowie klasy Ia którzy realizują dodatkową specjalizację pod nazwą 

„Robotyka z automatyką”. 

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Górze Pani Magdalena Mielczarek. W swoim wystąpieniu zaprezentowała genezę oraz 

główne założenia projektu „Informatyczne Zielone Garnizony”, zwróciła szczególną 

uwagę na wielość różnorodnych zadań i liczne działania, jakie należało wykonać aby 

projekt mógł być w szkole realizowany. - „Dzięki różnorodnym formom spotkań w 

kuratorium oświaty oraz departamencie edukacji w Warszawie, szkoła po złożeniu 

odpowiedniego wniosku i pełnej dokumentacji została zakwalifikowana do projektu” - 

podkreśliła z dumą dyrektor ZSO w Górze. 

Szkoła realizując specjalizację „Robotyka z automatyką” uzyskała z Ministerstwa Obrony 

Narodowej 100.000 zł na sprzęt informatyczny wysokiej klasy , a w szczególności 

zakupiono do  realizacji programu: zestawy komputerowe mobilne i stacjonarne, 

drukarkę laserową i drukarkę 3D, urządzenie wielofunkcyjne, tablicę interaktywną, ekran 
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do projektora, projektor multimedialny, materiały do druku 3D, zestawy edukacyjne: Be 

Creo, El-Go Edu1 i Edu2, mBot wraz z czujnikami i Arduino . 

Posiadanie tej klasy sprzętu pozwoliło szkole wprowadzić nowatorskie rozwiązania w 

zakresie nauczania informatyki z zastosowaniem cybernetyki oraz przygotowania 

młodych specjalistów do podejmowania studiów wyższych w zakresie informatyki oraz 

wykształcenie wykwalifikowanej kadry informatyków na potrzeby wojska. Istotny jest 

fakt, że te nowatorskie działania i zadania dydaktyczne wdrażane w Liceum 

Ogólnokształcącym w Górze wspiera Powiat Górowski, który finansuje dodatkowe 

godziny zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela w ramach innowacji 

pedagogicznych oraz wszelkie wyjazdy na szkolenia i konferencje. Dzięki temu szkoła 

mogła rozpocząć nauczanie w specjalności, która dotychczas nie była ze względów 

finansowych osiągalna. Realizacji zadania podjął się nauczyciel z dużym stażem 

pedagogicznym w zakresie nauczania informatyki i matematyki Pan Grzegorz 

Goździewicz. Aby wdrożyć program w życie Pan Grzegorz uczestniczył w cyklu szkoleń 

przeprowadzonych przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. 

Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Dyrektor z głębi serca podziękowała za 

życzliwość, bezinteresowną pomoc oraz współpracę w tworzeniu pracowni 

informatycznej w ramach programu „Informatyczne Zielone Garnizony” oraz za otwarte 

serce w realizacji licznych przedsięwzięć dydaktycznych, opiekuńczych, 

wychowawczych, a także troskę o dobro uczniów i bezinteresowne poświęcenie na 

wielu płaszczyznach edukacyjnych, Panu Wizytatorowi Janowi Głowie, Staroście 

Górowskiemu Piotrowi Wołowiczowi i Wicestaroście Powiatu Górowskiego Pawłowi 

Niedźwiedziowi, Skarbnikowi Powiatu Górowskiego Wiesławowi Pospiechowi, 

Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Głogowie pułkownikowi Piotrowi 

Mielniczukowi, Naczelnikowi Wydziału Oświaty Sławomirowi Bączewskiemu, 

Dziekanowi Parafii św Katarzyny Aleksandryjskiej księdzu Henrykowi Wachowiakowi 

oraz Zbigniewowi Witko za pomoc w remoncie sali komputerowej. 

Wyrazy głębokiego uznania złożyła na ręce koordynatora projektu 

Grzegorza Goździewicza oraz nauczycieli zaangażowanych w otwarcie pracowni. 

W drugiej części oficjalnego spotkania w auli szkoły Pan Grzegorz Goździewicz 

przedstawił realizację projektu w klasie informatycznej, zwracając głównie uwagę na 

fakt, jak ważnym elementem w edukacji jest obecnie wdrażanie młodzieży do nauki 

programowania i radzenia sobie z obecnymi wyzwaniami nauki. Zaprezentował 

szczegółowe założenia programu zwracająć szczególną uwagę na zakupione do celów 

dydaktycznych zestawy Arduino, roboty i ich oprogramowanie, a także zastosowanie 

drukarki 3D służącej do wytwarzania części robotów. Przygotowany plan nauczania na 

trzy lata obejmuje nauczanie w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów: 

informatyki, matematyki, fizyki oraz innowację pedagogiczną „Informatyczne Zielone 

Garnizony ze specjalnością „Robotyka z automatyką” w wymiarze po 3 godz. 

tygodniowo w całym cyklu nauczania. Realizacja tej specjalności odbywa się w nowej 

pracowni informatycznej, która jak podkreślił Pan Grzegorz spełnia najwyższe standardy 

do zajęć w zakresie robotyki. 
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Następnie młodzież z kl. Ia Liceum Ogólnokształcącego realizująca innowację 

pedagogiczną przedstawiła swoje projekty. Alicja Ciszewska i Anita Słowińska omówiły 

ogólne informacje dotyczące zastosowania robotów użytkowych w praktyce, Jakub 

Cieślak zaprezentował zestaw Ultimate Robotkit 2.0 używany do składania robotów, zaś 

Łukasz Goliczewski przedstawił zasady funkcjonowania robotów modułowych – 

latających (drony) i pływających typu Airblock. 

W drugiej części nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni, symbolicznego przecięcia 

szarfy dokonali: Wizytator Jan Głowa, Starosta Górowski Piotr Wołowicz, dyrektor ZSO 

Magdalena Mielczarek  i uczennice klasy Ia Alicja Ciszewska i Anita Słowińska., zaś 

uroczystego poświęcenia pracowni dokonał dziekan ks Henryk Wachowiak. 

Następnie w pracowni odbyła się lekcja otwarta przeprowadzona przez Pana Grzegorza 

Goździewicza, w trakcie której młodzież z kl. Ia zaprezentowała umiejętności, jakie 

zdobyła w trakcie dotychczasowej nauki. Zaproszeni na uroczystość goście podziwiali 

zdolności uczniów z zakresu tworzenia i sterowania robotów oraz programowania 

wykonywanych przez nie czynności. Zajęcia dały wszystkim pogląd, jakie ogromne 

zastosowanie mają roboty użytkowe w naszym codziennym życiu i jak warto umieć się 

nimi posługiwać. 

 

W szranki z „Pegazikiem” 
08.02.2018 

Ewelina Waląg 

 

Po raz kolejny w Domu Kultury w Górze odbyły się eliminacje gminne XXIII 

Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. Gimnazjum Dwujęzyczne 

reprezentowały uczennice klasy drugiej - Kinga Dębowicz i Eliza Czajewska. Maja 

Oporowicz ze względu na złe samopoczucie nie wzięła udziału w konkursie. Uczennice 

przedstawiły swoje autorskie interpretacje tekstów, odpowiednio – utworu Edwarda 

Stachury „Życie to nie teatr” oraz Tadeusza Różewicza „Głosy niepotrzebnych ludzi”. 

Obie z dziewcząt wykazały się wysokim przygotowaniem, otwartością na liryczność oraz 

odpowiednią kulturą słowa. Zgodnie z werdyktem jury, obejmującym zarówno powołaną 

komisję, jak i wszystkie nauczycielki przygotowujące uczniów, uczennice do konkursu, 

do dalszego etapu przeszła Kinga Dębowicz, która tym samym zajęła II miejsce. 

Uczennice do poetyckiego konkursu przygotowała nauczycielka języka polskiego, 

Dorota Jochaniak-Dolatowska. 

Serdecznie gratulujemy! 

 

„Ciemna strona Księżyca” w murach liceum 
07.02.2018 

 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Ewelina-Wal%C4%85g
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Ewelina-Wal%C4%85g
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1 lutego 2018 roku społeczność szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze 

została zapoznana z muzyką legendarnego zespołu Pink Floyd. Uczennica Gimnazjum 

Dwujęzycznego Kinga Dębowicz wykonała okolicznościowy plakat, a uczeń kl. I a 

Liceum, Miłosz Stojanowski zaprezentował wybrane utwory muzyczne z albumu „The 

Dark Side of the Moon”. Okazją do w/w prezentacji była 45. rocznica zakończenia 

nagrywania jednej z najciekawszych płyt w dyskografii Pink Floyd. 

Pomysłodawcą tego ciekawego akcentu muzyczno-plastycznego był Bogusław Sitnik, 

nauczyciel geografii, jeden z wielu fanów tego zespołu. W latach 70-tych XX wieku w 

budynku Liceum Ogólnokształcącego odbywały się lekcje muzyki, a prezentacją 

ciekawych utworów muzycznych zajmowała się wówczas Pani Anna Sobolak-

Pielichowska. Obecna sala nr 109 (komputerowa), była wówczas gabinetem do zajęć 

muzycznych. 

 

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą” 
07.02.2018 

Alina Borzym 

 

Jak ważny dla Ciebie jest Twój wizerunek? Czy masz świadomość tego, jak wielki ma 

wpływ na odbiór Twojej osoby? Jak bardzo Twoją uwagę przykuwa wygląd innych? 

O sztuce prezentacji dowiedzieli się uczniowie klasy III a i III b podczas warsztatów 

przeprowadzonych 5 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze przez 

studentkę i studenta z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Panią Kamilę Kucharyk i 

Pana Konrada Kafara. 

Zwrócili oni uwagę na fakt, że świadoma, odpowiednia i przemyślana autoprezentacja 

pozwala łatwiej realizować zamierzone cele i osiągnąć życiowy sukces. Ale jak to 

zrobić? Uczniowie uświadomili sobie, że osobie pragnącej odpowiednio wykreować 

własny wizerunek powinno zależeć nie tylko na tym, by był on atrakcyjny, ale także i 

wiarygodny. Jak to osiągnąć? Należy mieć świadomość, że komunikacja międzyludzka 

opiera się nie tylko na treściach wypowiadanych, ale także, a może przede wszystkim 

na tych przekazywanych za pomocą środków niewerbalnych.By autoprezentacja 

odniosła zamierzony efekt, słowa i gesty muszą być spójne. Dysonans między treścią 

wypowiedzianą a komunikatem niewerbalnym sprawia, że człowiek jest postrzegany 

jako osoba mało wiarygodna. 

Uczniowie mieli okazję doświadczyć podczas ćwiczeń jak eksponować mocne strony 

swojej osobowości bez obnażania słabości, jak operować głosem i utrzymywać kontakt 

wzrokowy, jak ujawniać pozytywne emocje i dbać o uśmiech, jak gesty i postawa ciała 

mówią o tym jakimi osobami jesteśmy. Również ubranie to wizytówka człowieka i 

powinno być skorelowane z sytuacją. Warsztaty zostały wzbogacone również o metody 

związane 

z ograniczeniem stresu podczas wystąpień publicznych zarówno w rozmowach w małym 

gronie odbiorców, jak i przed dużym audytorium. 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Alina-Borzym
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Alina-Borzym
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Sztuka tworzenia odpowiedniego wizerunku własnej osoby pozwala realizować plany 

dotyczące praktycznie każdej dziedziny naszego życia. Dlaczego? Ponieważ pozwala 

kontrolować sposób w jaki jesteśmy odbierani przez ludzi, a to od nich niejednokrotnie 

zależy nasz życiowy sukces. 

 

Organizacja obchodów 100-lecia odzyskania 

niepodległości 
07.02.2018 

Tomasz Woźniczka  

 

5 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Górze odbyło się 

pierwsze posiedzenie Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkaniu przewodniczył Starosta Górowski 

Piotr Wołowicz oraz Wicestarosta Paweł Niedźwiedź. 

Na zaproszenie Starosty Górowskiego Piotra Wołowicza przybyli radni Rady Powiatu 

Górowskiego, przedstawiciele samorządów gminnych oraz dyrektorzy jednostek 

oświatowych i nauczycieli historii. 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze reprezentowali: dyrektor szkoły Pani 

Magdalena Mielczarek,  nauczyciele historii, Pan Tomasz Woźniczka i Mirosław 

Wesołowski. 

W pierwszej części spotkania komitetu Starosta Górowski przedstawił ogólny plan 

przedsięwzięć związanych z obchodami jednej z najważniejszych wydarzeń w historii 

naszego kraju. Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w powiecie 

górowskim ma zainaugurować uroczysta akademia z występami artystycznymi 

przygotowanymi przez młodzież ZSO oraz ZS w Górze, w trakcie których, prezentowane 

będą historyczne referaty. 

W późniejszym okresie planowanych jest szereg imprez o charakterze sportowo-

rekreacyjnym, a zwieńczeniem wszystkich imprez będzie uroczystość w listopadzie 

2018 r. połączona z sesją Rady Powiatu Górowskiego, podczas której zostanie 

wygłoszony okolicznościowy referat o 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę, 

podsumowana zostanie obecna kadencja samorządu, uczczona zostanie również 20. 

rocznica utworzenia powiatów w Polsce a co za tym idzie 20-lecie istnienia Powiatu 

Górowskiego. Z tej okazji będą przygotowane i wydane okolicznościowe medale, 

wydawnictwo i inne materiały promocyjne. 

Po wystąpieniu Starosty Górowskiego rozpoczęła się dyskusja w trakcie której padły 

różnego rodzaju propozycje i sugestie dotyczące realizacji obchodów. Jedną z 

dodatkowych imprez zaproponował Pan Tomasz Woźniczka, otóż w listopadzie br. w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze planowane jest przeprowadzenie konkursu 

VII Batalia Historyczna pod hasłem „Droga ku niepodległej”. W jej ramach odbyła by się 

również część artystyczna zawierająca elementy patriotyczne. Dyrektor PCDNiPPP w 

Górze Pan Bernard Bazylewicz poinformował, że przy współpracy z dyrektorem Panią 
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Magdaleną Mielczarek, został by zorganizowany w ZSO finał kolejnej edycji 

Powiatowego Dyktanda „Nie tylko dla orłów” w tym roku zawierający akcenty 

patriotyczne. Następne posiedzenie Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 

100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbędzie się w marcu 2018 r. 

Tomasz Woźniczka na podst. informacji ze strony www.powiatgora.pl Fot. Powiat Góra 

 

Konferencja informatyczna 
06.02.2018 

TW na podst. informacji ze strony www.pcdn.edu.pl 

 

29 stycznia w pracowni informatycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze 

miała miejsce konferencja poświęcona wdrażaniu do procesu dydaktycznego opartych 

na informatyce nowych technologii. 

Konferencję prowadził Pan Jacek Figiel - nauczyciel konsultant przedmiotów 

informatycznych w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 

Psychologiczno–Pedagogicznego w Górze, a gospodarzami spotkania byli: dyrektor 

ZSO Pani Magdalena Mielczarek i nauczyciel informatyki Pan Grzegorz Goździewicz. 

Skierowana ona była do wszystkich nauczycieli informatyki z Górowskiego Zespołu 

Nauczycieli Informatyki oraz nauczycieli biorących udział w rządowym projekcie 

realizowanym w gminie pod nazwą „Aktywna tablica”. Program ma na celu rozwijanie 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2017-2019. 

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetowych i w 20% z wkładu własnego 

organów prowadzących szkołę. W ramach tego projektu szkoły wzbogaciły się w dwa 

monitory interaktywne o przekątnej ekranu 55 lub 65 cali. Dyrektor ZSO Pani Magdalena 

Mielczarek przedstawiła główne założenia projektu pilotażowego programu pod nazwą 

„Informatyczne Zielone Garnizony” realizowanego przez Ministerstwo Obrony 

Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze. Warto w tym 

miejscu wspomnieć, że górowskie LO jest jedną z dwunastu szkół w Polsce zaproszoną 

do realizacji tego projektu. 

Pan Grzegorz Goździewicz przedstawił realizację projektu w klasie informatycznej, 

zwracając głównie uwagę na fakt, jak ważnym elementem w edukacji jest obecnie 

wdrażanie młodzieży do nauki programowania i radzenia sobie z obecnymi wyzwaniami 

nauki. Zaprezentował zakupione do celów dydaktycznych zestawy Arduino, roboty i ich 

oprogramowanie, a także zaprezentował zakupioną drukarkę 3D do wytwarzania części 

robotów. Zebrani nauczyciele mogli osobiście zapoznać się ze sprzętem 

i oprogramowaniem jakie obecnie posiada szkoła. Pozyskanie tego profesjonalnego 

sprzętu było możliwe dzięki pozyskaniu przez szkołę dużego wsparcia finansowego ze 

strony Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Prowadzący spotkanie Pan Jacek Figiel pogratulował szkole udziału w tym projekcie i 

życzył by realizacja tej innowacji w całości się powiodła. A już 8 lutego odbędzie się 

http://www.powiatgora.pl/
https://photos.app.goo.gl/2hPUBvEx1LzLtZfb2
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uroczyste otwarcie pracowni informatycznej na które dyrektor ZSO Pani Magdalena 

Mielczarek serdecznie zaprasza! 

TW na podst. informacji ze strony www.pcdn.edu.pl 

Fot. PCDNiPPP w Górze 

 

Wręczenie nagród 
05.02.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

2 lutego br. odbyło się spotkanie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze 

Pani Magdaleny Mielczarek z 12 osobową grupą uczniów z klasy IIa LO. Odbyło się ono 

z okazji wręczenia nagród za uczestnictwo w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

„Wybieram wybory” organizowanego przez Krajowe Biuro Wyborcze. 

Pierwsza runda konkursu miała miejsce 9 listopada ubiegłego roku, a zadaniem 

uczestników było rozwiązanie testu wyboru, składający się z 25 pytań. Jego zakres 

tematyczny obejmował działy Kodeksu wyborczego, które dotyczą wyborów do rad i 

sejmików, wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Pytania dotyczyły także 

przepisów wstępnych i karnych oraz zapisów o organach wyborczych. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze reprezentowała grupa uczniów z klasy IIa 

LO: Belka Agata, Belka Izabela, Berus Oliwia, Bordulak Weronika, Knuła Ilona, Łukaniuk 

Anna, Marcinkowska Malwina, Nowakowska Magdalena, Świtek Barbara, Tański Michał, 

Willman Janusz i Aleksandra Żmiejewska. Licealiści uzyskali bardzo dobre wyniki, a 2 

uczennice - Aleksandra Żmiejewska i Anna Łukaniuk awansowały do II etapu w gronie 

zaledwie 6 uczniów z okręgu legnickiego. 

Aktualnie obydwie uczennice przedstawiły Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego 

we Wrocławiu swoje prace konkursowe i oczekują na ich ocenę przez komisję 

konkursową pod przewodnictwem Komisarza Wyborczego Pana Marcina Sosińskiego. 

Ostateczne wyniki tej rundy poznamy dopiero 15 lutego. 

Dyrektor ZSO Pani Magdalena Mielczarek podziękowała wszystkim uczestnikom za 

zaangażowanie i udział w konkursie i wyraziła życzenie, że będą dalszym ciągu 

reprezentować szkołę w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i realizować 

różnorodne projekty. 

Oprócz nagród, za przygotowanie i udział w konkursie górowskich uczniów, dyrektor 

szkoły Pani Magdalena Mielczarek i opiekun licealistów Pan Tomasz Woźniczka, 

otrzymali listy gratulacyjne i podziękowania od Szefa Krajowego Biura Wyborczego w 

Warszawie Pani Beaty Tokaj. 

 

Jak zostać terytorialsem 
03.02.2018 

 

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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W styczniu 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze pojawiły się tablice 

informacyjne Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie promujące obronność i 

służbę wojskową. To kolejny element wzajemnej współpracy Powiatu Górowskiego i 

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie mający na celu popularyzację służby 

wojskowej w różnych jej aspektach. 

Oferta skierowana jest do uczniów górowskich szkół, dzięki której będą mieli 

bezpośrednią możliwość zapoznania się z ofertą narodowych sił zbrojnych. 

Aktualnie dostępne są informacje dotyczące Legii Akademickiej i Wojsk Obrony 

Terytorialnej. Wkrótce ukażą się materiały związane z egzaminami do szkół oficerskich. 

WKU w Głogowie będzie systematycznie dostarczać kolejne materiały informacyjne w 

formie ulotek, plakatów itp.,dzięki czemu szkoły będą mogły na bieżąco aktualizować 

ofertę dotyczącą służby wojskowej. 

Więcej informacji: 

http://www.mon.gov.pl/d/pliki/rozne/2017/03/ulotka_strona_WoM4614.pdf 

Opracowano na podstawie tekstu na stronie: www.powiatgora.pl 

 

Moja ulubiona powieść 
02.02.2018 

Beata Działo 

 

2 lutego 2018 r. w czytelni biblioteki szkolnej odbyło się podsumowanie projektu 

czytelniczego przeprowadzonego wśród młodzieży 3 klasy gimnazjum w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  Projekt polegał na wybraniu książki z 

bogatej oferty nowości czytelniczych, napisanie jej recenzji, a następnie 

zaprezentowanie dzieła w formie krótkiej wypowiedzi ustnej. 

Celem tego przedsięwzięcia było przede wszystkim zainteresowanie młodzieży 

nowościami czytelniczymi ale również zapoznanie z zasadami analizy i oceny dzieła 

literackiego. Uczniowie poznali gatunek literacki jakim  jest recenzja i musieli poradzić 

sobie z jej schematyczną strukturą. W swoich pracach  zawarli  elementy informacyjne o 

wybranej lekturze ale również  analityczne i krytyczne.  Wśród prac znalazły się 

też takie, które nie zawsze zachęcały do przeczytania wybranej książki. Dodatkowym 

celem projektu było też doskonalenie wypowiedzi, każdy z uczestników musiał w sposób 

zwięzły i krótki zaprezentować książkę ustnie i zachęcić do jej przeczytania. 

Projekt przygotowały i zrealizowały Panie Dorota Jochaniak - Dolatowska i Beata Działo. 

 

Szkolny Klub Sportowy 
02.02.2018 

Małgorzata Dudzińska, Wojciech Janicki 

 

http://www.mon.gov.pl/d/pliki/rozne/2017/03/ulotka_strona_WoM4614.pdf
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Beata-Dzia%C5%82o
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Beata-Dzia%C5%82o
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Ma%C5%82gorzata-Dudzi%C5%84ska%2C-Wojciech-Janicki
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Ma%C5%82gorzata-Dudzi%C5%84ska%2C-Wojciech-Janicki
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Od 1 lutego 2018 r. nasza  szkoła drugi rok z rzędu bierze udział w realizacji projektu „ 

Szkolny Klub Sportowy ‘’. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej 

aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych  i rekreacyjnych pod 

opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. 

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej 

naszej szkoły, będą prowadzone w różnorodnych i atrakcyjnych formach przez 

nauczycieli wychowania fizycznego Małgorzatę Dudzińską i Wojciecha Janickiego. 

Odbywać się będą na obiektach sportowych dostępnych na co dzień dla naszych 

uczniów, czyli sali gimnastycznej liceum, hali „ Arkadia ‘’, kompleksu sportowego Orlik 

znajdującego się na stadionie klubu Pogoń Góra, oraz boiska do siatkówki plażowej 

znajdującego się na terenie Liceum. 

Planowane są regularne treningi piłki siatkowej,  halowej piłki nożnej,siatkówki plażowej, 

tenisa stołowego oraz piłki nożnej na orliku, w których udział mogą brać wszyscy 

uczniowie naszej szkoły. 

W ramach zajęć chcemy zorganizować mecze kontrolne piłki siatkowej oraz piłki nożnej  

z Gimnazjum nr 1 czy  Zespołem Szkół z Góry, a także szkolne i powiatowe turnieje 

tenisa stołowego i siatkówki plażowej chłopców i dziewcząt. 

 

Tenisowe zmagania gimnazjalistów 
31.01.2018 

 

Dnia 31 stycznia br w Hali Sportowej „Olimpia” odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 

tenisie stołowym. Turniej miał charakter rozgrywek drużynowych szkół z terenu powiatu 

górowskiego. Ogółem w szranki rywalizacji stanęło, w kategorii dziewcząt 10 drużyn z 6 

szkól, a w kategorii chłopców 13 zespołów z z 7 szkół. Gimnazjum Dwujęzyczne w 

Górze reprezentowali: dziewczęta - Wiktoria Polak, Mają Oporowicz, Roksana Świątek, 

chłopcy - Maciej Osmolski, Mikołaj Kruszka i Adrian Kopaniecki. Opiekunem obydwu 

drużyn gimnazjalnych była nauczycielka wychowania fizycznego Pani Małgorzata 

Dudzińska. 

 

Podwójne zwycięstwo 
31.01.2018 

Alicja Sajdak 

 

Dnia 30. stycznia 2018 roku, już po raz czternasty odbył się Międzyszkolny Konkurs 

Kolęd w Witoszycach. Konkurs od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem 

wśród dzieci i młodzieży ze szkół powiatu górowskiego. Z tego też względu mogliśmy 

wysłuchać wielu utalentowanych młodych artystów, a wśród nich dwie uczennice 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. W kategorii szkół gimnazjalnych 

reprezentowała nas Weronika Szymańska wykonując, w sposób niezmiernie 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Alicja-Sajdak
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Alicja-Sajdak
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energetyczny, skoczną pastorałkę "Łokarynki Fujarecki". Natomiast w kategorii szkół 

ponadgimnazjalnych wystąpiła nasza tegoroczna maturzystka - Róża Mazurczak, która 

przejmująco wykonała jedną z najbardziej znanych kolęd świata - "Cicha noc".  Oba 

wykonania wywarły ogromne wrażenie na publiczności, która wynagrodziła je gromkimi 

brawami. Jurorzy natomiast wyróżnili dziewczęta przyznając im I. miejsca! 

Dziewczętom gratulujemy tak wspaniałego sukcesu!!! 

 

„Od Solidarności do III Rzeczpospolitej” 
29.01.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

Magdalena Nowakowska, Wiktoria Chojnacka i Anna Łukaniuk, uczennice klasy II a 

Liceum Ogólnokształcącego w Górze, będą reprezentować powiat górowski w II etapie 

XVIII Konkursu Historycznego „Od Solidarności do III Rzeczpospolitej”. 

Organizatorami konkursu są: Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, Oddział 

Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz ZSP 17, ZSP 21 , SP 71 we Wrocławiu. 

Patronat nad konkursem objęli: Prezydent Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz i Dolnośląski 

Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk. 

Konkurs skierowany do uczniów województwa dolnośląskiego i składa się z trzech 

etapów: szkolnego, powiatowego i finałowego. 

W eliminacje szkolne do konkursu odbyły się dnia 29 stycznia br. Zadaniem uczestników 

było rozwiązanie testu złożonego z 21 pytań dotyczących wydarzeń z lat 80-tych i pocz. 

90-tych XX wieku. 

Magdalena, Wiktoria i Anna zdobyły największą liczbę punktów, dzięki czemu pomyślnie 

zakończyły pierwszy etap konkursu i wystąpią w etapie powiatowym i dolnośląskim. 

Opiekunem merytorycznym uczennic górowskiego liceum jest nauczyciel  historii i wos 

Pan Tomasz Woźniczka. 

Etap powiatowy konkursu odbędzie 17.02.2018 r. w siedzibie ZSP 17 we Wrocławiu. 

 

Studniówka 2018 
29.01.2018 

Małgorzata Kauch, Mirosław Wesołowski 

 

Już tylko 100 dni od egzaminu dojrzałości dzieli maturzystów z Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze. Ostatnie chwile beztroskiej 

zabawy we wspólnym gronie, zgodnie z tradycją, upłynęły młodzieży i ich nauczycielom 

na “Studniówce”. W tym roku licealiści bawili się w sali bankietowej „ASTI”. Zabawa 

rozpoczęła się od tradycyjnego poloneza, pięknie wykonanego przez tegorocznych 

maturzystów. Nie obyło się też bez wielu podziękowań oraz wzruszeń. W wystąpieniu 

inaugurującym zabawę, dyrektor ZSO Pani Magdalena Mielczarek, życzyła wszystkim 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
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obecnym na sali niezapomnianej i szampańskiej zabawy. - „Jestem głęboko 

przekonana, że zarówno z pomocą studniówkowej magii, spotkam się z Wami 

wszystkimi po maturze i będę mogła pogratulować Wam odniesionego sukcesu”. 

Abiturienci zaskoczyli gości pięknie i profesjonalnie wykonanym walcem. Po „oficjalnej” 

części studniówki wszyscy ruszyli na parkiet, bawiąc się do białego rana przy muzyce 

DJ Karlosa. Wcześniej, wychowawcy klas trzecich Pan Mirosław Wesołowski oraz Pani 

Małgorzata Kauch wraz z delegacją uczniów przecięli inauguracyjną szarfę oraz 

przypięli swoim wychowankom okolicznościowe studniówkowe znaczki. 

A teraz drodzy maturzyści czas wytężonej pracy, dlatego życzymy wszystkim uczniom i 

uczennicom pomyślności na przyszłość, trafnych wyborów, szczęścia i wszelkiego 

powodzenia! 

Małgorzata Kauch 

26 stycznia br. w sali „Asti” odbyła się „Studniówka” tegorocznych maturzystów. Zanim 

wybrzmiały dźwięku dostojnego poloneza, wszystkich zebranych na zabawie gości 

powitali prowadzący część oficjalną: Katarzyna Grzelczak, Łukasz Grabowski i Maciej 

Kulig. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Magdalena Mielczarek, która w ciepłych 

słowach przypomniała, że rozpoczynający się bal to dowód na to, że matura już 

niebawem, jednak teraz jest czas zabawy. „Poloneza czas zacząć” był hasłem do tego, 

aby tradycji stało się zadość. W tym roku uczestników tego dostojnego tańca prowadziła 

dyrekcja oraz wychowawcy, jednak prawdziwymi bohaterami byli maturzyści. Bardzo 

miłym prezentem dla wszystkich było wykonanie walca przez naszych maturzystów. Po 

zjedzeniu kolacji i sesji fotograficznej rozpoczęła się szampańska zabawa, którą 

zapewnił DJ Karlos. Nas parkiecie bawili się gospodarze studniówki, ich goście, grono 

pedagogiczne oraz rodzice, bez których tego wydarzenia w ogóle by nie było. 

Prowadzący zabawę często integrowali wszystkich rozmaitymi konkursami, czy tańcem 

belgijka, który odtańczyli wszyscy obecni. Nasza wspaniała młodzież doceniła trud i 

zaangażowanie zarówno dyrekcji, wychowawców, jak i rodziców dziękując ich im 

kwiatami i ciepłymi słowami. Zabawa zakończyła się we wspaniałych nastrojach. Teraz 

już czas na wytężoną pracę, której efektem będzie sukces na maturze, którego 

wszystkim życzymy. 

Mirosław Wesołowski 

 

73. Rocznica Powrotu Ziemi Górowskiej do 

Macierzy 
29.01.2018 

TW 

 

26 stycznia 2018 r. miały miejsce uroczystości związane z 73. Rocznicą Powrotu Ziemi 

Górowskiej do Macierzy. 

Pierwszym punktem programu obchodów tej rocznicy złożenie kwiatów pod Pomnikiem 

Wolności,. W tym istotnym dla miasta wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/TW
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/TW


93 

samorządowych z Burmistrz Góry Ireną Krzyszkiewicz i Starostą Górowskim na czele, 

radni, delegacje instytucji, jednostek budżetowych, szkół, przedszkoli, 

organizacji. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze reprezentowała delegacja w 

składzie - dyrektor szkoły Pani Magdalena Mielczarek, wicedyrektor Pan Mariusz 

Dziewic, Przewodnicząca SU i nauczyciel j. angielskiego Pani Edyta Bretsznajder oraz 

uczniowie – Małgorzata Bretsznajder z Gimnazjum Dwujęzycznego i Stanisław 

Mielczarek z Liceum Ogólnokształcącego. Po ceremonii złożenia wiązanek, nastąpiło 

otwarcie odrestaurowanej Wieży Głogowskiej, w której również wzięła udział delegacja 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Kolejnym punktem obchodów rocznicowych była 

uroczysta sesja Rady Miejskiej Góry w Domu Kultury. 

 

Informatyczne Zielone Garnizony - 

zaproszenie 
12.01.2018 

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze i Gimnazjum 

Dwujęzycznego 

w Górze ma zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie pracowni informatycznej, w 

ramach projektu "Informatyczne Zielone Garnizony”, które odbędzie się 8 lutego 2018 r. 

o godzinie 10:00 

Program: 

Przemówienie Dyrektora 

Wystąpienia okolicznościowe 

Lekcja otwarta prowadzona przez nauczyciela informatyki Pana Grzegorza 

Goździewicza 

Poczęstunek w sali 10 

 

Finał wojewódzki „zDolnego Ślązaka 

Gimnazjalisty” 
12.01.2018 

 

10 stycznia br. we Wrocławiu odbył się finał wojewódzki konkursu „zDolny Ślązak 

Gimnazjalista” z biologii. Do pierwszego etapu konkursu przystąpiło ponad 4000 

uczniów, z czego do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się zaledwie 50. 

Alex Kalinowski, uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze, był jednym z dwóch 

uczniów reprezentujących powiat górowski w etapie wojewódzkim. Zadaniem 

uczestników było rozwiązanie testu. Był on niezwykle zróżnicowany i obejmował bardzo 

szczegółowe zagadnienia z biologii o wysokim stopniu trudności. 
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Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec stycznia br. Z niecierpliwością czekamy 

na ostateczne rozstrzygnięcia, jednocześnie trzymamy kciuki za powodzenie naszego 

ucznia. 

 

Trzymają Formę! 
11.01.2018 

Aneta Zmuda 

 

Miło jest nam poinformować, że dnia 1 marca 2018 r. odbędzie się kolejna edycja 

konkursu o zdrowym stylu życia pod hasłem „Trzymaj Formę!” . 

Konkurs 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 

2017/2018 realizowana jest już siódma edycja Konkursu, którego adresatami są 

uczniowie szkół podstawowych (klasy VII) i oddziałów gimnazjalnych (klasy II i III) 

zlokalizowanych na terenie wszystkich powiatów 16 województw w Polsce. 

Do pierwszego etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie i uczennice Gimnazjum 

Dwujęzycznego: Eliza Czajewska, Patryk Czopek, Maciej Hrebenyk, Kacper Hryń, Alex 

Kalinowski, Mikołaj Kruszka, Mikołaj Lorek, Jakub Tarońt, Hubert Twardowski. 

Opiekunem grupy jest pedagog szkolny Pani Aneta Zmuda. 

W ubiegłym roku uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego Patryk Czopek reprezentował 

województwo dolnośląskie w finale centralnym konkursu „Trzymaj Formę” w Warszawie. 

Trzymamy kciuki by i w tym roku udało się naszym uczniom osiągnąć jak najwyższe 

lokaty i znaleźli się w gronie finalistów. 

 

"Pegazik" - etap szkolny 
11.01.2018 

Beata Działo 

 

W dniu dzisiejszym odbyły się w naszej szkole eliminacje do  XXIII Dolnośląskiego 

Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” . Wzięły w nich udział uczennice klasy II i III 

Gimnazjum Dwujęzycznego. Jury w składzie: Dorota Jochaniak – Dolatowska, Ewelina 

Waląg i Beata Działo oceniało interpretację utworu, dobór repertuaru, kulturę słowa i 

ogólny wyraz artystyczny. 

Ostatecznie w etapie gminnym nasz szkołę reprezentować będą: Eliza Czajewska, Maja 

Oporowicz i Kinga Dębowicz. 

 

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 
10.01.2018 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Aneta-Zmuda
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Irena Dziamarska 

 

10 stycznia 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze został 

przeprowadzony I etap podstawowy XXXIII Olimpiady Wiedzy 

Ekologicznej. Uczestniczyło w nim 13 uczniów z I i II klas licealnych, których zadaniem 

było rozwiązanie testu złożonego z 50 pytań. 

Celem olimpiady jest kształtowanie wśród młodzieży świadomości ekologicznej i 

odpowiednich postaw względem środowiska przyrodniczego a także budzenie i 

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Olimpiada ma za zadanie pobudzać 

aktywność badawczą, inspirować do podejmowania inicjatyw działań praktycznych na 

rzecz ochrony przyrody, poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia 

ludzi. 

Organizatorem merytorycznym i patronem jest Szkoła Głowna Gospodarstwa 

Wiejskiego przy wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody. 

 

Warsztaty z doradztwa zawodowego 
10.01.2018 

A.B. 

 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących została przeprowadzona kolejna edycja 

warsztatów w ramach  Powiatowego Programu Doradztwa Zawodowego w PCDNiPPP 

w Górze. Zajęcia prowadzone przez panią Edytę Wojciechowską z Powiatowego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli  i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w 

Górze umożliwiły  uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania 

siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy i zasad nim rządzących, a 

także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej. 

Zajęcia zostały przeprowadzone w każdej klasie na podstawie scenariuszy i miały na 

celu dostarczenie informacji i wiedzy koniecznej do podejmowania decyzji edukacyjnych 

i zawodowych mających wpływ na przyszłe życie. 

Tematy zajęć: 

Klasa I „Poznajemy samego siebie” 

Klasa II „Określamy predyspozycje zawodowe” 

Klasa III „Budujemy indywidualny plan kariery” 

 Po raz pierwszy w Zespole Szkół  Ogólnokształcących  zostały  przeprowadzone  

konsultacje indywidualne dla uczniów klas III i  gimnazjum dwujęzycznego. 

Obejmowały  one m.in.: 

 pomoc doradcy zawodowego w obszarze własnego rozwoju i kariery poprzez 

rozpoznanie mocnych stron i predyspozycji, odniesienie ich do planów i celów 

życiowych, 

diagnozę cech osobowości, preferencji zawodowych – w oparciu o wyniki testów 

pomoc w określeniu osobistej ścieżki kariery zawodowej na rynku pracy i przygotowanie 

indywidualnego planu rozwoju 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Irena-Dziamarska
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 aktywność informacyjną dotyczącą rynku pracy 

 

Awansowały do kolejnego etapu 
03.01.2018 

Tomasz Woźniczka 

 

Malwina Marcinkowska i Aleksandra Żmiejewska, uczennice kl. IIa Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze, awansowały do etapu wojewódzkiego V Olimpiady 

„Solidarności”. Dwie dekady historii. Organizatorem cieszącego się z roku na rok coraz 

większym powodzeniem konkursu jest Fundacja Centrum „Solidarności” w 

Gdańsku. Jest to instytucja zajmująca się edukacją i promowaniem wiedzy o historii 

najnowszej, w szczególności okresu ustrojowych przemian i budowania struktur 

demokratycznego państwa polskiego. Natomiast patronat honorowy sprawują: Minister 

Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NSZZ 

„Solidarność”, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

Pierwszy etap konkursu odbył się 28 listopada 2017 roku w ponad 500 szkołach na 

terenie całej Polski. Do rywalizacji przystąpiło kilka tysięcy uczniów, wyłącznie klas 

drugich liceum bądź trzecich technikum. Zadaniem uczestników było rozwiązanie 

przygotowanego przez organizatorów testu wielokrotnego wyboru. Awans do etapu 

wojewódzkiego mogli uzyskać tylko dwaj uczniowie z danej szkoły, którzy w pierwszej 

rundzie konkursu uzyskali najlepszy wynik i jednocześnie posiadali określony przez 

organizatorów limit punktów. 

2 stycznia 2018 organizatorzy ogłosili oficjalne wyniki pierwszego etapu. Do etapu 

wojewódzkiego V edycji Olimpiady Solidarności zakwalifikowało się 808 uczniów z 417 

szkół z całej Polski, z czego województwie dolnośląskim rywalizować będzie 76 

uczniów. W Liceum Ogólnokształcącym w Górze do konkursu przystąpiło 5 uczniów kl. 

IIa, najlepsze wyniki uzyskały Malwina Marcinkowska i Aleksandra Żmiejewska. Z tego 

względu będą reprezentować górowską placówkę w etapie wojewódzkim, który 

odbędzie się 15 marca 2018 roku we Wrocławiu. Opiekunem merytorycznym 

górowskich licealistek jest Pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wos. 

Do etapu centralnego awansuje z każdego województwa tylko po 3 najlepszych 

zawodników etapu wojewódzkiego. Zapowiada się więc bardzo ciekawa rywalizacja, w 

której, biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w pierwszym etapie, górowskie uczennice nie 

są pozbawione szans na zajęcia wysokich lokat. 

 

Bóg narodził się także tutaj 
30.12.2017 

ks. Wiktor Trojnar 
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Dziś chyba już nikt nie potrafi wyobrazić sobie Bożego Narodzenia bez choinki, kolęd 

czy szopki. Nie mogło więc tego wszystkiego zabraknąć również w naszej szkole. Na 

krótko przed wigilią Narodzenia Pańskiego uczniowie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących uczestniczyli w wyjątkowych jasełkach. Tegoroczne, nieco 

uwspółcześnione widowisko poruszało temat obecności Boga w debacie politycznej. 

Liderzy partii politycznych, w których role wcielili się uczniowie naszej szkoły, nie mogli 

w żaden sposób pozostać obojętni wobec narodzin Jezusa. Jasełka, które w pomysłowy 

sposób zaangażowały także całą widownię, prowokowały do dokonania wyboru 

pomiędzy światem pozbawionym odniesienia do Boga a Jego obecnością w różnych 

dziedzinach ludzkiego życia. Na szczęście nowonarodzone Dzieciątko wyszło z całej 

sytuacji zwycięsko! Wspólne kolędowanie jeszcze bardziej podkreśliło cudowną 

atmosferę tego czasu i było doskonałym preludium do świąt spędzanych w rodzinnym 

gronie podczas zimowej przerwy świątecznej. 

 

Podsumowanie projektów 
29.12.2017 

Tomasz Woźniczka 

 

28 grudnia br w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu miało miejsce 

uroczystość wręczenia certyfikatów laureatom Dolnośląskiej Akademii Samorządu. W 

spotkaniu z twórcami nagrodzonych projektów i ich opiekunami wziął udział Marszałek 

Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski, Pełnomocnik Marszałka ds 

młodzieży Pan Krystian Ulbin oraz prezes Fundacji „Merkury” Pan Waldemar Wiehs.  

W tym roku odbyła się druga edycja projektu, do której ostatecznie zostało 

zakwalifikowanych tylko 14 młodzieżowych inicjatyw z całego Dolnego Śląska. Jedną z 

nich była propozycja uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze pod hasłem 

„Już za rok wybory! Akcja propagująca uczestnictwo w wyborach samorządowych w 

2018 roku”. Projekt licealistów miał charakter autorski, tj. uczniowie sami określili temat, 

wytyczyli cele oraz zadania do wykonania by akcja przyniosła pożądany skutek. 

Głównym zamierzeniem uczestników projektu było zwróceni młodzieży na problem zbyt 

niskiej frekwencji wyborczej w naszym kraju. W obliczu zbliżających się w przyszłym 

roku wyborów samorządowych to niezwykle ambitne zamierzenie jest jak najbardziej „na 

czasie”. 

W działaniach nad realizacją tego ambitnego zamierzenia brała udział 5-cio osobowa 

grupa inicjatywna w składzie: Aleksandra Żmiejewska, Oliwia Berus, Weronika Bordulak, 

Magdalena Nowakowska i Janusz Willman. Opiekunem grupy i głównym koordynatorem 

projektu był Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wos w ZSO w Górze. 

W trakcie spotkania z organizatorami Dolnośląskiej Akademii Samorządu w Urzędzie 

Marszałkowskim we Wrocławiu, zostały wręczone certyfikaty uczestnikom wszystkich 

nagrodzonych projektów, a dokonali tego - Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan 

Cezary Przybylski, Pełnomocnik Marszałka ds młodzieży Pan Krystian Ulbin oraz prezes 

Fundacji „Merkury” Pan Waldemar Wiehs. W imieniu grupy inicjatywnej górowskich 
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licealistów, certyfikaty odebrali - Magdalena Nowakowska i Janusz Willman. W 

spotkaniu uczestniczył opiekun górowskiej grupy, Pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel 

historii i wos. 

W swoim wystąpieniu Pan Marszałek zwrócił uwagę na ogromne zaangażowanie 

młodzieży w działaniach na rzecz rozwijania idei samorządności. Pogratulował 

znakomitych pomysłów i wyraził życzenie, że będą one rozwijane w kolejnych latach. 

Jednocześnie zachęcił wszystkich laureatów by w dalszym ciągu próbowali podejmować 

inicjatywy na rzecz rozwoju własnych regionów (gmin, powiatów). Podziękował też 

opiekunom grup młodzieżowych za udzielanie cennych rad i wskazówek w celu 

realizacji poszczególnych projektów.  

W drugiej części młodzież prezentowała swoje projekty i trzeba przyznać, że wszystkie 

zasługiwały na wielkie słowa uznania. Reprezentanci górowskiej grupy w krótkim 

wystąpieniu pokazali, jakie działania zostały przez nich podjęte, by pobudzić do większej 

aktywności środowisko górowskie przez nadchodzącymi wyborami samorządowymi. 

Organizatorzy zwrócili uwagę na fakt, że uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Górze, nagrodzeni zostali już po raz trzeci. Przypomnijmy, w ubiegłym roku w trakcie 

pierwszej edycji, wyróżnione zostały dwa zgłoszone przez młodzież ZSO projekty - 

„Młodzieżowa Rada Miasta Góra” i „Budżet Obywatelski Góra”, obydwa przedsięwzięcia 

realizowane były przez dwie 5-osobowe grupy licealistów w grudniu 2017. 

Cieszy zaangażowanie młodzieży górowskiego liceum w dziedzinie rozwijania twórczych 

predyspozycji, jednocześnie czekamy na kolejną edycję Dolnośląskiej Akademii 

Samorządu. 

 

Wigilijna opowieść 
29.12.2017 

Natalia Bortnowska Justyna Mrozowska 

 

"Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,  

jest taka moc, co smutek w radość przemienia, 

jest taka siła, co spełnia marzenia... 

To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.” 

22 grudnia 2017 roku wspólnie z całą społecznością szkolną Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Górze obchodziliśmy Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. 

W nastrój nadchodzących Świąt wprowadziły nas tradycyjne „Jasełka” w wykonaniu 

gimnazjalistów i uczniów pierwszych klas licealnych pod przewodnictwem katechety ks. 

Wiktora Trojnara. W trakcie występu wykonane zostały przez Aleksandrę Wójcik, Różę 

Mazurczak i Weronikę Szymańską najpiękniejsze polskie kolędy. Tegoroczne „Jasełka” 

miały nowatorski charakter, wzorowany na popularnych „Wiadomościach”. W trakcie 

programu polscy „posłowie” wraz z dziennikarką debatowali o tym, czy zostawić 

nowonarodzonego Jezusa w telewizyjnym studio, czy też wydać go strażom. Z tego 

powodu przeprowadzono wśród widzów głosowanie, gdyż zdania „posłów” były bardzo 

podzielone. Ponad 80% głosów publiczności było za tym, aby pozostawić Jezusa w 
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studio i uchronić Go w ten sposób przed bezwzględną strażą. Finał debaty był więc 

szczęśliwy dla Dzieciątka, czyli historia zakończyła się pozytywnie, podobnie jak ponad 

dwa tysiące lat temu, gdy mały Jezus z Józefem i Maryją musiał uciekać do Egiptu 

chroniąc się przed bezwzględnym Herodem. Temu wydarzeniu towarzyszyła wspaniała 

świąteczna atmosfera, która udzieliła się zebranym w auli szkoły uczniom, nauczycielom 

i pracownikom ZSO. 

Na koniec dyrektor szkoły Pani Magdalena Mielczarek i ksiądz Wiktor Trojnar złożyli 

wszystkim przepiękne życzenia. Następnie aniołki wręczyły każdemu z nas opłatek, po 

to, byśmy mogli złożyć sobie nawzajem jak i nauczycielom płynące prosto z serca 

życzenia. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do 

klas, gdzie czekała na nich tradycyjna i słodka Wigilia. 

 

Przedświąteczne odwiedziny 
23.12.2017 

Anita Kowalczyk 

 

Dziewczyny z klasy IIa LO postanowiły podzielić się radością z nadchodzących Świąt 

Bożego Narodzenia ze swoim kolegą Krystianem. Aktualnie ten sympatyczny nastolatek 

zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi Z tego względu nie uczestniczy wraz 

z klasą w zajęciach szkolnych, tylko jego edukacja przebiega w systemie nauczania 

indywidualnego. 

Anita, Oliwia, Magda, Weronika oraz Ania wraz z wychowawczynią Panią Jadwigą 

Sokołowską wybrały się do domu rodzinnego Krystiana, aby obdarować go, w imieniu 

wszystkich koleżanek i kolegów z klasy, skromnymi upominkami. Wszyscy bardzo 

przyjemnie spędzili czas i dostali przedświątecznego „kopa” pozytywnej energii. Duże 

wrażenie wywarło na nas nastawienie Krystiana i jego rodziny. To niesamowicie 

sympatyczni ludzie tworzący niezwykle ciepłą atmosferę. Cieszy nas ta wizyta, bo nie 

ma to jak podarować komuś radość na święta. 

 

Młodzi artyści o uzależnieniach 
20.12.2017 

Aneta Zmuda 

 

W dniu 20 grudnia uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze mieli 

możliwość uczestniczenia w spektaklu profilaktycznym pt. "Narkoman" wystawionego 

przez Teatr Króla - Profilaktyka Uzależnień- Edukacja z Łodzi. Artyści mieli dobry 

kontakt z widzami, z tego względu uczniowie chętnie angażowali się i aktywnie brali 

udział w przedsięwzięciu. Spektakl opowiadał historię Gabriela, nastolatka, który ze 

względu na splot przeróżnych okoliczności popadł w narkomanię. Na szczęście jego 

walką z nałogiem zakończyła się pełnym sukcesem. Historia zakończyła się więc happy 
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endem, ale czy zawsze w życiu tak bywa? Oby jednak dobro, we wszystkich życiowych 

sytuacjach, zwyciężało zło, z tym przesłaniem artyści zwrócili się do młodzieży. 

W spektaklu obok młodzieży licealnej i gimnazjalnej uczestniczyła również dyrektor 

szkoły pani Magdalena Mielczarek oraz przedstawiciele grona pedagogicznego. 

W tym dniu wylosowano również osoby, które brały udział w obchodach Światowego 

Dnia Walki z AIDS i HIV. Uczniowie wcześniej rozwiązywali krzyżówkę tematyczną i 

wypełniali ankietę przesłaną przez górowski Sanepid. Pedagog szkolny, pani Aneta 

Zmuda, podziękowała wszystkim uczniom za udział i zaangażowanie w tą niezwykle 

pożyteczną akcję. 

Drobne upominki – notesy i zakładki- otrzymali następujący uczniowie: Roksana 

Światek, Hanna Klimecka,Natalia Bortnowska, Klaudia Gurgulewicz, Paulina Józwa, 

Daria Szuper i Aleksandra Słowińska. 

 

Konkurs matematyczny KOMA 
20.12.2017 

Natalia Kida 

 

Dnia 16 grudnia tego roku w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego odbył 

się finał konkursu KOMA. Jego zaskakująca forma pozwala na wykorzystywanie głównie 

własnego intelektu i matematycznych predyspozycji. Bardzo ważna jest umiejętność 

słuchania i przetwarzania informacji. Zarówno eliminacje, jak i finał konkursu, polegają 

na wysłuchaniu ok. godzinnego wykładu, a następnie rozwiązaniu zadań z tematu, który 

był przedstawiony przez wykładowcę. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze na podstawie eliminacji szkolnych w finale 

konkursu reprezentowały trzy osoby: Artur Sikorski, Natalia Kida z kl. IIIa oraz Łukasz 

Goliczewski z kl. Ia. 

W finale ogółem udział brało 142 uczniów reprezentujących szkoły województwa 

dolnośląskiego. Tematem wykładu były równania figur a wykładowcą student wydziału 

matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie uczestnicy finału przystąpili do 

rozwiązywania zadań. O wysokim stopniu ich trudności świadczy fakt, że nikt nie zdobył 

maksymalnej ilości punktów wynoszącej 57. Z tego względu stopień laureata 

otrzymywały osoby, które zdobyły minimum 50 punktów. Uczniowie naszej szkoły 

okazali się lepsi od wielu przedstawicieli wrocławskich szkół,  Łukasz Goliczewski 

uzyskując 46 punktów zajął 11. miejsce, Artur Sikorski i Natalia Kida  uzyskali po 45 

punktów, dzięki czemu zdobyli ex quo miejsce 12. 

Wyniki wszystkich uczestników finału są podane na stronie Fundacji Matematyków 

Wrocławskich. Zachęcamy do reprezentowania naszej szkoły w kolejnych edycjach 

konkursu. 

 

Świąteczne życzenia 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Natalia-Kida
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Natalia-Kida


101 

18.12.2017 

 

W dniu 18 grudnia uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, Magdalena 

Urbańska Klaudia Gurgulewicz i Bartosz Gworek, udali się z pięknym stroikiem i 

życzeniami z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia do Urzędu Miasta i 

Gminy oraz Starostwa Powiatowego w Górze. Przekazali stroiki oraz życzenia Panu 

Wicestaroście Pawłowi Niedźwiedziowi i Burmistrz Góry Pani Irenie Krzyszkiewicz od 

dyrektora szkoły Pani Magdaleny Mielczarek, rady pedagogicznej, pracowników oraz 

uczniów i ich rodziców. W podziękowaniu za świąteczny dar od naszych włodarzy 

otrzymaliśmy piękne świąteczne życzenia, które przekazujemy całej społeczności 

szkolnej ZSO w Górze. Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz 

szczęśliwego Nowego Roku 2018! 

 

Nauczyciel na Medal 2017 
18.12.2017 

Mirosław Wesołowski 

 

15 grudnia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu odbył się Dolnośląski 

Kongres Edukacyjny i towarzyszące mu uroczyste podsumowanie plebiscytu 

“Nauczyciel na Medal 2017”. 

W tegorocznym plebiscycie wzięło udział ponad 900 kandydatów. W tym było 234 

finalistów, a wśród nich 78 medalistów.  

Wśród osób zgłoszonych przez uczniów i absolwentów do plebiscytu z powiatu 

górowskiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych byli: pani Izabela Kucharska, 

nauczycielka j. niemieckiego oraz pan Mirosław Wesołowski, nauczyciel historii i wos w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze. 

Dzięki głosom uczniów, absolwentów, rodziców, znajomych i rodziny znaleźli się w 

zaszczytnym gronie medalistów i na kongresie odebrali z rąk Arkadiusza Franasa, 

redaktora naczelnego „Gazety Wrocławskiej” i Jerzego Michalaka, członka Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego medal „Nauczyciel na Medal 2017 powiatu górowskiego”. 

Uroczystość była też okazją do wysłuchania wykładu prof. DSW dr hab. Pawła 

Rudnickiego pt. „Nauczycielki i nauczyciele jako realni sprawcy zmian oświatowych. 

Pedagogie oporu w praktykach edukacyjnych”, uczestniczenia w szkoleniu 

poświęconym multimedialnym technikom i wykorzystaniu mediów społecznościowych w 

edukacji oraz spektaklu Teatru AULA „Pięć obrazów z szafy. Ciąg dalszy bajki…”. 

 

zDolny Ślązak Gimnazjalista – etap 

powiatowy 
18.12.2017 
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14 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się etap 

powiatowy konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista z języka angielskiego. Do zmagań 

konkursowych zakwalifikowało się 10 uczniów że szkół gimnazjalnych powiatu 

górowskiego, w tym aż 4 z Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze: Małgorzata 

Bretsznajder, Patryk Czopek, Alex Kalinowski i Igor Wawrzyniak. Test był bardzo trudny 

i poza wiedzą z zakresu gramatyki i słownictwa zawierał też pytania dotyczące kultury, 

historii i literatury krajów anglojęzycznych. 

Trzymamy kciuki za naszych językowców. 

 

Filmoznawczo na maturę 
18.12.2017 

Ewelina Waląg Liderka Pracowni Filmoteki Szkolnej 

 

Dzięki współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Polskim 

Instytutem Sztuki Filmowej oraz Filmoteką Szkolną po raz kolejny w naszej szkole mogły 

odbyć się warsztaty związane z filmem. Tym razem całe przedsięwzięcie skupione 

zostało wokół wykorzystania filmu na egzaminie maturalnym, co przełożyło się na 

zaproszenie do wspólnych ćwiczeń tegorocznych maturzystów, maturzystek z Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Górze oraz Zespołu Szkół w Górze. Spotkanie pn. 

„Motywy, konteksty, bohaterowie, bohaterki – film na maturze” dla trzech grup 

poprowadził filmoznawca, dr Karol Jachymek, który zaprosił zebrane osoby do 

krytycznego namysłu nad klasyką filmową oraz produkcjami bliskimi młodym odbiorcom 

i odbiorczyniom. Jak zwykle, filmoznawcze przedsięwzięcie oficjalnie otworzyła Pani 

Dyrektor, Magdalena Mielczarek, która przywitała zebrane osoby, w tym zaproszonych 

gości, oraz życzyła udanych intelektualnie rozważań. 

Program zrealizowany został przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy 

wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

 

Projekt „Już za rok wybory! 
18.12.2017 

Tomasz Woźniczka 

 

Przez cały listopad i w początkach grudnia br. 5-osobowa grupa uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze realizowała projekt „Już za rok 

wybory!” w ramach Dolnośląskiej Akademii Samorządności. 

Projekt miał charakter autorski, tj. uczniowie sami określili temat, wytyczyli cele oraz 

zadania do wykonania by akcja przyniosła pożądany skutek. Głównym zamierzeniem 

uczestników projektu było zwróceni młodzieży na problem zbyt niskiej frekwencji 
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wyborczej w naszym kraju. W obliczu zbliżających się w przyszłym roku wyborów 

samorządowych to niezwykle ambitne zamierzenie jest jak najbardziej „na czasie”. 

W projekcie wzięli udział grupa inicjatywna w składzie: Aleksandra Żmiejewska, Oliwia 

Berus, Weronika Bordulak, Magdalena Nowakowska i Janusz Willman. Opiekunem 

grupy i głównym koordynatorem projektu był Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i 

wos w ZSO w Górze. 

Program składał się z 4 podstawowych zadań, które w całości zostały wykonane przez 

uczniów w okresie przewidzianym na realizację projektu. Licealiści przeprowadzili akcje 

propagujące udział w wyborach w szkołach na terenie Góry. W tym celu zorganizowali 

spotkania z uczniami oddziałów gimnazjalnych SP nr1 i SP nr 3 oraz Gimnazjum 

Dwujęzycznego i wybranych klasach Liceum Ogólnokształcącego w Górze. W ich 

trakcie odbywały się tzw. „sesje plakatowe”, pogadanki o charakterze informacyjnym 

oraz konkurs z nagrodami nt. organizacji i działania samorządów terytorialnych i prawa 

wyborczego pod hasłem „Wiem jak działają samorządy. Idę na wybory!”. Ponadto 

młodzież górowskich szkół otrzymała foldery i ulotki propagujące udział w wyborach 

samorządowych. Jak podkreślali twórcy projektu, istotnym ich zadaniem było to, żeby 

zawarte w nich treści dotarły nie tylko do samych uczniów, ale przede wszystkim do 

osób z ich najbliższego grona. 

Ostatnim działaniem w ramach projektu było spotkanie z Sekretarzem Gminy Góra 

Panem Tadeuszem Otto, który przedstawił działanie samorządów oraz zapoznał z 

organizacją wyborów  na ziemi górowskiej. 

Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie certyfikatów grupom inicjatywnym ma 

nastąpić pod koniec grudnia w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. 

 

36 rocznica wprowadzenia stanu wojennego 
14.12.2017 

TW 

 

13 grudnia przypadła 36 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Z tej okazji 

w całym kraju odbyły się różnorodne uroczystości upamiętniające to ważne w polskich 

dziejach narodowych wydarzenie. 

W hołdzie dla ofiar 13 grudnia 2017 r. przedstawiciele powiatowych i gminnych władz 

samorządowych Gminy Góra i Powiatu Górowskiego, przedstawiciele instytucji 

gminnych i placówek oświatowych. złożyli wiązanki kwiatów oraz znicze dla uczczenia 

ofiar stanu wojennego. W wydarzeniu udział wzięła udział delegacja reprezentująca 

uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze w składzie: dyrektor 

szkoły Pani Magdalena Mielczarek, wicedyrektor Pan Mariusz Dziewic, nauczycielka j. 

angielskiego i opiekun SU Pani Małgorzata Bretsznajder oraz uczennica Gimnazjum 

Dwujęzycznego Małgorzata Bretsznajder. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz w imieniu 

władz samorządowych podziękowała wszystkim, obecnym na uroczystości delegacjom 

za obecność i oddanie hołdu wszystkim ofiarom tych pamiętnych wydarzeń. 

 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/TW
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XIII Powiatowy Konkurs Biblioteczny - etap 

szkolny 
13.12.2017 

Beata Działo 

 

12 grudnia 2017 r. w naszej bibliotece odbył się etap szkolny XIII Powiatowego 

Konkursu Bibliotecznego "Książka - Biblioteka - Informacja - Internet", którego 

organizatorem jest PCDNiPPP w Górze. 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 16 osób. Do etapu powiatowego przeszły trzy osoby, które uzyskały 

najwyższą ilość punktów: 

1 Gabriela Brzoza 

2 Hanna Jankowska 

3. Alex Kalinowski 

Wygranym gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie powiatowym 

 

Wizyta licealistów u Sekretarza Gminy Góra 
12.12.2017 

Tomasz Woźniczka 

 

Grupa uczniów z kl. II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze gościła 

dnia 11 grudnia u Sekretarza Gminy Góra Pana Tadeusza Otto. Spotkanie miało 

charakter roboczy i jego głównym celem było zapoznanie się z procedurami związanymi 

z organizacją i przebiegiem wyborów samorządowych na terenie miasta i gminy Góra. 

Jednocześnie stanowiło jeden z elementów projektu „Już za rok wybory!” realizowanego 

przez górowską młodzież w ramach Dolnośląskiej Akademii Samorządności. 

W trakcie trwającego ponad godzinę spotkania Pan Sekretarz w sposób niezwykle 

przystępny omówił wszelkie zagadnienia dotyczące procedur prawnych związanych z 

rejestracją wyborców, podziału na okręgi i obwody wyborcze, sposobu przeprowadzenia 

wyborów oraz pracy komisji wyborczej. Przybliżył też zasady tworzenia komitetów 

wyborczych ich rejestracji  i tworzenia list wyborczych. Zwrócił też uwagę na problem 

niskiej frekwencji wyborczej na terenie gminy oraz oddawania głosów nieważnych, 

szczególnie wyborach do rad powiatu i sejmiku województwa. Wyjaśnił również 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Beata-Dzia%C5%82o
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istniejące w prawie wyborczym procedury głosowania przez osoby niewidome i 

niedowidzące, głosowania przez pełnomocnika i głosowania korespondencyjnego. 

Na zakończenie podjęty został też został wątek organizacji przyszłorocznych wyborów w 

zawiązku z wprowadzanymi zmianami w kodeksie wyborczym. Młodzież dodatkowo 

została zaopatrzona w niezbędne materiały, które będzie mogła wykorzystać na 

zajęciach szkolnych. 

W spotkaniu wraz z licealistami uczestniczył Pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii 

i wos w ZSO w Górze. 

 

Święto Patrona 2017 
11.12.2017 

Ewelina Waląg, Dorota Jochaniak-Dolatowska 

 

Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu?... 

Święto Patrona 2017 

Tegoroczne Święto Patrona w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyło się 8 

grudnia. Mottem przewodnim były słowa C. K. Norwida Coś ty uczynił ludziom, 

Mickiewiczu?... 

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenie pocztu sztandarowego oraz wspólnego 

odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosiła 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, Pani Magdalena Mielczarek. Na 

początku przywitała serdecznie zaproszonych 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; Wicestarosta Powiatu Górowskiego, Pan Paweł Niedźwiedź; Radna 

Powiatu Górowskiego – Pani Teresa Frączkiewicz; Radny Powiatu Górowskiego – Pan 

Grzegorz Aleksander Trojanek; Radny Powiatu Górowskiego – Pan Kazimierz Bogucki; 

Sekretarz Powiatu Górowskiego – Pani Elżbieta Kwiatkowska; w imieniu Komendanta 

Komendy Powiatowej Policji w Górze – podkomisarza Pana Krzysztofa Cichli  - pani 

podkomisarz Agnieszka Połczyk; Prezes Fundacji Pomocy Szkole im. Edwarda 

Machniewicza, Pani Elżbieta Skoczylas; pracownicy Starostwa Powiatowego w Górze 

oraz Urzędu Miasta i Gminy Góra; Dziekan Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w 

Górze - ksiądz Henryk Wachowiak w imieniu ks. Dziekana ks. Wiktor Trojnar; Dziekan 

Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzie Górowskiej, ksiądz Stanisław 

Orłowski; dyrektorzy szkół powiatu górowskiego; dyrektorzy jednostek organizacyjnych; 

dyrektorzy placówek kulturalno-oświatowych; dyrektorzy zakładów pracy; Pani Prezes 

Zarządu ZNP w Górze, pani Elżbieta Nowakowska Łukaszewicz; obecni  nauczycielei 

pracownicy oświaty; emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty; rodzice na czele z 

przewodniczącą Rady Rodziców Panią Marleną Świątek 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. 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Ewelina-Wal%C4%85g%2C-Dorota-Jochaniak-Dolatowska
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Wśród wskazanych osób znaleźli się ponadto przedstawiciele prasy i mediów, a 

patronat honorowy nad uroczystością sprawowali Starosta Górowski oraz Burmistrz 

Góry.  

W swoim przemówieniu Dyrektor Szkoły podkreśliła znaczenie pielęgnowania 

zaszczepionych od pokoleń Tradycji Mickiewiczowskich, przekładających się m. in. na 

sukcesy uczniów, uczennic oraz nauczycieli, nauczycielek w wielu międzynarodowych i 

ogólnopolskich działaniach. 

Z wielkim wzruszeniem wspomina dawne czasy, kiedy jako uczennica, a później 

nauczycielka tej szkoły widziała twórczy zapał oraz ogromne zaangażowanie w liczne 

inicjatywy inspirowane bogatą twórczością Patrona - Adama Mickiewicza. Dzięki 

różnorodnym formom pracy nie tylko dochodziło do bogacenia wiedzy humanistycznej, 

ale także wytyczania drogi do kształtowania własnego charakteru, umiłowania „kraju lat 

dziecinnych”. 

Najdonioślejszym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie imienia Adama 

Mickiewicza. Uroczystość odbyła się 18 września 1965r. w 20. rocznicę powstania 

szkoły. W tym dniu placówka otrzymała sztandar, na którym widnieją słowa „ Ojczyzna- 

Nauka - Cnota". Z kolei 26 listopada 1965r. w 110. rocznicę śmierci poety została 

odsłonięta tablica pamiątkowa. Odtąd co roku obchodzono Święto Patrona i tym samym 

w różnorodny sposób kultywowano tradycje Mickiewiczowskie, między innymi poprzez 

uczestniczenie w olsztyńskich i ciechanowskich spotkaniach Szkół Mickiewiczowskich, a 

także udział w licznych Ogólnopolskich Konkursach Literackich i Recytatorskich. Od 

wielu lat zwieńczeniem przedsięwzięć stało się symboliczne złożenie wiązanki kwiatów 

pod pomnikiem Narodowego Wieszcza w Poznaniu połączone z udziałem w spektaklu 

teatralnym. 

Dyrektor Szkoły wskazała ponadto, iż poezja Mickiewicza niewątpliwie łączy pokolenia, 

budzi szacunek, skłania do refleksji, którą w kolejnych pokoleniach zaszczepiłaPani 

Profesor JaninaWlaźlak, nauczycielka języka polskiego i łacińskiego. W ramach 

wdzięczności Dyrektor Szkoły złożyła Pani Profesor wyrazy głębokiego uznania oraz 

życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Po uroczystym podziękowaniu ogłoszone zostały wyniki tegorocznych konkursów  

przeprowadzonych w szkole z okazji obchodów Święta Patrona. 

Konkurs Literacki „Biografia Adama Mickiewicza”: 

III miejsce– Wiktoria Chojnacka 

II miejsce - Anna Łukaniuk 

I miejsce -  Aleksandra Żmiejewska 

Konkurs multimedialny: 

Laureatką tego konkursu została : Patrycja Lewczuk 

Szkolny Konkurs plastyczny „Mickiewiczowskie Impresje”: 

III miejsce– Małgorzata Bretsznajder 

II miejsce – Kinga Dębowicz 

I miejsce - Hanna Jankowska 

W dalszej części spotkania Dyrektor Szkoły, Magdalena Mielczarek z głębi serca 

podziękowała zebranym za pomoc w realizacji licznych przedsięwzięć dydaktycznych, 
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opiekuńczych, wychowawczych, a także troskę o dobro uczniów i bezinteresowne 

poświęcenie na wielu płaszczyznach edukacyjnych. Wyraziła słowa wdzięczności za 

zaangażowanie i życzliwe podejście do wielu twórczych pomysłów, inicjatyw i projektów 

wszystkim przyjaciołom szkoły: Panu Staroście Piotrowi Wołowiczowi, Pani Burmistrz 

Irenie Krzyszkiewicz, Pani Prezes Fundacji Pomocy Szkole im E.Machniewicza 

Elżbiecie Skoczylas, Pani Prezes PSS Społem Danucie Grabowskiej, Pani Agnieszcze 

Hołowni, Pani Anecie Śliwiak, Pani Katarzynie Kibał, Panu Arkadiuszowi Gustawowi, 

Panu Nadleśniczemu Nadleśnictwo Góra Śląska Tomaszowi Multańskiemu. Szczególne 

ukłony skierowała w stronę gościa specjalnego tegorocznego wydarzenia, 

PanaZbigniewaWalerysia, który zawsze otwarty jestna bezinteresowną współpracę ze 

szkołą. Również w tym roku uświetnił swoim występem obchody Święta Patrona. Słowa 

„Dziękuję” Pani Dyrektor skierowała do reżyserek wspaniałego przedstawienia: pani 

Eweliny Waląg, pani Doroty Jochaniak- Dolatowskiej, pani Alicji Sajdak. 

Tegoroczna część artystyczna utrzymana była w konwencji próby przedstawienia 

teatralnego. Podczas spektaklu mieliśmy możliwość poznać wypowiedzi, opinie na 

temat naszego Wieszcza wypowiadane przez jemu współczesnych oraz pojawiające się 

w późniejszych latach. 

W tematykę wprowadził nas utwór Norwida „Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu?...”. 

Następnie byliśmy świadkami balu urządzonego w salonie Augusta Becu. To właśnie 

podczas niego Śniadecki określił A. Mickiewicza mianem„nietoperza polskiej literatury”. 

Z romantycznego nastroju wyrwała wszystkich Weronika Szymańska, wykonując 

piosenkę Kultu „Baranek”, której inspiracją jest II cz. „Dziadów”. I tak w tanecznych 

rytmach przenieśliśmy się na słynną kolację do Januszkiewicza, podczas której doszło 

do „pojedynku” na improwizacje między A. Mickiewiczem a J. Słowackim. Kolejnym 

punktem spektaklu był kolaż wypowiedzi o Mickiewiczu z tekstów Słowackiego, 

Lechonia, Słonimskiego. W liryczny nastrój wprowadziła zebranych piosenka 

„Wspomnienie” w wykonaniu Aleksandry Wójcik i Stanisława Mielczarka. 

Wreszcie przyszedł czas na występ gościa specjalnego, pana Zbigniewa Walerysia, 

który w mistrzowski sposób odegrał monodram „Ja jestem Żyd z Wesela”. Wszystkich 

gości piosenką „Dobranoc” pożegnały Alicja Sajdak i Róża Mazurczak. 

Zwieńczeniem Święta Patrona i wprowadzeniem w świąteczny klimat były przepyszne 

torty krojone i roznoszone przez Śnieżynki. 

 

Mikołaj odwiedził gimnazjalistów 
07.12.2017 

TW 

 

Mikołajki tradycyjnie przypadają na dzień 6 grudnia. To znak, że Święta Bożego 

Narodzenia coraz bliżej. Dla dzieciaków to okazja, by już teraz otrzymać drobny 

upominek. 

Odświętną szatę przybrał budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. Na 

korytarzach i w niektórych gabinetach lekcyjnych pojawiły się już pięknie udekorowane 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/TW
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choinki. Atmosfera zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia jest już coraz bardziej 

odczuwalna. 

A dzisiaj Mikołaj odwiedził z prezentami uczniów klas gimnazjalnych ZSO w Górze. Było 

to duże zaskoczenie szczególnie dla piszących tego dnia próbny egzamin gimnazjalny 

uczniów klasy III Gimnazjum Dwujęzycznego. Wszyscy gimnazjaliści otrzymali słodkie 

upominki, a tym „starszym” Mikołaj życzył jak najlepszych wyników na egzaminie. 

Młodzież była pod ogromnym wrażeniem tej niezapowiedzianej wizyty, tym bardziej, że 

Mikołajem okazała się... Pani Dyrektor! 

 

Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem 
07.12.2017 

Tomasz Woźniczka 

 

W dniach 5-7 grudnia odbywa się Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem. Jest to 

coroczny projekt, w ramach którego jest przeprowadzany egzamin dla uczniów klas 

gimnazjalnych w całej Polsce. Jest to jeden z systemów przygotowań do egzaminu 

gimnazjalnego, który odbędzie się w kwietniu przyszłego roku. Organizowany jest od 

2007 roku i przystępuje do niego ponad 60% gimnazjalistów. Dla uczniów jest okazją do 

sprawdzenia swojej wiedzy ponieważ w arkuszach znajdują się różne typy zadań, które 

weryfikują znajomość faktów, sprawdzają umiejętność ich łączenia, a także czytania ze 

zrozumieniem. Jednocześnie jest to „generalna” próba przed właściwym egzaminem, 

możliwość przećwiczenia procedur oraz zaznajomienie się z techniką rozwiązywania 

testów. 

Kompleksowy program przygotowań do egzaminu gimnazjalnego składa się z trzech 

etapów: Ogólnopolski Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem w dniach 5–7 grudnia 

2017r. Udostępnienie dyrektorom szkół raportów z wynikami PEG uzupełniony 

o plan  powtórzeniowy dla każdej klasy II edycja Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego, 

służąca weryfikacji postępów w nauce 

Egzamin rozpoczął się we wtorek o godzinie 9. testem z historii i wiedzy o 

społeczeństwie, dwie godziny później gimnazjaliści sprawdzili swoją wiedzę z języka 

polskiego. W środę odbyły się egzaminy z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, a 

w czwartek z języków obcych. 

Do egzaminu przystąpili  uczniowie klasy III Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze. W 

historii szkoły był to pierwszy tego typu egzamin, z tego powodu towarzyszyła mu 

specyficzna aura. Uczniowie starali się, aby ta próba wypadła jak najlepiej, stąd ich 

ogromne zaangażowanie w rozwiązywanie poszczególnych zadań testowych. Uzyskane 

wyniki pozwolą na wyciągnięcie odpowiednich wniosków i zintensyfikowanie działań w 

celu osiągnięcia jak najlepszych wyników na właściwym egzaminie w kwietniu 

przyszłego roku. 

W środę gimnazjalistów przed egzaminem odwiedził Mikołaj, który obdarował wszystkich 

słodkimi upominkami. Ta niezwykła niepodziana sprawiła wszystkim dużą radość, dzięki 

czemu z uśmiechami na twarzy przystąpili do egzaminu. 
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Zaproszenie na Święto Patrona 
06.12.2017 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze ma zaszczyt zaprosić na 

uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły pod hasłem „Coś Ty uczynił ludziom 

Mickiewiczu?...” które odbędą się  

08 grudnia 2017 r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze 

Program: 

Wprowadzenie sztandaru 

Przemówienie Dyrektora Szkoły 

Podsumowanie konkursów nt. Życia i twórczości A. Mickiewicza 

Wystąpienia okolicznościowe „Coś Ty uczynił ludziom Mickiewiczu?...” - część 

artystyczna w wykonaniu młodzieży 

Występ gościa specjalnego Zbigniewa Walerysia 

Słodka niespodzianka 

Poczęstunek w sali 115 

 

Dzień Matematyki i Sportu 
04.12.2017 

Małgorzata Dudzińska 

 

1. 12. 2017 r. w Zespole Szkół w Jemielnie odbył się XV Powiatowy Turniej „Dzień 

Matematyki i Sportu” w kategorii klas VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych . 

Organizatorem turnieju był Powiatowy Zespół Nauczycieli Matematyki działający przy 

PCDNiPPP w Górze oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Głównym celem 

zawodów jest propagowanie matematyki wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań 

sportowych oraz wychowywanie w duchu sportowej rywalizacji. Podobnie jak w 

ubiegłych latach rywalizacja miała charakter zabawy sportowo-umysłowej, a wszystkie 

ekipy startowały na przemian w pięciu konkurencjach matematycznych i pięciu 

sportowych. 

Gimnazjum Dwujęzyczne w Górze reprezentowali następujący uczniowie: Gabriela 

Brzoza, Kinga Dębowicz, Ewa Kapłon, Mikołaj Lorek, Bartosz Zielony, Kacper Hryń i 

jako rezerwowa Weronika Jończak. Opiekunami ekipy byli Pani Małgorzata Dudzińska, 

nauczycielka wychowania fizycznego i Pan Radomir Miłaszewicz, nauczyciel 

matematyki w ZSO Góra. 

 

Świąteczna Zbiórka Żywności  
3.12.2017  

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Ma%C5%82gorzata-Dudzi%C5%84ska
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Ma%C5%82gorzata-Dudzi%C5%84ska
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Aneta Zmuda 

 

W dniach 1 i 2 grudnia  2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze 

wraz z opiekunkami Panią Anetą Zmudą i Panią Ireną Dziamarską w ramach 

współpracy ze Stowarzyszeniem „Samarytanin” w Górze, ponownie włączyli się do 

udziału w akcji Świątecznej Zbiórki Żywności . 

Od kilku lat Stowarzyszenie „Samarytanin” organizuję przedświąteczną zbiórkę, której 

przeznaczeniem śą zorganizowanie paczek dla potrzebujących pomocy rodzin. 

W akcji wzięli udział wolontariusze z Gimnazjum Dwujęzycznego: Igor Wawrzyniak, 

Proszko Michał, Adrian Kopaniecki, Sauć Anna, Eliza Czajewska, Osieczko Julia, Maciej 

Hrebenyk , Maciej Osmolski, Nicole Ruman, i z Liceum Ogólnokształcącego: Ilona Knuła 

, Barbara Świtek, Julia Rydzik, Angelika Handrysiak, Olga Świątek, Jakub Mikuś, 

Aleksandra Janiszewska, Patrycja Gasik, Maria Starke, 

Bardzo dziękujemy za pomoc i wielkie zaangażowanie naszych uczniów oraz wszystkim 

osobom, którzy okazali wielki dar serca pomagając potrzebującym. 

 

Zwycięstwo na inaugurację  
3.12.2017 

 

Pod koniec listopada rozpoczęły się rozgrywki organizowane przez Dolnośląska 

Fundację Matematyków Wrocławskich w ramach Dolnośląskich Meczy 

Matematycznych. W tym roku szkolnym jest to już 17 edycja cieszącego się dużym 

powodzeniem wśród szkół województwa dolnośląskiego turnieju. 

Po raz kolejny w szranki rywalizacji w kategorii szkół ponadgimnazjalnych stanęli 

uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze. Ich rywalami w 

eliminacjach są I i II LO w Głogowie oraz LO w Polkowicach. 

Na początek górowscy licealiści zmierzyli się ze swoimi rówieśnikami z Polkowic i po 

pasjonującym pojedynku pokonali swoich rywali. Inauguracja wypadła więc po myśli 

uczniów z Góry, czekamy więc na dalszych sukcesy i awans do dalszej rundy 

rozgrywek. 

 

Natalia Kida stypendystką Prezesa Rady 

Ministrów  
1.12.2017  

Mirosław Wesołowski 

 

30 listopada br. w sali Agora we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala wręczenia 

stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych uczniów z Dolnego Śląska. W 
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tym elitarnym gronie znalazła się Natalia Kida, uczennica klasy III a Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze. 

Natalia to niezwykle wszechstronna uczennica - wspaniała matematyczka, artystka, 

sportowiec, laureatka wielu konkursów z rozmaitych dziedzin, a do tego niesamowita 

koleżanka. Jednym słowem rzec by można, że to prawdziwy człowiek renesansu. 

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11. Każdy z wyróżnionych uczniów otrzymał 

dyplom z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka. Całość 

okraszona była występami grypy muzycznej z Młodzieżowego Ośrodka Kultury 

Wrocław-Krzyki. W tym niezwykłym dniu, towarzyszyli Natalii, pełni dumy, jej Tata, 

dyrektor ZSO w Górze Pani Magdalena Mielczarek i wychowawca klasy III a Pan 

Mirosław Wesołowski. Po zakończonej uroczystości był czas na zdjęcia z zaproszonymi 

na galę gośćmi, a następnie na kawę, ciasto i sympatyczną rozmowę. Serdecznie 

gratulujemy Natalii, Jej Rodzicom oraz wszystkim tym, którzy rozbudzili w tej niezwykłej 

dziewczynie pasję poznawczą. Jak słusznie zauważył Pan Kurator, wyróżnieni są 

przyszłością naszej Ojczyzny. Natalia, pełni dumy serdecznie gratulujemy! 

 

Brązowi chłopcy  
24.11.2017  

Wojciech Janicki 

 

Drużyna reprezentująca Gimnazjum Dwujęzycznego Górze zajęła 3 miejsce w finale 

wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie chłopców. Zawody z udziałem 

najlepszych ekip wyłonionych na podstawie rozgrywek strefowych odbyły się 23 

listopada we Wrocławiu . 

Trzyosobowa ekipa górowskiego Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze  występująca w 

składzie: Osmolski Maciej, Kruszka Mikołaj i Zieliński Bartosz, w fazie grupowej bez 

problemów zwyciężyła z SP 21 Wałbrzych 3-0 i GM 13 Wrocław 3-1. W ćwierćfinale 

gimnazjaliści po ciężkim boju zdołali pokonać GM Krzeszów 3-2, dzięki awansowali do 

półfinału. W tej fazie rozgrywek młodzi  górowianie zmierzyli się z zespołem AD Astra 

Milicz i niestety mimo ogromnego zaangażowania musieli uznać wyższość rywali 

przegrywając w stosunku 0-3. W meczu o 3 miejsce zdecydowanie pokonali 

Salezjańską Szkołę Podstawową w Lubinie 3-1. 

W końcowej klasyfikacji finału wojewódzkiego drużyna Gimnazjum Dwujęzycznego w 

Górze zajęła 3 miejsce i otrzymała okolicznościowy puchar oraz brązowe medale. Wynik 

ten należny uznać za wielki sukces młodych górowskich badmintonistów, tym bardziej, 

że w rozgrywkach tak wysokiej rangi wystąpili po raz pierwszy. 

Wyniki: 

Faza grupowa: Gimnazjum Dwujęzyczne Góra - SP 21 Wałbrzych 3-0; GM Dw Góra - 

GM 13 Wrocław 3-1, 

Ćwierćfinał: GM Dw Góra - GM Krzeszów 3-2, 

Półfinał: GM Dw Góra - GM AD ASTRA Milicz 0-3, 

Mecz o III miejsce: GM Dw Góra - Salezjańskia Szkoła Podstawowa w Lubinie 3-1 
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Ostateczna klasyfikacja finału wojewódzkiego: 

I miejsce - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie 

II miejsce - Gimnazjum AD ASTRA w Miliczu 

III miejsce - ZSO Góra (Gimnazjum Dwujęzyczne) 

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia  
24.11.2017  

Aneta Zmuda 

 

16 listopada przypadał Światowy Dzień Rzucania Palenia, w związku z tym w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Górze, w ramach działań profilaktycznych, zorganizowane 

zostały warsztaty dla uczniów Liceum i Gimnazjum Dwujęzycznego. 

Podstawowym zamiarem organizatorów było uświadomienie młodym ludziom 

szkodliwego wpływu nikotyny na organizm człowieka. Jak wiemy młodzież sięga też po 

inne używki nie zawsze świadomie wiedząc co jest ich następstwem.  

Przedsięwzięcie zostało wsparte przez pracownika PSSE w Górze Panią Jolantę Zieleń, 

dzięki czemu uczniowie mogli skorzystać z badań specjalnym urządzeniem – 

smokolajzerem, by sprawdzić zawartość dwutlenku węgla w płucach. W czasie 

warsztatów wykorzystano również narkogogle i alkogogle, przyrządy, które pokazywały 

możliwe zachowania i reakcje po zażyciu alkoholu i narkotyków. 

Natomiast druga z prelegentek, Pani Bogumiła Płaczek z UMiG w Górze, przestrzegała 

młodzież przed szkodliwym wpływem narkotyków, alkoholu i dopalaczy. 

Na lekcjach biologii zostały przeprowadzone również pogadanki o szkodliwości dymu 

nikotynowego,  a w holu szkoły przygotowane zostało dla uczniów stoisko z ulotkami 

oraz gazetka tematyczna. 

Koordynatorkami całego przedsięwzięcia były: pedagog szkolny Pani Aneta Zmuda i 

nauczycielka biologii Pani Irena Dziamarska. 

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim osobom które wsparły akcję za podjęcie 

wielu działań i współpracę, mamy nadzieję, że młodzież po tych zajęciach 

warsztatowych będzie wiedzieć jak niebezpieczne mogą być te substancje dla naszego 

zdrowia  i życia. 

 

Images that move. European conference on 

film education - spotkanie w Warszawie  
24.11..2017 

 

Cieszę się niezmiernie, że jako liderka Pracowni Filmoteki Szkolnej oraz Szkoły 

Tolerancji mogłam stać się częścią międzynarodowego wydarzenia, jakim była 

konferencja Images that move. European conference on film education, która odbyła się 
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21 listopada w Warszawie, w siedzibie Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego. 

Partnerem merytorycznym i organizacyjnym spotkania o edukacji filmowej była 

Filmoteka Szkolna oraz Creative Europe Desk Polska, co z pewnością przełożyło się na 

ogromne zainteresowanie wydarzeniem nauczycieli_ek, edukatorów_ek, 

przedstawicieli_ek organizacji pozarządowych czy reprezentantów_ek branży 

audiowizualnej. Osoby uczestniczące oprócz udziału w części wykładowej mogły wziąć 

udział w warsztatach oraz panelach dyskusyjnych. 

Jako prelegentka wzięłam udział w panelu "Edukacja filmowa - polski krajobraz", w 

którym wystąpiłam obok m.in. prof. Bogusława Skowronka z Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie, dr Joanny Zabłockiej-Skorek, pomysłodawczyni i 

dyrektorki programu KinoSzkoła, Agaty Sotomskiej - koordynatorki projektu Filmoteka 

Szkolna czy Ady Gąski, reprezentującej Stowarzyszenie Pracownia Filmowa "Cotopaxi". 

W ramach panelu przedstawiłam prelekcję nt. "Edukacja filmowa przeciw wykluczeniom 

– wokół zagadnienia (nie)pełnosprawności", odwołując się do swego doświadczenia w 

zakresie edukacji oraz badań dotyczących kultury Głuchych, prowadzonych w związku z 

pracą doktorską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wzięłam 

ponadto udział w panelu eksperckim "Co porusza Polskę? Jak budować efektywne 

partnerstwa w obszarze edukacji filmowej?", w trakcie którego starali_łyśmy się 

odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie i stworzyć przestrzeń do szerokiego 

namysłu. 

Całość nagrania można obejrzeć tutaj - Creative Europe Desk Polska, transmisja na 

żywo. Części z moimi wypowiedziami obejmują czas od 2:25:00 (wystąpienie dotyczące 

edukacji filmowej i antydyskryminacyjnej) oraz od 4:42:00 (udział w panelu polskich 

ekspertów_ek) - https://www.youtube.com/watch?v=iutM_GN6IeY 

 Poszczególne części konferencji dostępne są na stronie Filmoteki Szkolnej: 

http://filmotekaszkolna.pl/dla-nauczycieli/szkolenia-i-konferencje/relacje-ze-szkolen-i-

konferencji/relacje-z-konferencji-o-edukacji-filmowej 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z treścią. 

Więcej informacji na: http://balladynafilm.wixsite.com/wonderlab1/single-

post/2017/11/21/Images-that-move-European-conference-on-film-education---spotkanie-

w-Warszawie 

 

Trzydniowe warsztaty LIDERoff  
24.11.2017 

 

W niedzielę 19 listopada zakończyły się trzydniowe międzyliderskie warsztaty LIDEROff, 

łączące ideę filmową z równościową, którym patronowała Filmoteka Narodowa - Instytut 

Audiowizualny, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Edukacyjne spotkanie - zapraszające do współpracy młodzież z czterech województw - 

zainicjowane zostało przez liderki i lidera Pracowni Filmoteki Szkolnej: Katarzynę 

Czubińską, Ewelinę Waląg, Magdalenę Nogaj, Małgorzatę Miszczak i Piotra 
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Kalitkę. Liderki i lider oraz zaproszona z różnych województw młodzież została oficjalnie 

przywitana przez dyrektorkę placówki, Panią Magdalenę Mielczarek.  

W ramach filmowych i antydyskryminacyjnych działań odbyły się warsztaty z animacji 

poklatkowej, tworzenia fotografii, krytycznej analizy wytworów należących do X Muzy, 

filmowa gra w przestrzeniach szkolnych oraz zajęcia z kultury Głuchych, do 

współprowadzenia których został zaproszony także Kamil Bojakowski. W tych dniach 

odbył się ponadto pokaz filmu "Królewicz olch" w reżyserii Kuby Czekaja, który wywołał 

wiele emocji w odbiorcach i odbiorczyniach, a spotkanie wokół filmu i warsztaty na temat 

outsiderów poprowadził Wędrujący Filmoznawca, dr Karol Jachymek.  

Wszystkie działania - zarówno spotkania stricte filmowe, jak i wnoszące tematykę 

równościową - zmierzały do integracji środowiska oraz stworzenia dogodnej płaszczyzny 

do wymiany myśli. Mamy nadzieję, że zainicjowane w ten sposób przedsięwzięcie 

będzie wydarzeniem cyklicznym, które umożliwi poszerzenie wnoszonej tematyki i 

zakresu warsztatowego. 

Więcej informacji na stronie Szkolnego Koła Filmowego WONDERLab. -

 http://balladynafilm.wixsite.com/wonderlab1/blog1 

 

Próbna matura z Operonem  
23.11.2017  

Tomasz Woźniczka 

 

Od wtorku, 21 listopada ponad 160 tysięcy maturzystów z całej Polski rozpoczęło 

czterodniową próbę generalną przed właściwą maturą. Z roku na rok „Próbna Matura z 

Operonem, Wirtualną Polską i British Council” cieszy się coraz większym powodzeniem 

u uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Na pół roku przed egzaminem jest 

okazja by sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, szczególnie z przedmiotów 

obowiązkowych. Natomiast szkolnym zespołom egzaminacyjnym stwarza możliwości 

przećwiczenia maturalnych procedur. 

Od wielu lat Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze uczestniczy w 

programie „Matura z Operonem”. W tym roku do egzaminów pisemnych z języka 

polskiego, matematyki i języków obcych (angielski, niemiecki) przystąpili wszyscy 

przyszłoroczni maturzyści. 

Punktualnie o 9:00, we wtorek 24 listopada w auli szkoły rozpoczął się egzamin z języka 

polskiego, natomiast dzień później egzamin z matematyki. W opinii większości 

maturzystów, test z języka polskiego nie był zbyt trudny, natomiast zadania z 

matematyki uznano za dość trudne. Najważniejsze, żeby przyszli abiturienci mogli 

rzetelnie sprawdzić swoją wiedzę oraz solidnie przygotować się do egzaminu 

dojrzałości.  

W czwartek, 23 listopada odbędzie się próbna matura z Operonem z języka obcego. Na 

rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli 120 minut, a egzamin rozpocznie się o godz. 9 

na poziomie podstawowym. Ostatniego dnia matury Operon 2017, w piątek, 24 listopada 
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przyszli maturzyści zmierzą się z wybranym przedmiotem, egzamin potrwa 180 minut od 

godz. 9.00 

W najbliższych dniach testy zostaną sprawdzone przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów i omówione z maturzystami w trakcie zajęć. Wydawnictwo Operon zachęca 

nauczycieli poszczególnych szkół do do pobierania modeli odpowiedzi oraz kartotek, a 

także do skorzystania z elektronicznego systemu wprowadzania wyników na 

stronie http://egzaminy.operon.pl. Warto to uczynić ponieważ po wprowadzaniu wyników 

nauczyciele otrzymają szczegółowe raporty dla klasy i indywidualne raporty dla każdego 

ucznia oraz plany naprawcze opracowane na podstawie wyników klasy oraz 

indywidualne plany naprawcze dla uczniów (dostępne od grudnia 2017 r.) Uczniowie 

oprócz szczegółowej informacji o swoich wynikach otrzymają także kod uprawniający ich 

do miesięcznego darmowego dostępu do pełnej wersji platformy e-learningowej 

 www.gieldamaturalna.pl 

 

Literatura łączy języki 
21.11.2017  

Beata Działo 

 

21 listopada w bibliotece szkolnej w obecności Pani Dyrektor Magdaleny Mielczarek 

odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na plakat pt „Literatura łączy języki”.  

Forma pracy miała zachęcić uczniów do przeczytania książki ze zbiorów biblioteki 

szkolnej i zaprezentowania jej w formie graficznej. Niektóre elementy plakatu miały być 

przetłumaczone na język obcy: niemiecki lub angielski. 

W spotkaniu aktywnie uczestniczyli uczniowie klasy 2 gimnazjum wraz z 

wychowawczynią panią Dorotą Giezek oraz klasy 1 a liceum, którzy wspólnie 

dyskutowali na tematy związane z czytaniem i czytelnictwem. Odpowiadano na pytania: 

czy lubimy czytać?, co lepsze książka czy film?, dlaczego nie lubimy czytać?, a 

wszystko to w atmosferze oczekiwania na wyniki konkursu. 

Prace konkursowe oceniało jury w składzie: Edyta Bretsznajder, Izabela Kucharska 

Dorota Jochaniak –Dolatowska i Beata Działo 

Wyróżnione osoby otrzymały nagrody książkowe, a ponadto każdy uczestnik otrzymał 

ręcznie malowaną torbę czytelnika. 

Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: 

Kategoria gimnazjum: 

1 miejsce: Nicole Ruman 

2 miejsce: Gabriela Brzoza 

3 miejsce: Julia Osieczko, Karina Dąbkowska 

Wyróżnienia: Maciej Osmolski, Mikołaj Kruszka, Patryk Nojman, Oliwia Biernacka, 

Maciej Hrebenyk, Dominik Jaworski, Eliza Czajewska, Bartosz Zieliński, 

Kategoria liceum: 

1 miejsce: Alicja Ciszewska 

2 miejsce: Anita Sławińska 
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Wyróżnienie: Olga Świątek, Patrycja Witko 

 

Awans górowskich licealistek  
17.11. 2017  

Tomasz Woźniczka 

 

Aleksandra Żmiejewska i Anna Łukaniuk, uczennice klasy II Liceum Ogólnokształcącego 

w Górze awansowały do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Wybieram Wybory”. 

Do pierwszego etapu, cieszącego się coraz większą popularnością konkursu, w całym 

kraju przystąpiło prawie 8 tys. uczniów z niemal 900 szkół ponadgimnazjalnych. 

16 listopada komisja konkursowa ogłosiła wyniki eliminacji szkolnych. Do II etapu 

wojewódzkiego awansowało 434 uczniów, którzy uzyskali wymagany przez 

organizatorów limit punktów. 

Do II etapu zakwalifikowanych zostało zaledwie 29 uczniów reprezentujących szkoły 

województwa dolnośląskiego, z czego tylko 6 (na 219 uczestników) z terenu działania 

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy do którego zalicza się Powiat 

Górowski. Wyniki opublikowane zostały na stronach internetowych Delegatur Krajowego 

Biura Wyborczego i przekazane do szkół. 

Zadaniem uczestników I etapu było rozwiązanie testu złożonego z 25 pytań 

dotyczącego wyborów samorządowych. Poziom trudności już na tym etapie był bardzo 

wysoki i trzeba było wykazać się naprawdę ogromną wiedzą by awansować do kolejnej 

rundy. Aleksandra Żmiejewska i Anna Łukaniuk uzyskały premiowany awansem wynik z 

testu i będą reprezentować Powiat Górowski w następnym etapie. Opiekunem 

górowskich licealistów jest Pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wos w ZSO w 

Górze. Bardzo dobre wyniki uzyskali też pozostali uczestnicy konkursu z Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze, a w szczególności Weronika Bordulak, Oliwia Berus i 

Malwina Marcinkowska.  

Uczestnicy kolejnego etapu mają teraz czas do 31 stycznia 2018 roku na  napisanie 

pracy na jeden z trzech tematów: „Istota i funkcje samorządu terytorialnego, a system 

wyborczy (większościowy, czy proporcjonalny)”, „Wybory do organów samorządu 

terytorialnego w II Rzeczypospolitej” lub „Udział władzy sądowniczej w organizacji i 

przeprowadzaniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”. Rozstrzygnięcie 

drugiego etapu konkursu nastąpi do 15 lutego 2018. Cieszy duże zainteresowanie 

uczniów ZSO tematyką wyborczą, tym bardziej, że już w przyszłym roku w naszym kraju 

odbędą się wybory samorządowe. 

Warto również w tym miejscu wspomnieć, że aktualnie 5-osobowa grupa uczniów LO 

jest w trakcie realizacji projektu „Już za rok wybory!” w ramach Dolnośląskiej Akademii 

Samorządu. 
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Spotkanie z finalistami  
16.11.2017 

 

16 listopada, odbyło się spotkanie trójki uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego, 

zwycięzców Finału Strefy Legnickiej odbywającego się w ramach Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej w badmintonie chłopców z dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Górze Panią Magdaleną Mielczarek. Przypomnijmy, dzień wcześniej drużyna w 

składzie: Osmolski Maciej, Kruszka Mikołaj i Zieliński Bartosz, pokonała wszystkich 

swoich rywali i awansowała do finału wojewódzkiego. 

Pani dyrektor naszym wspaniałym badmintonistom złożyła serdeczne gratulacje, za 

osiągnięcie tak wspaniałego rezultatu, jednocześnie życzyła dalszych sukcesów w finale 

wojewódzkim. Natomiast zawodnicy przekazali dyplom oraz okolicznościowy puchar 

oraz podzielili się wrażeniami z przebiegu rywalizacji, a na koniec zostali obdarowani 

słodkimi upominkami. 

W spotkaniu brał udział również Pan Mariusz Dziewic, wicedyrektor i nauczyciel w-f, w 

ZSO, jednocześnie opiekun zwycięskiej drużyny. 

 

Wycieczka integracyjna do Wrocławia  
16.11.2017  

Ewelina Waląg  

 

Mówi się o filmach Hitchcocka, że przeważnie zaczynają się od trzęsienia ziemi, a 

potem napięcie już tylko rośnie. Powyższa kwestia z pewnością mogłaby posłużyć za 

komentarz do wydarzeń zaplanowanych w ramach integracyjnej wycieczki klas 

pierwszych do Wrocławia, a obejmujących m.in. wizytę w House of horror. Ta 

niecodzienna inicjatywa łączyła się zarówno z ekscytacją oraz możliwością współpracy 

w sześcioosobowych zespołach zmierzających do opuszczenia poszczególnych komnat, 

jak i przerażeniam wypisanym na twarzach wielu osób uczestniczących w działaniach. 

Tak czy owak, wzbudzone w ten sposób emocje długo funkcjonowały w umysłach 

uczniów i uczennic, którzy zakończyli dzień wspólnym seansem w kinie. W ramach 

odreagowania wcześniejszych doznań – wybrali emisję najnowszego horroru. Hitchcock 

z pewnością byłby z nich dumny…  

 

International Education Week (IEW) w 

naszej szkole Let’s celebrate!  
16.11.2017  

Ewelina Waląg  
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Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w tym tygodniu rozpoczęliśmy obchody 

International Education Week (IEW) - międzynarodowej inicjatywy amerykańskiego 

Departamentu Stanu realizowanej w dniach 13-17 listopada w wielu miejscach na 

świecie. W tym czasie w szkołach planowane są organizacje wydarzeń, które zakładają 

promowanie edukacji wielokulturowej, omawianie programów wymiany 

międzynarodowej czy zapraszanie osób mogących podzielić się swoją wiedzą i 

doświadczeniem w zakresie różnych perspektyw. 

Celebrowanie wydarzeń w górowskiej placówce związane było z podjęciem współpracy 

z Ambasadą Amerykańską, która zrealizowana została wcześniej chociażby w ramach 

dwóch studyjnych wizyt w Saint Louis oraz Nowym Yorku, wynikacjących z postulatów 

Szkoły Tolerancji (Centrum Edukacji Obywatelskiej) i ambasadorstwa w Muzeum Historii 

Żydów Polskich POLIN. Liderskie wyjazdy do Stanów Zjednoczonych stały się 

przyczynkiem do szerszych działań międzynarodowych oraz możliwością kooperacji z 

uwzględnieniem polskiej perspektywy i zwiększenia widoczności rodzimej placówki z 

Góry. Uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze mogli, mogły 

uczestniczyć w spotkaniu ze stypendystką Programu Fulbrighta – Panią Alexandrą 

Whittaker, pochodzącą z Nowego Jorku, a obecnie współpracującą z Uniwersytetem im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieleogodzinne rozmowy skupione były wokół 

wielokulturowości, społecznych, politycznych i przyrodniczych wiadomościach 

dotyczących USA, zagadnieniach współpracy międzynarodowej, podobieństwach i 

różnicach w obyczajowości czy też osobistych refleksjach wynikajacych z amerykańsko-

polskiej perspektywy. Omówienie spotkania w kuluarach przyniosło jeszcze jedną 

refleksję związaną z koniecznością zorganizowania kolejnej inicjatywy we współpracy z 

Panią Alexandrą Whittaker, tym razem rozszerzającą kontekst tematyczny o 

zagadnienia fotograficzne i filmowe, a także herstoryczną narrację wplecioną w 

muzealne i kuratorskie doświadczenia. 

Więcej informacji na stronie Szkoły Tolerancji - http://balladynafilm.wixsite.com/szkola-

tolerancji/blog. Przeprowadzone w górowskim liceum działania wpisały się także w 

projekt „Wszyscy Ludzie Rodzą się Wolni i Równi” realizowany przez Amnesty 

International ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, którego głównym 

celem jest zbudowanie sieci świadomych liderów/liderek społeczeństwa obywatelskiego, 

przede wszystkim nauczycieli i nauczycielek oraz aktywistów i aktywistek, posiadających 

motywację i kompetencje, by mobilizować swoje lokalne społeczności na rzecz świata 

wolnego od dyskryminacji, mowy nienawiści i przemocy. 

 

Images That Move - European Conference on 

Film Education  
16.11.2017  

Ewelina Waląg  
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Zapraszamy do udziału w europejskiej konferencji o edukacji filmowej pt. 'Images That 

Move' organizowanej 21 listopada przez Creative Europe Desk Polska we współpracy z 

Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym. 

Podczas wydarzenia, oprócz prezentacji polskich i europejskich ekspertów, uczestnicy 

będą mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez realizatorów europejskich 

projektów z obszaru grantowego Edukacja filmowa (komponent MEDIA programu 

Kreatywna Europa). Wykład otwierający na temat kreatywnej edukacji medialnej wygłosi 

prof. Wanda Strauven z Goethe-Universität we Frankfurcie. Podczas paneli 

dyskusyjnych podsumowane zostaną europejskie doświadczenia związane z 

tworzeniem partnerstw pomiędzy instytucjami i organizacjami oraz z włączaniem 

różnych grup odbiorców. 

Swój udział potwierdzili europejscy eksperci: prof. Wanda Strauven (Goethe-Universität 

Frankfurt), Bernard McCloskey (Northern Screen Ireland), Simone Fratini (Fondazione 

Cineteca di Bologna), Ginte Zulyte (Meno Avilys), a także m.in. prof. Bogusław 

Skowronek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Joanna Zabłocka-Skorek 

(dyrektor programu KinoSzkoła), Ewelina Waląg (liderka Filmoteki Szkolnej). 

Konferencja odbędzie się w siedzibie Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego 

w Warszawie przy ulicy Wałbrzyskiej 3/5. Prezentacje ekspertów i panele dyskusyjne 

odbywające się w sali konferencyjnej ZIEMIA OBIECANA będą tłumaczone 

symultanicznie.  

Zainteresowanych warsztatami prosimy o zaznaczenie właściwej opcji w formularzu 

rejestracyjnym. Spotkania z europejskimi ekspertami w salach Minimax 1,2 oraz Wielka 

Gra odbędą się w języku angielskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ze względu na 

ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy - formularz rejestracyjny znajduje się na 

stronie: http://kreatywna-europa.eu/13763-2/. Więcej informacji na stronie Szkolnego 

Koła Filmowego WONDERLab. - http://balladynafilm.wixsite.com/wonderlab1/blog1 

21 listopada w godzinach 10:30 - 17:00. Narodowy Instytut Audiowizualny. Wałbrzyska 

3/5, 02-739 Warszawa 

 

Międzyliderskie warsztaty LIDERoff w 

Górze  
16.11.2017  

Ewelina Waląg 

 

Warsztaty dla młodzieży klas siódmych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Wydarzenie organizowane przez liderki i lidera Filmoteki Szkolnej z województwa 

wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego. Wydarzenie potrwa trzy dni i 

odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze, w dniach 17-19.11.2017r. 

(piątek-niedziela). 

Organizatorzy: Katarzyna Czubińska, Ewelina Waląg, Magdalena Nogaj, Małgorzata 

Miszczak, Piotr Kalitka. 

http://kreatywna-europa.eu/13763-2/
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Harmonogram: 

17.11.2017r. (piątek): 

17:45 – 18.00 - Spotkanie w auli szkoły, ul. Szkolna 1. 

18:00 – 20.00 - Warsztaty integracyjne. 

20:00 – 20.30 - Kolacja (samodzielne przygotowanie). 

20:30 – 22.00 - Filmowa gra na terenie szkoły. 

22:00 –23.30 - Nocne rozmowy o filmach. 

23:30 – Przygotowania do odpoczynku. 

24:00 –7.00 - Cisza nocna (nocleg w szkole). 

18.11.2017r. (sobota): 

08:00 –09.00 - Pobudka, śniadanie(we własnym zakresie). 

09:00 – 13:30 - Warsztaty animacja, fotografia, warsztaty antydyskryminacyjne 

(warsztaty w czterech grupach, każda z grup uczestniczy we wszystkich warsztatach): 

- gr 1. Warsztat z animacji, prowadzenie liderka Filmoteki Szkolnej - Małgorzata 

Miszczak (do wyboru). 

- gr 2. Warsztat animacji, prowadzenie liderka Filmoteki Szkolnej - Magdalena Nogaj (do 

wyboru). 

- Warsztat kadr w fotografii, prowadzenie lider Filmoteki Szkolnej - Piotr Kalitka. 

- Warsztat antydyskryminacyjny, prowadzenie liderka Filmoteki Szkolnej - Ewelina 

Waląg. 

13.30 – 14.30 - Obiad. 

14.30 -16.00 - Warsztaty animacja, fotografia, warsztaty antydyskryminacyjne jw. 

16.00 – 17.30 - Warsztat z audiodeskrypcji, prowadzenie filmoznawczyni - Marta 

Sosnowska, liderka Filmoteki Szkolnej - Katarzyna Czubińska. 

17.30 – 18.00 - Przerwa. 

18:00 – 20.30 - Projekcja filmu Kuby Czekaja, Królewicz Olch. 

20:30 – 21.00 - Kolacja we własnym zakresie. 

21:00 – 23.30 - Inny wobec innych. O filmowych outsiderach na przykładzie "Królewicza 

Olch" Kuby Czekaja i "Dużego zwierzęcia" Jerzego Stuhra - dr Karol Jachymek. 

23:30 - Przygotowania do odpoczynku. 

24:00 - 7.00 - Cisza nocna (nocleg w szkole). 

19.11.2017r. (niedziela): 

08:30 - Pobudka i śniadanie. 

09:30 - Uprzątnięcie przestrzeni. 

10:00 - Zakończenie warsztatów. 

Wydarzenie realizowane w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z 

Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu 

Sztuki Filmowej. 

Więcej informacji na stronie Szkolnego Koła Filmowego WONDERLab. - 

http://balladynafilm.wixsite.com/wonderlab1/blog1 

*LIDERoff – międzyliderskie warsztaty otwierające się na wspólne działania 

uczennic/uczniów, nauczycielek/nauczycieli oraz osób zajmujących się kwestiami 

filmoznawczymi; uwzględniające kontekst społeczno-psychologiczny. 
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Zwycięstwo zawodników Gimnazjum 

Dwujęzycznego  
16.11.2017  

Tomasz Woźniczka 

 

15 listopada w Lubinie drużyna Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze zwyciężyła w 

Finale Strefy Legnickiej odbywających się w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 

badmintonie chłopców. W fazie grupowej zespól w składzie: Osmolski Maciej, Kruszka 

Mikołaj i Zieliński Bartosz, zdecydowanie pokonali w identycznym stosunku 3:0 ekipy SP 

5 Lubin, SP 3 Polkowice, SP Chobienia i III LO Lubin. Natomiast w  półfinale po 

zaciętym pojedynku pokonali Gimnazjum Gminne w Kotli 3:2,a w finale zwyciężyli z 

gospodarzami turnieju Salezjańską Szkołą Podstawową w Lubinie 3:0. Opiekunem 

zespołu Gimnazjum Dwujęzycznego był Pan Mariusz Dziewic, nauczyciel wf w ZSO 

Góra. 

Ostateczna klasyfikacja turnieju: 

I m. ZSO Góra (Gimnazjum Dwujęzyczne) 

II m. Salezjańskia Szkoła Podstawowa w Lubinie 

III m. Szkoła Podstawowa w Chobieni. 

Dzięki zwycięstwu w turnieju gimnazjaliści awansowali do finału wojewódzkiego, który 

odbędzie się 23 listopada we Wrocławiu. 

 

XXIV Ogólnopolski Bieg Niepodległości  
14.11.2017  

Tomasz Woźniczka 

 

W 99 rocznicę odzyskania niepodległości, ponad 160 osób wzięło udział w XXIV 

Ogólnopolskim Biegu Niepodległości w Górze. Oficjalnego otwarcia Biegu dokonała 

Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz oraz polscy olimpijczycy - Marian Sypniewski i 

Marian Woronin. Głównym punktem XXIV Ogólnopolskiego Biegu Niepodległości był 

bieg główny, na dystansie 10 km. Do rywalizacji z najlepszymi biegaczami stanęła 

Patrycja Lewczuk z kl. III b LO i Pani Małgorzata Dudzińska nauczycielka wf w ZSO w 

Górze.  Obydwie zawodniczki nie tylko ukończyły bieg, ale uzyskały znakomite wyniki, 

zdecydowanie lepsze od ich dotychczasowych rekordów życiowych. Osiągnięte wyniki 

pozwoliły Pani Małgorzacie w swojej kategorii wiekowej zająć 3, a Patrycji 6 miejsce. 

Na starcie w biegach młodzieżowych nie zabrakło uczniów z Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze. 

W biegu dziewcząt na dystansie 2100 metrów zawodniczki z LO osiągnęły znakomite 

wyniki, w kategorii Open, 2 lokatę zajęła Paulina Żołnieruk, a w kategorii Powiat 
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Górowski, 1 miejsce zdobyła Natalia Kida, a 3 m. Monika Lach. Natomiast w biegu na 

1600 m dziewcząt uczestniczyły uczennice kl. III oraz II Gimnazjum Dwujęzycznego - 

Maja Oporowicz, Weronika Jończak, Kinga Dębowicz, Hanna Jankowska, Julia 

Osieczko i Ewa Kapłon, a w biegu na 2100 m chłopców wystartował uczeń kl. II 

Gimnazjum Kamil Szelążek. Na mecie każdy z zawodników otrzymał medal, a dla 

najlepszych zawodników Puchary, dyplomy oraz nagrody wręczała Burmistrz Góry Irena 

Krzyszkiewicz wraz ze Starostą Piotrem Wołowiczem. 

Warto podkreślić, że w tego typu masowych imprezach sportowych każdy z uczestników 

jest zwycięzcą, ponieważ nie liczy się tylko wynik, ale przede wszystkim udział i dotarcie 

na metę. 

 

99. rocznica odzyskania niepodległości  
13.11.2017  

TW 

 

11 listopada 2017 r. w całym kraju obchodzona była 99. rocznica odzyskania 

niepodległości. W Górze również odbyły się uroczystości upamiętniające to ważne 

wydarzenie naszych narodowych dziejów. 

O godz. 9.00 na Palcu Chrobrego odbyło się uroczyste składanie kwiatów pod 

Pomnikiem Wolności. Wiązanki złożyli przedstawiciele władz gminnych i powiatowych 

pod przewodnictwem Burmistrza Góry Ireny Krzyszkiewicz i Starosty Powiatu 

Górowskiego Piotra Wołowicza, oraz także przedstawiciele: Związku Kombatantów, 

służb mundurowych, Nadleśnictwa Góra Śląska, szkół i przedszkoli z terenu Gminy 

Góra, instytucji gminnych i powiatowych, partii politycznych, organizacji związkowych. 

Wśród licznych delegacji nie zabrakło delegacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Górze z dyrektorem szkoły Panią Magdaleną Mielczarek na czele. Podczas uroczystości 

na górowskim rynku obecne były także poczty sztandarowe, w tym również sztandar 

Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. 

O godz. 12.00 w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze odbyła się 

uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny, którą koncelebrował dziekan dekanatu Góra 

wschód ks. Henryk Wachowiak. W nabożeństwie udział wzięły także poczty 

sztandarowe szkół z terenu Gminy Góra. 

 

„Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą 

wolności jest odwaga”  
12.11.2017  

Natalia Bortnowska, Justyna Mrozowska, Alicja Sajdak  
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„Naród, który nie szanuje przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie 

ma prawa do przyszłości.” Józef Piłsudski 

11 listopada1918 roku to szczególna data w dziejach państwa polskiego. To tego dnia, 

po 123 latach zaborów, Polska znów pojawiła się na mapach świata. Dzień 11 listopada 

ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 

1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie 

rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Obecnie ba 

terenie całego kraju odbywa się wiele uroczystości w celu upamiętnienia tego 

szczególnego wydarzenia w naszych dziejach narodowych. 

10 listopada w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących uroczyście uczciliśmy 99. 

rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Okolicznościowe przemówienie do 

zebranej młodzieży oraz nauczycieli wygłosiła dyrektor szkoły Pani Magdalena 

Mielczarek. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na znaczenie słów „Ojczyzna” i 

„Patriota”. Co te dwa, niepozorne słowa tak naprawdę oznaczają. Bardzo wymowna w 

treści przemowa dyrektora szkoły chwyciła wiele uczestniczących w uroczystości osób 

za serce i skłoniła do refleksji. 

Podczas uroczystości odbyło się również uroczyste przywitanie uczniów klas pierwszych 

liceum, a następnie, zgodnie z wieloletnią tradycją, uroczyste ślubowanie przed 

sztandarem szkoły. Słowa przysięgi odczytała przedstawicielka Samorządu 

Uczniowskiego Natalia Basty. Ceremonię  ślubowania przygotowała opiekun SU Pani 

Edyta Bretsznajder. 

Wspólne spotkanie nauczycieli i uczniów w auli szkoły, zwieńczył montaż słowno-

muzyczny przygotowany przez Panią Alicję Sajdak we współpracy z Panem Mirosławem 

Wesołowskim. Uczniowie klasy IIIa Liceum oraz klasy III Gimnazjum Dwujęzycznego 

niezwykle emocjonalnie nawiązali do powagi Święta Niepodległości umiejętnie łącząc 

świeżość współczesności z tradycją oraz głębokim uczuciem do Ojczyzny. Nie zabrakło 

również wspaniałej muzyki patriotycznej tak dumnie rozbrzmiewającej w auli naszej 

szkoły. Część programu wypełniła recytacja patriotycznych wierszy tematycznie 

nawiązujących do tego doniosłego wydarzenia. Weronika Szymańska, Róża Mazurczak 

oraz Aleksandra Wójcik uraczyły widownię wspaniałymi występami wokalnymi. 

Wykonane przez nie pieśni patriotyczne bardzo poruszyły zgromadzoną w auli 

publiczność, za co zostały nagrodzone wielkimi brawami. 

Takie chwile z pewnością skłaniają do refleksji nad naszym życiem, jego wartością i 

ceną jaką poniosło wielu naszych Rodaków abyśmy mogli cieszyć się wolnością. Nie 

trzeba długich pompatycznych akademii, czasem takie krótkie, ale rzeczowe występy 

pokazują nam, że tak naprawdę nie potrzeba wielkich słów, by oddać ducha naszej 

niepodległej ojczyzny. Młode pokolenie jest świadome jak wielki dar otrzymało od 

swoich przodków, mogąc teraz uczyć się, chodzić do szkoły i żyć w wolnym państwie. 

My, młode pokolenie jesteśmy dumni ze swojej ojczyzny, dla którego umierali nasi 

dziadkowie. Poznając historię życia wielu bardziej i mniej znanych postaci, 

uświadamiamy sobie co to znaczy bronić Ojczyzny. My współcześnie też jesteśmy 

gotowi jej bronić, ale bronić Ojczyzny nie oznacza tylko walki z bronią w ręku, lecz 

przede wszystkim intelektualnej batalii, gdyż zawsze trzeba obronić dobre imię Polski. 
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Wybieram wybory - II edycja  
10.11.2017  

Tomasz Woźniczka 

 

852 uczniów z 881 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zgłosiło się do II edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Konkurs 

poświęcony jest wyborom samorządowym, które odbędą się jesienią 2018 roku. 

„To dla nas ogromna radość, że tak wielu młodych ludzi zdecydowało się na udział w 

konkursie” – mówi Szef Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj. O popularności 

konkursu świadczy fakt, że w drugiej edycji wystartowało ok. 3 tysiące więcej uczniów 

niż pierwszej. Jest to naprawdę dobry prognostyk przed przyszłorocznymi wyborami 

samorządowymi, gdyż wskazuje zwiększającą się świadomość wyborczą młodych ludzi. 

Zgodnie z podziałem zastosowanym przez organizatora, w pierwszym etapie 

wystartowało z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy 219 

uczniów z 19 szkół. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze reprezentowało 12 uczniów z klasy II a LO: 

Belka Agata, Belka Izabela, Berus Oliwia, Bordulak Weronika, Knuła Ilona, Łukaniuk 

Anna, Marcinkowska Malwina, Słowińska Aleksandra, Świtek Barbara, Tański Michał, 

Willman Janusz i Żmiejewska Aleksandra. Do konkursu górowskich licealistów zachęcił 

oraz niezbędnych wskazówek udzielił Pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wos. 

Eliminacje szkolne miały miejsce 9 listopada o godzinie 10.00, a zadaniem uczestników 

było rozwiązanie testu wyboru, składając się z 25 pytań. Jego zakres tematyczny 

obejmował działy Kodeksu wyborczego, które dotyczą wyborów do rad i sejmików, 

wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Pytania dotyczyły także przepisów 

wstępnych i karnych oraz zapisów o organach wyborczych. 

Wyniki etapu szkolnego ogłoszone zostaną 16 listopada. 

 

Nowy sprzęt do gabinetu pielęgniarki 

szkolnej  
06.11.2017 

 

15 września 2017 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach 

zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Nakłada 

ona na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przekazania Wojewodzie wniosku 

o dotację na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych. 

Po złożeniu wniosku obowiązkiem Wojewody jest przekazanie jednostkom samorządu 

terytorialnego dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej w sprzęt na realizację opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
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publicznych. Dotacja może obejmować do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie 

gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6700 zł na jeden 

gabinet. 

Zespół Szkól Ogólnokształcących w Górze otrzymał dotację z budżetu państwa na 

wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. 

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia gabinetu i sprzętu 

medycznego m.in.: kozetka, stolik zabiegowy lub stanowisko pracy – urządzone i 

wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej, szafka przeznaczona do 

przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych,  biurko oraz 

szafka kartoteczna – przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej, waga 

medyczna ze wzrostomierzem, parawan, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z 

kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych, stetoskop, tablice Snellena do badania 

ostrości wzroku, tablice Ishihary do badania widzenia barwnego,  tablice – siatki 

centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów 

przesiewowych i interpretacji ich wyników, 

 

Sukcesy gimnazjalistów w badmintonie 
06.11.2017 

Tomasz Woźniczka 

 

Drużyna uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze w składzie: Maciej Osmolski, 

Mikołaj Kruszka i Bartosz Zieliński, zajęła I miejsce w Finale Powiatowym Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w badmintonie chłopców. Zawody rozegrane zostały 6 listopada w 

hali „”Olimpia” w Górze. Zawodnicy z Gimnazjum Dwujęzycznego nie dali żadnych 

szans swoim rywalom i pewnie zajęli pierwsze miejsce. 15 listopada będą 

reprezentować Powiat Górowski na zawodach strefowych w Lubinie. 

Dzień wcześniej, tj. 5 listopada, Mikołaj Kruszka, reprezentujący GSB „Smecz” Góra 

zajął II miejsce na zawodach w ramach Pucharu Dolnego Śląska rozegranych w 

Babimoście. 

 

Ćwiczenia wojsk obrony terytorialnej  
06.11.2017 

Mariusz Dziewic, Justyna Mrozowska, Natalia Bortnowska  

 

Klasa II Gimnazjum Dwujęzycznego gimnazjalne wraz z pomysłodawcą akcji, Panem 

Mariuszem Dziewicem, wzięły udział manewrach wojskowych w zakresie obrony 

terytorialnej. Ćwiczenia przeplatane z dobrą zabawą pokazały młodzieży, jak należy 

bronić się w razie ataku. Gimnazjaliści mieli możliwość posługiwania się prototypami 

broni, jakiej używają profesjonalni antyterroryści. Akcja ta zorganizowana była w 

budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących, gdzie na korytarzach jak i w gabinetach 
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lekcyjnych ułożone były barykady i przeróżne przeszkody. Uczniowie „mierzyli” do siebie 

karabinami używanymi w paintballu laserowym. Zabawa okazała się doskonałą 

odskocznią od spędzania czasu w szkolnych ławkach i bardzo spodobała się uczniom. Z 

wielkim zaangażowaniem i z uśmiechami na twarzach brali udział w przedsięwzięciu 

gwarantującego moc wrażeń, jak i dobrą zabawę, a także uczącego wiele nowych i 

przydatnych umiejętności. 

Nauka poprzez zabawę okazała się idealnym pomysłem i trzymamy kciuki za kolejne 

akcje. Uczniów naszej szkoły gorąco zachęcamy do brania udziału w takich szkoleniach! 

 

Czytaj.pl - upoluj swoją książkę  
03.11.2017 

 

Informujemy, ze nasza szkoła bierze udział w programie  Czytaj PL – jednej z 

największych na świecie akcji promujących czytelnictwo.  

1000 szkół w całej Polsce weźmie udział w Czytaj PL – jednej z największych na świecie 

akcji promujących czytelnictwo. „Upoluj swoją książkę” wychodzi naprzeciw 

wymaganiom młodych ludzi i udostępnia internetową wypożyczalnię e-booków. 

Wszystko dzięki jednej aplikacji i jednemu kodowi. 

Wystarczy smartfon. 

2 listopada wystartuje pierwsza edycja projektu „Upoluj swoją książkę” organizowanego 

w ramach akcji Czytaj PL. Uczniowie szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju 

będą mogli zupełnie za darmo przeczytać 12 bestsellerowych e-booków i audiobooków. 

Do szkół trafią plakaty z okładkami 12 książek i kodem QR. Książkę będzie można 

wypożyczyć na 5 minutowej przerwie wprost z korytarza. Wystarczy smartfon i aplikacja. 

Spośród 5000 zgłoszeń organizatorzy wyłonili 1000 Ambasadorów, którzy przez cały 

listopad będą zachęcali do czytania w swoich szkołach. Każdy Ambasador otrzyma 

koszulkę z kodem QR, dającym dostęp do 12 bestsellerowych e-booków. Do udziału w 

akcji zachęcali uczniów popularni vlogerzy: Historia bez cenzury i EMCE. 

Na uczniów czeka również wiele konkursów i atrakcyjnych nagród. Akcja „Upoluj swoją 

książkę” organizowana jest z inicjatywy Instytutu Książki z Krakowskim Biurem 

Festiwalowym, operatorem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO oraz platformą 

e-bookową Woblink.com, które już od 5 lat organizują wspólnie akcję Czytaj PL. 

Czytaj PL do tej pory było organizowane w niespotykanej w Polsce i na świecie skali, a 

w tym roku zasięg akcji będzie wielokrotnie większy. Akcja obejmie blisko 500 miast i 

miejscowości. Na ponad siedmiu tysiącach nośników pojawią się darmowe 

wypożyczalnie e-booków i audiobooków. Udostępnione zostaną kody QR do 12 

bestsellerów, w tym 5 absolutnych nowości z 2017 roku. Po raz pierwszy w akcji weźmie 

udział 10 miast zagranicznych m.in.: Barcelona, Dublin, Lwów, Norwich, Nottingham, 

Praga i Reykjavik – Miasta Literatury UNESCO. Zeszłoroczna edycja  zachęciła do 

czytania tysiące osób. W tym roku przekona ich jeszcze więcej. 

Akcja Czytaj PL od początku jest organizowana w ramach programu Kraków Miasto 

Literatury UNESCO. 
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Lista dostępnych książek: 

1. Wojciech Drewniak „Historia bez cenzury 2” 

2. Krzysztof Piskorski „Czterdzieści i cztery” 

3. Gregory David Roberts „Shantaram” 

4. Filip Springer „Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast” 

5. Anna Kamińska „Wanda” 

6. Jakub Małecki „Ślady” 

7. Dan Ariely „Szczera prawda o nieuczciwości” 

8. Elżbieta Cherezińska „Korona śniegu i krwi” 

9. Camilla Lackberg „Księżniczka z lodu” 

10. Peter Wohlleben „Sekretne życie drzew” 

11. Jon Ronson „#WstydźSię!” 

12. Marek Kamiński „Marek i czaszka jaguara” 

Organizatorzy Czytaj PL: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Woblink Partnerstwo 

strategiczne: Instytut Książki Organizatorzy odsłony w szkołach (Upoluj swoją książkę): 

Instytut Książki, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Woblink Wydawcy: Znak Horyzont, 

Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Marginesy, Wydawnictwo Karakter, SQN, Smak 

Słowa, Zysk, Wydawnictwo Czarna Owca, Otwarte, Insignis Media, Znak Emotikon 

Miasta partnerskie: Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Lublin, Toruń, 

Częstochowa, Opole, Gdynia, Rzeszów. Pozostałe miasta biorące udział w akcji: 

Warszawa, Białystok, Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Mysłowice, Rybnik, Sosnowiec, 

Szczecin, Tychy. Miasta Literatury UNESCO biorące udział w akcji: Dublin, Dunedin, 

Edynburg, Lwów, Norwich, Nottingham, Praga, Reykjavik, Dundee 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

 

Pamięci Tych co odeszli... 
31.10.2017 

Tomasz Woźniczka 

 

„Non omnis moriar...” 

Wiele pokoleń uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Górze kultywuje pamięć o zmarłych nauczycielach i pracownikach szkoły. 

Przed Świętem Zmarłych młodzież wraz aktualnie pracującymi w szkole nauczycielami 

składa na grobach wiązanki kwiatów i zapala znicze. 

W poniedziałek 30 października uczniowie wraz z opiekunami złożyli hołd zmarłym 

pracownikom szkoły, w podzięce za trud i wysiłek w wychowanie kolejnych pokoleń 

młodzieży oraz pracę na rzecz rozwoju niezwykle dla środowiska zasłużonej placówki. 

Uczniowie z kl. II Gimnazjum Dwujęzycznego wraz z Panią Małgorzatą Dudzińską, 

Panem Mariuszem Dziewicem i Panem Radomirem Miłaszewiczem złożyła kwiaty na 

cmentarzu parafialnym, natomiast uczniowie z klasy III Gimnazjum Dwujęzycznego wraz 
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z Panią Edytą Bretsznajder i księdzem Wiktorem Trojnarem w ten sam sposób 

uhonorowali groby nauczycieli na cmentarzu komunalnym w Górze. 

 

Z wizytą u Burmistrza Góry  
27.10.2017 

Tomasz Woźniczka 

 

27 października Burmistrz Góry Pani Irena Krzyszkiewicz spotkała się z uczniami 

górowskich szkół, którzy byli laureatami konkursu o Unii Europejskiej i dzięki temu wzięli 

udział w wyjeździe studyjnym do Brukseli. W spotkaniu uczestniczyli: Dawid Szmanda, 

Aleksandra Żmiejewska, Magdalena Nowakowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

oraz Wiktoria Chrzanowska, Adam Zeid, Oskar Iwanowski, uczniowie oddziałów 

gimnazjalnych SP nr 1 i SP nr 3 w Górze, a także ich opiekunowie - Elżbieta Maćkowska 

i Tomasz Woźniczka. 

Młodzież podzieliła się z Panią Burmistrz swoimi wrażeniami z podróży do Belgii oraz 

wizycie w Parlamencie Europejskim i spotkaniem z europosłem Panem Bogdanem 

Zdrojewskim. Zwrócili też uwagę na doskonałą organizację wyjazdu studyjnego oraz 

wyrazili chęć udziału w podobnych projektach w najbliższej przyszłości. 

Pani Irena Krzyszkiewicz pogratulowała młodzieży ogromnej wiedzy o działalności Unii 

Europejskiej i jednocześnie dodając - „Cieszę się, że górowska młodzież mogła wziąć 

udział w wyjeździe do Belgii i spotkać się z europosłem Bogdanem Zdrojewskim”. 

Na zakończenie młodzieży i opiekunom, życzyła dalszej aktywnej działalności i realizacji 

inicjatyw służących pogłębianiu wiedzy o integracji europejskiej. 

 

W.P. czyli Wojsko Polskie  
26.10.201 

Alina Borzym 

 

25 października w  Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbyło się spotkanie z 

przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie majorem Panem 

Jarosławem Żeglarskim oraz specjalistą wydziału rekrutacji Panem Mirosławem 

Czerniawskim na zaproszenie Dyrektora Szkoły Pani Magdaleny Mielczarek. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych - Wicestarosta Górowski 

Pan Paweł Niedźwiedź oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

Starostwa Powiatowego Pan Sławomir Bączewski. uczniowie klas maturalnych i klasy 

drugiej wraz z nauczycielami. 

Młodzież została zapoznana z rodzajami ochotniczych form służby wojskowej: służbą 

przygotowawczą, narodowymi siłami rezerwowymi, służbą zawodową, służbą w obronie 

terytorialnej i służbą kandydacką. Uczniowie dowiedzieli się co jest warunkiem przyjęcia 

do służby wojskowej, jakie ona daje uprawnienia i jakie jest uposażenie oraz jaki 
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charakter ma postępowanie rekrutacyjne. Przedstawiciele Wojskowej Komendy 

Uzupełnień zachęcali do podjęcia nauki w szkolnictwie wojskowym, przedstawiając 

uprawnienia i uposażenie kandydata. Zapoznali z zasadami rekrutacji do Szkół 

Oficerskich, Podoficerskich, Wojskowych Studiów Medycznych, Akademii Marynarki 

Wojennej. Wśród uczniów były osoby zainteresowane zostaniem wizytówką armii 

poprzez okazywanie szacunku dla historii i tradycji, służbie wartościom i narodowi, 

będące wyróżnieniem i prestiżem. Chapeau bas dla honoru, wytrwałości i siły charakteru 

przyszłym żołnierzom. 

 

„Nie tylko dla Orłów” – IV edycja  
26.10.2017 

Tomasz Woźniczka 

 

25 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze, odbył się finał IV 

Powiatowego Dyktanda „Nie tylko dla Orłów”. Konkurs organizowany przez PCDNiPP-P 

w Górze cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych, klas 

gimnazjalnych i ponadpodstawowych. 

W tegorocznym finale wystąpiło 41 „mistrzów ortografii” rywalizujących w dwóch 

kategoriach: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych oraz uczniowie klas VII SP, 

uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. 

Zespól Szkół Ogólnokształcących reprezentowało troje uczniów: Karina Dąbkowska – 

Gimnazjum Dwujęzyczne, Katarzyna Załupska – kl. I a i Damian Sareło kl. I b -  Liceum 

Ogólnokształcące. Uczniów do konkursu przygotowały nauczycielki języka polskiego, 

Pani Dorota Jochaniak-Dolatowska i Pani Ewelina Waląg. Wszystkich finalistów 

uroczyście powitała dyrektor szkoły Pani Magdalena Mielczarek. Zwracając się do 

uczniów, cytując wypowiedź znanego językoznawcy prof. J. Bralczyka stwierdziła: „język 

to nie tylko narzędzie komunikacji, ale wartość stanowiąca o naszym człowieczeństwie, 

dająca możliwość kreowania siebie i naszej rzeczywistości”. Na zakończenie wszystkim 

„ortograficznym orłom” życzyła samych sukcesów oraz miłych i słonecznych dni. 

W skład Komisji Konkursowej weszli następujący nauczyciele: Elżbieta Berus-Panek, 

Lidia Kosarzewska, Marta Skrzypczak, Bożena Gora, Mirosława Rutkowska, Agnieszka 

Kożyczak, a koordynatorem konkursu była Barbara Podwińska-Bućkowska. 

 

Maciej ze srebrem 
25.10.2017 

TW 

 

Maciej Osmolski, uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego, zawodnik Górowskiego 

Stowarzyszenia „Smecz”odniósł kolejny sukces w „Pucharze Dolnego Śląska” w 
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badmintonie. W rozegranym w ubiegłym tygodniu turnieju w miejscowości Wysoka k. 

Wrocławia, w kategorii U-15 młodzicy zajął drugie miejsce. 

Maciej w rundzie eliminacyjnej pokonał wszystkich rywali, dopiero w finale pokonał go 

Jakub Twerd z Bogatyni. W zawodach wystąpili dwaj pozostali uczniowie gimnazjum, 

Jakub Kruszka, zdobywca 5 miejsca i Bartek Zieliński, który uplasował się na 8 pozycji. 

Aktualnie w klasyfikacji „Pucharu Dolnego Śląska”, Maciej Osmolski w kategorii U-15 

jest  zajmuje 3 lokatę, ale dotychczas wystąpił tylko w 4 z 6 rozegranych to tej pory 

turniejach. Natomiast Mikołaj Kruszka zajmuje 9 miejsce (3 turnieje), a Barek Zieliński 

15 miejsce (2 turnieje). Do zakończenia cyklu pozostały do rozegrania jeszcze dwa 

turnieje, liczymy na wysokie lokaty górowskich zawodników. 

 

Kolejna publikacja Kamila Kutnego 
24.10.2017 

TW  

 

Kamil Kutny, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Górze i Wydziału Filologiczno-

Historycznego Uniwersytetu Opolskiego, aktualnie nauczyciel historii i wos w 

Zespole Szkół im. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym, jest redaktorem i 

współautorem książki „Włoszakowice 1939-48”. Kilka dni temu odbyła się we 

Włoszakowicach uroczystość z udziałem władz gminnych i powiatowych, na której 

dokonano prezentacji tej niezwykle cennej dla tego regionu publikacji.Kamil od czasów 

licealnych interesuje się historią ziemi górowskiej, na swoim koncie ma już wiele 

publikacji w „Kwartalniku Górowskim” i „Przeglądzie Górowskim” W ubiegłym roku wraz 

z Mirosławem Żłobińskim wydał publikację pt. „Powiat górowski w czasie II wojny 

światowej i w pierwszych latach powojennych”. 

 

Kolejna edycja projektu KINEMA  
24.10.2017 

 

18.10.2017 r. rozpoczęło się kolejne spotkanie nauczycieli z Francji, Niemiec oraz Polski 

w ramach międzynarodowego projektu filmowego Kinema. Projekt towarzyszy 

Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu w Brunszwiku. Warto podkreślić, iż do 

projektu zakwalifikowano tylko sześć szkół z Dolnego Śląska w tym Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Górze.  Naszą szkołę  reprezentowała Pani Izabela Kucharska- 

nauczycielka języka niemieckiego. 

W ramach pięciodniowych warsztatów nauczyciele uczestniczyli w wykładach: Analiza 

filmowa francuskiego filmu „Compte tes blessures” (reżyseria Morgan Simon, Francja 

2016) prowadzący Kristina Bonas i Johannes Wilts. 
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Warsztaty dotyczące muzyki filmowej poprowadził dziennikarz i znawca muzyki Michael 

Kienzl z Berlina. Warsztaty dotyczące filmowej analizy filmu niemieckiego „Über uns das 

All” poprowadziła Katja Gerstenmaier z Berlina. 

W ramach tego spotkania liderzy projektu Kristina Bonas oraz Johannes Wilts 

zaprezentowali również fragmenty polskiego filmu Małgorzaty Szumowskiej 

„Body/Ciało”. Intensywne warsztaty z udziałem specjalistów to dopiero początek pracy, 

której podejmą się uczniowie naszej szkoły pod wprawnym okiem polonistki Pani 

Eweliny Waląg koordynatorki projektu oraz opiekunki koła filmowego oraz Pani Izabeli 

Kucharskiej wspierającej projekt od strony organizacyjnej i językowej. 

Kolejnym etapem będzie nakręcenie krótkiego filmu, do zadań określonych przez 

organizatorów. Projekt mimo, iż ściśle związany z działalnością filmową, jest projektem 

językowym. Językiem projektu jest język niemiecki i to właśnie w tym języku nagrany 

zostanie film. Ideą projektów komunikacyjnych jest wspólna praca na platformie 

internetowej. Po umieszczeniu filmów uczniowie przystąpią do analizy tych filmów w 

gronie międzynarodowym. Uczniowie spotkają się jeszcze w grudniu we Wrocławiu na 

warsztatach ze specjalistami z dziedziny filmu oraz w kwietniu. W kwietniu uczniowie 

wszystkich szkół biorących udział w projekcie spotkają się na wspólnych warsztatach we 

Francji. 

Wszystkie filmy, które zostały nakręcone w ramach projektu od początku jego 

powstania, również doskonałe filmy naszych uczniów,  można obejrzeć na platformie 

projektu. 

 

Siatkarskie zmagania gimnazjalistów 
23.10.2017 MD 

 

W dniach 19-20 października 2017 roku- odbył się Powiatowy Finał Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej w koszykówce. 

Udział w zawodach wzięły reprezentacje: Gimnazjum Dwujęzycznego  w Górze, Szkoły 

Podstawowej nr 1 i 3 w Górze, Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, Zespołu Szkół w 

Niechlowie, Szkoły Podstawowej w Jemielnie i Szkoły Podstawowej w Irządzach. 

Drużyna dziewcząt naszej szkoły w składzie: Brzoza Gabriela, Czajewska Eliza, 

Dębowicz Kinga, Jankowska Hanna, Polak Wiktoria, Jończak Weronika, Kapłon Ewa, 

Onochowska Izabela, Oporowicz Maja i Świątek Roksana , została sklasyfikowana na 

miejscu 5-6. 

Chłopcy również zajęli miejsce 5-7, a grali w następującym zestawieniu: Hryń Kacper, 

Kruszka Mikołaj, Szelążek Kamil, Osmolski Maciej, Kopaniecki Adrian, Iwasików Wiktor, 

Zielony Bartosz, Wojtyczka Kacper, Krzywiec Hubert i Tarońt Jakub. 

Gratulujemy najlepszym i życzymy dalszych sukcesów. 

 

O wrażeniach z pobytu w Belgii słów kilka 
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23.10.2017 

TW 

 

23 października odbyło się spotkanie uczestników wyjazdu studyjnego do Brukseli z 

dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Panią Magdaleną Mielczarek. 

Uczniowie uczestniczący w wycieczce, Magdalena Nowakowska, Aleksandra 

Żmiejewska i Dawid Szmanda, oraz opiekun grupy Pan Tomasz Woźniczka, 

opowiedzieli o swoich wrażeniach z 4-dniowego pobytu na ziemi belgijskiej. Znaczną 

część spotkania poświęcili na omówienie wizyty w Parlamencie Europejskim i spotkaniu 

z europosłem Panem Bogdanem Zdrojewskim. Zwrócili też uwagę na ogromne walory 

turystyczne miast w których mieli okazję gościć (Brugia, Bruksela, Waterloo) , oraz na 

bogactwo informacji, jakie udało się im w trakcie wyjazdu uzyskać. Na zakończenie Pani 

Dyrektor życzyła kolejnych sukcesów konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a od 

młodzieży otrzymała skromny upominek związany z wyjazdem do Belgii. 

 

Wizyta studyjna w Brukseli 
23.10.2017 

Tomasz Woźniczka 

 

Dawid Szmanda, Aleksandra Żmiejewska, Magdalena Nowakowska, uczniowie Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Górze wraz z opiekunem Panem Tomaszem Woźniczką, 

nauczycielem historii i  wos,  uczestniczyli w dniach 15 - 19 października w wizycie 

studyjnej w Brukseli. Wspólnie z licealistami w wyjeźdźcie do Belgii brali udział również: 

Wiktoria Chrzanowska, Adam Zeid, Oskar Iwanowski, uczniowie oddziałów 

gimnazjalnych SP nr 1 i SP nr 3 w Górze wraz z opiekunem Panią Elżbietą Maćkowską. 

Wyjazd był nagrodą w konkursie o Unii Europejskiej, którego organizatorem była Gmina 

Góra, we współpracy z biurem Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana 

Zdrojewskiego pod patronatem Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz. 

Pierwszego dnia, uczestnicy wycieczki zwiedzili Brugię – miasto w północno-wschodniej 

części Belgii, nazywane też flamandzką Wenecją. W pierwszej kolejności młodzież wraz 

z opiekunami zwiedziła średniowieczne centrum miasta z jego przepięknymi zabytkami. 

Na głównym placu miasta (Grote Markt) podziwiali przepiękny renesansowy ratusz 

(Burg), hale targowe, wieżę Belfort z dzwonnicą składającą się z 47 dzwonów oraz 

Bazylikę Świętej Krwi. Następnie zwiedzili Kościół Najświętszej Marii Panny oraz Dijver 

czyli dzielnicę muzeów. Kolejną atrakcją był rejs kanałami w historycznej części miasta, 

dzięki czemu można było poznać piękne zakątki miasta, którego historyczne centrum od 

2000 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 

Głównym etapem podróży była jednak Bruksela. Po zakwaterowaniu w hotelu Opera i 

wspólnej kolacji, młodzież wraz z opiekunami w trakcie wieczornej pieszej wycieczki, 

zwiedziła historyczne centrum miasta. Ogromne wrażenie zrobił na wszystkich główny 

plac (Grand Place) z ratuszem i renesansowymi kamienicami, Plac Giełdy, Kościół 

Świętego Mikołaja i Świętej Guduli, Plac Agory oraz przejście zabytkową Galerią Św. 

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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Huberta. Obowiązkowym punktem programu była pochodząca z 1619 roku figurka 

„siusiającego chłopca”, czyli słynna Mannequin pisse. Okazuje się, że  w mieście od 

pewnego czasu „konkurencją” dla chłopca są figurki „siusiającej dziewczynki” oraz 

„siusiającego pieska”. Dodatkową atrakcją centrum miasta są statuetki Smerfów i innych 

postaci znanych z komiksów autorstwa belgijskich autorów. 

Zasadnicza część programu wyjazdu studyjnego miała miejsce we wtorek 17 

października 2017. Tego dnia młodzież i ich opiekunowie gościli w Parlamencie 

Europejskim, gdzie odbyło spotkanie z posłem do Parlamentu Europejskiego Panem 

Bogdanem Zdrojewskim. W trakcie wspólnej debaty, europoseł odpowiedział na wiele 

pytań zadanych ze strony młodzieży dotyczących wielu istotnych spraw, takich jak, 

polityka bezpieczeństwa UE, kwestia migrantów, relacje pomiędzy instytucjami 

europejskimi a rządem polskim, aktualna sytuacja polityczna na świecie, problem 

rozszerzenia UE o kolejne państwa, relacje UE z mocarstwami światowymi np. USA, 

Japonia, Chiny oraz zagrożenie ze strony Korei Płn., polityka energetyczna UE itp. 

Poseł Zdrojewski odsłonił też przed młodzieżą niektóre tajniki pracy 

europarlamentarzystów i ich wzajemne relacje. Warto w tym miejscu podkreślić, że 3 

pytania (najwięcej spośród innych grup) zostały zadane ze strony uczniów górowskich 

szkół. Na zakończenie Pan Bogdan Zdrojewski pogratulował młodzieży ogromnej 

wiedzy i znakomitego przygotowania do konkursów organizowanych przez jego biuro 

poselskie. Podziękował też opiekunom, za zainteresowanie uczniów problematyką 

europejską. Następnie uczestnicy wyjazdu za zaproszenie europosła wzięli udział we 

wspólnym lunchu w parlamentarnej stołówce dla VIP-ów. 

Następnie miała miejsce wizyta w Parlamentarium, czyli interaktywnym centrum dla 

zwiedzających Parlament Europejski. Na dużej powierzchni wystawienniczej 

udokumentowana została historia integracji europejskiej i kolejne etapy tworzenia się 

UE. Wystawa zrobiona jest z ogromnym rozmachem, zgromadzonych zostało wiele 

cennych eksponatów, z których zasadnicza część ma charakter interaktywny. Istnieje 

już dwa lata i do tej pory odwiedziło ją 500 tysięcy gości. Do najważniejszych 

eksponatów należy Pokojowa Nagroda Nobla otrzymana 12 października 2012 roku 

przez UE. Nie jest to tylko wyróżnienie dla samej organizacji jaką jest UE lecz także jak 

podkreśla przewodniczący PE: „Ta nagroda należy do wszystkich mieszkańców 

Europy”!  

Przed i po wizycie w Parlamencie Europejskim uczestnicy wycieczki, jadąc autokarem z 

kilkoma postojami, zwiedzili oddalone od centrum atrakcje miasta, takie jak Kolumna 

Kongresu, Pałac Królewski, Kościół Notre Dame de Sablon, park Mont des Art oraz 

Pałac Sprawiedliwości, gdzie zlokalizowany jest punkt widokowy, dzięki któremu można 

podziwiać panoramę miasta. 

Przed samą wizytą w Parlamencie młodzież dotarła też w okolice pałacu gdzie odbywały 

się słynne konferencje naukowe wybitnych specjalistów z zakresu nauk ścisłych zwane 

Kongresami Solvay`a. Najbardziej znanym był piąty kongres z roku 1927, kiedy to 

spotkało się wielu laureatów Nagrody Nobla: A. Einstein, M. Planck, M. Born, N. Bohr 

oraz M. Skłodowska-Curie. Nie sposób było w miejscu, otoczonym aureolą wielkiej 

nauki, zrobić laureatom konkursów o Unii Europejskiej pamiątkowego zdjęcia. 
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Na tym jednak atrakcje pobytu w Brukseli się nie zakończyły, w osobnej części 

programu młodzież podziwiała monumentalną budowlę wzorowaną na paryskim łuku 

triumfalnym zlokalizowaną w Parc du Cinquantenaire oraz słynne na całym świecie 

Atomium. Jest to model kryształu żelaza powiększony 165 miliardów razy, został 

zbudowany z okazji Wystawy Światowej w Brukseli w 1958 jako symbol ówczesnych 

naukowych oraz technicznych osiągnięć „wieku atomu”. 

W ostatnim dniu pobytu na ziemi belgijskiej wypełniła wizyta w Waterloo. To wyjątkowe 

miejsce,  w historii Europy, gdzie 18 czerwca 1815 roku rozegrała się ostatnia, 

zakończona klęską, bitwa Napoleona Bonaparte. Na pamiątkę tej bitwy na pobliskim 

wzgórzu usypano kopiec i postawiono statuę lwa. Wchodząc na górę, trzeba pokonać 

226 schodów, po czym można podziwiać panoramę miejsca walk pomiędzy wojskami 

francuskimi a brytyjsko-pruskimi. Obok wzgórza znajduje się muzeum pod nazwą 

Memorial 1815, dokumentujące bitwę pod Waterloo. W głównej części budynku, w 

specjalnej rotundzie, mieści się obraz Panorama Bitwy pod Waterloo wraz z odgłosami 

bitewnymi. To był ostatni punkt programu wyjazdu studyjnego młodzieży do Belgii. 

Tego samego dnia po południu uczestnicy wycieczki udali się w drogę powrotną do 

Polski. 

Wyjazd i pobyt w Brukseli był perfekcyjnie przygotowany i przeprowadzony, dlatego w 

imieniu uczestników grupy z Góry chciałbym podziękować: 

- Posłowi do Parlamentu Europejskiego, Panu Bogdanowi Zdrojewskiemu, za 

zaproszenie do Brukseli oraz spotkanie w Parlamencie Europejskim 

- asystentowi Posła Bogdana Zdrojewskiego, Panu Bartoszowi Rutkowskiemu, za 

organizację wyjazdu studyjnego, 

szefowi firmy Autokar Polska, Panu Markowi Suberlakowi, za transport do Brukseli oraz 

pełnienie roli przewodnika na ziemi belgijskiej, 

oraz 

-Burmistrzowi Góry, Pani Irenie Krzyszkiewicz i rodzicom Oli, Magdy i Dawida za 

zorganizowanie transportu do Wrocławia. 

 

Odznaczenia dla nauczycieli  
23.10.2017 

Tomasz Woźniczka 

 

19 października w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się 

uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana przez Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka. W spotkaniu z nagrodzonymi i odznaczonymi 

uczestniczyli m.in. Posłanka na Sejm RP Mirosława Stachowiak-Różecka, Paweł 

Hreniak Wojewoda Dolnośląski, Roman Potocki Starosta Wrocławski i Przewodniczący 

Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, rektorzy uczelni wyższych oraz 

przedstawiciele oświaty i środowisk twórczych miasta Wrocławia. 

Dolnośląski Kurator Oświaty, zwracając się do nagrodzonych nauczycieli i pracowników 

oświaty, wyraził wdzięczność, szacunek i uznanie za codzienną pracę, pasję, oddanie i 
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rzetelne wykonywanie powierzonych zadań. Podkreślił, że dzięki wiedzy, 

umiejętnościom i serdeczności, jaką otaczają uczniów, stają się Oni wartościowymi 

ludźmi otwartymi na świat i drugiego człowieka. 

Wyrazy uznania dla dokonań nagrodzonych i odznaczonych osób wyrazili również 

Posłanka na Sejm RP Mirosława Stachowiak-Różecka i Wojewoda Dolnośląski Paweł 

Hreniak. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak uhonorował nauczycieli i pracowników 

oświaty za działalność na rzecz oświaty Medalami za Długoletnią Służbę – Złotymi, 

Srebrnymi i Brązowymi. W grupie nagrodzonych byłą grupa nauczycieli i pracowników 

oświaty z Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2017 

roku Prezydenta RP Andrzeja Dudy złoty medal otrzymali Pan Krzysztof Stopka, Pani 

Wiesława Mazur i Pan Marian Mazur, natomiast medal srebrny Pan Tomasz Woźniczka, 

zaś medal brązowy Pan Mariusz Dziewic. 

 

Jubileusz Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
23.10.2017 

TW 

 

18 października 2017 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Górze odbyły się 

uroczystości Jubileuszowe z okazji 10-lecia działalności Górowskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, połączone z inauguracją roku akademickiego 2017/2018. Wśród 

zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Starosta Górowski 

Piotr Wołowicz oraz przedstawiciele placówek kultury i oświaty oraz środowisk 

twórczych ziemi górowskiej. W uroczystości uczestniczyła dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Magdalena Mielczarek. W trakcie uroczystości wystąpił Chór 

Nauczycielski Pro Bono, pod dyrekcją Arkadiusza Gustawa, instruktora Domu Kultury, 

absolwenta LO w Górze, a wśród śpiewających nauczycieli wystąpiła Pani Alicja Sajdak, 

nauczycielka języka angielskiego w ZSO w Górze. 

 

„zDolny Ślązak Gimnazjalista” 
20.10.2017 

 

Rozpoczęła się kolejna XVIII edycja konkursów dla uczniów Gimnazjów „zDolny Ślązak 

Gimnazjalista”. Celem Dolnośląskiego Konkursu dla gimnazjalistów w formule blokowo-

przedmiotowej jest rozbudzanie zainteresowań przedmiotami ścisłymi, rozwijanie 

uzdolnień uczniów i motywowanie do rozwoju pasji poznawczych. Konkurs odbywa się 

regularnie od 2002r. Organizatorami konkursu są Dolnośląski Kurator Oświaty, 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Szkolenia Nauczycieli. 

W dniu 19 października o godzinie 10.00 odbyły się eliminacje szkolne z zakresu 

matematyki i fizyki. Do konkursu licznie przystąpili uczniowie klasy trzeciej i drugiej 

Gimnazjum Dwujęzycznego.  Zebranych przywitała Pani dyrektor Zespołu Szkół 
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Ogólnokształcących Magdalena Mielczarek, życząc wszystkim uczestnikom sukcesów. 

Podczas trwającego 60 minut etapu szkolnego uczniowie rozwiązywali 30 zadań 

testowych, 15 z części fizycznej i 15 z części matematycznej. Zadania konkursowe nie 

były łatwe, ale  młodzi  miłośnicy matematyki i fizyki poradzili sobie z nimi bez 

trudu. Podczas konkursu panowała pozytywna i twórcza rywalizacja. Z niecierpliwością 

czekamy na wyniki. 

Już od kilku dni uczniowie naszej szkoły mogą cieszyć się znacznie wzbogaconymi 

zbiorami bibliotecznymi. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa szkoła 

otrzymała wsparcie finansowe, dzięki, któremu kupiono ponad 120 książek. 

Zakupy poprzedzono ankietą i wywiadami z uczniami, celem zebrania informacji o 

preferencjach i zainteresowaniach czytelniczych młodzieży. Kupiono takie książki, po 

które młodzież chętnie sięga w wolnych chwilach, książki nagradzane w konkursach 

literackich, fantasty, powieści dla dziewcząt, książki preferujące zdrowy styl życia i inne. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów 

programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. 

Nasz szkoła dostała dofinansowanie w ramach priorytetu 3 – Rozwijanie zainteresowań 

uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i 

młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 

Zapraszamy wszystkich do biblioteki szkolnej. Zapewne każdy znajdzie tu dla siebie 

jakąś ciekawą książkę, która umili długie jesienne wieczory, stanie się miłą i atrakcyjną 

formą rozrywki i spędzania wolnego czasu. 

 

Papiery do kariery  
18.10.2017 

Alina Borzym,  Małgorzata Dudzińska 

 

16 października 2017 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyły się 

warsztaty prowadzone przez konsultanta Eurodesk Leszno Pana Adama Kunikowskiego 

z Fundacji Centrum Aktywności Twórczej w Lasocicach. „Papier y do kariery” to zajęci a, 

na których młodzież Liceum Ogólnokształcącego dowiedziała 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.  Dowiedzieli się nie tylko 

jak je wypełniać, ale też przekonali się, dlaczego warto się nimi posługiwać przy 

prezentowaniu swoich umiejętności i kwalifikacji potencjalnym pracodawcom. Zmagania 

młodzieży uwieczniła na zdjęciach Dyrektor Szkoły Pani Magdalena Mielczarek obecna 

podczas zajęć. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników a 

scenariusz otrzymał pozytywną opinię doradcy metodycznego z Warszawskiego 

Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń.  
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Po raz drugi zagrali dla Bartka 
16.10.2017 

TW  

 

14 października w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się koncert 

finałowy pod hasłem „Gramy dla Bartka vol. II”. Głównym celem imprezy była akcja na 

rzecz chorego na białaczkę Bartka Małaczyńskiego. 

Bartek jest tegorocznym absolwentem Liceum Ogólnokształcącego, w maju zdawał wraz 

z koleżankami i kolegami egzaminy maturalne. Niestety, niedawno dowiedział się o 

nawrocie ostrej białaczki limfo-blastycznej. Po raz drugi więc został zorganizowany 

koncert, aby pomóc w leczeniu młodego górowianina. 

Było to niezwykłe  pięknie, szlachetne i z rozmachem zorganizowane przez 

wolontariuszy przedsięwzięcie pod kierownictwem Pani Heleny Radoszko i Pani 

Małgorzaty Stolarczyk. Udział w nim wzięli uczniowie ZSO w Górze, SP nr 1 i SP nr 3 

wraz z oddziałami gimnazjalnymi. Całość prowadziła Pani Jolanta Ludkowska. W 

koncercie wśród licznej widowni obecni byli: w imieniu Burmistrza Góry Pani Ireny 

Krzyszkiewicz zastępca Burmistrza Pan Andrzej Rogala oraz  dyrektor szkoły Pani 

Magdalena Mielczarek. W trakcie wystąpiły dzieci z przedszkoli nr 1 i nr 3 w Górze oraz, 

„Puchatkowo”, „Akademia malucha”, uczniowie z SP nr 1 , SP nr 3 w Górze i SP Ślubów 

i SP Witoszyce. 

 

Święto Edukacji Narodowej 
16.10.2017 

Ewelina Waląg, Tomasz Woźniczka 

 

„Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a 

kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje”. Prof. J.Legowicz  

13 października w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyła się uroczysta 

akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Okolicznościowe przemówienie do uczniów 

i nauczycieli wygłosiła dyrektor szkoły Pani Magdalena Mielczarek. 

Dzień Edukacji Narodowej, przypadający na 14 października, stanowi doskonały 

moment na wspólną celebrację i chwilę edukacyjnej zadumy dla wszystkich osób, które 

związane są z systemem edukacji. Wobec tego to nie tylko święto nauczycieli, 

nauczycielek, ale także wszystkich pracowników, pracowniczek oświaty oraz uczniów, 

uczennic i ich rodziców czy opiekunów prawnych. W tym roku przeżywanie tego święta 

w licealnej auli objęło wręczenie nagród wybranym osobom z kadry pedagogicznej oraz 

administracji i obsługi oprawione uczniowskimi występami wokalnymi, a także wspólne 

wykonywanie żurawi origami, symbolizujących wolność, współpracę i otwartość oraz 

możliwość realizacji marzeń. Cechy te, tak potrzebne w codzienności szkolnej, zostały 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/TW
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/TW
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wsparte rozdaniem zakładek-sentencji, odnoszących się treściowo do szerokiego 

spojrzenia na system edukacji. 

Pani dyrektor przekazała również życzenia dla nauczycieli pracowników szkoły od 

Burmistrza Góry Pani Ireny Krzyszkiewicz i Starosty Górowskiego Pana Piotra 

Wołowicza. Program przygotowały Pani Ewelina Waląg, Pani Małgorzata Dudzińska i 

Pani Alicja Sajdak. Nie sposób wspomnieć w tym miejscu również o nagrodach 

przyznanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W uznaniu za wzorowe, 

wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Pan 

Mariusz Dziewic został uhonorowany Brązowym Medalem za długoletnią służbę, Pan 

Tomasz Woźniczka Medalem Srebrnym za długoletnią służbę , oraz pracownicy obsługi  

Pani Wiesława Mazur, pan Marian Mazur i Pan Krzysztof Stopka Złoty Medal za 

Długoletnią Służbę. Odznaczenia zostaną wręczone podczas uroczystej gali w 

Collegium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego 19 października. 

 

Wizyta w parku trampolin 
8.10.2017 

Dorota Giezek 

 

W dniach 4 i 5 października br. uczniowie klasy drugiej Gimnazjum Dwujęzycznego w 

Górze wraz z wychowawczynią Panią Dorotą Giezek oraz nauczycielką języka 

rosyjskiego Panią Katarzyną Wróbel, wybrali się na dwudniową wycieczkę sportowo-

turystyczną do Wrocławia. Głównym punktem w pierwszym dniu wycieczki, był udział w 

zajęciach sportowych w Parku Trampolin (JumpWorld). Ta coraz bardziej popularna 

forma aktywności fizycznej dostarczyła uczestnikom wycieczki wielu niezapomnianych 

wrażeń. Po profesjonalnej rozgrzewce pod okiem instruktora, uczestnicy wycieczki 

korzystali z szeregu atrakcji, m.in. ścieżek akrobatycznych, koszów do wsadów, 

trampolin sportowych oraz basenów wypełnionych gąbkami. 

Pobyt w Parku JumpWorld sprzyjał wyrabianiu nawyku aktywnego spędzania wolnego 

czasu, integracji oraz rozwijania zainteresowania sportem, a przede wszystkim 

uświadomił młodzieży, iż skoki na trampolinie to nie tylko wspaniała zabawa, ale również 

doskonałe ćwiczenie dla mięśni nóg. 

Wieczorem spacer po wrocławskim Rynku sprawił wszystkim ogromną przyjemność i 

zakończył pełnen wrażeń dzień. 

Kolejny dzień pobytu w stolicy Dolnego Śląska był zresztą równie ciekawy. Niewątpliwą 

atrakcją dla uczniów była Panorama Racławicka, którą można uznać za wizytówkę i 

jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych tego miasta. Oczywiście we Wrocławiu 

nie brakuje pięknych i wartych zobaczenia miejsc, dlatego ich zwiedzanie przeciągnęło 

się do późnych godzin popołudniowych. 

Wieczorem wszyscy uczestnicy wycieczki w doskonałych nastrojach powrócili do Góry. 
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Nagroda dla Macieja Skrzyneckiego 
7.10.2017 

 

Maciej Skrzynecki, tegoroczny absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących, aktualnie 

student I roku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zdobył III nagrodę w prestiżowej 

Letniej Szkole Leszka Balcerowicza. 

W dniach 24-30 września 2017 r. odbyła się Letnia Szkoła Leszka Balcerowicza, która 

uświetniła 10-lecie Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Tegoroczna edycja była 

wydarzeniem o wyjątkowym charakterze – wzięło w niej udział 40 uczestników, w tym po 

raz pierwszy maturzyści i absolwenci poprzednich edycji. Mieli oni okazję uczestniczyć 

w warsztatach, prelekcjach i seminariach, prowadzonych przez wybitnych polskich 

przedsiębiorców i ekonomistów. 

W tegorocznej edycji I miejsce zajął student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

Bartłomiej Kuban, za pracę pt. „Korzyści dla gospodarki wynikające z otwartości kraju na 

imigrację na przykładzie Wielkiej Brytanii”. Na drugim miejscu uplasował się Andrzej 

Kędzierski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) za pracę pt. „Imigracyjne iluzje”. 

Trzecie miejsce na zajął student I roku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Maciej 

Skrzynecki za pracę pt. „They took our jobs!”. 

Prelegentami tegorocznej edycji byli m.in.: 

Leszek Balcerowicz, przewodniczący Rady Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, 

Włodzimierz Cimoszewicz, wicepremier, minister sprawiedliwości, 

Tomasz Czechowicz, prezes zarządu  MCI Capital SA, 

David Huse OBE, oficer Orderu Imperium Brytyjskiego, doświadczony menadżer 

globalnych firm, 

Zbigniew Inglot, prezes zarządu Inglot sp. z o.o., 

Jakub Karnowski, prezes zarządu Luma Investment, 

Paweł Kowal, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 

Prof. Janusz A. Majcherek, kierownik Katedry Socjologii Kultury Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie, 

Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, 

Andrzej Rzońca, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, 

Rafał Sonik, prezes zarządu Gemini Holding, 

Jerzy Stępień, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, prorektor Uczelni Łazarskiego. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne, a wszyscy uczestnicy liczne nagrody książkowe 

oraz zestawy upominkowe od naszych partnerów. 

 

Podziel się posiłkiem 
7.10.2017  
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W dniach 29 i 30 września 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Górze wraz z opiekunkami Panią Anetą Zmudą i Panią Ireną Dziamarską czynnie 

włączyli się do udziału w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „Podziel się posiłkiem”. 

W akcji uczestniczyli uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego: Patryk Nojman, Igor 

Wawrzyniak, Izabela Chmiel, Hanna Jankowska, Wiktoria Żukow, Michał Proszko, 

Adrian Kopaniecki, Dominik Jaworski, Piotr Koszowski, Kinga Dębowicz, Gabriela 

Brzoza oraz Liceum Ogólnokształcącego: Bordulak Katarzyna, Bordulak Weronika, Kibał 

Sandra, Siwa Sandra, Pokrywa Kamil, Gasik Patrycja, Knuła Ilona i Świtek Barbara. 

W ramach podjętych działań, wolontariusze zbierali żywność do oznakowanych koszy 

ustawionych w sklepach na terenie miasta, dla potrzebujących dzieci. 

Bardzo dziękujemy za pomoc i zaangażowanie uczniom oraz wszystkim darczyńcom. 

 

Byli goście, było naukowo, językowo, 

międzynarodowo, teraz dziękujemy 
6.10.2017 

Izabel Kucharska  

 

Tygodniowy pobyt uczniów i nauczycieli z Gimnazjum w Herzbergu am Harz dobiegł 

końca. Program został zrealizowany w stu procentach. Program był ciekawy, 

urozmaicony i dostarczył wszystkim uczestnikom wymiany ogromnych wrażeń. To była 

wspaniała lekcja języków obcych, historii, „wiedzy o społeczeństwach”, tolerancji oraz 

wartości  europejskich. Lekcja ta mogła się odbyć dzięki pracy wielu wspaniałych 

nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze : 

Pani Magdaleny Mielczarek, Pani Aliny Borzym, Pani Ireny Dziamarskiej, Pani Alicji 

Sajdak, Pani Katarzyny Wróbel, Pani Małgorzaty Kauch, Pani Doroty Giezek, Pani Beaty 

Działo oraz Pani Izabeli Kucharskiej. 

Jak zawsze realizacja takich działań wymaga dużych nakładów finansowych. Uczniowie 

Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza dziękują z całego serca za wsparcie finansowe, dzięki któremu mogli 

przeżyć tę wspaniałą przygodę. 

Dziękujemy: 

Organizacji PNWM - za wieloletnie systematyczne wsparcie 

Panu Staroście Powiatu Górowskiego –Panu Piotrowi Wołowiczowi 

Pani Burmistrz Gminy Góra – Irenie Krzyszkiewicz 

Firmie Runoland – producentowi przetworów, wyrobów garmażeryjnych, żywności 

ekologicznej - Panu Prezesowi Bogusławowi Leśniewskiemu 

Firmie PSS Społem- Pani Prezes  Danucie Grabowskiej 

Firmie Piekarnia „Maja”  - Pani Prezes Marzenie Orcholskiej 

Firmie Piekarnia „ Gierczak”- Panu Prezesowi  Wacławowi Gierczakowi 

Pani Helenie Marcinkowskiej właścicielce sklepu „U Helenki” 

Spółdzielni Mleczarskiej „Demi” - Panu Prezesowi Dariuszowi Dąsalowi 
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Państwu Andrzejowi i Katarzynie Kapłon 

Państwu Elżbiecie i Tadeuszowi Rodkiewiczom 

Wszystkim rodzicom, którzy przyjęli naszych gości do swoich domów okazując im troskę 

i serce. Serdeczne podziękowania na ręce wszystkich Państwa składają w 

szczególności koordynatorka programu wymian zagranicznych Izabela Kucharska oraz 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Magdalena Mielczarek. 

 

Życzenia dla szacownej Jubilatki 
4.10.2017 

Tomasz Woźniczka 

 

3 października dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Pani Magdalena Mielczarek 

złożyła wizytę Pani Profesor Janinie Wlaźlak. by w imieniu wszystkich pracowników i 

uczniów szkoły złożyć urodzinowe życzenia. Tego dnia przypadały 87. urodziny 

szacownej Jubilatki. 

Pani Profesor to wyjątkowa postać w ponad 75 -letnich dziejach szkoły, wychowawca 

wielu pokoleń młodzieży, niezwykle zaangażowana w działania na rzecz szkoły i 

środowiska lokalnego, inicjatorka tradycji mickiewiczowskich Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze. 

Pracę w szkole rozpoczęła 1 września 1956 roku  jako nauczycielka języka polskiego, 

łacińskiego i zajęć fakultatywnych. 31 sierpnia 1989 roku, po 33 latach pracy odeszła na 

zasłużoną emeryturę. Nigdy jednak nie zerwała kontaktów ze szkołą,prowadząc w 

późniejszym okresie zajęcia z łaciny oraz wielokrotnie goszcząc na wielu 

okolicznościowych uroczystościach szkolnych m.in. z okazji Święta Patrona, 

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Adamus”. 

W trakcie pracy zawodowej prowadziła koła filologiczne, polonistyczne i artystyczne, 

dzięki którym młodzież mogła pogłębić swoją wiedzę z zakresu literatury oraz rozwijać 

swoje artystyczne pasje,.Przygotowała wiele spektakli i wieczornic poświęconych 

twórczości Adama Mickiewicza. Z jej to inicjatywy 18 września 1965 roku nadano 

Liceum Ogólnokształcącemu imię Narodowego Wieszcza. 

Pasjonowała ją też turystyka, była inicjatorką rajdów po Ziemi Górowskiej i do miejsc 

związanych z pobytem Adama Mickiewicza m.in. pobliskiego Konarzewa oraz licznych 

obozów wędrownych. Nawiązała też kontakty z muzeami literackimi oraz organizowała 

spotkania autorskie np. Barbarą Wachowicz. Pod jej kierunkiem uczniowie napisali wiele 

artykułów. Sama też była autorką licznych publikacji związanych ze szkołą, regionem i 

twórczością patrona szkoły. Kierowała pracą zespołu redakcyjnego publikacji pt. „50 lat 

Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze” 

wydanej przez Fundację Pomocy Szkole im. E. Machniewicza z okazji jubileuszu 50-

lecia szkoły. O życiu religijnym szkoły opowiada kolejna jej publikacja pt. „Wiara i 

świadectwo”. Adamowi Mickiewiczowi, jego twórczości oraz kultywowaniu tradycji 

wieszcza w liceum poświęciła następujące wydawnictwa - „on tak blisko nas przeszedł”, 
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„Tradycje Mickiewiczowskie Liceum Ogólnokształcącego w Górze” oraz „My z niego 

wszyscy”. 

Osobne miejsce stanowią publikacje związane z działalnością parafii św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Górze, okolicznościowa broszura „50 lat powojennej historii parafii 

pw. św. Katarzyny w Górze” oraz obszerna monografia „Parafia św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Górze”. Jest też autorką 6 artykułów o treści regionalnej , dwóch 

odczytów pedagogicznych , relacji, monografii i folderów, a także współautorką 

kalendarzy parafialnych. Spod jej ręki wyszła pierwsza pełna wersja historii Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze, która była drukowana w częściach w „Przeglądzie 

Górowskim”. 

Przez 16 lat była opiekunem szczepu ZHP wprowadzając nowe harcerskie rytuały. 

Pracowała także w zarządzie Wojewódzkim PTTK i PTSM w Lesznie i Zarządzie 

Oddziałowym PTTK w Górze. 

Bez reszty oddana była szkole i młodzieży, jako nauczyciel i wychowawca wprowadzała 

wiele różnorodnych metod pracy z uczniem. Niezwykle wymagająca, konsekwentna, ale 

też serdeczna, zawsze uchodziła i do dziś uchodzi za niekwestionowany autorytet. 

Osobistym przykładem zachęciła wielu uczniów do wyboru zawodu nauczyciela i 

ukończenia studiów humanistycznych. W swojej długoletniej pracy zawodowej za 

działalność na polu dydaktycznym i społecznym była wielokrotnie nagradzana 

odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi. 

28 stycznia 1993 roku otrzymała jako pierwsza w środowisku otrzymała nagrodę Rady 

Miejskiej w Górze za działalność na rzecz Ziemi Górowskiej. 

W szczególny sposób Również byli wychowankowie uhonorowali Panią Profesor. 10 

października 2015 roku w trakcie XI Zjazdu Absolwentów specjalnie powołana kapituła 

przyznała jej okolicznościowy medal „Gloria scholae, absolventi laus” (Chwała szkole, 

sława absolwentowi). 

Ad multos annos! 

 

A we Wrocławiu… 
4.10.2017 

Izabela Kucharska 

 

Po pięciu dniach wspaniałych przeżyć, wspólnych gier, zabaw ale także i nauki, 

wybraliśmy się z naszymi kolegami ze szkoły partnerskiej w Herzbergu am Harz do 

Wrocławia. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Panu Staroście Piotrowi 

Wołowiczowi za wsparcie finansowe tej wyprawy i opłacenie autokaru. 

W czwartek 28.09.2017 rozpoczęliśmy naszą wycieczkę trzygodzinną wędrówką przez 

miasto z przewodnikiem. Wrocław zrobił ogromne wrażenie na naszych kolegach i ich 

nauczycielach. W tej europejskiej stolicy kultury harmonijnie łączy się przeszłość z 

przyszłością. Przewodnik przybliżył nam i naszym kolegom wspaniałą choć często 

trudną historię narodu polskiego a w szczególności dziejów Dolnego Śląska. Wieczorem 



143 

wybraliśmy się na - pokaz  muzyczny w towarzystwie kolorowych świateł - fontanny 

multimedialnej. 

W piątek 29.09.2017 ruszyliśmy na podbój muzeów i centrów edukacyjnych. 

Rozpoczęliśmy od Muzeum „Pana Tadeusza”, gdzie uczestniczyliśmy w lekcji 

edukacyjnej, która przybliżyła nam życie i działalność Jana Nowaka – Jeziorańskiego.  

Następnym celem naszej wyprawy było centrum edukacyjne „Hydropolis”, niezwykle 

magiczne i bardzo nowoczesne miejsce, w którym świat wody przestaje być tajemnicą. 

Również w tym miejscu składamy serdeczne podziękowania tym razem Burmistrz Góry 

Pani Irenie Krzyszkiewicz, za wsparcie finansowe, dzięki któremu mogliśmy być w tych 

wspaniałych miejscach stolicy Dolnego Śląska. 

Po dwóch dniach intensywnego zwiedzania, tropienia wrocławskich Krasnali, zgłębiania 

tajników nauki, poszliśmy na wspólną, ostatnią już kolację. A po kolacji udaliśmy się na 

dworzec autobusowy gdzie pożegnaliśmy naszych kolegów, którzy odjechali do swoich 

domów. 

Ale smutni byliśmy tylko trochę, …. bo ciąg dalszy nastąpi, w marcu przyszłego roku, 

kiedy to pojedziemy do Herzbergu z rewizytą.  

 

Olimpijskie sukcesy Macieja Skrzyneckiego  
2.10.2017 

Bogusław Sitnik 

 

Maciej Skrzynecki, tegoroczny absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, 

uzyskał wiele sukcesów w olimpiadach przedmiotowych (2-krotny udział w finałach 

okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości, 2-krotny udział w finałach centralnych i tytuł 

Laureata XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej). Niewątpliwie są to ogromne sukcesy 

górowskiego licealisty w skali całego kraju, dzięki czemu mógł zrealizować swoje 

życiowe plany i od 1 października by rozpocząć studia by rozpocząć studia w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie. 

A oto ważniejsze osiągnięcia Macieja: 

Bardzo dobrze zdany Egzamin Maturalny –Maciej Skrzynecki uzyskał z 3 przedmiotów 

obowiązkowych wyniki od 90 do 100 %, a więc jako jedyny z powiatu górowskiego 

znalazł się w gronie 841 maturzystów z całej Polski z tak wysokimi wynikami! Warto 

zaznaczyć, że majowy EM zdawało w Polsce 258 tysięcy maturzystów. 

Spełnienie przez Macieja wymogów kwalifikacyjnych i otrzymanie Indeksu studenta 

pierwszego roku w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie, a jednocześnie realizacja 

wielkiego marzenia i celu udziału w olimpiadach ekonomicznych.' 

Uzyskanie z 3 innymi Laureatami Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z województwa 

dolnośląskiego wysokiej III lokaty wśród 16 okręgów w Polsce. W finałach centralnych 

XXX OWE I lokatę uzyskał okręg mazowiecki-9 Laureatów, II lokatę małopolski-5 

Laureatów, III lokatę dolnośląski-4 Laureatów (V m. W. Piątek z III LO we Wrocławiu, XV 

m. M. Skrzynecki ZSO Góra, XXI m. B. Łyskawa z XII LO we Wrocławiu, XXII m. J. Pięta 

z III LO we Wrocławiu). 



144 

W Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (wrzesień 2017r.) poświęconym 

XXX OWE zamieszczono pytanie, które Maciej Skrzynecki zadał Wicepremierowi 

Mateuszowi Morawieckiemu na uroczystości wręczania nagród i upominków laureatom 

olimpiady i ich opiekunom naukowym –Ministerstwo Finansów i Rozwoju w Warszawie, 

9 czerwca 2017 r. (Cytat z Biuletynu PTE: „Pytano również o przyszłość pomysłu 

jednolitego podatku i o powód wycofania się rządu z jego wprowadzenia”. Odpowiedź 

Wicepremiera: „Prezentacja tej koncepcji była przedwczesna, ale nadal trwają prace nad 

ujednoliceniem architektury systemu podatkowego.”) 

Dzięki sukcesowi Macieja Skrzyneckiego Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze 

dołączył do elitarnego klubu szkół mających Laureatów Olimpiady Wiedzy 

Ekonomicznej. W roku szkolnym 2016/2017 było ich 30, czyli 1 Laureat na ponad 300 

startujących uczniów w zawodach OWE!   Bogusław Sitnik-opiekun naukowy ucznia 

 

Maciej Osmolski na podium 
2.10..2017 

Tomasz Woźniczka 

 

2 miejsce zajął Maciej Osmolski uczeń kl. II Gimnazjum Dwujęzycznego w turnieju 

badmintona w ramach Pucharu Dolnego Śląska. Turniej rozegrany został 30 września br 

w hali sportowej OKF „Olimpia” w Górze pod egidą Polskiego Związku Badmintona. 

Rozgrywki przeprowadzone zostały w rożnych kategoriach wiekowych dla dziewcząt i 

chłopców z całego województwa dolnośląskiego.Maciek reprezentujący Górowskie 

Stowarzyszenie Badmintona „Smecz” wystartował w grupie chłopców poniżej 15 roku 

życia. W eliminacjach bez problemu pokonał swoich rywali i dopiero w decydującym 

pojedynku uległ zwycięzcy turnieju reprezentantowi klubu „Smecz” Bogatynia.W 

rozgrywkach startowali, w tej samej kategorii wiekowej, jeszcze dwóch uczniów kl. II 

Gimnazjum Dwujęzycznego – Mikołaj Kruszka, który zajął 5 miejsce i Bartek Zieliński – 

7 miejsce.Górowskim zawodnikom należy pogratulować wspaniałego wyniku i wypada 

oczekiwać na ich kolejne sukcesy. 

 

Wymiana trwa 
28.09.2017 

Alicja Sajdak, Tomasz Woźniczka 

 

Trzy kolejne dni pobytu w Górze młodzieży z Herzebrg am Harz obfitował w wiele 

interesujących wydarzeń. 

25 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Górze odbyło się 

spotkanie władz powiatu i gminy Góra z młodzieżą Gymnasium w Herzbergu am Harz, i 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, uczestniczącą w tegorocznej wymianie. W 

spotkaniu uczestniczyli: Starosta Górowski Pan Piotr Wołowicz, Burmistrz Góry Pani 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/T.-Wo%C5%BAniczka
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/T.-Wo%C5%BAniczka
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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Irena Krzyszkiewicz, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pani Izabela 

Baranowska, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Pani Magdalena Mielczarek 

oraz koordynator wymian międzynarodowych, nauczycielka języka niemieckiego Pani 

Izabela Kucharska.  

Następnie na terenie szkoły miała miejsce niezwykle emocjonująca zabawa w 

podchody. Była to kolejna wspólna gra, której zadaniem było zwiększenie kompetencji 

językowych i wzajemna integracja uczestników wymiany. Sporo wrażeń dostarczyło 

uczniom obydwu szkół wieczorne zwiedzanie miasta czyli „Góra by Night”. 

Kolejnego dnia, pod kierunkiem Pana Grzegorza Aleksandra Trojanka, historyka i 

regionalisty, młodzież miała możliwość zwiedzić miasto i poznać jego historię, 

ważniejsze zabytki oraz walory turystyczne. Po południu  miało miejsce wspólne 

malowanie plakatów do haseł propagujących naukę języków obcych. Wykonane przez 

uczniów prace zostały następnie wyeksponowane w holu przed aulą. Wolne chwile 

uczniowie z obydwu szkół wykorzystywali na gry i zabawy w sali gimnastycznej bądź na 

wolnym powietrzu. Humory wszystkim znakomicie dopisywały, a komunikacja językowa 

rozwijała się jak najlepiej. 

27 września rano odbyła się wspólna lekcja informatyki pod kierunkiem Pani Beaty 

Działo. Wtorkowe popołudnie uczestnicy wymiany polsko-niemieckiej rozpoczęli 

warsztatami językowo-artystycznymi, które poprowadziła p.Alicja Sajdak - nauczycielka 

języka angielskiego. Młodzież chętnie zaangażowała się w dość nietypową rozgrzewkę 

wokalną, która szybko przerodziła się w międzynarodową wersję krótkiego kanonu, 

znanego nam jako "Panie Janie" - śpiewano po niemiecku, angielsku, a także po 

francusku. Ponadto, nasi goście świetnie poradzili sobie z tekstem polskim, co 

przysporzyło wszystkim wiele radości. Jednym z wyzwań podjętych przez całą grupę 

było również przedstawienie polsko-niemieckiej wersji znanego wiersza Jana Brzechwy 

"Na straganie". Aż miło było poobserwować młodzież pomagającą sobie nawzajem 

przebrnąć przez wszystkie trudne obco-brzmiące dźwięki. Było sporo śmiechu! Efekt ich 

wytężonej pracy mogliśmy usłyszeć i zobaczyć podczas spotkania szkolnego z okazji 

Dnia Języków Obcych. Uczniowie publicznie zaprezentowali przygotowany wcześniej 

utwór, co spotkało się z dużym uznaniem publiczności górowskiego liceum i gimnazjum 

dwujęzycznego. Ponadto wspólnie wysłuchaliśmy kilku obcojęzycznych piosenek 

wykonanych przez nasze szkolne wokalistki: Weronikę, Różę i Alicję, jak również 

mieliśmy szansę "połamać języki" odczytując różnorodne sentencje w języku rosyjskim, 

niemieckim, francuskim czy angielskim. Swobodna i przyjazna atmosfera wprawiła 

wszystkich w dobry nastrój. Z pewnością każdy przyzna, że było wesoło i na długo 

zapamięta to spotkanie! 

Tego samego dnia Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz i Starosta Górowski Piotr 

Wołowicz spotkali się z Brigitte Gӧ tz – dyrektor Gimnazjum w Herzberg Am Harz. W 

spotkaniu udział wzięli także Starosta Górowski Piotr Wołowicz, Dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Górze Pani Magdalena Mielczarek oraz w roli tłumacza 

nauczycielka j. niemieckiego w ZSO Pani Izabela Kucharska. Spotkanie dotyczyło 

trwającej od kilku dni wizyty młodzieży z Herzbergu w Zespole Szkół 
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Ogólnokształcących. Dwa ostatnie dni młodzież spędzi we Wrocławiu, gdzie 

przewidziano też wiele interesujących atrakcji. 

 

Międzynarodowa lekcja informatyki 
27.09.2017  

 

27 września odbyła się nietypowa lekcja informatyki.  Celem tej lekcji była wspólna 

praca młodzieży polsko - niemieckiej nad tekstem opisującym w języku polskim, 

niemieckim i angielskim pobyt w Polsce. Lekcję przygotowały i przeprowadziły Panie: 

Beata Działo nauczycielka informatyki i Izabela Kucharska nauczycielka języka 

niemieckiego.Ponadto udział wzięły Pani Dyrektor Gimnazjum Brigitte Goetz i 

nauczycielka Tanja Kuehlewind. 

Das Ziel der Stunde war die gemeinsame Arbeit der polnischen und der deutschen 

Schueler. Die Schueler haben die Texte auf deutsch, polnisch und englisch bearbeitet. 

Die Texte beziehen sich auf das durchgefuerte Programm. Der Unterricht wurde von der 

Informatiklehrerin Beata Działo vorbereitet. Bei der Durchfuehrung hat Frau Izabela 

Kucharska - Deutschlehrerin- geholfen. Anwesend waren die Direktorin von EMAG in 

Herzberg am Harz und die Lehrerin der Schule Frau Tanja Kuehlewind. 

 

Jak uczyć o energii jądrowej? 
26.09.2017 

Dorota Giezek, Małgorzata Kauch 

 

Dnia 26 września 2017 r. Pani Dorota Giezek - nauczycielka fizyki i Pani Małgorzata 

Kauch - nauczycielka chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze, dzięki 

uprzejmości dyrektora Pani Magdaleny Mielczarek, wzięły udział w szkoleniu pt. „Jak 

uczyć o energii jądrowej”. Zostało ono zorganizowane przez Departament Energii 

Jądrowej Ministerstwa Energii we współpracy z Wydziałem Chemii i Wydziałem Biologii 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

Zajęcia poprowadzili eksperci w zakresie energii jądrowej: dr Maciej Chotkowski, dr 

Marcin Chrzanowski, dr Maciej Lechowicz i dr Agnieszka Sikorska. 

Nauczycielki wzięły udział w wykładach i warsztatach, dzięki którym mogły pogłębić i 

rozszerzyć swoją wiedzę dotyczącą budowy nauklidów, powstawania i pozyskiwania 

energii z procesów rozszczepienia i nukleosyntezy. Zapoznały się z praktyką 

dokonywania pomiarów poziomu promieniowania jonizujacego z wykorzystaniem 

liczników Geigera-Mullera oraz scyntylacyjnego. Uczestniczyły również w wykładzie 

metodycznym na temat sposobów określania celów kształcenia zgodnych z systemem 

oceniania kształtującego oraz różnymi formami oceniania pracy uczniów. Kolejny cykl 

wykładów dotyczył ochrony radiologicznej oraz Energetyki Jądrowej. Dzięki udziałowi w 

szkoleniu nauczycielki pozyskały do pracowni fizyczno-chemicznej materiały 
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edukacyjne, pakiet Edu - box z czujnikiem Smart Geiger PRO do badania 

promieniowania jonizującego, a także ciekawe pomoce naukowe. Profesjonalne 

przygotowanie prowadzących w połączeniu z doskonałą atmosfera panującą podczas 

ćwiczeń i warsztatów umożliwiło w sposób jasny i zrozumiały udoskonalić swój warsztat 

pracy z zakresu energii jądrowej i metodyki nauczania. Wielogodzinne szkolenie 

wywarło bardzo pozytywnie emocje wśród wszystkich uczestników i z niecierpliwością 

czekamy na kolejne. 

 

Spotkanie z prezesem Fundacji „Merkury” 
26.09.2017 

Tomasz Woźniczka 

 

25 września w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze gościł prezes Fundacji 

„Merkury” Pan Waldemar Wiehs. Jego wizyta miała związek z  projektem ” Już za rok 

wybory! Akcja propagująca uczestnictwo w wyborach samorządowych w 2018 roku”. 

Realizacją tego przedsięwzięcia zajmie się od końca września 5-cio osobowa grupa 

inicjatywna licealistów w ramach Dolnośląskiej Akademii Samorządu. W skład zespołu 

wchodzą uczniowie klasy II LO: Oliwia Berus, Weronika Bordulak, Magdalena 

Nowakowska, Janusz Willman, Aleksandra Żmiejewska. 

Główne cele projektu to: 

- zapoznanie z funkcjonowaniem samorządów terytorialnych w Polsce 

- poznanie przepisów prawnych dotyczących podstawowych zadań samorządów 

terytorialnych (konstytucja, ustawy), 

- zapoznanie z kodeksem wyborczym do rad gmin, powiatów i sejmików województwa, 

- zaprezentowanie frekwencji wyborczej do organów samorządów terytorialnych w 

ostatnich latach, 

- zachęcenie młodzieży do wzięcia udziału w wyborach samorządowych w przyszłym 

roku. 

Koordynatorem działań podejmowanych przez uczniów będzie Pan Tomasz Woźniczka, 

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w ZSO. 

W spotkaniu z prezesem Fundacji „Merkury” wzięła udział dyrektor ZSO w Górze Pani 

Magdalena Mielczarek, Pan Tomasz Woźniczka oraz uczniowie wchodzący w skład 

grupy inicjatywnej. 

W trakcie rozmowy omówione zostały zasady realizacji projektu, planowane przez 

młodzież działania oraz sposoby finansowania poszczególnych zadań. 

Pan Wiehs odpowiedział też na szereg zadanych przez uczniów pytania dotyczących 

wielu istotnych kwestii mających wpływ na realizację uczniowskiego zamierzenia. 

Ostateczny termin realizacji projektu upływa koniec listopada, licealiści mają więc ponad 

2 miesiące na wykonanie wszystkich planowanych działań. W grudniu w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odbędzie się uroczyste podsumowanie 

projektów, na które zostaną zaproszone wszystkie grupy inicjatywne wraz z opiekunami. 
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Międzynarodowo, naukowo , językowo… 
25.09.2017 

Małgorzata Kauch 

 

Sobotni poranek, 23.09,2017 niektórzy z nas powitali bardzo wcześnie i na dodatek 

pełni emocji bo o godzinie 7.00 przyjechali do nas uczniowie z zaprzyjaźnionego 

gimnazjum z Herzbergu am Harz. Przybyło do nas 11 uczniów oraz pani Tanja 

Kühlewind, nauczycielka. 

Po całonocnej podróży nasi niemieccy goście odpoczywali w domach swoich kolegów, 

ale już o godzinie 15.00 spotkaliśmy się w restauracji „Opus” na powitalnym obiedzie. W 

spotkaniu wzięli udział: dyrektor ZSO w Górze Pani Magdalena Mielczarek, koordynator 

wymian międzynarodowych, nauczycielka języka niemieckiego Pani Izabela Kucharska 

oraz nauczycielka biologii Pani Irena Dziamarska. 

Po posiłku wszyscy w pełni sił udali się do budynku do szkoły gdzie odbyła się 

prezentacja  zdjęć rodzin wymiany oraz autoprezentacja wszystkich uczestników 

wymiany. W miłej atmosferze wszyscy spędzili czas przekonując się, że bariery 

językowe nie istnieją, ponieważ komunikacja pomiędzy młodzieżą funkcjonowała bez 

zarzutu. Niedziela dla uczestników wymiany był magicznym dniem. Przybyli do szkoły 

na zaproszenie Pani Małgorzaty Kauch – nauczycielki chemii oraz Pani Doroty Giezek – 

nauczycielki fizyki uczniowie, wzięli udział w fantastycznej zabawie pt. „Chemia i fizyka 

to nie czarna magia”. Warsztaty miały charakter zabawy z odrobiną rywalizacji, zostały 

przygotowane w stylu magicznym przez nauczycielki Małgorzatę Kauch i Dorotę Giezek, 

które wcieliły się w bajkowe postacie aby w wyjątkowy sposób przekazać młodzieży 

odrobinę chemii i fizyki. W organizacji doświadczeń pomagali uczniowie: Tomasz Cuże - 

uczeń klasy drugiej Liceum, Hanna Kauch i Anna Janusz - uczennice klasy I szkoły 

podstawowej oraz Dawid Perzyński - uczeń klasy 6 szkoły podstawowej. Młodzież 

została podzielona na dwie grupy, by w sposób rotacyjny eksperymentować przy 

dziesięciu stanowiskach ukrywającymi się pod nazwami: 

1.Gwiezdne wojny, 

2. Piasek kinetyczny, 

3. Magiczny palec, 

4. Atramentowe czary, 

5. Rosnący balonik, 

6. Kula czarownicy, 

7. Niewidzialna siła, 

8. Diabelska pętla, 

9. Piorun, 

10. Niezwykłe bańki mydlane. 

Uczniowie mogli nie tylko oglądać, ale również samodzielnie przeprowadzać 

eksperymenty na poszczególnych stanowiskach. Biorąca udział w warsztatach młodzież 

otrzymała niezbędne wskazówki dotyczące doświadczeń, więc mogli poprzez działanie i  

zabawę jednocześnie zdobywać wiedzę. Wykonując kolejne doświadczenia młodzi 
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Polacy i Niemcy współpracowali ze sobą bardzo chętnie co przyniosło pożądane efekty. 

W trudniejszych doświadczeniach pomagał czarodziej Dawid oraz Tomasz. Wykonując 

kolejne doświadczenia uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące badanych 

zjawisk. Każde doświadczenie było odpowiednio punktowane. Poszczególne punkty 

„zbierały” czarodziejki Hania i Anna. Podsumowaniem zajęć było ogłoszenie wyników 

„rywalizacji”. Okazało się, że obydwie grupy zajęły ex aequo pierwsze miejsce. 

Warsztaty dostarczyły odbiorcom tak niesamowitych wrażeń, że z uśmiechem na twarzy 

opuszczali pracownię fizyczno – chemiczną. Wszyscy uczniowie biorący udział w tym 

spotkaniu stwierdzili, iż taki sposób poznawania procesów chemicznych i 

fizycznych pozwolił im znacznie szybciej je zrozumieć i łatwiej przyswoić określone 

wiadomości. Nie obyło się bez słodkiego poczęstunku. 

Dzięki tego rodzaju zajęciom młodzież miała okazję przekonać się, że przy niewielkim 

wysiłku można zgłębiać naukę i przy niej jednocześnie się bawić, ukazując przy tym 

dobrą znajomość języków obcych. Mamy nadzieję, że współpraca Polsko - Niemiecka 

na polu naukowym będzie dalej kontynuowana, a warsztaty w naszej szkole wpiszą się 

na stałe w harmonogram tej wizyty. 

 

Powrót do przeszłości oraz łzy wzruszenia 
24.09.2017 

 

Piątkowy poranek 22.09.2017 roku, okazał się niezwykły dla pracowników i uczniów 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. Tego bowiem dnia z wizytą do szkoły 

przybyli Pan Siegfried Albersmeyer z synem Uwe i wnukiem Larsem. Aktualnie 86 letni 

Pan Siegrfied odbył sentymentalną podróż do miejsc, które pamięta z dzieciństwa i 

młodzieńczych lat swojego życia. Dzieciństwo spędził w Czarnoborsku, gdzie mieszkał z 

rodzicami, dziadkami i rodzeństwem, a szkolne lata upływały mu na nauce w budynku 

obecnego liceum. 

Gości przywitała dyrektor ZSO Pani Magdalena Mielczarek wraz z nauczycielką języka 

niemieckiego Panią Izabelą Kucharską. Pan Siegfried z ogromnym wzruszeniem 

wspominał minione czasy, wielokrotnie dziękował za serdeczne przyjęcie oraz 

możliwość pokazania synowi i wnukowi murów ukochanej szkoły. Bardzo miło było nam 

usłyszeć, że szkoła wygląda pięknie, jest bardzo czysta i zadbana. 

Na zakończenie wizyty odwiedziliśmy PCDN i PPP w Górze, gdzie w pracowni 

komputerowej tej placówki można obejrzeć zdjęcia z prywatnej kolekcji Pana Grzegorza 

Aleksandra Trojanka i Pani Janiny Błygi. Fotografie przedstawiające ulice przedwojennej 

Góry spowodowały, że po policzkach naszego gościa popłynęły łzy wzruszenia. Pan 

Sigfried rozpoznał bliskie sercu miejsca, domy, w których mieszkali jego bliscy. „Taką 

chwilę warto przeżyć” - powiedział nasz gość i zapewnił, że jak tylko zdrowie pozwoli, 

odwiedzi nas ponownie.Cieszy nas, że często odwiedzają nas dawni mieszkańcy naszej 

gminy. Wiosną gościliśmy rodzinę Pana Krüger. Zawsze są to ciepłe, miłe spotkania 

pełne ciekawych opowieści o dawnym życiu w naszej szkole, naszym mieście. Zawsze 

cieszymy się z tych spotkań. 
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Nowotwory i mikrobiologia 
22.09.2017 

ID 

 

W dniach 21 i 22 września gościli w murach Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

absolwenci szkoły, aktualnie studenci biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim, 

Agata Szymczykowska i Jakub Mikołajczyk. 

Kuba Mikołajczyk przedstawił zagadnienia związane z tematyką nowotworową, między 

innymi proces powstawania nowotworów oraz jakie są najnowocześniejsze metody walki 

z nowotworami, natomiast Agata przedstawiła znaczenie mikrobiologii w produkcji 

słodyczy oraz podstawowe zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym. W 

prelekcjach uczestniczyli uczniowie klas licealnych. 

 

Nie ma śmieci są surowce 
21.09.2017 

 

Już po raz 24 miała miejsce akcja „Sprzątanie świata - Polska 2017”. Jej organizatorem 

jest Fundacja Nasza Ziemia, a tym roku odbywała się pod hasłem „Nie ma śmieci są 

surowce”. Podstawowym celem Sprzątania Świata jest zmiana postrzegania odpadów 

jako „śmieci”, czyli czegoś niepotrzebnego, co powinno wylądować na wysypisku, to też 

doskonała lekcja poszanowania środowiska. Tradycyjnie w trzeci weekend września w 

akcji uczestniczy setki tysięcy wolontariuszy – młodzieży i dorosłych, którym zależy na 

ochronie środowiska. Jednocześnie jest interesującą metodą pracy wychowawczej oraz 

wartościowym sposobem na realizację działań proekologicznych w placówkach 

oświatowych.. Po raz kolejny do akcji włączyli się uczniowie z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Górze. W ciągu trzech kolejnych dni (18-20 września) licealiści i 

gimnazjaliści wraz z wychowawcami sprzątali teren wokół budynku szkoły i w okolicach 

stadionu miejskiego. Zebrano dość sporo różnych odpadków, niestety potwierdza się 

fakt, że jest w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia. 

 

78. rocznica napaści ZSRR na Polskę 
18.09.2017 TW 

 

17 września przypadła 78. rocznica napaści wojsk Związku Sowieckiego na Polskę. W 

całej Polsce odbyły się uroczystości upamiętniające to tragiczne dla naszego narodu 

wydarzenie. 

W Górze o godz. 11.45 pod Pomnikiem Wolności władze samorządowe Gminy i 

Powiatu, jednostki organizacyjne, służby mundurowe oraz placówki oświatowe złożyły 
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wiązanki kwiatów i znicze oraz oddały hołd wszystkim ofiarom wydarzeń z września 

1939 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących reprezentowała delegacja w składzie: Pani 

Magdalena Mielczarek-dyrektor szkoły, Pani Edyta Bretsznajder- nauczyciel j. 

angielskiego i opiekun SU oraz Izabela Chmiel- uczennica klasy III Gimnazjum 

Dwujęzycznego. 

Na zakończenie Burmistrz Góry Pani Irena Krzyszkiewicz podziękowała wszystkim 

delegacjom z udział w uroczystości. Natomiast o godz. 12.00 w kościele p.w. św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny. 

 

Podwójny jubileusz 
12.09.2017 

TW 

 

1 września Jubileusz 20-lecia pracy zawodowej obchodziły dwie nauczycielki ZSO w 

Górze, Małgorzata Dudzińska i Dorota Giezek. Z tej okazji dyrektor szkoły Magdalena 

Mielczarek złożyła obydwu Paniom uroczyście podziękowania za dotychczasowy trud 

włożony w wychowanie i edukację wielu pokoleń młodzieży oraz wręczyła bukiety 

kwiatów i okolicznościowe dyplomy. Pani Małgorzata Dudzińska aktualnie jest 

nauczycielką wychowania fizycznego i doradcą zawodowym, zaś Pani Dorota Giezek 

jest nauczycielką fizyki. 

 

Kiermasz używanych podręczników 
8.09.2017  

 

8.września w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze miał miejsce kiermasz 

używanych podręczników. Akcją organizowana od wielu lat przez Samorząd Uczniowski 

ma na celu umożliwić sprzedaż i zakup używanych podręczników przez uczniów naszej 

szkoły. W trackie długiej przerwy w holu na I piętrze wszyscy chętni mogli kupić lub 

sprzedać używane podręczniki zgodne z obowiązującą podstawą programową . Wśród 

sprzedających dominowali uczniowie klas trzecich i tegoroczni absolwenci, zaś 

kupującymi byli z reguły ich młodsi koledzy, a w szczególności pierwszoklasiści. 

Zainteresowanie kiermaszem było dość duże, ale nie wszyscy sprzedający znaleźli 

nabywców na oferowane podręczniki. 

Jeśli więc zajdzie taka potrzeba, akcja będzie kontynuowana w kolejnych dniach 

września. 

 

77 Msza św. na inaugurację nowego roku 

szkolnego 
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5.09.2017 

TW 

 

5 września uczniowie, nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu 

Szkół im. gen S. Kaliskiego modlili się o Boże błogosławieństwo w nowym roku 

szkolnym i katechetycznym. Mszy Świętej o godz. 9.00 odprawionej w tej intencji 

przewodniczył jej ks Wiktor Trojnar. Msza miała uroczysty charakter, na początku 

zostały wprowadzone poczty sztandarowe obydwu szkół ponadgimnazjalnych w Górze. 

Przed rozpoczęciem liturgii ks proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej ks 

dziekan Henryk Wachowiak przedstawił ks Wiktora, który jest neoprezbiterem, czyli w 

tym roku otrzymał święcenia kapłańskie. Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej jest 

więc jego pierwszą placówką w jego posłudze kapłańskiej, ponadto od tego roku 

szkolnego będzie nauczał religii w ZSO w Górze. 

W trakcie homilii ks Wiktor próbował przekonać młodzież, żeby nauka w szkole była dla 

nich przyjemnością i z radością uczestniczyli w zajęciach. Po kazaniu uczennice ZSO w 

Górze wręczyły księdzu Wiktorowi dary liturgiczne do stołu Pańskiego. 

Uczestnictwo we mszy było formą podziękowania dobremu Bogu za wszystkie 

otrzymane dary i łaski oraz prośbą o wstawiennictwo w rozpoczynającym się roku 

szkolnym. 

 

Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty 
5.09.2017 

Tomasz Woźniczka 

 

4 września 2017 r. uroczyście rozpoczęto w całym kraju nowy rok szkolny  2017/2018. 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze akademia inaugurująca rok szkolny 

tradycyjnie miała miejsce w auli szkoły. Powitanie uczniów i nauczycieli w murach tej 

niezwykle zasłużonej dla środowiska placówki oświatowej przebiegało w uroczysty 

sposób, zgodnie z przyjętym w szkołach ceremoniałem. W obecności pocztów 

sztandarowych szkół odśpiewano hymn narodowy, następnie inauguracyjne 

przemówienie wygłosiła dyrektor szkoły Pani Magdalena Mielczarek. 

W uroczystości wzięli udział Starosta Górowski Piotr Wołowicz, Przewodniczący Rady 

Powiatu Górowskiego Jan Rewers wraz z radnymi: Teresą Frączkiewicz, Grzegorzem 

Aleksandrem Trojankiem oraz Michałem Krochtą, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, 

Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze Sławomir Bączewski, dyrektor 

Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego w Górze Bernard Bazylewicz, Komendanta Powiatowego Policji 

reprezentowała podkom. Agnieszka Połczyk – Oficer Prasowy KPP w Górze oraz 

uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice na czele z 

Przewodniczącą rady Rodziców Marleną Świątek. Wszyscy oni zostali serdecznie 

przywitani w trakcie wystąpienia dyrektora szkoły. 
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„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”- podkreśliła na wstępie swojego wystąpienia dyrektor ZSO 

Magdalena Mielczarek. 

Liceum Ogólnokształcące od tego roku uczestniczy w pilotażowym programie 

Informatyczne Zielone Garnizony we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. 

Jest jedną z dwunastu szkół zaproszoną do realizacji tego projektu, w ramach którego 

młodzież nauczy się tajników obrony sieci komputerowych przed zagrożeniami. W 

szkole realizowana będzie  specjalizacja pod nazwą automatyka z robotyką. Z tego 

względu LO uzyskała z Ministerstwa  100.000 zł na sprzęt  informatyczny wysokiej klasy 

(m.in. Drukarki 3d, zestawy komputerowe z nowymi systemami operacyjnymi,   

urządzenia wielofunkcyjne, zestawy edukacyjne do programowania i realizacji 

specjalizacji automatyka z robotyką). Fundusze na sprzęt pozyskane zostały z 

Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu Informatyczne Zielone Garnizony 

mającego na celu wprowadzenie do szkół  nowatorskich rozwiązań w zakresie 

nauczania informatyki oraz przygotowania młodych specjalistów do podejmowania 

studiów wyższych w zakresie informatyki oraz wykształcenie wykwalifikowanej kadry 

informatyków na potrzeby wojska.  

Szczególnie serdecznie przywitani zostali uczniowie klas pierwszych, którzy w tym roku 

szkolnym rozpoczną naukę w dwóch zespołach klasowych. „Chciałabym, abyście mieli 

świadomość, że od tego, jak wykorzystacie najbliższe lata, zależeć będzie Wasza 

dalsza przyszłość. Już dawno stwierdzono, że wykształcenie w sposób istotny wpływa 

na jakość naszego dorosłego życia. Korzystajcie ze wszystkich szans jakie daje Wam 

szkoła,, aby stawać się jeszcze lepszymi i mądrzejszymi ludźmi” - powiedziała  dyrektor 

ZSO Magdalena Mielczarek do uczniów, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury 

Liceum. Starosta Górowski Piotr Wołowicz złożył wszystkim uczniom życzenia 

sukcesów w nauce, podkreślając jej doniosłą rolę i wpływ na dalsze życie każdego 

człowieka. 

Na zakończenie dyrektor  ZSO Magdalena Mielczarek złożyła wszystkim zebranym 

uczniom, nauczycielom i rodzicom życzenia wielu sukcesów na polu dydaktycznym, 

rozwijania twórczych horyzontów i owocnej współpracy. Przekazane zostały również 

życzenia ze strony Burmistrza Góry Ireny Krzyszkiewicz. 

W roku szkolnym 2017/18 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze naukę 

rozpoczęło 155 uczniów w 7 oddziałach, w tym: w Liceum Ogólnokształcącym im. 

Adama Mickiewicza – 111 uczniów oraz w wygaszanym w wyniku reformy oświaty 

Gimnazjum Dwujęzycznym – 44 uczniów. 

W drugiej części odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami poszczególnych 

zespołów klasowych. W tym roku szkolnym będą to: w LO, klasa Ia- Ewelina Waląg, kl. 

Ib- Małgorzata Dudzińska, kl. II- Jadwiga Sokołowska, kl. IIIa- Mirosław Wesołowski i kl. 

IIIb- Małgorzata Kauch, w Gimnazjum Dwujęzycznym, kl. II- Dorota Giezek, kl. III- 

Radomir Miłaszewicz. 
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Narodowe czytanie „Wesela” 
04.09.2017 

Tomasz Woźniczka 

 

W sobotę 2 września o godz. 12 w warszawskim Ogrodzie Saskim para prezydencka już 

po raz 6. zainaugurowała Narodowe Czytanie. W tym roku w całym kraju i poza jego 

granicami czytane było "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Akcja miała różnorodny 

przebieg, wszystko zależało od pomysłowości organizatorów. 

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi 

na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej 

tożsamości. W pierwszym roku w akcji wzięło udział 60 miejscowości, w drugim – 750, 

a w ubiegłym – ponad 2200. 

W Górze Narodowe Czytanie „Wesela”miało miejsce w sali w Biblioteki Miejskiej. 

Uroczystość zainaugurowała Burmistrz Góry Pani Irena Krzyszkiewicz, podkreślając 

wartość tego dzieła dla kultury narodowej. Jak to na „Weselu” bywa powitania 

wszystkich gości i dokonała Para Młoda, w tej roli wystąpili uczniowie kl. III b Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Górze, aktorzy Teatru „Adamus”, Patrycja Lewczuk i Maciej 

Kulig. Następnie zachęcili do wysłuchania fragmentów tego znakomitego dzieła przez 

młodych lektorów, a byli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Górze z Teatru 

„Kurtyna”. Pięknemu czytaniu poszczególnych części dramatu Stanisława 

Wyspiańskiego przysłuchiwała się również dyrektor ZSO Pani Magdalena Mielczarek. 

Głównym punktem Narodowego Czytania w Górze był występ znanego aktora, 

absolwenta LO w Górze, Zbigniewa Walerysia, który zaprezentował monodram „Ja 

jestem Żyd z Wesela”. Na zakończenie uczniowie ZSO w Górze Bartosz Gworek i 

Łukasz Grabowski opieczętowali pamiątkowym stemplem  różnorodne wydania 

„Wesela” przyniesione przez gości zaproszonych na uroczystość . 

 

W 78. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej 
4.09.2017 

Tomasz Woźniczka 

 

1 września przypadła 78. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Najtragiczniejsze w 

dziejach świata wydarzenie rozpoczęła agresja wojsk III Rzeszy na Polskę. Z tego 

względu tego dnia organizowane są w całym kraju uroczystości o charakterze 

patriotycznym, celem których jest upamiętnienie tego tragicznego wydarzenia. 

W Górze z inicjatywy władz samorządowych Gminy Góra oraz Powiatu Górowskiego 

oraz kombatantów odbyła się uroczystość złożenia pod Pomnikiem Wolności na Placu 

Bolesława Chrobrego wiązanek kwiatów oraz zniczy. Uczestnikami tej uroczystości były 

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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także delegacje reprezentujące jednostki organizacyjne gminy Góra i powiatu 

górowskiego, partie polityczne oraz placówki oświatowe. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze reprezentowała delegacja w składzie: 

dyrektor Pani Magdalena Mielczarek, opiekun SU i nauczyciel języka angielskiego Pani 

Edyta Bretsznajder oraz uczennice Gimnazjum Dwujęzycznego Małgorzata Bretsznajder 

i Izabela Chmiel. 

 

Żegnam Was 
30 08.2017 

Tomasz Woźniczka 

 

30 sierpnia odbyło się uroczyste pożegnanie nauczyciela informatyki Pana Ryszarda 

Huzara. Po 37 latach pracy zawodowej ( w większości w oświacie) przeszedł na 

emeryturę. W obecności całego grona pedagogicznego i pracowników szkoły, słowa 

podziękowania za wiele lat pracy na rzecz rozwijania horyzontów twórczych młodzieży 

złożyła dyrektor ZSO Pani Magdalena Mielczarek. Ponadto w imieniu wszystkich 

zebranych wręczyła przyszłemu emerytowi wiązankę kwiatów i drobny upominek. Pan 

Ryszard nie krył swojego wzruszenia w tej ważnej dla niego chwili w życiu, od wielu lat 

był bowiem związany zawodowo z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Górze. 

Gratulacje dyplomy i wiązanki kwiatów otrzymali również Pan Tomasz Woźniczka z 

okazji jubileuszu 25-lecia pracy zawodowej oraz Pani Dorota Giezek, za uzyskanie 

stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. 

 

Jak się ma nasza kultura polityczna 
29.08.2017 

Tomasz Woźniczka 

 

Relacja uczestnika seminarium Polacy i Niemcy w dialogu 

Kończy się dwumiesięczny okres letnich wakacji. rozpoczną się zajęcia szkolne. Trwają 

już przygotowania do nowego roku szkolnego 2017/18. Za nim zabrzmi pierwszy 

dzwonek, chciałbym podzielić się swoimi wrażeniami z okresu wakacyjnego. 

Już po raz jedenasty miało miejsce seminarium dla multiplikatorów pracy edukacyjnej i 

osób środowisk twórczych pod hasłem „Polacy i Niemcy w dialogu”. Spotkania Polaków i 

Niemców i ich wspólne debaty mają już wieloletnią tradycję, a cykl zorganizowany został 

tym razem zorganizowany przez dwie współpracujące ze sobą organizacje 

pozarządowe: Geselschaft für Politische Bildung i Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej 

w Opolu . Miejscem tegorocznego seminarium była Akademie Frankenwarte w 

Würzburgu, a zadaniem uczestników było przedstawienie różnorodnych opinii i 

wypracowanie wspólnych strategii mieszczących się w ramach tematu „Jak się ma 

nasza kultura polityczna?”. 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
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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W całym cyklu spotkań uczestniczyłem po raz dziesiąty i tym razem muszę przyznać, że 

organizatorzy stanęli na wysokości zadania i przygotowali nam atrakcyjny i niezwykle 

twórczy program tygodniowego pobytu w Akademie Frankenwarte. Obydwie grupy, tj. 

polska i niemiecka liczyły po 20 uczestników, co sprzyjało wzajemnej integracji i żywej 

dyskusji i wymiany poglądów. Seminarium podobnie jak w ubiegłych latach miało 

twórcza formę, obejmowało obok tradycyjnych wykładów, debaty plenarne, dyskusje w 

grupach oraz wyjazdy studyjne do wybranych instytucji spotkania z ludźmi, których 

działania mieściły się w obszarze tegorocznej tematyki. Podjęliśmy wiele istotnych 

tematów, z których najważniejsze to: „Aktualne kierunki rozwoju w Polsce oraz ich 

geneza: Spojrzenie na położenie polityczne i społeczne”, „Krajobraz polityczny Niemiec”, 

„Żyjąc demokracją twórzmy polityczną kulturę!”, „Punkt widzenia „Europa! Wszyscy 

jedziemy na jednym wózku – razem, czy jednak każde państwo na swoim wózku?” 

Przy zastosowaniu nowatorskiej metody w formie World-Café omówiliśmy temat 

„Demokracja i kultura polityczna”. Następnie problem pod hasłem „Płeć w kulturze 

politycznej w Polsce (nie) ma znaczenie (a)?” zrealizowany został na podstawie projekcji 

filmu „Kobiety Solidarności”. Niezwykle interesujący charakter miała wyprawa naukowa 

do Darmstadt i Frankfurtu nad Menem. W pierwszym z nich gościliśmy w Niemieckim 

Instytucie Kultury Polskiej, gdzie poznaliśmy w funkcjonowanie i sposób pracy tej 

instytucji. Następnie odbyło się spotkanie z dr Matthiasem Kneip, autorem książki: „111 

powodów, aby kochać Polskę”. Po spotkaniu istniała możliwość nabycia wspomnianej 

wyżej publikacji w wersji niemieckiej bądź polskiej. We Frankfurcie uczestniczyliśmy w 

spotkaniu w Międzynarodowym Centrum Rodziny by dowiedzieć się czy „Kształtowanie 

różnorodności społeczeństwa miejskiego jest możliwe!”. Ponadto zapoznaliśmy się z 

bogatą ofertą tej instytucji przeznaczonej dla całej rzeszy zamieszkującej to miasto 

migrantów z różnych stron świata. W drugiej części miało miejsce tematyczne 

zwiedzanie miasta, dzięki czemu mogliśmy poznać wiele istotnych z punktu widzenia 

historii Niemiec i regionu wydarzeń mających miejsce we Frankfurcie nad Menem. 

Temat pod hasłem „Społeczna spójność utrzymuje się z zaangażowania i partycypacji!” 

zrealizowaliśmy w centrum Würzburga wizytując następujące instytucje: Związek 

Odwagi Cywilnej oraz Biuro Aktywności Miasta. Uchodźcy i ich życie w Niemczech na 

poznaliśmy przykładzie schroniska socjalnego „Reuterhaus” Würzburg-Heidingsfeld. 

Wszędzie zadawaliśmy mnóstwo pytań, które dotyczyły spraw związanych z 

funkcjonowaniem tych placówek, sposobami finansowania oraz oddziaływaniem na 

społeczność miasta. Zostaliśmy też zaproszeni do miejskiego ratusza, wziąć udział w 

posiedzeniu komisji głównej Rady Miasta, dzięki czemu mieliśmy okazję porównać 

działania samorządów lokalnych w Niemczech i w Polsce. 

Ważną rolę w realizacji programu seminarium odegrały twórcze warsztaty bazujące na 

wynikach projektu naukowego pod hasłem: „Punkt widzenia „Europa! Wszyscy jedziemy 

na jednym wózku – razem, czy jednak każde państwo na swoim wózku?” oraz 

„Mobilność wewnątrz UE: Szansa rozwoju dla Europy?”. Dzięki pracy w 

międzynarodowych zespołach wypracowaliśmy na obydwa tematy wiele interesujących 

tez, które następnie zostały i przedyskutowane na wspólnym forum. Na zakończenie 

wszyscy stwierdziliśmy, że„Demokracja potrzebuje demokratów!” i o tym będziemy na 
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pewno dyskutować na przyszłorocznym seminarium ,które ma tym razem odbyć się we 

Wrocławiu. 

W celu większej integracji i zwiększenia kompetencji językowych u uczestników z 

obydwu państw, zorganizowane zostały warsztaty z animacji językowej. Ponadto w 

organizatorzy postarali się o to, by Polacy i Niemcy mieli czas na wspólne rozmowy oraz 

poznanie się poprzez kulturalne i kulinarne przykłady. 

Seminarium po raz kolejny było przez organizatorów znakomicie przygotowane i w tym 

miejscu należą się się słowa uznania dla przedstawicieli obydwu instytucji, Stephanie 

Böhm i Grażyny Wiercimok. Natomiast głównymi moderatorami poszczególnych zajęć 

byli: dr Iwona Dadej, dr Dietmar Molthagen, dr Kamila Schoell-Mazurek oraz Vatan Ukaj. 

Wypracowane przez nas w trakcie warsztatów wnioski i spostrzeżenia zostały 

opublikowane na stronie internetowej Akademie Frankenwarte Würzburg. 

Mimo okresu wakacyjnego, naprawdę warto brać udział w tego typu przedsięwzięciach. 

Uzyskana przeze mnie wiedza i doświadczenie na pewno zostanie wykorzystana w 

procesie dydaktycznym z naszą licealną młodzieżą. 

 


