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Z Mickiewiczem w Stolicy Dolnego Śląska 
06.07.2017 Tomasz Woźniczka 

 

W dniach 27 - 28 czerwca 2017 r. nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Górze uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia, by zwiedzić kilka 

miejsc związanych z Adamem Mickiewiczem. Poeta co prawda nigdy nie przebywał w stolicy 

Dolnego Śląska, ale jest wiele miejsc związanych z naszym Narodowym Wieszczem. 

Wycieczka rozpoczęła się od porannej przechadzki po słynnym Ogrodu Japońskim, dzięki czemu 

można było zakosztować orientalnego klimatu. Następnie wszyscy udali się w okolice Hali 

Stulecia, by podziwiać wrocławskie fontanny. Są one niewątpliwie jedną z największych atrakcji 

na turystycznej mapie Wrocławia. Usytuowane w malowniczym krajobrazie Parku Szczytnickiego, 

przy historycznym kompleksie Hali Stulecia oraz Wrocławskim Centrum Kongresowy corocznie 

odwiedzane są przez tysiące turystów z kraju i zagranicy. 

Punktem kulminacyjnym wycieczki była wizyta w Muzeum Pana Tadeusza mieszącego się w 

przepięknej Kamienicy Pod Złotym Słońcem na wrocławskim Rynku. 

Muzeum zostało otwarte dla turystów w kwietniu 2016 roku. To miejsce to miejsce, w którym 

łączą się historia i współczesność. Zasadniczą część muzeum zajmuje stała wystawa opowiadająca 

o historii i interpretacji słynnego dzieła Adama Mickiewicza, a także przedstawia Gabinety 

Świadków Historii – Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego. Misją Muzeum 

Pana Tadeusza jest pokazanie rangi dzieła Adama Mickiewicza w zmieniającej się rzeczywistości 

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

poematu „Pan Tadeusz” jako tekstu kształtującego nowoczesne myślenie o tradycji i tożsamości 

kulturowej. Na płaszczyźnie tradycji polskiego romantyzmu podkreśla wątki wciąż obecne i żywe 

w polskiej kulturze. Poszukuje języka umożliwiającego przedstawienie kulturotwórczej roli tej 

spuścizny w sposób nowoczesny, nie rezygnując przy tym z prób jej reinterpretacji. Jednym z 

celów działalności muzeum jest więc ukazanie arcydzieła oraz jego autora w kontekście 

społeczno-kulturowym epoki jako mocno osadzonych w realiach ówczesnej Europy i kluczowych 

dla kształtowania się polskiej tradycji walki o niepodległość. Dzięki najnowocześniejszej 

technologii, przyjaznej zarówno dla młodego, jak i starszych pokoleń, w sposób przystępny i 

wieloaspektowy prezentuje żywe dziedzictwo romantyzmu. Na tysiącu pięciuset metrach 

kwadratowych powierzchni wystawienniczej, w osiemnastu salach zgromadzonych zostało 

siedemset eksponatów, zainstalowano ponad sto gier, instalacji i prezentacji multimedialnych. 

Muzeum otwiera się na publiczność również dzięki wystawom czasowym oraz bogatej ofercie 

kulturalnej w postaci spotkań autorskich i warsztatów edukacyjnych. Najbardziej okazałym 

eksponatem wystawy stałej jest rękopis „Pana Tadeusza - najcenniejszy wolumin Ossolineum i 

jeden z najwartościowszych zabytków polskiej kultury. W jego skład wchodzą: zeszyt w miękkiej 

kartonowej oprawie liczący 48 kart i ich fragmentów oraz album z czystopisem liczący 91 kart, a 

całość umieszczono w oprawie z czerwonej skóry ze złoconymi wyciskami. 

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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Po tej wykwintnej strawie duchowej na uczestników czekała kolejna niespodzianka – staropolska 

biesiada w Karczmie Miłocin. 

Wyjazd do Wrocławia był jedną z form działań edukacyjno – turystycznych poodejmowanych 

przez w Liceum Ogólnokształcącym w Górze w celu kultywowania pamięci i bogatej spuścizny 

literackiej naszego Narodowego Wieszcza Adama Mickiewicza – Patrona Szkoły. 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 

2016/17 
26.06.2017 Tomasz Woźniczka 

 

Dnia 23 czerwca w całym kraju miały miejsce uroczystości związane z zakończeniem roku 

szkolnego 2016/17. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze okolicznościowa 

akademia kończąca okres nauki rozpoczęła się w auli szkoły o godz. 9:00. 

Na zaproszenie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Pani Magdaleny Mielczarek 

udział w akademii wzięli: Starosta Górowski Piotr Wołowicz, Sekretarz Powiatu Górowskiego  

Elżbieta Kwiatkowska, wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa 

Powiatowego Pani Teresa Frączkiewicz, radni powiatu górowskiego, Pan Kazimierz Bogucki i Pan 

Grzegorz Aleksander Trojanek, reprezentujący Komendanta Powiatowej Policji w Górze Pana 

Krzysztofa Cichlę naczelnik prewencji Pan Janusz Konopnicki, Dyrektor Powiatowego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego Pan Bernard Bazylewicz 

oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Marlena Świątek, Przewodnicząca Rady Szkoły Pani 

Daria Miszkiewicz, rodzice wyróżnionych za wyniki nauczania uczniów, aktualnie pracujący i 

emerytowani nauczyciele oraz najbardziej wyczekujący na ten dzień uczniowie szkoły. 

Zakończenie roku szkolnego po 10 miesiącach wytężonej nauki jest jednocześnie idealnym 

momentem do dokonania podsumowania działań nauczycieli, uczniów oraz osiągniętych przez 

nich sukcesów na polu dydaktycznym i wychowawczym. 

Uczniowie ZSO w Górze mogli uczestniczyć w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, w zajęciach  

przygotowujących do konkursów i projektów a także zawodów sportowych. W celu podniesienia 

poziomu kształcenia wprowadzone zostały dodatkowe zajęcia z matematyki, j. obcych w 

wybranych klasach. Dla uczniów uzdolnionych zorganizowany został indywidualny tok nauczania z 

różnych przedmiotów(matematyka, j. polski, historia, j. niemiecki) oraz prowadzona była 

innowacja pedagogiczna z komputyki.  

Wielu uczniów reprezentowało szkołę w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, 

artystycznych, zawodach sportowych, dolnośląskich meczach matematycznych, nie tylko na 

szczeblu szkolnym, ale również okręgowym, czy ogólnopolskim osiągając wiele cennych sukcesów 

w dziedzinie nauk humanistycznych, historycznych, przyrodniczych, językowych, matematycznych 

i ekonomicznych. Lista osiągnięć uczniów ZSO w Górze jest niezwykle imponująca i trudno 
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wszystkie jest się w stanie wymienić, trzeba jednak zwrócić uwagę, również na fakt, że część 

uczniów zdobywała laury   w kilku różnorodnych olimpiadach czy konkursach.  

Młodzież realizowała też kilka projektów edukacyjnych - „Młodzieżowa Rada Miasta”, „Budżet 

Obywatelski” i „Już za rok wybory!” w ramach Dolnośląskiej Akademii Samorządu, 

Międzynarodowy projekt filmowy polsko-niemiecko-francuski „Kinema” oraz projekty „Ja 

czytam”, „W-f z klasą”, „Filmoteka szkolna Akcja!”i „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”. 

W bieżącym roku szkolnym do klasyfikacji końcoworocznej przystąpiło 126 uczniów klas I i II 

liceum oraz kl. I i II gimnazjum, z czego do klas programowo wyższych promocję uzyskało 118 

uczniów. Niestety nie wszystkim udało się uzyskać promocję do następnej klasy, nie mniej jednak 

mają możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu.  

Najlepszą klasą w szkole ze średnią 4,72 jest klasa II gimnazjum , tuż za nią klasa I gimnazjum ze 

średnią 4,54 oraz klasy licealne, mianowicie klasa IIa ze średnią 4,09 , klasa IIb ze średnią 3,87 i 

klasa Ia ze średnią 3,83. Najwyższą frekwencją w szkole może pochwalić się klasa II gimnazjum 

95% , I gimnazjum 93%, natomiast z klas licealnych tą wybranką jest klasa IIa z wynikiem 87%. 

Wyróżnione zostały uczennice, które w kończącym się roku szkolnym nie opuściły ani jednego 

dnia nauki, były to Wiktoria Żukow z kl. I Gimnazjum Dwujęzycznego i Patrycja Lewczuk z kl. IIb 

Liceum Ogólnokształcącego. Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie świadectw z 

wyróżnieniem. W mijającym roku szkolnym aż 35 uczniów w trakcie nauki osiągnęło średnią ocen 

pozwalającą na odbiór świadectwa z wyróżnieniem i nagrody. W Liceum wyróżnieni zostali 

następujący uczniowie: Kida Natalia- 5,55, Lewczuk Patrycja- 5,42, Basty Natalia – 5,25, Łukaniuk 

Anna- 5,18, Nowakowska Magdalena – 5,12, Granda Klaudia- 5,09, Sikorski Artur – 5,09, 

Szymańska Anna- 5,00, Cuże Tomasz – 4,94, Żołnieruk Paulina- 4,91, Pokrywa Kamil – 4,91, Belka 

Izabela – 4,88, Gurgurewicz Klaudia- 4,80 oraz Marcinkowska Malwina – 4,76. Warto w tym 

miejscu wspomnieć, że decyzją Rady Pedagogicznej ZSO, Natalia Kida została zgłoszona do 

nagrody Prezesa Rady Ministrów. Świadectwa i nagrody wyróżnionym uczniom wręczył Starosta 

Górowski Piotr Wołowicz i dyrektor szkoły Pani Magdalena Mielczarek. Wśród uczniów 

Gimnazjum Dwujęzycznego wyróżnieni zostali: Kalinowski Alex 5,73, Brzoza Gabriela 5,40, Czopek 

Patryk- 5,38, Żukow Wiktoria- 5,33, Giezek Aleksandra-5,31, Dębowicz Kinga- 5,27, Czajewska 

Eliza- 5,20, Bretsznajder Małgorzata- 5,13, Kapłon Ewa- 5,13, Tarońt Jakub- 5,13, Biernacka 

Oliwia- 5,07, Hryń Kacper- 5,00, Dąbkowska Karina-4,93, Paszkowska Malwina- 4,93, Jończak 

Weronika- 4,88, Twardowska Eliza- 4,87, Zieliński Bartosz- 4,87, Krzywiec Hubert4,81, Świątek 

Roksana 4,81, Jankowska Hanna- 4,80, Wawrzyniak Igor- 4,80, Iwasików Wiktor- 

4,75. Świadectwa i nagrody uczniom wręczył dyrektor PCDNiPPP w Górze Pan Bernard Bazylewicz 

wraz z dyrektorem szkoły Panią Magdaleną Mielczarek. Rodzice wyróżnionych i nagrodzonych 

uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Przyznane też zostały nagrody Starosty dla uczniów Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Górze za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, 

otrzymali je – Alex Kalinowski z Gimnazjum Dwujęzycznego i oraz Natalia Kida z Liceum 

Ogólnokształcącego. Wręczone też zostały nagrody dyrektora szkoły (za osiągniecie śr. 5,0 i 

więcej), otrzymali je następujący uczniowie: Basty Natalia, Łukaniuk Anna, Nowakowska 

Magdalena, Granda Klaudia, Szymańska Anna, Brzoza Gabriela, Czopek Patryk, Żukow Wiktoria, 

Giezek Aleksandra, Dębowicz Kinga, Czajewska Eliza, Bretsznajder Małgorzata, Kapłon Ewa, 
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Tarońt Jakub, Biernacka Oliwia, Hryń Kacper. Wyróżniającym się licealistom przyznano tytuły 

„Super Ucznia”, w kategorii naukowej – Artur Sikorski kl. IIa i Patrycja Lewczuk kl. IIb, a w kategorii 

artystycznej – Weronika Jończak kl. II gimnazjum. Wręczone też zostały nagrody uczniom za 

sukcesy w konkursach matematycznych, językowych, za osiągnięcia artystyczne oraz działania 

koła teatralnego „Adamus”, pracy w kole filmowym, konkursach fizycznych, projekcie „Młody 

Chemik eksperymentuje”, grze miejskiej „Powrót do przeszłości” oraz za udział w licznych 

zawodach sportowych. 

W swoim dalszym wystąpieniu, dyrektor ZSO Pani Magdalena Mielczarek, specjalne 

podziękowania skierowała pod adresem Starosty Górowskiego i Zarządu Powiatu za współpracę 

oraz za pomoc i wsparcie w realizacji zadań szkoły. Podziękowania otrzymali też wychowawcy klas 

I i II Liceum i Gimnazjum Dwujęzycznego- Pani Dorota Giezek, Pan Maciej Kostyk, Pani Jadwiga 

Sokołowska, Pani Małgorzata Kauch i Pan Radomir Miłaszewicz oraz Przewodnicząca Rady Szkoły 

Pani Daria Miszkiewicz i Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Marlena Świątek. Serdeczne 

podziękowania skierowane zostały w stronę rodziców za zaangażowanie się całym sercem w życie 

szkoły, poświęcania swojego cennego czasu, okazywanie pomocy i wsparcia w realizację 

przedsięwzięć przyczyniających się do wykształcenia i wychowania młodzieży. Podziękowania 

otrzymali też wszyscy nauczyciele za pracę wychowawczą i liczne dowody życzliwości, pomocy i 

wsparcia oraz pracownicy administracji i obsługi za prawidłową obsługę szkoły, utrzymywanie 

porządku i higienicznych warunków pracy. 

W swoim krótkim wystąpieniu Starosta Górowski podziękował wszystkim pracującym w szkole 

nauczycielom za podejmowanie wielu działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym na 

rzecz rozwijania twórczych horyzontów i właściwych postaw młodzieży. Uczniom pogratulował 

uczestnictwa w licznych przedsięwzięciach i sukcesów w olimpiadach i konkursach. Natomiast 

dyrektor ZSO Pani Magdalena Mielczarek w imieniu Burmistrz Góry Pani Irena Krzyszkiewicz 

odczytała złożony pod adresem szkoły list gratulacyjny. 

W trakcie uroczystości wystąpiła utalentowana muzycznie uczennica kl. IIb liceum Patrycja 

Lewczuk, a muzyczną niespodziankę przygotowała laureatka wielu konkursów wokalnych, 

uczennica kl. II gimnazjum Weronika Szymańska,. Swoje umiejętności zaprezentowała także 

utalentowana recytatorska z kl. II gimnazjum Weronika Jończak prezentując utwór literacki 

nagrodzony w powiatowym konkursie recytatorskim „Love & Liebe”oraz wokalistki – Róża 

Mazurczak, Sandra Remiszewska i Weronika Szymańska wyróżnione w VI Ogólnopolskim 

Konkursie Piosenki Rosyjskiej w Łodzi. 

Program artystyczny oraz oprawa uroczystości została przygotowana pod kierunkiem Pani Doroty 

Giezek, Pani Agaty Figiel, Pani Kornelii Hampelskiej, Pani Doroty Jochaniak-Dolatowskiej, Pana 

Macieja Kostyka i Pani Katarzyny Wróbel. Po zakończeniu akademii w auli, wychowawcy 

poszczególnych klas wręczyli świadectwa uczniom w trakcie przedwakacyjnych spotkań w 

gabinetach lekcyjnych. 

Przed uczniami i nauczycielami upragnione wakacje, stwarzają one świetną okazję do wypoczynku 

leniuchowania, zabawy na świeżym powietrzu. W tym miejscu należy więc życzyć wszystkim 

słońca, radości i samych radosnych dni w tym dwumiesięcznym letnim okresie. 

Do zobaczenia 1 września. 
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Informatyka Specjalnością Młodych Polaków 
Grzegorz Goździewicz 

 

Uczniowie klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego w Górze o profilu matematyczno- 

informatycznym uczestniczyli w okresie 01.03.2017 – 15.06.2017 w kursie informatycznym w 

zakresie podstaw programowania przygotowującym do Olimpiady Informatycznej. Ponadto brali 

udział w konkursie informatycznym realizowanym w ramach projektu Informatyka Specjalnością 

Młodych Polaków na platformie e-learningowej Olimpiady Informatycznej MAIN (Młodzieżowej 

Akademii Informatycznej). Zadaniem uczestników było w ramach 10 lekcji rozwiązać ponad 30 

zadań z różnych konkursów programistycznych. 

Troje uczniów LO w Górze - Artur Sikorski, Natalia Kida, Kamil Pokrywa awansowało do grona 60 

finalistów konkursu. Rozgrywki finałowe odbędą się pod koniec czerwca br. Pozostali licealiści - 

Ania  Szymańska, Paulina Żołnieruk, Monika Lach , Aneta Ciesielska, Daria Dziwińska, Gabriela 

Kotlarczyk uzyskali nagrody III i IV stopnia . Każdy z uczestników otrzyma dyplom Instytutu 

Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego i podpisane będą przez przewodniczącego Olimpiady 

Informatycznej prof. dr. hab. Krzysztofa Diksa, koordynatora projektu Informatyka Specjalnością 

Młodych Polaków. 

40 lat minęło... 
Tomasz Woźniczka 

 

Słowa znanej piosenki z serialu „Czterdziestolatek” idealnie odnoszą się do aktywności zawodowej 

pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, Pani Wiesławy Mazur. 

Już za miesiąc Pani Wiesia, jak potocznie nazywają ją współpracownicy, odchodzi na zasłużoną 

emeryturę.  

Od 40 lat należy do personelu sprzątającego obiekty oświatowe, prace w liceum rozpoczęła 22 lat 

temu. Wszyscy zapamiętają ją jako niezwykle koleżeńską i co najważniejsze pomocną w każdej 

sytuacji pracownicę.  

19 czerwca Pani Wiesia otrzymała z rąk Pani dyrektor Magdaleny Mielczarek nagrodę 

jubileuszową oraz życzenia od pracowników szkoły. 

Życzymy Jej samych wspaniałych chwil w dalszym życiu, a przede wszystkim zasłużonego 

wypoczynku! 

 

Pasja+Motywacja=Moje życie 
21.06.2017 Tomasz Woźniczka 

 

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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Pod takim hasłem odbyło się w poniedziałek 19 czerwca spotkanie uczniów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących z Panem Sewerynem Kubickim, miłośnikiem przyrody i pasjonatem survivalu. 

Był to ostatni wykład z tego cyklu byłego mieszkańca Góry, który pod wielu lat realizuje swoją 

niecodzienną pasję. czyli sztukę przetrwania. Pan Seweryn od lat współpracuje z firmą „Survival 

Team Leszno” dzięki czemu może uczestniczyć w wielu eskapadach w różnych częściach kraju i 

świata. 

Spotkanie w zasadzie podzielone było na dwie części, w pierwszej z nich prelegent opowiedział 

młodzieży o swojej aktywności związanej z gromadzeniem wiedzy i umiejętności związanych z 

przetrwaniem w warunkach ekstremalnych. Następnie zaprezentował niezbędny sprzęt 

potrzebny w trakcie kilkutygodniowych wędrówek w dziewiczym terenie. Uczniowie dowiedzieli 

się o również o zainicjowanym przez Pana Seweryna projekcie „Pieszo przez wszystkie puszcze w 

Polsce”, którego patronem medialnym jest National Geografic Traveler Polska. Jest to niezwykle 

ambitne przedsięwzięcie obejmujące przejście przez wszystkie 24 puszcze na terenie naszego 

kraju. 

W drugiej części wykładu o „Pasji motywacji i spełnianiu marzeń podróżnik opowiedział uczniom 

o tym, czym są marzenia i dlaczego warto je spełniać, co to jest pasja, jak rozwijać swoje pasje, co 

to jest motywacja i co daje nam motywacja. Nie odbyło się też bez niezwykle osobistych wątków 

biograficznych Pana Seweryna mających wpływ na podejmowane przez niego decyzje. Młodzież z 

z zaciekawieniem wysłuchała wykładu zadając jednocześnie prelegentowi wiele ciekawych pytań. 

Msza święta na zakończenie roku szkolnego 
21.06.2017 Tomasz Woźniczka 

 

W związku ze zbliżającym się końcem roku katechetycznego i szkolnego w poniedziałek 19 

czerwca w kościele pw 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 ks Andrzej 

Orzech. W trakcie homilii ks Andrzej podkreślił, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce oraz 

aby było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Uczestnictwo we mszy było 

formą podziękowania dobremu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski w ciągu tego czasu pracy 

i nauki oraz poprosić o bezpieczne i szczęśliwe wakacje. 

Dla uczniów to już ostatni tydzień nauki przed wakacjami. Uroczystość zakończenia roku 

szkolnego w ZSO w Górze będzie miała miejsce w auli szkoły 23 czerwca o godz. 9:00. 

Gramy dla Bartka 
19.06.2017 Natalia Basty 

 

Grupa uczniów ze szkolnego wolontariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze rozpoczęła 

II część akcji „Gramy dla Bartka”. 

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/Natalia-Basty
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Natalia-Basty
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Bartek Małaczyński 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. Z  tego powodu młodzież ze szkolnego wolontariatu 

organizuje zbiórki i sprzedaż ciasta na rzecz dalszego leczenia Bartka. Wolontariusze liczą na dary 

serca ze strony uczniów, dzięki czemu w pewnym stopniu będą mogli pomóc choremu starszemu 

koledze.  Zorganizowana jest również publiczna zbiórka na rzecz Bartka dzięki Stowarzyszeniu 

„Młodzi-Młodym”. 

I TY możesz stanąć do walki z białaczką! 

Razem pomóżmy naszemu koledze! 

Pieczemy dla Pana Darka 
14.06.2017 Justyna Mrozowska 

 

"Człowiek walczy, by przetrwać, a nie po to, by się poddać." 

Paulo Coelho 

 Pan Dariusz Gibaszek, mieszkaniec Łodzi, zawsze prowadził sportowy tryb życia. Od piętnastego 

roku życia ćwiczy na siłowni, był zawodowym kulturystą, ponadto trenował podnoszenie 

ciężarów. W 2013 r nabawił się cukrzycy typu drugiego i z tą chorobą boryka się do dziś. Na 

początku obecnego roku spotkała go kolejna tragedia, otóż po nagłym zasłabnięciu i spadł ze 

schodów, nadrywając przy tym mięsień trójgłowy ramienia w prawej ręce od strony łokcia. Przed 

operacją tricepsu lekarze wykonali standardowe badania krwi, które wykazały, że norma 

kreatyniny w jego organizmie była przekroczona pięciokrotnie. Po operacji na przyczepy tricepsu 

zrobiono mu szereg badań na nerki, które wykazały, że jego nerki pracują zaledwie w 9%. 

Aktualnie Pan Dariusz przygotowuje się do odbycia dializy. Ludzie na dializach przeżywają do kilku 

lat do kilkunastu lat. Niestety trzeba ponieść też wysokie koszty leczenia, dlatego w takich 

przypadkach prowadzone są na ten cel zbiórki pieniędzy. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor 

Magdaleny Mielczarek, uczniowie Zespołu Szkół w Górze czynnie włączyli się do walki o życie 

Pana Dariusza. Z inicjatywy szkolnego wolontariatu na ten cel od maja sprzedawane jest ciasto, a 

osiągnięte w ten sposób zyski przekazywane są na koszty leczenia. Mamy nadzieję, że Pan Dariusz 

z skromną naszą pomocą odzyska siły i pełną sprawność. 

Dolnośląska Akademia Samorządności 
Tomasz Woźniczka 

 

Dolnośląska Akademia Samorządności jest inicjatywą Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

Pana Cezarego Przybylskiego. Ma ona na celu dostrzeżenie ważkości zwiększenia zaangażowania 

młodych ludzi w działania z zakresu samorządności oraz pogłębienie wiedzy na temat samorządu 

terytorialnego. Realizowana jest przez Pełnomocnika Marszałka ds. Współpracy ze Środowiskami 

Akademickimi oraz Młodzieżowymi wspólnie z Fundacją „Merkury”  

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Justyna-Mrozowska
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Justyna-Mrozowska
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W projekcie mającego charakter konkursu mogą wziąć udział grupy inicjatywne liczące od 3 do 6 

osób młodych w wieku 16-25 lat zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego. Grupa 

inicjatywna, to nieformalna grupa osób działających wspólnie lub chcących podjąć wspólne 

działania. Mogą być to osoby np. zaangażowane w działalność samorządu szkolnego lub 

uczelnianego, organizacji pozarządowej, klubu sportowego lub OSP, będące wolontariuszami lub 

niezaangażowane dotychczas w działalność społeczną, które w ostatnich 2 latach już zrealizowały 

albo mają pomysł zrealizowania jakiejś inicjatywy w zakresie samorządności. 

Do projektu przystąpiły dwie grupy liczące po 5 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Górze. Zaproponowali organizatorom dwa tematy - „Czym jest budżet obywatelski?” oraz 

„Młodzieżowa Rada Miasta”.Obydwa uzyskały akceptację recenzentów Dolnośląskiej Akademii 

Samorządności i z tego względu licealiści, jako autorzy jednych z najciekawszych inicjatyw zostali w 

ubiegłym tygodniu zaproszeni do udziału w regionalnym panelu we Wrocławiu. Podczas spotkania 

młodzież uczestniczyła w spotkaniu z Panem Krystianem Ulbinem - Pełnomocnikiem Marszałka ds. 

Współpracy ze Środowiskami Akademickimi oraz Młodzieżowymi, w warsztatach kreatywności i 

wystąpień publicznych prowadzonych przez Małgorzatę Malec. 

W trakcie panelu młodzież miała również czas przeznaczony na dopracowywanie swoich 

pomysłów na inicjatywy, które następnie podlegały ocenie przez nich samych. 

Cieszy fakt, że z subregionu wrocławskiego do dalszego etapu konkursu zostały zakwalifikowane 

zostały obydwa projekty uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Kolejnym trzecim projektem, 

który zyskał uznanie jury, była propozycja złożona przez uczniów sąsiedniej szkoły czyli Zespołu 

Szkół im. S. Kaliskiego w Górze pt. „Dowiedz się co to samorząd - dla gimnazjów”.  

Jedna z uczestniczek projektu, uczennica kl. IIa ZSO w Górze Klaudia Gurgurewicz tak wspomina 

udział górowskich licealistów w warsztatach: 

„Dnia7 listopada mieliśmy przyjemność wzięcia udziału w warsztatach zorganizowanych przez 

Dolnośląska Akademię Samorządności. Mieliśmy możność uczestniczyć w "bloku I", który miał 

miejsce we Wrocławiu. Z Góry do stolicy Dolnego Śląska udały się 4 grupy młodzieży, w tym 2 z 

naszego liceum. Jechaliśmy tam w celu doszkolenia się oraz przedstawienia pomysłów 

dotyczących realizacji naszych projektów. Tematem prezentacji mojej grupy była „Młodzieżowa 

Rada Miasta”, a dokładniej, wdrożenia jej w życie codzienne Góry. Cała grupa była pozytywnie 

nastawiona na wszelkie działania. Krótkie warsztaty rozpoczęliśmy od autoprezentacji, chodziło o 

podanie imienia oraz skąd jesteśmy i do jakiej szkoły chodzimy. Następnie, aby pobudzić naszą 

kreatywność mieliśmy do wykonania różne ćwiczenia. Mianowicie, dostaliśmy kartki i mazaki, 

mieliśmy napisać swoje imię i do każdej literki musieliśmy dopisać pozytywną cechę, przykład do 

imienia Ada: A-mbitna, D-ojrzała, A-sertywna. Następnie była praca w grupach, wszystkie sześć 

grup zostały wymieszane. Mieliśmy okazję poznać kolegów z Wińska oraz Wrocławia. Pod koniec 

otrzymaliśmy rady w jaki sposób zostać dobrze odebranym na scenie podczas prezentowania 

jakiegokolwiek zagadnienia. Uznaliśmy, ze chodziło o małą podpowiedź przed przedstawieniem 

naszych pomysłów. Następnie dostaliśmy czas na dopracowanie naszych prezentacji, po czym 

każda grupa zaprezentowała się i przystąpiliśmy do głosowania. Naszym zadaniem było wybrać 3 

najlepsze projekty, które będą brały udział w 3-dniowych warsztatach. Obydwie nasze licealne 

grupy awansowały do dalszego etapu. Przyznam, że ekipa którą reprezentowałam była w szoku, 
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oczywiście pozytywnym tego słowa znaczeniu! Z niecierpliwością czekamy na kontynuacje 

projektu, która rozpocznie się już za parę tygodni”. 

Górowskich licealistów reprezentowali we Wrocławiu następujący uczniowie: Fesz Daria, 

Garczyński Jakub, Grabowski Łukasz, Granda Klaudia, Grzelczak Katarzyna, Gurgurewicz Klaudia, 

Gworek Bartosz, Małgowska Martyna, Kulig Maciej i Surma Klaudia. Pomocy w realizacji projektów 

udzielili, Pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i WOS oraz Pani Edyta Bretsznajder, 

nauczycielka języka angielskiego i opiekun Samorządu Uczniowskiego ZSO w Górze. Inicjatywa 

młodzieży licealnej uzyskała również wsparcie dyrektora ZSO Pani Magdaleny Mielczarek i 

Fundacji Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza. 

W następnym etapem projektu będzie 3-dniowe szkolenie dla laureatów najlepszych inicjatyw, 

które odbędzie się w dniach 25-27 listopada w Krzyżowej. 

Moja Ojczyzna 
13.06.2017 Tomasz Woźniczka 

 

10 czerwca 2017 r. w sali widowiskowej Domu Kultury odbył się I Górowski Koncert „Moja 

Ojczyzna” Honorowym patronem koncertu była Burmistrz Góry Pani Irena Krzyszkiewicz. Zaś 

współorganizatorami: Urząd Miasta i Gminy Góra, Zespół Szkół i Szkoła Podstawowa w 

Witoszycach, Dom Kultury w Gorze, Palcówki Oświatowe z gminy Góra, Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Kresowiak z Witoszyc. Na zaproszenie Burmistrza Góry na koncert przybyło wielu 

znakomitych gości: Radca Minister Naczelnik, Naczelnik Wydziału Spraw Programowych 

Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Pani Iwona Kozłowska, Prezes 

Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur, 

Kierownik zespołu „Dzwoneczki” Jadwiga Paliszczuk, kierownik zespołu „Koroliski” Irena 

Świtelska, Kierownik PT KRUS w Górze Anna Kolibek, Barbara Chrystman-Kurzawa z Nadleśnictwa 

Góra Śląska, dyrektorzy szkół i innych placówek oświatowych, radni, sołtysi, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Gminy Góra i Powiatu Górowskiego. Dyrektora 

Zespołu Szkół, Ogólnokształcących w Górze, Panią Magdalenę Mielczarek reprezentował Pan 

Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. 

W koncercie uczestniczyła też redaktor Grażyna Orłowska-Sondej oraz ekipa TVP Wrocław. Jest 

ona inicjatorką akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” w której uczestniczą wolontariusze 

z całego Dolnego Ślaska. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Górze również co roku włączają 

się do akcji organizując zbiórkę pieniędzy na renowację cmentarzy na Ukrainie. Z tego względu 

kilkukrotnie delegacja Samorządu Uczniowskiego uczestniczyła w uroczystym podsumowaniu 

akcji na wrocławskim Rynku. W ubiegłym roku w szkole gościł absolwent LO Paweł Andrzejewski, 

aktualnie student na Wydziale Filologiczno-historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, który 

zachęcał swoich młodszych kolegów by aktywnie włączali się w działania na rzecz polskich 

nekropolii na Ukrainie. 
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W zasadniczej części koncertu wystąpili: Chór Nauczycielki „Pro Bono”, Zespół „Dzwoneczki” z 

Żytomierza na Ukrainie, Zespól Niezapominajki, Wronowianki oraz dzieci i młodzież górowskich 

placówek oświatowych. 

Koncert był wspaniałą patriotyczną ucztą i jak zapewniają organizatorzy będzie kontynuowany w 

następnych latach. 

Wręczono nagrody laureatom konkursów 

powiatowych 
Tomasz Woźniczka 

 

9 kwietnia w sali widowiskowej Domu Kultury odbyła się uroczystość podsumowania konkursów 

organizowanych przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 

Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze. Na zaproszenie dyrektora placówki Pana Bernarda 

Bazylewicza oraz dyrektora DK Pani Danutę Piwowarska Berus przybyli przedstawiciele władz 

powiatowych i gmin Góra, Wąsosz, Niechlów i Jemielno, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkól i 

placówek oświatowych, nauczyciele rodzice a przede wszystkim nagrodzeni uczniowie. Uroczystą 

galę prowadzili nauczyciele – doradcy metodyczni w PCDNiPPP w Górze Pani Elżbieta Maćkowska 

i Pan Maciej Kostyk. 

W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowanych zostało 35 różnego rodzaju konkursów o zasięgu 

powiatowym, międzypowiatowym lub międzywojewódzkim. Łącznie w etapie szkolnym we 

wszystkich konkursach wzięło udział prawie 2800 uczniów. W finałach na szczeblu powiatowym 

wzięło udział około 1800 uczniów. Indywidualnie tytuł laureata lub wyróżnienie  uzyskało – 537 

uczniów i 8 nauczycieli, a drużynowo 6 zespołów. We wszystkich  konkursach sponsorzy 

ufundowali 572 nagrody. Ze względów organizacyjnych część konkursów, zostało już 

podsumowanych wcześniej. 

Wiele nagród otrzymali uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. 

Poniżej publikujemy pełną listę nagrodzonych uczniów i nauczycieli: 

 

1. Kinga Dębowicz 
za uzyskanie 

wyróżnienia 

w eliminacjach powiatowych 62. Dolnośląskiego 

Konkursu Recytatorskiego w kategorii recytacja. 

2. Maja Oporowicz 
za zajęcie III 

miejsca 

w eliminacjach powiatowych 62. Dolnośląskiego 

Konkursu Recytatorskiego w kategorii recytacja. 

3. Weronika Jończak 
za uzyskanie 

wyróżnienia 

w eliminacjach powiatowych 62. Dolnośląskiego 

Konkursu Recytatorskiego w kategorii recytacja. 
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4. Maja Oporowicz 
za zajęcie 

I miejsca 

w eliminacjach powiatowych XXII Dolnośląskiego 

Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK” w kategorii starsi. 

5. Mateusz Borowski 
za uzyskanie 

wyróżnienia 

w III Powiatowym Dyktandzie „Nie tylko dla Orłów” 

 

6. Dawid Szmanda 
za zajęcie II 

miejsca 

w Powiatowym Konkursie Historycznym „Polska 

Piastów do 1370 r.” dla uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. 

7. 
Malwina 

Marcinkowska 

za zajęcie III 

miejsca 

w Powiatowym Konkursie Historycznym „Polska 

Piastów do 1370 r.” dla uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. 

8.  Ewa Kapłon 
za zajęcie 

I miejsca 

w XIV Powiatowym Konkursie Plastycznym „Powiat 

górowski graffiti malowany” dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

9.  Gabriela Brzoza 
za zajęcie 

I miejsca 

w XIV Powiatowym Konkursie Plastycznym „Powiat 

górowski graffiti malowany” dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

10.

  
Maja Oporowicz 

za zajęcie III 

miejsca 

w XIV Powiatowym Konkursie Plastycznym „Powiat 

górowski graffiti malowany” dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

11. 
Małgorzata 

Bretsznajder 

za zajęcie II 

miejsca 

w XIV Powiatowym Konkursie Plastycznym „Powiat 

górowski graffiti malowany” dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

12.

  
Dawid Szmanda 

za zajęcie III 

miejsca 

w XVI Powiatowym Konkursie Przyrodniczym 

„Woda źródłem życia” dla Uczniów Szkół 

Ponadgimnazjalnych. 

13.

  
Julia Cicha 

za zajęcie II 

miejsca 

w XVI Powiatowym Konkursie Przyrodniczym 

„Woda źródłem życia” dla Uczniów Szkół 

Ponadgimnazjalnych. 

14. Natalia Basty za zajęcie w XVI Powiatowym Konkursie Przyrodniczym „Woda 
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I miejsca źródłem życia” dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych 

15. 
Dorota Jochaniak-

Dolatowska 

za zajęcie II 

miejsca 

w III Powiatowym Konkursie Artystycznym 

dla Nauczycieli na Przestrzenną Formę Użytkową 

w roku szkolnym 2016/2017. 

Źródło: PCDNiPPP w Górze 

Nagrodzonym uczniom i nauczycielom gratulujemy i liczmy na kolejne sukcesy w przyszłym roku 

szkolnym. 

 

Sukcesy uczniów ZSO w finale dolnośląskiego 

konkursu „WĘDRÓWKI SZLAKIEM 

WARTOŚCI 2017” 
13.06.2017 M.K. 
 

9 czerwca 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze uczestniczyli w uroczystej 
Gali Laureatów dolnośląskiego konkursu „Wędrówki Szlakiem Wartości 2017”.  Głównym 
organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja „PAX ET BONUM”.  Tegoroczną edycję patronatami 
honorowymi objęli: Prezydent Wrocławia, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski 
Kurator Oświaty oraz Arcybiskup Metropolita Wrocławski. 
W kategorii literackiej oceniano przeszło 100 zakodowanych prac nadesłanych 
z ponad stu szkół województwa dolnośląskiego. Jury złożone m.in. z profesorów Instytutu Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego sprawdzało je głównie pod kątem twórczego ujęcia 
problemu, poprawności językowej i zgodności z tematem, którego myślą przewodnią były słowa 
Antoine’a de Saint Exupéry’ego: 
„Ziemia uczy nas więcej o nas samych niż można wyczytać ze wszystkich książek. 
To dlatego, że stawia opór, nie poddaje się. Człowiek zmagając się z przeszkodą obnaża swoje ja i 
poznaje samego siebie”. 
W trakcie koncertu organizatorzy podkreślili cel przedsięwzięcia, a mianowicie uwypuklenie 
niezwykle ważnych wartości w życiu młodych ludzi, które powinny stanowić ich „kręgosłup” w 
dobie relatywizmu moralnego. 
Po artystycznych prezentacjach nagrodzonych uczniów i odczytaniu fragmentów najlepszych prac 
literackich przez aktorkę Halinę Fiećko - ogłoszono ostateczny werdykt i laureatów 
poszczególnych kategorii, wśród których znaleźli się uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego i 
Liceum Ogólnokształcącego, przygotowani do konkursu przez polonistę Macieja Kostyka.  
WYNIKI 
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
PRACA PISEMNA – PROZA 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/M.K.
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/M.K.
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I miejsce – Wioleta Zielonka, Liceum Ogólnokształcące w Górze 
III miejsce - Dawid Hałajda, Liceum Ogólnokształcące w Górze 
SZKOŁY GIMNAZJALNE 
KONKURS MULTIMEDIALNY 
III miejsce – Kinga Dębowicz, Gimnazjum Dwujęzyczne w Górze 
KONKURS PLASTYCZNY 
III miejsce – Karina Dąbkowska, Gimnazjum Dwujęzyczne w Górze 
 

Uroczyste zakończenie XXX Olimpiady 

Wiedzy Ekonomicznej 
13.06.2017 Bogusław Sitnik 
 

W dniu 9 czerwca 2017 roku w gmachu Ministerstwa Rozwoju w Warszawie zorganizowano 
uroczyste zakończenie XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Gospodarzem uroczystości był 
Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki. Organizatora 
OWE reprezentowali: Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego- prof. dr hab. Elżbieta 
Mączyńska, Przewodniczący Komitetu Głównego OWE-prof. dr hab. Stanisław Owsiak i 
Wiceprzewodniczący KG-prof. dr hab. Bogdan Ślusarz. Obecni byli również sponsorzy OWE , w 
tym przedstawiciele NBP i MEN. 
Pan Wicepremier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na fakt, że do zawodów XXX OWE 
przystąpiło 11500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, a na zakończenie zaproszono 
30 laureatów ,czyli 1 na 400 uczestników. Gospodarz spotkania przedstawił aktualne problemy 
ekonomiczne Polski i świata oraz z dużą satysfakcją odpowiadał na trudne i bardzo ekonomiczne 
pytania zebranych uczniów laureatów. Następnie osobiście wręczył dyplomy i nagrody laureatom 
miejsc I-III. Przedstawiciele Komitetu Głównego wręczyli dyplomy i nagrody rzeczowe pozostałym 
laureatom OWE, a nauczycielom opiekunom naukowym laureatów dyplomy uznania i nagrody 
książkowe. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze reprezentowali: absolwent szkoły i laureat 
XV miejsca w XXX OWE Maciej Skrzynecki oraz opiekun naukowy mgr Bogusław Sitnik. Warto 
zauważyć, iż osiągnięcie Macieja Skrzyneckiego jest największym sukcesem ucznia górowskiej 
szkoły w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. W trakcie dyskusji laureatów z Wicepremierem jedno 
z kilku pytań zadał również Maciej Skrzynecki. 
 W kolejnym punkcie spotkania młodych ekonomistów czekała wizyta w budynku Giełdy Papierów 
Wartościowych -zwiedzanie, prezentacja działalności, pamiątkowe zdjęcia i pamiątki książkowe. A 
na zakończenie wizyta w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym i odbiór nagród rzeczowych –
laptopów, książek ,stypendiów dla laureatów. 
 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Bogus%C5%82aw-Sitnik
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Bogus%C5%82aw-Sitnik
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Patryk Czopek laureatem VI 

Ogólnopolskiego Konkursu „Trzymaj 

Formę” 
12.06.2017 Aneta Zmuda 
 

Patryk Czopek uczeń Gimnazjum kl. II Dwujęzycznego w Górze został laureatem VI 
Ogólnopolskiego Konkursu „Trzymaj Formę”. Finał konkursu odbył się 8 czerwca w siedzibie 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie. Do finałowych zmagań zakwalifikowało się 21 
uczniów spośród 7538 zgłoszonych gimnazjalistów z całej Polski. 
Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie i Polska Federacja Producentów Żywności Związek 
Pracodawców zorganizowali w roku szkolnym 2016/2017 VI edycję ogólnopolskiego konkursu 
wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”. Konkurs składał się z trzech etapów, by pokonać 
każdy z nich należało zdobyć odpowiednią liczbę punktów. Etap szkolny został przeprowadzony 
online w dniach 13.02.2017-03.03.2017. Każdy uczestnik zmierzył się z testem zawierającym 40 
zadań. Do II etapu konkursu (powiatowego) zakwalifikowało się zaledwie 165 uczniów, a do finału 
centra;lnego zaledwie 21 gimnazjalistów. 
Patryk pomyślnie przeszedł przez wszystkie szczeble konkursu, a w finale był jednym 
reprezentantem województwa dolnośląskiego. 
W etapie III (centralnym) znalazł się w czołowej stawce finalistów dzięki czemu otrzymał tytuł 
laureata konkursu. 
Nagrody dla zwycięzców wręczał Pan Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor Sanitarny oraz Pan 
Andrzej Gantner – Dyrektor Generalny PFPŻ ZP. Uroczystość z udziałem zaproszonych gości: Pana 
Zbigniewa Króla – Wiceministra Zdrowia, Pana Senatora Andrzeja Wojtyły – członka Senackich 
Komisji Zdrowia oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Pani Poseł Lidii Gądek - Przewodniczącej 
Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki Pana Cezarego 
Zawistowskiego - Radcy Ministra Edukacji Narodowej, Pana Krzysztofa Przybyła - Prezesa Zarządu 
Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, odbyła się na Stadionie Narodowym. 
W trakcie warszawskiego finału Patrykowi towarzyszyła pedagog szkolny Pani Aneta Zmuda. 
 

Co wiemy o Madagaskarze? 
08.06.2017 Irena Dziamarska 
 

O jednej z najbardziej egzotycznych wysp na świecie, nazywanej często „krainą Lemurów”, 

opowiedziała uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Pani Anna Barczyk. 

7 czerwca 2017 roku odbyła się prelekcja z jej udziałem, w której uczestniczyli zainteresowani 
tematyką uczniowie Liceum i Gimnazjum Dwujęzycznego. Na początku młodzież dowiedziała jaki 
był cel podróży prelegentki na Madagaskar. Otóż Pani Anna i jej rodzina pracowali jako 
wolontariusze u ojców Oblatów. Wraz z mężem i córkami udzielali pomocy lekarskiej w jednym ze 
szpitali. Opowiadała o sytuacji mieszkańców Madagaskaru, o historii wyspy, wątkach polskich 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Aneta-Zmuda
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Aneta-Zmuda
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Irena-Dziamarska
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Irena-Dziamarska
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zawiązanych z takimi postaciami jak podróżnik Maurycy Beniowski czy pisarz Arkady Fiedler. Dużo 
czasu poświęciła opowieści o sytuacji dzieci, z których większość żyje na skraju ubóstwa. 
Madagaskar stoi bowiem w obliczu problemu chronicznego niedożywienia ludności, 
niedofinansowana jest służba zdrowia i edukacja. Z tego względu uczniowie ZSO w Górze już od 
miesiąca organizują zbiórkę pieniędzy na pomoc najmłodszym mieszkańcom wyspy. Szkolny 
wolontariat zorganizował w tym celu akcję, w trakcie której odbyła się sprzedaż ciasta. Prelekcja 
wywarła na wszystkich uczestnikach ogromne wrażenie, młodzież zdała sobie bowiem sprawę, że 
istnieją pewne części świata gdzie ludzie, a szczególnie dzieci, mogą żyć, nawet w XXI wieku w 
skrajnej nędzy. Spotkanie wraz z wolontariuszami z ZSO zorganizowała nauczycielka biologii Pani 
Irena Dziamarska. 
 

Spotkanie uczniów ZSO w Górze z 

najmłodszymi pacjentami Kliniki 

Transplantacji Szpiku, Onkologii i 

Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. 
07.06.2017 Tomasz Woźniczka 
 
„Otwórz szeroko oczy i rozejrzyj się czy ktoś nie potrzebuje trochę czasu, trochę uwagi.  
Może jest to człowiek samotny albo zgorzkniały, albo chory, albo niedołężny.  
Może starzec, a może dziecko. Nie pomiń okazji, gdy możesz coś z siebie ludziom ofiarować jako 
człowiek”. Albert Schweitzer 
5 czerwca 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odwiedzili najmłodszych 
pacjentów wrocławskiego „Przylądka Nadziei” - największego Dziecięcego Oddziału 
Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej w Polsce.   
Młodzi aktorzy teatru „Adamus” (Maja Oporowicz, Małgorzata Bretsznajder, Ewa Kapłon, Izabela 
Chmiel, Julia Osieczko, Eliza Twardowska, Eliza Czajewska, Anna Sauć, Kinga Dębowicz, Ada Figiel, 
Weronika Jończak, Kacper Hryń, Mikołaj Kruszka, Patryk Nojman, Michał Proszko, Igor 
Wawrzyniak, Adrian Kopaniecki, Maciej Osmolski) zaprezentowali dzieciom i ich rodzicom słowno 
- muzyczną inscenizację wierszy Juliana Tuwima oraz Jana Brzechwy w reżyserii Macieja Kostyka i 
Kornelii Hampelskiej . Humorystyczne scenki, zabawy i finałowe - słodkie niespodzianki pozwoliły 
choć na chwilę zapomnieć o ciężkiej chorobie. W pamięci na długo pozostanie wzruszająca scena 
pożegnania z pacjentami i gest jednego z chłopców przebywających w Przylądku, który 
podziękował za występ wręczając na ręce opiekuna grupy obrazek z dedykacją: „Dziękujemy za 
dar serca - mali pacjenci Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we 
Wrocławiu”. 
Niewątpliwie ponowna wizyta w szpitalu uświadomiła młodzieży wartość ludzkiego życia, 
zachęciła do głębszych refleksji nad cierpieniem i kruchością ludzkiego życia. W trakcie 
całodniowego pobytu we Wrocławiu uczniom towarzyszyli – Małgorzata Kauch, Irena Dziamarska, 
Marzena Kostyk, Andrzej Kauch  i Maciej Kostyk. 
Refleksje uczniów po spotkaniu z małymi pacjentami „Przylądka Nadziei”: 
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„Występ naszego teatru podczas wizyty w Klinice Onkologii Dziecięcej sprawił, że na twarzach 
chorych dzieci zawitały szczere uśmiechy. Sama oglądając przedstawienie nie mogłam się 
przestać śmiać z zabawnych scenek. Wycieczka wywołała też różne refleksje na temat nowotworu 
- ciężkiej choroby, z którą przyszło się borykać tym wspaniałym dzieciom. Mam nadzieję, że 
wszyscy podopieczni ,,Przylądka Nadziei" nie poddadzą się i będą walczyć dalej. Spotkanie z 
dziećmi na długo pozostanie w mojej pamięci. 
Hania Jankowska 
„Wizyta w Centrum Onkologii to dowód, że tak niewielki gest może spowodować uśmiech na 
twarzy drugiego człowieka. Była także dobrą lekcją uczącą wrażliwości na potrzeby innych osób. 
Uświadomiła mi, że najcenniejszą wartością w życiu jest zdrowie”. 
Patrycja Lewczuk 
 

Na sportowo - wodną nutę! 
07.06.2017 M.K. 
 

5 czerwca 2017 r. uczniowie kl. I i II Gimnazjum Dwujęzycznego uczestniczyli w wycieczce do 

Wrocławskiego Parku Wodnego.  Trzygodzinny pobyt w kompleksie basenów rekreacyjnych był 

doskonałą okazją do odpoczynku, integracji i aktywnego spędzenia czasu. Dużo radości sprawiły 

zjazdy na zjeżdżalniach wodnych, kąpiel w basenach z rwącą rzeką czy falą morską. Uczestnicy 

wyjazdu korzystali również z leczniczych masaży i jacuzzi oraz basenu sportowego - doskonaląc 

swoje umiejętności pływackie. 

 

Zakończenie projektu chemicznego 
07.06.2017 Małgorzata Kauch 
 

Uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze zakończyli zajęcia w ramach projektu edukacyjnego 

„MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE” 

„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 
Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę”. 
Maria Skłodowska-Curie 
Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego odbywały się raz w 
miesiącu - począwszy od października 201r. Całoroczny program warsztatów opierał się na 
wymaganiach programowych szkół gimnazjalnych oraz opublikowanych przez pracowników 
Zakładu Dydaktyki Chemii instrukcjach wykonywanych doświadczeń. 
Zajęcia laboratoryjne poruszały w dużej mierze tematykę eksperymentalną. 
Uczniowie podczas 4 – godzinnych zajęć samodzielnie wykonywali doświadczenia, obserwowali i 
analizowali liczne pokazy, ćwiczyli poprawne zapisywanie obserwacji, wniosków i reakcji 
chemicznych. Każde spotkanie kończyło się dokładnym omówieniem poruszanych zagadnień. W 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/M.K.
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/M.K.
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Ma%C5%82gorzata-Kauch
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Ma%C5%82gorzata-Kauch
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poniedziałek, 5 czerwca 2017r. w zajęciach podsumowujących projekt uczestniczyli również 
uczniowie liceum i Gimnazjum nr 1. 
Niewątpliwie zajęcia zespołowe pozwoliły prowadzącym na doskonalenie zarówno umiejętności 
dydaktycznych, jak i wartości wychowawczych. Wszyscy wykładowcy byli życzliwi, ale i 
konsekwentni w stawianiu wymagań, dzięki czemu udało się osiągnąć zamierzony cel - zaszczepić 
pasję. Głównym koordynatorem całorocznego projektu była nauczycielka chemii - Małgorzata 
Kauch. Realizację przedsięwzięcia umożliwili rodzice uczniów kl. II Gimnazjum Dwujęzycznego, jak 
również Pani Dyrektor ZSO - Magdalena Mielczarek, która wspierała młodych pasjonatów chemii, 
m.in. poprzez dofinansowanie cyklicznych wyjazdów do Wrocławia. 
 

Wyróżnione wokalistki 
07.06.2017 Katarzyna Wróbel 
 

Róża Mazurczak, Sandra Remiszewska i Weronika Szymańska, uczennice Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Górze, zostały wyróżnione w VI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rosyjskiej 

w Łodzi. Ich zespołowe wykonanie piosenki z repertuaru musicalu Metro - Вавилонская Башня 

(Vavilonskaja Basznia) zostało wysoko ocenione przez jury festiwalu. 

W tym roku finał konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – od tradycji do 
współczesności, odbył się w dniach 5-6 czerwca. Hasłem tegorocznych prezentacji solistów, 
duetów i zespołów wokalnych były słowa: „Как в кино!- песни петь и мечтат” (z filmu „Masza i 
Niedźwiedź”) - piosenki filmowe. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli – Prezydent 
Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska, Wojewoda Łodzki Pan Zbigniew Rau, Ambasador Federacji 
Rosyjskiej w Polsce Sergey Andreev, Rektor Politechniki Łodzkiej oraz Wydział Filologiczny 
Uniwersytetu Łódzkiego. Natomiast organizatorami byli - Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i 
Wykładowców Języka Rosyjskiego, XV Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Łodzi oraz 
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie. Patronat medialny sprawowali – TVP 3 Łodź, Radio 
Łódź i portal Европа.RU. 
W sumie w ciągu dwóch dni festiwalu na scenie w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej 
zaprezentowało się 87 młodych wykonawców. Jak wielokrotnie podkreślali organizatorzy w 
trakcie uroczystego Koncertu Galowego, jury festiwalowemu bardzo trudno było podjąć 
ostateczną decyzję o przyznaniu głównych nagród. Z tego względu obrady jurorów się 
przeciągały, wszystko dlatego, że poziom w tym roku był bardzo wysoki, a można było przyznać w 
każdej z kategorii tylko 3 miejsca. Tym bardziej jesteśmy dumni z wyniku, który osiągnęły 
dziewczęta reprezentujące Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze. 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Łodzi ma już swoją tradycję i cieszy się wśród 
młodzieży dużą popularnością. Tradycja ta zrodziła się z pasji i entuzjazmu nauczycieli-
rusycystów, pragnących stworzyć uczniom możliwość poznania i doświadczenia czegoś 
niecodziennego, wykraczającego poza szkolną rzeczywistość, możliwość poznania kultury i 
bogactwa języka rosyjskiego poprzez piosenkę, a także do zaprezentowania własnych 
umiejętności w niecodziennym repertuarze na profesjonalnej scenie. 
Warto przypomnieć, że i w ubiegłych latach uczniowie ZSO w Górze zajmowali wysokie lokaty w 
finale festiwalu. W poprzedniej edycji, która odbyła się w 2015 roku w kategorii „Zespoły” 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Katarzyna-Wr%C3%B3bel
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Katarzyna-Wr%C3%B3bel
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pierwsze miejsce zajęła grupa „Postscriptum” w składzie: Sandra Remiszewska, Kamila 
Marcinkowska, Aleksandra Buchar, Monika Wrona i Katarzyna Wyszyńska za piosenkę „За тихой 
рекой” („Za tihoy rekoy”.) Opiekunkami górowskich wokalistek podobnie jak w ubiegłych latach 
były Pani Katarzyna Wróbel i Pani Alicja Sajdak. 
 

Wernisaż Janiny Goździewicz 
07.06.2017 Tomasz Woźniczka 

 

W sobotę 3 czerwca w Domu Kultury w Górze otwarta została wystawa malarstwa Pani Janiny 

Goździewicz. Była to już trzecia wystawa obrazów zorganizowana przez tą placówkę znanej w 

środowisku górowskim artystki. Tym razem zaprezentowanych zostało 78 najnowszych grafik Pani 

Janiny namalowanych różnymi technikami 

Pani Janina Goździewicz przed laty związana była z Liceum Ogólnokształcącym w Górze, gdzie 

pracowała jako nauczyciel matematyki.  Od wielu lat rozwija swoją malarską pasję, tworząc 

obrazy o różnorodnej tematyce, choć wśród jej prac głównie przeważają martwa natura, kwiaty, 

postacie, portrety i architektura. Wykonuje je w różnych technikach: olej, pastel, akwarela, tusz, 

kredka, ołówek, piórko Niezwykła ekspresja w doborze kolorów, światła, cienia, znakomicie 

oddaje wrażliwość artystki na piękno otaczającego nas środowiska. Artystka ma już na swoim 

koncie wiele nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach literacko-fotograficzno-

plastycznych. 

W jej dawnej szkole również odbyła się wystawa jej prac w 2012 roku trakcie wieczoru 

poetyckiego zaprzyjaźnionej z LO w Górze poetką Ewą Wierzbińską-Kloską. Dwukrotnie też była 

jurorem w Ogólnopolskim Konkursie Mickiewiczowskim „Adamus” w kategorii prace plastyczne. 

6 czerwca wystawę zwiedziła grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Górze wraz z 

dyrektorem Magdaleną Mielczarek i nauczycielem historii i Wiedzy o społeczeństwie Panem 

Tomaszem Woźniczką. 

 

Kolejne spotkanie z policjantami 
07.06.2017 TW 

 

Górowscy policjanci prowadzą spotkania z młodzieżą na temat właściwych zachowań wobec 

zagrożeń  w ramach programu „ALFA”. Jego głównym celem jest wskazanie właściwych postaw w 

sytuacjach zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Mają one charakter prewencyjny. 

6 czerwca w auli ZSO w Górze odbyło się kolejne spotkanie, w którym tym razem uczestniczyła 

młodzież z Gimnazjum Dwujęzycznego  oraz Gimnazjum nr 1 w Górze. W trakcie trwającej ok. pół 

godziny prelekcji, funkcjonariusze podobnie jak wcześniej z licealistami, omawiali szeroko pojęte 

bezpieczeństwo w życiu codziennym oraz pożądane zachowania w przypadku ataku 

terrorystycznego. 

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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Tegoroczna Filmowa Gra Miejska w Górze 
07.06.2017 Organizatorzy, organizatorki. 

 

Tegoroczna Filmowa Gra Miejska w Górze - organizowana jak co roku przez Pracownię Filmoteki 

Szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących - upłynęła pod hasłem filmów kryminalnych. Od 

samego rana zaproszone trzyosobowe zespoły z okolicznych gimnazjów mogły wcielić się w 

detektywów i przechodząc przez poszczególne stanowiska zadaniowe, uzyskawszy podpowiedzi, 

spróbować rozwiązać główną zagadkę. A pytaniem podstawowym było: Kto z organizatorów brał 

udział w zbrodni? Z kryminalnych potyczek zwycięsko wyszedł zespół z drugiej klasy Gimnazjum 

Dwujęzycznego w Górze. Gratulujemy! Mamy nadzieję, iż osoby uczestniczące w zabawie będą z 

nami także za rok. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej, 

Filmoteki Narodowej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

 

Atrakcje na Dzień Dziecka 
05.06.2017 Tomasz Woxniczka 

 

3 czerwca -w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze z okazji Dnia Dziecka odbył się cykl 

imprez o charakterze sportowo-naukowym. Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży 

Gimnazjum  Dwujęzycznego i Liceum cieszył się zorganizowany na stadionie miejskim w Górze 

„Dzień sportu” 

Główną atrakcją był turniej szkolny w „Bublle soccer” o puchar dyrektora ZSO pani Magdaleny 

Mielczarek. „Bubble Soccer” to bardzo widowiskowy i zabawny sport jak i również zbiór gier i 

zajęć ruchowych. Zawodnicy biegają za piłką ubrani w wielkie przezroczyste kule, z których 

wystają im tylko nogi. Kule zderzają się ze sobą, a uwięzieni w nich zawodnicy turlają się we 

wszystkie strony. Każda interakcja na boisku kończy się spektakularnymi fikołkami i przewrotami. 

Zawodnicy stawiają się na boisku z perspektywą niezłego ubawu i kapitalnej zabawy, jaką daje im 

gra w dmuchanej kuli. W szranki rywalizacji zdecydowało się wystartować zespoły złożone z 

uczniów klas I i II Gimnazjum Dwujęzycznego, Licealistów oraz...nauczycieli ZSO. Turniej był 

naprawdę niezwykle emocjonujący i dostarczył wielu pozytywnych emocji. Dla zawodników, obok 

wielkiego wysiłku, występ na boisku był formą wspaniałej zabawy na świeżym powietrzu, 

natomiast widzowie mogli podziwiać turlających się po boisku i próbujących utrzymać 

równowagę graczy. Ostatecznie zwyciężyła drużyna nauczycieli ZSO, ale nie o wynik sportowy w 

tym przypadku chodziło. Turniej zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego, Pani 

Małgorzata Dudzińska, Pan Mariusz Dziewic i Pan Wojciech Janicki. 

Następnie młodzież wraz z nauczycielami przeszli do budynku szkoły na prezentację projektu 

edukacyjnego " Młody chemik eksperymentuje". Przypomnijmy, w projekt odbywał się we 

współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i uczestniczyli w nim w roku 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Organizatorzy%2C-organizatorki.
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Organizatorzy%2C-organizatorki.
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http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Woxniczka
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szkolnym 2016/17 uczniowie klasy II Gimnazjum. Prezentacja była podsumowaniem działań, jakie 

podejmowali uczniowie w ramach projektu edukacyjnego, którego koordynatorem była 

nauczycielka chemii Pani Małgorzata Kauch. Na zakończenie odbyła się wspólna biesiada przy 

grillu wraz z uczestnikami gry miejskiej rozegranej w ramach Nocy Bibliotek. 

Noc Bibliotek - 2017 
05.06.2017 Beata Działo 

 

3 czerwca reprezentanci  naszej szkoły uczestniczyli w grze miejskiej w ramach "Nocy Bibliotek" 

zorganizowanej prze Bibliotekę Miejską i Bibliotekę Pedagogiczną w Górze wraz  z Powiatowym 

zespołem Samokształceniowym nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli języka polskiego.  

W skład drużyn z naszego gimnazjum weszli  weszli: Mikołaj Kruszka, Adrian Kopaniecki, Igor 

Wawrzyniak oraz Malwina Paszkowska, Izabela Onochowska i Marian Morawski wraz z 

licealistkami: Urszulą Prączko i Sandrą Siwą. Uczestnicy zabawy odwiedzali punkty kontrolne, w 

których znajdowali przygotowane dla nich zadania opracowane na podstawie książki pt. "Projekt 

Breslau"  Magdaleny Zarębskiej. 

Gra miejska odbywała się w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja. W naszej 

bibliotece szkolnej znajdowały się zadania dla szkół podstawowych, które polegały na ułożeniu 

wierszyka  z rozsypanki wyrazowej, napisaniu dyktanda oraz  rozszyfrowaniu tajnego klucza 

ukrytego w zadaniach rozwiązywanych na trasie gry. 

W punktach kontrolnych znajdowali się wolontariusze z "Adamusa" przebrani za postaci z książki 

"Klątwa dziewiątych urodzin" Marcina Szczygielskiego. Zakończenie uroczystości,  podsumowanie 

całej gry oraz rozdanie nagród odbyło się w holu naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy wraz z 

opiekunami zostali zaproszeni do wspólnego grillowania. 

Wyniki gry miejskiej: 

Kategoria - szkoły podstawowe 

I miejsce -  Drużyna zgłoszona przez Bibliotekę Miejską w Górze 

II miejsce - Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie 

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze 

Kategoria Gimnazja: 

I miejsce - Gimnazjum nr 1 w Górze 

II miejsce - Drużyna zgłoszona przez Bibliotekę Miejską w Górze 

III miejsce - Gimnazjum nr 2 w Górze 

 

„O dzieciach, ich talentach i pasjach…” 
01.06.2017 

„O dzieciach, ich talentach i pasjach…” 

Zapraszamy do lektury artykułu Pani Anny Maćkowiak 

„Panorama Leszczyńska” nr 22/1944 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Beata-Dzia%C5%82o
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Na  zdjęciu aktorzy szkolnego teatru „Adamus” 

 

Jak nie czytam, jak czytam! 
01.06.2017 Beata Działo 

 

1 czerwca 2017 r. 50 uczniów 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. 

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 była biblioteka szkolna. Uczniowie wybrali sobie 

książkę, którą uznali za wartościową i godną polecenia. Nasze wspólne czytanie polegało na tym, 

że każdy przeczytał jedno zdanie ze swojej książki, zdania połączyły się w jedną nieco dziwną i 

zabawną historię, dzięki czemu spotkanie miało  radosny charakter i łączyło relaks z dobrą 

zabawą.  

W spotkaniu i wspólnym czytaniu uczestniczyli też nauczyciele i Pani Dyrektor Magdalena 

Mielczarek, Edyta Bretsznajder, Grażyna Onichimowska, Beata Działo, Tomasz Fogt, Maciej Kostyk 

i Henryk  Antonicki. 

 

Siatkarski sukces licealistek 
30.05.2017 Mariusz Dziewic 

 

We wtorek 29 maja 2017 roku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Górowskiego w ramach 

dolnośląskiej „Licealiady” w siatkówce plażowej dziewcząt. 

Do rozgrywek zgłosiło się sześć drużyn, po trzy z Zespołu Szkół im. S. Kaliskiego oraz Liceum 

Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze. 

Zawody rozgrywane były tzw. „systemem brazylijskim”, czyli do dwóch przegranych spotkań. 

Oznacza, to, że nawet z jedną przegraną drużyna może osiągnąć bardzo wysoki wynik. Wszystkie 

spotkania miały niezwykle zacięty przebieg , z tego względu trudno było wskazać zdecydowanego 

faworyta turnieju. Ostatecznie po rozegraniu 14 spotkań triumfowały zawodniczki Liceum 

Ogólnokształcącego występujące w składzie: Ilona Knuła, Barbara Świtek . W finale po trzy 

setowej walce pokonały parę koleżanek z LO, Katarzynę Grzelczak i Klaudię Gurgurewicz. Warto 

odnotować fakt, że dziewczyny ze zwycięskiej ekipy są uczennicami klasy pierwszej i debiutowały 

w tak poważnej sportowej imprezie. 
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8 czerwca w Złotoryi odbędzie się finał strefy legnickiej „Licealiady”, gdzie nasze dziewczęta będą 

reprezentowały jednocześnie naszą szkołę i powiat górowski. 

 

Sukcesy uczennic w konkursie plastycznym 

„Zabytki ziemi górowskiej” 
30.05.2017 Tomasz Woźniczka 

 

Ewa Kapłon z Gimnazjum Dwujęzycznego oraz Natalia Kida z Liceum Ogólnokształcącego w Górze, 

zostały laureatkami XI edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego „Zabytki Ziemi Górowskiej”. 

Dnia 26 maja 2017 r. w Bibliotece Miejskiej w Górze odbyło się uroczyste podsumowanie i 

wręczenie nagród laureatom konkursu. 

Celem przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz szkół średnich 

konkursu, było uwrażliwienie na piękno Ziemi Górowskiej, podtrzymywanie poczucia tożsamości z 

regionem, rozwijanie zainteresowań kulturą oraz wyłanianie młodych talentów. Warunkiem 

uczestnictwa w konkursie było wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną. 

W sumie wpłynęły 63 prace przedstawiające walory zabytkowe ziemi górowskiej,. Komisja 

konkursowa w składzie: Grażyna Onichimowska – konsultant edukacji artystycznej PCDN i PPP w 

Górze, Danuta Biernacka – Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Górze, Eugenia Ludwinowicz – 

pracownik Czytelni dla Dorosłych, nagrodziła i wyróżniła prace plastyczne 11 uczniów 

W kategorii gimnazja: I miejsce – Ewa Kapłon kl. II Gimnazjum Dwujęzyczne w Górze, II miejsce – 

Weronika Szymańska kl. I Gimnazjum nr 2 w Górze, III miejsce – Jakub Sobański kl. II Gimnazjum 

nr 2 w Górze. Natomiast w kategorii szkoły ponadgimnazjalne I miejsce zajęła Natalia Kida z kl. IIa 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. 

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, natomiast nagrodzone i wyróżnione prace 

można obejrzeć na wystawie w Bibliotece Miejskiej w Górze. 

 

VII Młodzieżowe Manewry Wojskowo-

Ratowniczo-Gaśnicze 
30.05.2017 Izabela Kucharska 

Uczniowie ZSO w Górze na VII Młodzieżowych Manewrach Wojskowo-Ratowniczo-Gaśniczych 

24.05.2017 uczniowie ZSO w Górze wzięli udział w zorganizowanych już po raz siódmy 

manewrach o charakterze wosjkowo-ratowniczo-gaśniczych. Gimnazjum Dwujęzyczne 

reprezentowała drużyna w skład, której wchodzili: Oliwia Biernacka, Julia Kasycz, Adrian 

Kopaniecki oraz Kacper Hryń. Wśród rywalizujących drużyn gimnazjaliści wywalczyli drugie 

miejsce. Drużyna licealistów składała się z następujących uczniów: Oliwia Berus, Mateusz 
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Tomczyk, Michał Tański oraz Janusz Willman. Choć drużyna z liceum nie wywalczyła miejsca na 

podium, to jednak z ogromnym zaangażowaniem pokonywała kolejne konkurencje. 

Uczniowie przystąpili do rywalizacji w dziewięciu kategoriach. Na początku musieli udzielić 

pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, następnie wykazać się umiejętnością przeprowadzenia 

RKO. Wśród wielu do wykonania w trakcie manewrów zadań, znalazły się także konkurencje o 

charakterze wojskowym np. ewakuacja poszkodowanego z pola walki, rzut granatem i inne. Dużo 

emocji dostarczyły konkurencje z dziedziny strażackiej. Wszystkie konkurencje wymagały od 

uczniów wiedzy, sprawności fizycznej oraz dobrej współpracy. 

Bardzo ważne jest, że wszyscy uczniowie potwierdzili, że był to dzień pozytywnych emocji oraz 

zdrowej rywalizacji i bez względu na wynik przeżyli niesamowitą przygodę.  

Uczniami ZSO w Górze w trakcie manewrów opiekowali się Pani Izabela Kucharska oraz Pan 

Mariusz Dziewic.  

 

Finał XXIII Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Góra i Ziemia Górowska – Moja Mała 

Ojczyzna 
29.05.2017 Tomasz Woźniczka 

 

Wiktoria Chojnacka, Anna Łukaniuk i Aleksandra Żmiejewska reprezentowały Liceum 

Ogólnokształcące w Górze w finale XXIII Konkursu Wiedzy Góra i Ziemia Górowska - Moja Mała 

Ojczyzna. Dla całej trójki licealistek był to pierwszy w życiu występ w tym niezwykle popularnym 

na ziemi górowskiej konkursie. 

Rozgrywki finałowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odbyły 

się 24 maja w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w 

Witoszycach . Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: konkursu udział wzięła Burmistrz Góry 

Irena Krzyszkiewicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 

Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze Pan Bernard Bazylewicz, w imieniu Prezesa 

Towarzystwa Ziemi Górowskiej Pana Stanisława Hoffmanna Wiceprezes TZG Pani Elżbieta 

Maćkowska, Skarbnik Powiatu Górowskiego Pan Wiesław Pospiech, Dyrektor Zespołu Szkoła 

Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach Pan Leszek Stecki, 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Górowskiego Pan Ryszard 

Wawer wraz z członkiem Komisji Panem Mirosławem Żłobińskim, członkowie Towarzystwa Ziemi 

Górowskiej. 

Po oficjalnym rozpoczęciu zawodnicy przystąpili do pierwszej części czyli do rozwiązywania testu. 

W celu wyłonienia 10 osób do rundy finałowej. Następnie odbyła się część ustna wzorowana na 

popularnym, teleturnieju „1 z 10”. Debiutującym w finale górowskim licealistkom, mimo 

osiągnięcia całkiem dobrych wyników z testu, ostatecznie nie udało się awansować do części 
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ustnej. Podkreślić jednak należy, że uczennice LO dzięki występowi w finale konkursu nabrały 

pewnego doświadczenia, które może procentować w późniejszych latach. 

 

Policjanci prowadzą spotkania z młodzieżą 

na temat właściwych zachowań wobec 

zagrożeń 
25.05.2017 podkom. Agnieszka Połczyk - Oficer Prasowy KPP w Górze 

 

Policjanci prowadzą spotkania z młodzieżą na temat właściwych zachowań wobec zagrożeń 

Górowscy funkcjonariusze kontynuują cykl zajęć w ramach programu „ALFA”. Jego celem jest 

wskazanie właściwych postaw w sytuacjach zagrożenia o charakterze terrorystycznym. 

Jako kolejna na terenie powiatu górowskiego w ramach programu ALFA uczestniczyła młodzież z 

Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Wczoraj na auli szkoły odbyło się spotkanie, w trakcie 

którego funkcjonariusze omawiali szeroko pojęte bezpieczeństwo w życiu codziennym oraz 

pożądane zachowania w przypadku ataku terrorystycznego. Policjanci z Góry prowadząc zajęcia 

podawali wiele przykładów wykorzystując specjalnie do tego celu przygotowane materiały 

dydaktyczne. Młodzież natomiast aktywnie uczestniczyła w spotkaniu  odpowiadając na wszystkie 

zadawane przez funkcjonariuszy pytania. 

Nie są to jedyne takie prelekcje. W ramach programu ALFA górowscy funkcjonariusze 

przeprowadzili już wiele spotkań w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach na 

terenie powiatu górowskiego. 

 

Spotkania informacyjno - szkoleniowe 

przygotowujące nauczycieli do wdrożenia 

nowej podstawy programowej od roku 

szkolnego 2017/2018 
24.05.2017 M. K. 

 

„Szkoła winna być kuźnicą, gdzie wykuwają się najświętsze hasła [...] – ona najgłośniej wołać 

winna o prawa człowieka, piętnować najśmielej i najbezwzględniej to, co jest w nim [życiu] 

zabagnionego”. Janusz Korczak 

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w 

Górze rozpoczęło organizację cyklu spotkań informacyjno - szkoleniowych dotyczących wdrażania 

zapisów nowej podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów. Nowa podstawa 
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programowa, określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 

(Dz. U.,poz. 356) będzie obowiązywała m.in. w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, klasach I, IV i VII 

szkoły podstawowej, szkołach podstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym. Jednym z wyzwań stojących przed nauczycielami uczącymi 

w reformowanej szkole podstawowej jest zapoznanie z nową podstawą programową i 

dostosowanie działań edukacyjnych do nowych wymagań. 

23 maja 2017 r. w pracowni Filmoteki Szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyło 

się spotkanie z udziałem nauczycieli języka polskiego szkól podstawowych i gimnazjalnych 

powiatu górowskiego, które przeprowadził doradca metodyczny – Maciej Kostyk. Poloniści zostali 

zapoznani z najważniejszymi zmianami w podstawie programowej, uwzględniającej m.in. ramowy 

plan nauczania i nowy kanon lektur. Podczas dyskusji analizowano materiały opracowane przez dr 

Wiolettę Kozak (www.ore.edu.pl) . Z kolei w drugiej – warsztowej części spotkania humaniści 

przedstawiali niezwykle kreatywne pomysły omawiania wybranych tekstów literackich - 

stanowiących punkt wyjścia do refleksji, prowadzących ucznia do twórczego rozwoju oraz 

zakorzenienia w tradycji i kulturze narodowej. 

 

Bieganie i czytanie 
24.05.2017 Beata Działo 

 

23 maja 2017 r. odbyła się w klasie I gimnazjum inna niż zwykle lekcja wychowania fizycznego. 

Celem tych zajęć było zwrócenie uwagi młodzieży na to, jak ważny jest prawidłowy rozwój 

fizyczny i umysłowy człowieka. Realizacji tego założenia posłużyła krótka pogadanka, prowadzona 

przez panie Małgorzatę Dudzińską nauczycielkę wychowania fizycznego i Beatę Działo nauczyciela 

bibliotekarza. Następnie uczennice Julia Osieczko i Eliza Czajewska odczytały referaty: „Rola 

biegania w życiu człowieka” oraz „Rola czytania w życiu człowieka”. 

Po wysłuchaniu prelekcji uczennice doszły do wniosku, że do prawidłowego rozwoju człowieka 

niezbędny jest ruch ale również czytanie, które wpływa niezwykle pozytywnie na nasz rozwój 

intelektualny.  

Druga część lekcji była sporym zaskoczeniem dla młodzieży, ponieważ rozgrzewkę i zabawy 

ruchowe przeprowadzono z książkami, a ostatnią konkurencją była sztafeta z książką. 

Na zakończenie lekcji pani bibliotekarka poleciła książkę dotyczącą zdrowego odżywiania i 

zaprosiła uczniów do biblioteki szkolnej, która oferuje szereg nowości wydawniczych zakupionych 

z dotacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

  

Warsztaty z pracownikami Urzędu 

Skarbowego 
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22.05.2017 MM 

 

Z inicjatywy Dyrektora Szkoły  Zespołu Szkół Ogólnokształcących Pani Magdaleny Mielczarek w 

dniach 5-19 maja br zostały przeprowadzone  warsztaty  i prelekcje nt:  wypełniania zeznań 

rocznych drogą elektroniczną za pomocą PFR, podatków i ulg podatkowych oraz loterii 

paragonowej. Zajęcia odbywały się systemowo w klasie I a Liceum Ogólnokształcącego. 

Zajęcia przeprowadzili  w ramach kilkuletniej współpracy pracownicy naszego Urzędu 

Skarbowego Pani Agnieszka Puchałowicz - Jankowska oraz Pan Krzysztof Kośla. Pracownicy zostali 

oddelegowani dzięki uprzejmości pana Naczelnika Urzędu Skarbowego Pana Wojciecha 

Krajewskiego. 

Młodzież ku zdziwieniu pracowników bez problemów poradziła sobie z wypełnieniem zeznania 

podatkowego  PIT- 37 oraz PIT- O  a także z  rozwiązaniem testu nt. podatki i ulgi podatkowe. Za 

uzyskanie najwyższej ilości punktów młodzież otrzymała drobne upominki i nagrody. Wśród osób 

wyróżnionych możemy wymienić: Anna Łukaniuk, Belka Agata, Kubiak Klaudia, Słowińska 

Aleksandra, Świtek Barbara. Zajęcia przebiegały bardzo sprawnie i przyniosły dla młodzieży  

mnóstwo  merytorycznej wiedzy. 

Dziękuję serdecznie Panu Naczelnikowi  Wojciechowi Krajewskiemu za oddelegowanie 

pracowników na prelekcje, natomiast Pani Agnieszce i Panu Krzysztofowi za przeprowadzenie 

merytorycznych warsztatów  dla młodzieży. Jesteśmy chętni  i otwarci w najbliższych latach 

również na kontynuację  naszej owocnej współpracy. 

 

 

Pojadą do Brukseli 
22.05.2017 Tomasz Woźniczka 

 

Dawid Szmanda, Aleksandra Żmiejewska i Magdalena Nowakowska z Liceum Ogólnokształcącego 

w Górze zdobyli trzy czołowe lokaty w finale gminnego konkursu „Unia Europejska bez tajemnic”. 

W nagrodę pojadą na początku przyszłego roku szkolnego do jednego z miast, w którym znajdują 

się agendy Unii Europejskiej czyli Brukseli bądź Strasburga. 

Finał konkursu zorganizowanego przez Burmistrz Góry Panią Irenę Krzyszkiewicz odbył się 15 

maja w sali narad Starostwa Powiatowego w Górze. Patronat honorowy nad konkursem objął 

Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Bogdan Zdrojewski. Był on też jednocześnie fundatorem 

głównych nagród dla laureatów konkursu. 

Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

zainteresowania działalnością Unii Europejskiej oraz rozwijanie umiejętności i postaw 

obywatelskich oraz proeuropejskich, ze szczególnym uwzględnieniem roli UE w rozwoju 

ekonomicznym i społecznym państwa polskiego, w tym województwa dolnośląskiego i Gminy 

Góra. Konkurs był dwuetapowy, pierwszym z nich były eliminacje szkolne, a drugim finał gminny, 

do którego mogło awansować maksymalnie 4 uczniów z danej szkoły. 
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Oficjalnego otwarcia finału dokonała Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz życząc wszystkim 

uczestnikom powodzenia i osiągnięcia jak najlepszych wyników. W finale udział wzięło 18 uczniów 

w dwóch kategoriach - szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. Zadaniem kazdego z 

finalistów było rozwiązanie testu wiedzy o Unii Europejskiej, poszerzonego o wiedzę dotyczącą 

wykorzystania środków unijnych na inwestycje w województwie dolnośląskim oraz Gminie Góra. 

Obserwatorzy zmagań uczniów mieli możliwość wzięcia udziału w quizie na temat Unii 

Europejskiej. 

Po zakończeniu rozwiązywania testów Komisja Konkursowa dokonała oceny wniosków oraz 

podała zwycięzców, którymi są: 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych trzy czołowe lokaty zajęli uczniowie Liceum 

Ogólnokształcącego: 

I miejsce - Dawid Szmanda kl. IIa 

II miejsce - Aleksandra Żmiejewska kl. Ia 

III miejsce - Magdalena Nowakowska kl. Ia 

Opiekunem nagrodzonych licealistów był Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wiedzy o 

społeczeństwie. 

Dyplomy oraz drobne upominki laureatom konkursu wręczyła Burmistrz Góry Pani Irena 

Krzyszkiewicz. 

Młodzi instrumentaliści na scenie 
22.05.2017 Tomasz Woźniczka 

 

14 maja 2017 r. w Domu Kultury w Górze miał miejsce 5. Przegląd Młodych Instrumentalistów. 

Wystąpiło w nim w sumie 16 młodych artystów w czterech różnych kategoriach prezentując 

swoje umiejętności gry na instrumentach: dętych drewnianych, klawiszowych, perkusyjnych oraz 

dętych blaszanych. Wykonaniom przysłuchiwali się instruktorzy Domu Kultury, ponieważ przegląd 

był w pewnym sensie formą prezentacji ich dokonań w poszczególnych sekcjach. 

Swoje umiejętności zaprezentowały dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Górze – 

Patrycja Lewczuk i Karina Wolska. 

Występująca w kategorii „instrumenty klawiszowe” Patrycja wykonała"Walc a - moll" Fryderyka 

Chopina, natomiast Karina dała misterny pokaz gry na perkusji 

Po zakończeniu przeglądu wszystkim uczestnikom wręczone zostały certyfikaty oraz pamiątkowe 

statuetki. 

 

Wielki sukces Patryka 
11.05.2017 Aneta Zmuda 
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Patryk Czopek, uczeń klasy II Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze zakwalifikował się do 
ogólnopolskiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu o Wiedzy i Zdrowym Stylu Życia „Trzymaj 
Formę”. 
Decyzją Komisji Konkursowej, do III etapu-ogólnopolskiego, zakwalifikowanych zostało 21 
uczniów, którzy uzyskali co najmniej 29 pkt. (tj. 72,5% punktów możliwych do zdobycia).  W  
grupie finalistów znalazł się Patryk Czopek, który jako jedyny uczeń z województwa 
dolnośląskiego przeszedł pomyślnie II etap - powiatowy i dostąpi zaszczytu uczestnictwa w 
rozgrywkach konkursowych na szczeblu ogólnopolskim/ 
Warto w tym miejscu przypomnieć, że do II etapu na szczeblu powiatowym zakwalifikowało się 
tylko trzech uczniów z województwa dolnośląskiego. Jest to wielki sukces sukces Patryka, który 
będzie  reprezentował swoją szkołę, powiat i województwo w trakcie zawodów III etapu konkursu, 
który zostanie przeprowadzony w dniach 7-9 czerwca 2017 r. w Warszawie. Koordynatorem i 
opiekunem ucznia jest Pani Aneta Zmuda – pedagog szkolny w ZSO w Górze. Szczegółowa lista 
finalistów znajduje się na stronie: 
https://konkurs.trzymajforme.pl/wyniki-ii-etapu-konkursu-wiedzy-o-zdrowym-stylu-zycia-
trzymaj-forme-74 
 

Maturę czas zacząć! 
05.05.2017 
 
W czwartek, 4 maja  o godz. 9.00 w całej Polsce rozpoczęły się egzaminy maturalne. Absolwenci  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze w pierwszym dniu  rozwiązywali arkusz maturalny z  
języka polskiego zarówno na poziomie podstawowym (godz. 9.00), jak i rozszerzonym (godz. 
14.00). W kolejnych dniach  zmierzą się z  matematyką, językiem angielskim i indywidualnie 
wybranymi przedmiotami. 
W 2017 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 26 maja. Prace 
maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów zewnętrznych. Część ustna odbywa się w 
szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów 
egzaminacyjnych. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne 
do 30 czerwca. Tego samego dnia ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego 
egzaminu maturalnego. 
 

Upamiętnienie 226. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 
04.05.2017 Tomasz Woźniczka 

 

3 maja o godz. 11.30 na Placu Bolesława Chrobrego w Górze miała miejsce uroczystość z okazji   

226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mimo, że od tamtych pamiętnych czasów upłynęło 

https://konkurs.trzymajforme.pl/wyniki-ii-etapu-konkursu-wiedzy-o-zdrowym-stylu-zycia-trzymaj-forme-74
https://konkurs.trzymajforme.pl/wyniki-ii-etapu-konkursu-wiedzy-o-zdrowym-stylu-zycia-trzymaj-forme-74
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tak wiele lat, to dzień ten jest symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności 

Rzeczypospolitej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gminy i powiatu, na czele z 

Panią Burmistrz Ireną Krzyszkiewicz i Starostą Piotrem Wołowiczem. Kwiaty pod Pomnikiem 

Wolności złożyło wiele delegacji reprezentujących władze samorządowe, różnorodne środowiska 

społeczne, zakłady pracy i placówki oświatowe. W uroczystości Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Górze reprezentowała dyrektor Pani Magdalena Mielczarek oraz uczniowie liceum, Klaudia 

Gurgurewicz i Maciej Kulig. Wśród licznych pocztów sztandarowych był równie ż sztandar szkoły 

noszącej imię Wielkiego Wieszcza. W skład pocztu sztandarowego weszli - Bartosz Gworek, 

Katarzyna Bordulak, Gabriela Mały.Bezpośrednio po uroczystości na Placu Bolesława Chrobrego 

w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze odprawiona została Msza święta w 

intencji Ojczyzny. 

 

Trzecie spotkanie w ramach 

międzynarodowego projektu filmowego 

KINEMA 
04.05.2017 Izabela Kucharska 
 

Spotkanie, będące jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych działań w ramach projektu, 
odbyło się w dniach 24.04 - 28.04.2017r. w niemieckim mieście Osnabrὒck. Po raz kolejny spotkali 
się nauczyciele i uczniowie ze szkół polskich, francuskich i niemieckich. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Górze jest jedną z sześciu szkół z Polski, które biorą udział w tym filmowym 
projekcie. Na spotkaniu szkołę reprezentowali: Estera Orłowska, Oliwia Morawiecka, Kinga 
Dębowicz, Marcin Majkowski i jako opiekun Pani Izabela Kucharska, nauczycielka języka 
niemieckiego w ZSO w Górze. 
W poniedziałek 24.04.17 wszyscy uczestnicy projektu rozpoczęli realizację programu. Na 
początku obejrzeli w kinie film pod tytułem „Znam kogoś kto cię szuka" w reżyserii Julii Kowalski z 
Andrzejem Chyrą w roli głównej, Julia Kowalski, reżyserka młodego pokolenia, pochodzi z Polski, 
ale od kilku lat mieszka we Francji. Ogromnym zaszczytem dla wszystkich uczestników była 
możliwość obejrzenia filmu w jej towarzystwie, a po projekcji wzięcia udziału w dyskusji. Pani Julia 
opowiadała jak wyglądała praca nad filmem, jakie emocje towarzyszyły jej w trakcie pisania 
scenariusza, jak wyglądały castingi, odpowiadała również na liczne pytania ze strony młodzieży. 
Od wtorku rozpoczęła się właściwa praca nad głównym zadaniem tej części projektu. Uczniowie z 
grupy w której znaleźli się uczniowie górowskiego ogólniaka, mieli wcielić się w rolę członków 
komisji etyki, która decyduje o określeniu grupy wiekowej danego filmu, ewentualnym 
ocenzurowaniu scen. Film Julii Kowalski budzi kontrowersje, wywołuje emocje, stawia wiele 
pytań. Film ukazuje problemy dorastającej szesnastolatki, która nie daje sobie rady ze swoimi 
emocjami, jest bardzo zbuntowana, okrutna w stosunku do swoich najbliższych, nie radzi sobie w 
kontaktach z rówieśnikami, jednocześnie zdobywa pierwsze doświadczenia seksualne. Julia 
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Kowalski przedstawia te sceny bardzo realistycznie, dosłownie i to właśnie budzi wiele 
kontrowersji. 
Członkami komisji byli, przedstawiciel kościoła katolickiego PATER MARCIN VIRGIN (Marcin 
Majkowski ZSO w Górze), MADAME O. BORDE (przedstawicielka wyzwolonej młodzieży Inga 
Borde z Niemiec), przedstawicielka Jugedndamt Chantalle (Chantalle Mazarin z Niemiec), LEA 
BOSKOP przedstawicielka mediów (Lea Bosquet z Francji) oraz ANDRIEN kierowca auta, który 
spowodował wypadek na skutek szoku (Andrien Lebras z Francji). Zadanie było tym bardziej 
trudne, iż wszyscy uczestnicy musieli komunikować się oraz odgrywać swoje role w języku obcym. 
Jedna z uczestniczek reprezentujących górowski zespól wspomina swój udział w projekcie w 
następujący sposób: 
„Zadaniem naszej grupy było sfilmowanie obrad komisji, która prowadziła dyskusję analizując 
wybrane sceny z filmu oraz ich wpływ na zachowanie i emocje oglądających, szczególnie 
nastolatków. Pracowaliśmy w grupach międzynarodowych. Pierwsza część naszej pracy to przede 
wszystkim tworzenie scenariusza, dobieranie ról, podział obowiązków. kolejny krok to nakręcenie 
tych scen a w efekcie końcowym zmontowanie filmu. Oprócz zadań filmowych odbywały się 
również zajęcia integracyjne, dzięki którym mogliśmy poznać lepiej naszych kolegów oraz szkoły i 
regiony, z których pochodzą. We wtorkowy wieczór spotkaliśmy się na prezentacji, w trakcie której 
degustowaliśmy przywiezione smakołyki. My poczęstowaliśmy kolegów i koleżanki pysznościami, 
które otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Państwa Bogusława i Przemysława Leśniewskich Runoland 
Sp. z o.o. polskie produkty spożywcze (ekologiczne) produkowane wg własnych tradycyjnych 
receptur mające wyjątkowy smak i aromat m.in. pyszne dżemy, Firma RUNOLAND to nie tylko 
producent zdrowej żywności, ale przede wszystkim marka gwarantująca doskonałe w smaku 
produkty z warzyw i owoców.  Ponadto Pan Jarosław Dariusz Dąsal - Prezes Spółdzielni 
Mleczarskiej „DEMI” podarował nam swoją szeroką gamę produktów spożywczo- mleczarskich 
m.in. twarogi śmietankowe, sery żółte, masło. Opowiedzieliśmy kolegom, że wszystkie te pyszności 
powstają w naszym rodzimym mieście.” 
W środę po południu młodzi filmowcy zwiedzili Osnabrὒck, ale i tutaj postawiono przed nimi 
kolejne zadania. Musieli dotrzeć do wyznaczonych miejsc, odpowiedzieć na pytania oraz zrobić 
selfi, jako dowód samodzielnej pracy. Zadania, po raz kolejny wykonywane były w grupach 
międzynarodowych. 
Ostatni dzień, czwartek to dzień niesamowitych emocji. Do południa odbywała się wytężona 
praca nad montażem, a po południu odbyła się prezentacja nakręconych filmów. Wszystkie 
prezentowane filmy były naprawdę fantastyczne, wykonany został kawał dobrej roboty. 
Koniec wieńczy dzieło. Projekt został zakończony, ale pozostało wiele wspaniałych wspomnień. -
 „Po śniadaniu ruszyliśmy w drogę do domu, smutni bo pożegnaliśmy kolegów, których zdążyliśmy 
bardzo polubić, bogatsi w nowe doświadczenia zarówno filmowe jak i językowe, pełni nadziei na 
kolejne spotkania i wspólne projekty”. 
Drodzy koledzy, uczcie się języków obcych, mimo że czasami to trudne, mozolne, lecz dzięki temu 
zdobędziecie szanse na nowe doświadczenia, poznacie świat i będziecie robić ciekawe rzeczy. 
Izabela Kucharska, Kinga Dębowicz, Estera Orłowska, Oliwia Morawiecka, Marcin Majkowski. 
 

Tyle razem dróg przebytych... 
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04.05.2017 Tomasz Woźniczka 

 

Uroczystość pożegnania klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego w Górze 

Ile w trudzie nieustannym wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń 

Ile chlebów rozkrajanych? Pocałunków? Schodów? Książek? 

Konstanty Ildefons Gałczyński 

28 kwietnia 2016 r. miała miejsce uroczystość zakończenia roku dla tegorocznych uczniów klas 

trzecich Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. Po trzech latach nauki nadszedł czas 

pożegnania przyszłych maturzystów z murami szkoły noszącej imię Wielkiego Wieszcza. 

Głównymi bohaterami niezwykle doniosłej akademii, odbywającej się pod hasłem - „Tyle razem 

dróg przebytych...” było 44 uczniów z dwóch oddziałów klasowych. Dla nich był to ostatni dzień w 

szkole przed egzaminem maturalnym, dlatego towarzyszyły im ogromne emocje, 

charakterystyczne dla tego typu podniosłych chwil. 

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu 

państwowego. Następnie dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, Pani Magdalena 

Mielczarek, przywitała przybyłych na uroczystość gości - Starostę Górowskiego Piotra Wołowicza, 

wiceprzewodniczącą Komisji oświaty , kultury, sportu i promocji Starostwa powiatowego Panią 

Teresę Frączkiewicz, radnych powiatu górowskiego Pana Kazimierza Boguckiego i Pana 

Aleksandra Grzegorza Trojanka, dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i 

Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego Pana Bernarda Bazylewicza, dyrektora 

Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Pana Tomasza Krysiaka oraz przewodniczącą 

Rady Szkoły Panią Darię Miszkiewicz. Gorąco powitała też aktualnych i emerytowanych 

pracowników szkoły z byłą dyrektor LO Małgorzatą Patrzykąt na czele, uczniów, rodziców, a 

przede wszystkim tegorocznych abiturientów. 

Jednym z najważniejszych pieczołowicie kultywowanych w szkole tradycji obok Święta Patrona, 

jest ceremonia przekazania sztandaru odbywająca się w trakcie pożegnania młodzieży klas 

maturalnych. Przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Natalia Basty przeprowadziła tą 

niezwykle doniosłą ceremonię. Z rąk dotychczasowego chorążego Mateusza Borowskiego 

sztandar szkoły na którym widnieją wyszyte słowa - „Ojczyzna Nauka Cnota”, odebrali 

przedstawiciele nowego pocztu sztandarowego – Bartosz Gworek, Klaudia Gurgurewicz i 

Magdalena Urbańska. 

Po zakończeniu ceremonii przyszedł czas na dokonanie podsumowania trzech lat nauki 

spędzonych w murach „Mickiewicza”. Wiele ciepłych słów usłyszeli absolwenci w pożegnalnych 

przemówieniach dyrektora szkoły Pani Magdaleny Mielczarek i Starosty Górowskiego Pana Piotra 

Wołowicza. Życzenia dla maturzystów przesłała też Burmistrz Góry Pani Irena Krzyszkiewicz. 

Na zakończenie, Pani Magdalena Mielczarek kierując się do tegorocznych abiturientów, wyraziła 

życzenie „aby zachowali w pamięci same najlepsze wspomnienia z tej szkoły, aby Wasze wybory 

życiowe były zawsze trafne, a droga w dorosłe życie była pełna sukcesów, realizacji planów i 

marzeń”. Jednocześnie słowami wybitnego poety, Paulo Coelho - „Trudne chwile szybko mijają 

pod warunkiem , że nie przestajemy dążyć do tego , o czym marzymy” - zachęciła do 

podejmowania kolejnych odważnych życiowych decyzji. 
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Po tej części miała miejsce długo wyczekiwana przez abiturientów chwila rozdania świadectw 

ukończenia szkoły. Warto w tym miejscu podkreślić, że 9 uczniów w trakcie całej trzyletniej nauki 

osiągnęło najwyższą średnią , która pozwoliła im na otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem. 

Najwyższą średnią uzyskał Maciej Skrzynecki kl. IIIa- 5,80, kolejnymi wyróżnionymi uczniami byli: 

Matusz Borowski kl. IIIa- 5,37, Julia Cicha kl. IIIa- 5,35, Aleksandra Kosowska kl. IIIb- 5,35, 

Agnieszka Felska kl. IIIb- 5,25, Weronika Akacka kl. IIIb- 4,94, Marek Goliczewski kl. IIIa- 4,90, 

Urszula Szczotka kl. IIIa- 4,90 oraz Ewelina Bordulak kl. IIIb- 4,85 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że Maciej Skrzynecki w trakcie nauki w szkole miał na swym 

koncie wiele osiągnięć. Aktualnie jest Stypendystą Prezesa Rady Ministrów, był nominowany do 

Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „ Orzeł Dolnośląski” , został laureatem konkursu 

portalu Obserwator Finansowy , laureatem XXX Olimpiady Ekonomicznej pt „ Państwo i 

Gospodarka” i finalistą XII Olimpiady Przedsiębiorczości, ponadto w roku szkolnym 2015/2016 był 

finalistą XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, laureatem Międzypowiatowego 

Przedmaturalnego Górowskiego Konkursu Matematycznego „MATGURA”. Za wszystkie 

osiągnięcia w konkursach naukowych, olimpiadach przedmiotowych oraz wysiłek i trud włożony 

w uzyskanie tak wspaniałych wyników, Starosta Górowski Pan Piotr Wołowicz przyznał Maciejowi 

stypendium. Z kolei dyrektor szkoły Pani Magdalena Mielczarek nagrodziła 4 uczniów, którzy 

uzyskali średnią ocen powyżej 5,0. Osobne wyróżnienie otrzymała Weronika Akacka, uczennica 

klasy III b, która przez trzy lata nie opuściła ani jednej godziny zajęć dydaktycznych. 

Podziękowania za wspaniałą pracę otrzymały wychowawczynie klasy IIIa Pani Agata Figiel i Pani 

Alicja Sajdak oraz wychowawczyni klasy IIIb Pani Małgorzata Dudzińska. Listy gratulacyjne 

otrzymali też rodzice wyróżnionych uczniów. Podziękowania za pomoc w realizacji przedsięwzięć 

dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych za wsparcie finansowe nieocenioną pomoc i 

życzliwość otrzymał Starosta Górowski i Przewodnicząca Rady Szkoły. Docenieni zostali też 

uczniowie za ogromne zaangażowanie w pracach na rzecz Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego 

Teatru „Adamus”, Koła Filmowego „Wonderlab”, Koła Dziennikarskiego, oraz systematyczny 

udział w Dolnośląskich Meczach Matematycznych, w podejmowane działania w wolontariacie i 

reprezentowanie szkoły w wielu zawodach sportowych. 

Jak zwykle sporo wrażeń dostarczył program artystyczny przygotowany przez Panią Dorotę 

Giezek, Panią Jadwigę Sokołowską , Panią Małgorzatę Kauch i Pana Wojciecha Janickiego oraz 

uczniów klasy I Gimnazjum Dwujęzycznego, I liceum i IIb Liceum Ogólnokształcącego. Występy 

młodszych kolegów dostarczyły pozytywnej energii abiturientom. W trakcie programu wystąpili 

uczniowie klasy IIIa i IIIb, którzy pod kierunkiem Pani Agaty Figiel wykonali znany przebój z 

repertuaru Billy Joel`a „We Didn't Start The Fire”. Nie zabrakło też mocnych rockowych brzmień, 

jakie zaserwował wraz z kolegami i koleżankami Konrad Sztyma, na co dzień gitarzysta zespołu 

Motor In Corn. 

„Ktoś powiedział, że musimy być dorośli. Jeszcze nie ten czas”, tymi słowami tegoroczni 

absolwenci na dobre pożegnali się ze zgromadzoną w auli publicznością, by następnie udać się na 

ostatnie spotkania z wychowawcami w swoich gabinetach lekcyjnych. 

Za kilka dni, 4 maja egzaminem z języka polskiego rozpoczyna się matura. Natomiast ogłoszenie 

wyników z egzaminu maturalnego nastąpi dnia 30. czerwca 2017 r. o godz.10.00. 
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Życzymy wszystkim abiturientom LO w Górze osiągnięcia jak najlepszych wyników! 

 

Weronika Szymańska laureatką IX 

Powiatowego Konkursu Piosenki 

Obcojęzycznej 
04.05.2017 M.K. 
 
28 kwietnia w sali widowiskowo - kinowej górowskiego Domu Kultury odbył się IX Powiatowy 
Konkurs  Piosenki Obcojęzycznej, którego organizatorem jest Gimnazjum nr 1 im. Marii 
Skłodowskiej - Curie. Celem konkursu jest promowanie nauki języków obcych, rozpowszechnianie 
kultury krajów obszaru języka angielskiego i niemieckiego oraz stworzenie młodzieży szkół 
gimnazjalnych możliwości prezentacji własnych pasji muzycznych. 
Jury w składzie: Aneta Juska - przewodnicząca, Benedykta Nowak - Puk, Anna Dorabiała oceniało 
dobór repertuaru, poprawność językową, stronę muzyczną (opracowanie i stopień trudności 
wykonywanego utworu) oraz ogólne wrażenie artystyczne. 
W kategorii: język niemiecki I miejsce przyznano Weronice Szymańskiej – uczennicy Gimnazjum 
Dwujęzycznego w Górze, którą pod względem językowym do udziału w przedsięwzięciu 
przygotowała nauczycielka języka niemieckiego - Izabela Kucharska. 
Z kolei wokalne umiejętności Weroniki doskonalili: Kornelia Hampelska - nauczycielka muzyki w 
ZSO oraz Arkadiusz Gustaw - instruktor muzyczny Domu Kultury w Górze. 
 

Wyróżnienie dla Mai Oporowicz 
01.05.2017 Maciej Kostyk 
 
Wyróżnienie pierwszego stopnia dla Mai Oporowicz w finale  XXII Dolnośląskiego Konkursu 
Recytatorskiego "Pegazik" 
  
Podczas finałowych zmagań uczestników XXII Dolnośląskiego konkursu Recytatorskiego "Pegazik", 
które odbyły się 28 kwietnia 2017 r.  w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisja 
Konkursowa po wysłuchaniu 34 mistrzów "żywego słowa" postanowiła przyznać wyróżnienie 
pierwszego stopnia Mai Oporowicz z Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze. W scenicznej 
prezentacji uczennicy reprezentującej powiat górowski - Jury doceniło wartość artystyczną 
prezentowanych utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych, interpretację, kulturę 
żywego słowa i ogólny wyraz artystyczny. Opiekunem artystycznym Mai jest nauczyciel języka 
polskiego - Maciej Kostyk. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/M.K.
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/M.K.
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Maciej-Kostyk
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Maciej-Kostyk
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Osiągnij najwyższy level! 
01.05.2017 Natalia Basty 
 
Drzwi otwarte w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze 
26 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyły się tradycyjne  Drzwi 
otwarte dla tegorocznych absolwentów gimnazjów. Hasłem przewodnim  spotkań z 
gimnazjalistami były słowa: „OSIĄGNIJ NAJWYŻSZY LEVEL! WYBIERZ LO W GÓRZE!”. 
Na zaproszenie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Pani Magdaleny Mielczarek szkołę 
odwiedzili uczniowie klas trzecich wszystkich gimnazjów ziemi górowskiej. Już w poniedziałek 
mury szkoły noszącej imię Wielkiego Wieszcza przekroczyli tegoroczni absolwenci Gimnazjum z 
Naratowa i część z Gimnazjum nr 2 w Górze. Natomiast w środę przybyli do Liceum uczniowie 
Gim nr. 1 i nr. 2 w Górze, Gim. z Irządzy, Jemielna, Niechlowa i Wąsosza. 
Uczniowie byli oprowadzani po szkole w trzech zasadniczych grupach począwszy od godz. 9 rano 
Wstępem po wędrówce po liceum było spotkanie z dyrektorem ZSO Panią Magdaleną Mielczarek 
w auli, gdzie gimnazjaliści zostali zapoznani z ofertą edukacyjną szkoły. Następnie gimnazjaliści 
byli pod opieką naszych pracowników oraz uczniów zostali oprowadzeni w poszczególnych 
zespołach po przygotowanych wcześniej stanowiskach. Na każdym z nich zaprezentowane zostały 
informacje dotyczące działań edukacyjnych podejmowanych przez szkołę, poszczególne profile 
oraz oferta zajęć pozalekcyjnych w poszczególnych kołach zainteresowań. Gimnazjaliści mogli też 
obejrzeć filmy promujące Liceum Ogólnokształcące w Górze. 
W „przybudówce” miała miejsce prezentacja profilu humanistycznego oraz warsztaty dotyczące  
działań podejmowanych przez teatru „Adamus” oraz Filmotekę Szkolną przygotowane przez 
uczniów LO pod przewodnictwem pana Macieja Kostyka. Prezentacjom towarzyszyła wystawka 
rekwizytów teatralnych wykorzystywanych przez młodych aktorów w wielu spektaklach. 
Gimnazjaliści mogli zapoznać się również z bogatym księgozbiorem i wieloma akcjami 
podejmowanymi przez bibliotekę szkolną, które zaprezentowała Pani Beata Działo. Z kolei na sali 
gimnastycznej oraz w sali fitness, miały miejsce występy uczniów związane z promocją profilu 
sportowego, przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego Panią Małgorzatę 
Dudzińską, Pana Wojciecha Janickiego i Pana Mariusza Dziewica. Przy pomocy 
uczniów: Aleksandry Kosowskiej, Łukasza Ślosarczyka, Mateusza Tomczyka, odbyły się pokazy 
sportów walki tj. boksu i karate. Na sali uczniowie z klasy I LO - Malwina Marcinkowska, Anita 
Kowalczyk i  Michał Tański zachęcili gimnazjalistów do wzięcia udziału w teście sprawnościowym 
dla kandydatów zamierzających wstąpić do policji. Przypomnijmy, że od przyszłego roku 
szkolnego w szkole zostanie uruchomiony profil sportowy, w którym młodzież będzie miała aż 7 
godzin zajęć wychowania fizycznego. 
W sali informatycznej uczniowie klasy I i II pod przewodnictwem pana Grzegorza Goździewicza 
opowiedzieli o zaletach  profilu matematyczno-fizycznego jednocześnie zachęcili do zgłębiania 
nauk ścisłych dających w obecnych czasach szerokie horyzonty. Od przyszłego roku powstanie 
profil matematyczno-informatyczny z innowacją pedagogiczną pod nazwą „Informatyczne Zielone 
Garnizony”, ponieważ Liceum Ogólnokształcące w Górze jako 1 z 12 szkół w Polsce została 
wybrana do realizacji projektu. Z tego względu zostanie  utworzona innowacyjna klasa 
mistrzostwa informatycznego, w której będzie można poszerzyć wiedzę na temat robotyki i 
komputyki oraz obrony cybernetycznej. Natomiast w sali 106 odbyły się warsztaty przyrodnicze, 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Natalia-Basty
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Natalia-Basty
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m.in. z chemii, biologii, fizyki i geografii,  przygotowane przez uczniów realizujących rozszerzenie z 
w/w przedmiotów pod kierunkiem Pani Ireny Dziamarskiej, Pani Doroty Giezek, Pani Małgorzaty 
Kauch oraz Pana Bogusława Sitnika. Na stanowisku chemicznym uczniowie zademonstrowali 
szereg doświadczeń m.in. z wykorzystaniem roztworów ciekłego azotu. Licealiści stworzyli 
również przestrzenne miniatury elektrowni jądrowych, jednym z nich był reaktor w Czarnobylu. 
Na stanowisku fizycznym wyeksponowane były doświadczenia związane z prądem i jego 
przewodnictwem, na których młodzież mogła samodzielnie tworzyć obwody elektryczne wraz z 
żarówkami i przełącznikami. Grupa biologiczna prezentowała sposoby korzystania z mikroskopów, 
co można było zaobserwować podczas badania preparatów. Na stanowisku geograficznym można 
było natomiast zgłębić tajniki posługiwania się globusem i mapami. Wszystkie zespoły 
przyrodnicze współpracowały ze sobą łącząc różne dziedziny ścisłe w jedną interdyscyplinarną 
całość. Gimnazjaliści z zainteresowaniem przyglądali się prezentacjom i bez oporów włączali się 
do podejmowanych przez starszych kolegów działań. Odbyły się również warsztaty z języka 
angielskiego przygotowane przez Panią Edytę Bretsznajder, Panią. Agatę Figiel oraz Panią Jadwigę 
Sokołowską, na których w głównej mierze został wyeksponowany film przygotowany przez nasze 
koło filmowe o naszych tegorocznych wolontariuszkach z Chin, Indonezji i Brazylii. Oprócz tego 
zostały zaprezentowane wystawki z j. niemieckiego , rosyjskiego i francuskiego, oraz na temat 
wymian międzynarodowych w jakich brali udział, dzięki współpracy naszej szkoły z placówkami 
zagranicznymi, m.in. ze szkołą w Herzbergu oraz w ramach współpracy z AIESEC. Na korytarzach 
oraz obok sal lekcyjnych zaprezentowanych zostało wiele interesujących wystaw 
dokumentujących działania Samorządu Uczniowskiego, kół zainteresowań, realizowanych 
projektów oraz osiągnięć uczniów szkoły w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i 
artystycznych i zawodach sportowych. Ponadto szkolny wolontariat również stworzył wystawkę, 
na której opowiadał o swoich działaniach charytatywnych zachęcając do pomocy tym, którzy tego 
potrzebują oraz przygotował małą niespodziankę, częstując gimnazjalistów pysznym ciastem. 
Drzwi otwarte w naszej szkole były bardzo interesujące, pełne nowych i pozytywnych 
doświadczeń. Wywarły też na gimnazjalistach sporo pozytywnych wrażeń. W trakcie rozmów 
można było się też przekonać, że oferta edukacyjna szkoły jest naprawdę interesująca i wielu 
uczniów chciałoby kontynuować naukę w murach naszego „Mickiewicza”. 
Dziękujemy więc wszystkim uczniom za przybycie i czekamy na Was we wrześniu! 
 

Piotr Piszczek laureatem konkursu Studium 

Talent 
27.04.2017 Tomasz Woźniczka 

 

Piotr Piszczek, uczeń klasy III a Liceum Ogólnokształcącego w Górze został nagrodzony w 

organizowanym przez Politechnikę Wrocławską programie Studium Talent w dziedzinie 

matematyki. Tegoroczny maturzysta zakończył konkurs z wynikiem bardzo dobrym, co oznacza, 

że zgodnie z regulaminem zostanie przyjęty na dowolny kierunek studiów na Wydziale 

Podstawowych Problemów Techniki oraz na Wydziale Matematyki. 

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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Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się we wtorek 25 kwietnia 2017 w Auli Gmachu 

Głównego wrocławskiej uczelni. 

Studium Talent przeznaczone jest dla uzdolnionych uczniów dwóch ostatnich klas liceum. 

Uczestnicy programu, najpierw uczestniczą w kilkumiesięcznym kursie na wrocławskiej 

Politechnice, a następnie po jego ukończeniu przystępują do finałowego konkursu. 

Podczas kursu realizowane są tematy z podstaw analizy i algebry, a realizowane zagadnienia 

wymagają dużych predyspozycji matematycznych i ogromnego zaangażowania w rozwiązywanie 

poszczególnych zadań. Współprzewodniczącymi Konkursu Studium Talent na Politechnice 

Wrocławskiej byli doc. dr Janusz Górniak i dr Jan Szatkowski. 

Piotr od początku nauki w liceum wykazywał spore umiejętności z zakresu matematyki, z tego 

względu realizował naukę z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Uczestniczył dodatkowo 

w zajęciach koła matematycznego, reprezentował szkołę w Dolnośląskich Meczach 

matematycznych. Górowskiego licealistę do wzięcia udziału w Studium Talent namówił i 

przygotował nauczyciel matematyki Pan Grzegorz Goździewicz. 

 

VI Batalia Historyczna 
25.04.2017 Tomasz Woźniczka 

 

Co wiemy o Powstaniach Narodowych czyli VI Batalia Historyczna 

25 kwietnia w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbył się po raz kolejny turniej wiedzy 

historycznej znany pod  bardziej popularną nazwą „VI Batalia Historyczna”. Konkurs ma zasięg 

powiatowy i po raz drugi został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Górze . Cieszy fakt, że do rywalizacji stanęli uczniowie reprezentujący 7 szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych powiatu górowskiego. Temat tegorocznej Batalii brzmiał: „Polskie Powstania 

Narodowe”. W związku z przypadającą w tym roku 226 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

dzisiejsza uroczystość została podzielona na dwie części. W pierwszej z nich miała miejsce krótka 

inscenizacja poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przygotowana przez uczniów 

klasy IIa i IIb pod kierunkiem nauczyciela historii i WOS Pana Tomasza Woźniczki. 

Program rozpoczęła muzyczna introdukcja w wykonaniu Patrycji Lewczuk, następnie 

najważniejsze wątki historyczne związane z uchwaleniem konstytucji majowej zaprezentowali 

Klaudia Gurgurewicz i Maciej Kulig. W trakcie wystąpiły dwie wokalistki prezentując następujące 

utwory – Daria Szuper „Sen o Warszawie”, Róża Mazurczak „Powrócisz tu” i Weronika Szymańska 

„Biały krzyż”.. 

Po zakończeniu programu o miano największego znawcy jednego z najbardziej burzliwych 

okresów w dziejach Polski stanęli uczniowie reprezentujący następujące szkoły: Zuzanna Krawiec 

i  Weronika Paliwoda - Zespół Szkół w Niechlowie, Szymon Łagoda i Bartosz Pala – Zespół Szkół 

w Jemielnie, Alicja Chmiel i Kacper Węgrzyniak – Zespół Szkół w Irządzy, Wojciech Wiesławski 

i Adrianna Ziobroniewicz - Gimnazjum nr 2 w Górze, Alex Kalinowski i Patryk Czopek -    

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
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Gimnazjum Dwujęzyczne w Górze, Jowita Dereń i Kamil Terebecki - Zespoł Szkół w Górze oraz 

Malwina Marcinkowska i Tomasz Cuże - Liceum Ogólnokształcące w Górze. 

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało jury w składzie: Pani Elżbieta Maćkowska – 

przewodnicząca, Pani Wiesława Czerw, Pani Gabriela Krzyżanowska i Pani Aneta Skrzynecka. 

Uroczystego otwarcia konkursu dokonała Pani Magdalena Mielczarek, dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcącego w Górze. Następnie Pan Tomasz Woźniczka, pomysłodawca i 

współorganizator VI Batalii Historycznej, przedstawił najważniejsze zasady rywalizacji. 

Podobnie jak w ubiegłych latach turniej podzielony był na dwie części tj. Eliminacji i Wielkiego 

Finału, pierwsza z nich obejmowała 5 rund, w których padło równo po 5 pytań. Pytania były 

umieszczone na ekranie i dodatkowo dwukrotnie czytane przez lektora. Do Wielkiego Finału 

mogły awansować tylko dwie drużyny, które w Eliminacjach uzyskały największą liczbę punktów. 

Finał składał się z trzech rund pytań, drużyny odpowiadały na przemian, każda z nich otrzymała 

osobne pytania, do których przypisane zostały 4 wersje odpowiedzi, z których podobnie jak w 

rundzie eliminacyjnej jedna była prawidłowa. 

Uczniom przyszło zmierzyć się z niezwykle trudnymi zagadnieniami, mimo to, poziom rywalizacji 

był niezwykle wysoki, a różnice punktowe pomiędzy poszczególnymi zespołami naprawdę 

niewielkie. Po rozegraniu rundy zasadniczej okazało się, że trzecie miejsce premiowane tytułem 

laureata VI Batalii Historycznej zdobyli zawodnicy Zespołu Szkół w Górze. Niezwykłego pecha 

mieli debiutujący w tak poważnym konkursie historycznym uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego 

w Górze, którzy zajęli 4 miejsce, a do najniższego miejsca na podium zabrakło im zaledwie 1 

punktu! 

W czasie konkursu zadane zostały też pytania dla publiczności, nagrodę za udzielenie prawidłowej 

odpowiedzi otrzymała Izabela Chmiel z kl. II Gimnazjum Dwujęzycznego. 

Do Wielkiego Finału podobnie jak w ubiegłym roku awansowały ekipy z Zespołu Szkół w Jemielnie 

i Gimnazjum nr 2 w Górze. Podobnie jak w ubiegłym roku, w stosunku 2 do 1 wygrała drużyna 

z Gimnazjum w Jemielnie, w składzie Szymon Łagoda i Bartosz Pala. Ich opiekunem jest 

nauczycielka historii i wos Pani Wiesława Czerw. Miejsce drugie przypadło drużynie z Gimnazjum 

nr 2 w Górze, którą tworzyli Adrianna Ziobroniewicz i Wojciech Wiesławski, a ich opiekunem była 

Pani Elżbieta Maćkowska. 

Należy pogratulować wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w Batalii, a ich nauczycielom 

ogromu pracy włożonej w przygotowanie do konkursu. Jak podkreśliła na zakończenie 

przewodnicząca jury, taka rywalizacja to świetna okazja nie tylko do sprawdzenia swej wiedzy, ale 

także kształcenie umiejętności publicznych wystąpień, nawiązania nowych kontaktów 

towarzyskich i oczywiście pogłębienie wiedzy w temacie powstań. 

Ostateczna kolejność „VI Batalii Historycznej”: 1. ZS Jemielno, 2. Gimnazjum nr 2 Góra, 3. ZS Góra, 

4. Gimnazjum Dwujęzyczne Góra, 5. LO Góra, 6. ZS Niechlów, 7. ZS Irządze. 

W przyszłym roku organizatorzy planują rozegrać VII Batalię Historyczną o tematyce związanej z 

odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 
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Targi edukacyjne w Górze 
24.04.2017 Tomasz Woźniczka 

 

Już za niecałe dwa tygodnie rozpoczną się egzaminy maturalne. Dla każdego absolwenta szkoły 

ponadgimnazjalnej to ogromne wyzwanie, od wyniku egzaminu w dużej mierze zależy dalszy etap 

edukacji. Część abiturientów pewnie ma już sprecyzowaną swoją najbliższą przyszłość, są jednak i 

tacy, którzy jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji. Aby ułatwić wybór właściwej ścieżki 

kształcenia organizowane są różnorodne targi edukacyjne. 

21 kwietnia w hali „Arkadia” z inicjatywy Zespołu Szkół w Górze zostały zorganizowane targi 

edukacyjne dla uczniów górowskich szkół ponadgimnazjalnych. Swoje oferty edukacyjne 

zaprezentowało kilkanaście szkół wyższych i placówek oświatowych – Wyższa Szkoła Bankowa w, 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu z Wrocławia, Uczelnia Jana 

Wyżykowskiego z Lubina, Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Legnicy, Głogowie i Lesznie, 

Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu oraz Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy, Centrum Kształcenia Praktycznego i 

Ustawicznego oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Górze. Na tragach obecni też byli 

przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy oraz Powiatowej Komendy Policji w 

Górze. 

Na początku przedstawiciele każdej instytucji oświatowej zaprezentowali swoje oferty, następnie 

młodzież miała okazję zwiedzić każde stoisko i indywidualnie uzyskać niezbędne informacje 

dotyczące rekrutacji, przebiegu studiów oraz kierunkach kształcenia. Niektórzy „wystawcy” 

przygotowali atrakcyjne sposoby prezentacji swoich placówek m.in. test sprawnościowy do 

policji, czy wykonanie makijażu. 

W targach uczestniczyli uczniowie klas III a i III b Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Tegoroczni 

maturzyści skorzystali z okazji poznania ofert okolicznych uczelni, większość pobrała też materiały 

promocyjne każdej ze szkół. Teraz pozostał im już tylko czas wytężonej nauki i podjęcia 

ostatecznych decyzji, co do swojej najbliższej przyszłości. 

 

Barszcz Sosnowskiego i co o nim warto 

wiedzieć? 
19.04.2017 ID 
 
19 kwietnia 2017 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyło się spotkanie z panem 
dr Michałem Śliwińskim, przedstawicielem Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego we Wrocławiu. 
Prelegent przybliżył młodzieży temat rośliny występującej w Polsce pod  popularną nazwą 
„Barszcz Sosnowskiego”. Jest to gatunek inwazyjny z rodziny selerowatych zagrażający 
środowisku przyrodniczemu w naszym kraju. Barszcz Sosnowskiego jest bardzo niebezpieczną 
rośliną również dla ludzi, ponieważ zawiera substancje chemiczne, które pod wpływem promieni 
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słonecznych powodują u ludzi zmiany skórne (wysypka, zaczerwienienia, owrzodzenia), a także 
obrażenia układu oddechowego i oczu. 
Organizatorką spotkania była nauczycielka biologii Pani Irena Dziamarska. 
 

Warsztaty z animacji poklatkowej 
19.04.2017 EW 
 
"Jak mawiał Pablo Picasso - "Inspiracja istnieje, ale musi zastać cię przy pracy". Z pewnością 
zgodzą się z tą tezą osoby, które wzięły udział w warsztatach z animacji prowadzonych przez 
ekspertkę filmową Katarzynę Czubińską. Twórcze spotkanie odbyło się 12 kwietnia 2017 roku w 
Pracowni Filmoteki Szkolnej w Górze w ramach liderskiej współpracy z Filmoteką Narodową, 
Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
Niezmiernie cieszy fakt, że na zaproszenie górowskiej pracowni odpowiedziała młodzież i 
nauczyciele_ki z gimnazjów, dzięki czemu w gronie 20 uczestników_czek mogło dojść do 
kreatywnej wymiany myśli. Część teoretyczna skupiona została wokół zdefiniowania określenia 
"animacja poklatkowa", omówienia konkretnych przykładów filmowych, wyjaśnienia zasad pracy 
nad własnym pomysłem oraz przedstawienia założeń animowania obiektów. I wtedy wszedł w 
nas duch Walta Disney, który powtórzył słowa twórcy - "Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to 
potrafisz także tego dokonać". Nie było zatem ucieczki przed tworzeniem koncepcji własnych 
produkcji, rozrysowywaniem storyboardów, przygotowywaniem rekwizytów i planów 
zdjęciowych oraz wykonywaniem zdjęć. Po prawie czterech godzinach wytężonej zespołowej 
pracy autorzy_ki zabrali się do montażu zebranego materiału, który na tym etapie czasem pokazał 
małe luki produkcyjne. Ale, jak to wskazało przesłanie jednego z powstałych tego dnia filmików, 
"nie ma tego złego..." i śmiało można stwierdzić, iż powstały ciekawe animacje pełne 
młodzieżowego zaangażowania. Już niedługo będzie można zobaczyć je także na tej stronie. 
Jeszcze raz dziękuję za wyrażenie ochoty do wspólnej animacyjnej wędrówki. Małgorzato, Julio, 
Paulino, Klaudio, Julio, Ado, Igorze, Adamie, Wiktorio, Mario, Martyno, Patrycjo, Estero, Oliwio, 
Bartoszu, Natalio, Weroniko, to była czysta przyjemność. Dziękuję także dorosłym uczestniczkom 
wydarzenia, Pani Lucynie, Ewie i Agacie, a przede wszystkim niezastąpionej prowadzącej 
warsztaty - Kasi Czubińskiej. 
Do następnego spotkania!" 
 

2 rocznica śmierci Zofii Hanulak 
17.04.2017 
 
"Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 
15 kwietnia 2015 roku zmarła Zofia Hanulak, wieloletni Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Górze, emerytowana nauczycielka języka polskiego. Wychowawczyni wielu 
pokoleń młodzieży, serdeczna koleżanka, inicjatorka powołania Fundacji Pomocy Szkole im. 
Edwarda Machniewicza, redaktorka „Przeglądu Górowskiego”, autorka i współautorka wielu 
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książek i publikacji dotyczących Ziemi Górowskiej. Za aktywność i ogromne poświęcenie na polu 
dydaktycznym i wychowawczym została doceniona przez władze Państwowe i Oświatowe, czego 
wyrazem są liczne odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, 
Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Tysiąclecia, Odznaka „Opiekun Miejsca Pamięci 
Narodowej”. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci! 
 

15 lat minęło... 
17.04.2017 Tomasz Woźniczka 

 

„Uprzejmie donosimy, wszem i wobec, oto jesteśmy!" 

Tak przed 15 laty obwieściliśmy górowskiemu środowisku powstanie Zespołu Promocji Szkoły. 

Został on powołany z inicjatywy ówczesnej dyrektor szkoły Pani Ireny Krzyszkiewicz, a w jego 

skład początkowo weszli- Ryszard Huzar, Marzena Kostyk, Aneta Zmuda, Sławomir Dębowicz oraz 

autor niniejszego tekstu. Od razu podzieliliśmy pomiędzy siebie  role i zadania oraz przystąpiliśmy 

do pracy. Za symboliczną datę powstania zespołu należy podać 12 kwietnia 2002 roku – dzień 

pierwszego spotkania zespołu redakcyjnego portalu internetowego szkoły. Wtedy też powstał 

pierwszy tekst zamieszczony w nowo powstałym dziale „aktualności”. Kolejnym krokiem 

rozszerzającym działalność zespołu, było powołanie mojej skromnej osoby, począwszy od dnia 1 

stycznia 2003 roku, na Rzecznika Prasowego Szkoły. 

Wiele się zmieniło od tamtych, pionierskich czasów, ale zapału do pracy nam w dalszym ciągu nie 

brakuje.  

Przez te wszystkie lata robiliśmy i robimy wszystko, by jak najlepiej promować naszą szkołę w 

środowisko lokalnym. Rejestrujemy wszystkie imprezy szkolne i środowiskowe, opisujemy sukcesy 

naszych uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Staramy się być wszędzie 

tam, gdzie odbywają się jakiekolwiek istotne wydarzenia związane z osiągnięciami naszych 

uczniów i nauczycieli, obojętne, czy to miało miejsce w szkole, na terenie gminy, powiatu, kraju 

czy za granicą Na bieżąco umieszczamy wszelkie prezentacje na stronie internetowej szkoły, 

działamy tak, aby nadążać z duchem czasów i pojawiającymi się nowymi trendami. Wiele 

zmienialiśmy w naszej pracy starając się zwiększyć nasze umiejętności i warsztat, a co 

najważniejsze dążyliśmy do coraz większego profesjonalizmu. Dlatego, jak widzicie drodzy 

czytelnicy, nasze informacje są rzeczowe, obiektywne, rzetelne, opiniotwórcze, a co 

najważniejsze podpisane przez ich autorów. 

Przez te 15 lat  powstało kilka tysięcy tekstów, kilkanaście tysięcy zdjęć, zarejestrowanych głównie 

techniką cyfrową. Trudno dziś wymienić wszystkich autorów opublikowanego przez te wszystkie 

lata materiału. Również nie sposób określić ilości czasu po święconego na wykonanie wszelkich 

prac związanych z naszym zespołem i współpracującymi z nami osobami. 

Zmieniła się też witryna internetowa szkoły, umieszczamy także informacje na facebooku. Dzięki 

współpracy z dyrekcją, uczniami, nauczycielami i pracownikami, szkoły, możemy umieszczać jak 

największą ilość informacji w możliwie jak najkrótszym czasie. Znakomicie układa nam się 

współpraca z organami szkoły - Radą Rodziców, Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim. 
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Redagujemy i współredagujemy okolicznościowe publikacje oraz tworzymy wiele materiałów 

promocyjnych, np. foldery, plakaty, spoty reklamowe itp. Udzielamy wszelkiej pomocy w 

redagowaniu „Kroniki Szkoły”. Wspomagaliśmy  przez kilka lat zespół redagujący gazetkę szkolną 

„Adaś”. Dzięki owocnej współpracy z kołami zainteresowań, a w szczególności teatrem szkolnym 

„Adamus”, kołem filmowym „Wonderlab”, szkolnym klubem sportowym „Zryw”, mogliśmy na 

bieżąco relacjonować wiele ważnych w życiu szkoły wydarzeń. 

Współpracowaliśmy i współpracujemy z wieloma instytucjami środowiskowymi, a w szczególności 

Starostwem Powiatowym i Gminą Góra. Promujemy szkołę poprzez kontakt z lokalnymi mediami 

- „Przegląd Górowski”, „Życie Powiatu”, „Panorama Leszczyńska”, „ABC”, Radio „Elka”, „TV 

Master”, Radio „Wrocław”. 

Dodatkowo zespół promocji wspiera koło dziennikarskie funkcjonujące pod nazwą "Klub Młodego 

Dziennikarza". Jego początki sięgają 2004 roku, kiedy to grupa "zapaleńców" rozpoczęła swoją 

działaność. W zajęciach uczestniczą uczniowie, którzy chcą rozwijać swoje horyzonty twórcze i 

przeżyć jedyną w swoim rodzaju dziennikarską przygodę. Oprócz stałych uczestników, koło skupia 

w razie potrzeby kilku współpracowników. W ciągu tych wielu lat uczniowie opracowali 

niezliczoną ilość artykułów w różnych gatunkach dziennikarskich (informacje, reportaże, 

publicystyka, wywiady a także proza, wiersze), teksty odnosiły się do wydarzeń mających miejsce 

w szkole i sukcesów naszych uczniów. Nasi dziennikarze są praktycznie wszędzie, uczestniczą w 

każdej uroczystości, rejestrują wszystko to, co może zaciekawić uczniów, nauczycieli, rodziców i 

całą społeczność lokalną, za co należą się im słowa wielkiego uznania. 

Na koniec w imieniu całego zespołu, składam gorące podziękowania za współpracę i 

podejmowane działania, pomysły i ogromne wsparcie pod adresem, dyrektora ZSO w Górze, pani 

Magdaleny Mielczarek, Beaty Działo, Macieja Kostyka, Ryszarda Huzara, Edyty Bretsznajder, Agaty 

Figiel oraz wielu innych koleżanek i kolegów. 

Dziękujemy też Wam drodzy czytelnicy, za wszelkie cenne uwagi, rady, wskazówki, propozycje i 

słowa wsparcia i otuchy. 

Na zakończenie, pozwolicie, że przytoczę słowa Wielkiego Wieszcza: „O, gdybym kiedy dożył tej 

pociechy, Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy!”. 

Tomasz Woźniczka 

Przewodniczący Zespołu Promocji ZSO Góra 

Rzecznik Prasowy Szkoły Tak to się zaczęło 

 

Konkurs „Wielkanocne elementy 

dekoracyjne” 
12.04.2017 Aneta Zmuda 
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze 
zorganizowany został konkurs pod hasłem „Wielkanocne elementy dekoracyjne”. Uczniowie 
zaprezentowali wiele pięknych dzieł, wkładając w ich wykonanie dużo pracy i zaangażowania, 
jednocześnie wykazując się pomysłowością i talentem. Podsumowaniem wystawy było wręczenie 
przez dyrektora ZSO Panią Magdalenę Mielczarek laureatom konkursu dyplomów i nagród. 

Oto lista nagrodzonych uczniów: 

I miejsce - Monika Szewczyk, Weronika i Katarzyna Bordulak 

II miejsce - Anna Szymańska, Natalia Basty, Wioleta Zielonka 

III miejsce - Patryk Potopa, Oskar Zmyślony 

Koordynatorami konkursu byli Pani Aneta Zmuda i Pan Henryk Antonicki. 

Nagrodzone prace zostały wyeksponowane w holu szkoły. 

Cieszymy się że mamy takich utalentowanych uczniów.  
 

Międzynarodowe zawody matematyczne 

„Náboj” 
12.04.2017 Tomasz Woźniczka 

 

7 marca odbyły się międzynarodowe zawody matematyczne „Náboj”. Jest to jeden z najbardziej 

prestiżowych konkursów matematycznych o wymiarze międzynarodowym i przeznaczony dla 

pięcioosobowych drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne. Zawody trwają 120 minut i 

w tym czasie drużyny starają rozwiązać jak najwięcej zadań. Na początku każda drużyna 

otrzymuje sześć podstawowych zadań i po ich poprawnym rozwiązaniu otrzymuje kolejne. Ekipa, 

która rozwiąże najwięcej zadań w stosunku do innych wygrywa. 

Podstawi celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni, rozwijanie myślenia logicznego i ukazanie 

uczniom piękna matematyki. Poziom trudności zadań jest zróżnicowany ny, ale stosuje się 

metodę ze wzrastającym poziomem trudności i  wymagają inwencji i pomysłowości. Sukces w 

zawodach nie zależy tylko od indywidualnych umiejętności zawodników, ale także od efektywnej 

współpracy całej drużyny.  

Drużyny rywalizują w dwóch kategoriach - Juniorzy i Seniorzy. W kategorii Juniorzy wystąpiły 

drużyny, których członkowie uczęszczają co najwyżej do pierwszej klasy 3-letniego liceum 

ogólnokształcącego , natomiast w kategorii Seniorzy mogą wystąpić wszystkie drużyny składające 

się z uczniów jednej szkoły. 

Konkurs odbywa się w wielu miastach na terenie Polski i Europy - Kraków, Warszawa, Wrocław, 

Gdańsk oraz Praga, Opawa, Bratysława, Koszyce, Pasawa, Linz, Budapeszt, Veszprém i Edynburg. 

W każdym z tych miast tworzony jest lokalny ranking drużyn. Uczniowie również mogą 

porównywać swoje wyniki w rankingu krajowym oraz międzynarodowym. 
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Zawody „Náboj” we Wrocławiu zostały rozegrane na terenie Strefy Kultury Studenckiej 

Politechniki Wrocławskiej i w kategorii seniorzy rywalizowały ze sobą aż 24 drużyny. 

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza reprezentowali: Natalia Kida (kl. II a), Artur 

Sikorski (kl. II a), Piotr Piszczek (kl. III a), Maciej Skrzynecki (kl. III a), Dominika Matyjewicz (kl. III b). 

Drużyna licealistów spisała się bardzo dobrze plasując się w połowie stawki wszystkich 

uczestników. Nie jednak sam wynik się liczył,  najważniejsze było zetkniecie się z matematyką na 

bardzo wysokim poziomie. Opiekunem górowskich licealistów był nauczyciel matematyki i 

informatyki Pan Grzegorz Goździewicz. 

 

O survivalu słów kilka 
12.04.2017 Tomasz Woźniczka 

 

Tomasz Cuże z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze jest pasjonatem historii  wojny, 

wojskowości i militariów. Swoje zainteresowania próbuje realizować zarówno teoretycznie jak i w 

praktyce. W swoich zbiorach posiada bogatą literaturę, kolekcjonuje militaria oraz dba również o 

swoją sprawność fizyczną. Pod koniec ubiegłego tygodnia  w ZS w Górze uczestniczył w prelekcji 

dotyczącej survivalu. Spotkanie poprowadził Seweryn Kubicki. - absolwent Zespołu Szkół w Górze. 

Survivalem zajmuje się od 5 lat, jest pomysłodawcą projektu „piechur – pieszo przez wszystkie 

puszcze w Polsce” nad którym patronat objął National Geographic Traveller Polska. Jako pierwszy 

górowianin przeszedł wzdłuż rzeki Barycz 40 km od Wąsosza do Wyszanowa, przebiegł z 5 kg 

obciążeniem 100 km (10 x 10 km „Dziczek”), a w grudniu 2016 obszedł dookoła Nadleśnictwo 

Góra Śląska trasą liczącą ok. 140 km. Spotkanie było interesujące, tym bardziej, że wielu młodych 

ludzi pasjonuje się survivalem, a dzięki prelekcji mogli zapoznać się tą tematyką od strony 

praktycznej. 

  

Uczciliśmy pamięć ofiar katastrofy 

smoleńskiej i zbrodni katyńskiej 
12.04.2017 Tomasz Woźniczka 

 

10 kwietnia w Górze na placu Chrobrego przed Pomnikiem Wolności odbyła się uroczystość 

złożenia kwiatów w związku z przypadającymi rocznicami – 7. katastrofy smoleńskiej oraz 77. 

zbrodni katyńskiej Dzień ten ma szczególną wymowę, ponieważ 96 tragicznie zmarłych w 

Smoleńsku osób, w tym Para Prezydencka byli członkami delegacji, która udała się do Rosji by 

uczcić pamięć oraz zamordowanych polskich żołnierzy w Katyniu.Wśród delegacji, które również 

złożyły kwiaty i znicze znali się przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, reprezentacje 
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służb mundurowych, partii politycznych, gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz 

szkół, przedszkoli i jednostek kulturalno-oświatowych. 

Zespół szkół Ogólnokształcących reprezentowali – dyrektor szkoły Pani Magdalena Mielczarek i 

uczennice Gimnazjum Dwujęzycznego, Eliza Czajewska i Karina Dąbkowska. 

Na zakończenie w imieniu władz samorządowych, Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz złożyła 

podziękowania wszystkim delegacjom za przybycie i kultywowanie pamięci o ważnych 

wydarzeniach historycznych. Na koniec wszyscy minutą ciszy uczcili pamięć ofiar katastrofy 

smoleńskiej i zbrodni katyńskiej. 

 

I Mickiewiczowski Turniej Szachowy 
11.04.2017 Patrycja Lewczuk 
 
Dnia 7 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Górze, 
odbył się Turniej Szachowy, pod nazwą ,,I Mickiewiczowski Turniej Szachowy”. Organizatorem był 
pierwszych w dziejach szkoły rozgrywek szachowych był Samorząd Uczniowski, pod opieką pani 
Edyty Bretsznajder. Zawody rozpoczęto o godz. 12.00 przywitaniem uczestników przez panią 
Dyrektor Magdalenę Mielczarek. 
Celem zorganizowania turnieju szachowego była integracja młodzieży poprzez sport, 
popularyzacja gry w szachy, a także wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry w 
szachy.  Rozgrywki poprowadzone zostały w systemie „szwajcarskim”, bez podziału na kategorie 
wiekowe. W turnieju wzięło udział 20 uczniów - 3 dziewczęta i 17 chłopców, reprezentujących 
szkoły Powiatu Górowskiego. Lista uczestników przedstawiała się następująco:  Damian Dec, 
Mateusz Kulik, Adam Krasicki, Jakub Rogowski, Igor Więcowski, Marcel Więcowski - Gimnazjum nr 
2 im. Mikołaja Kopernika; Adrian Kopaniecki, Mikołaj Kruszka, Marian Morawski, Maja Oporowicz, 
Maciej Osmolski, Hubert Twardowski, Kacper Wojtyczka - Gimnazjum Dwujęzyczne; Natalia Basty, 
Tomasz Cuże, Dawid Gworek, Patrycja Lewczuk, Patryk Potopa, Dawid Szmanda - Liceum 
Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, oraz Jeremiasz Kmiotek, najmłodszy uczestnik turnieju  
reprezentujący Zespół Szkół w Irządzach 
Nad prawidłowością przebiegu turnieju szachowego czuwał doświadczony szachista Pan Zbigniew 
Ćwiertniak, który po wcześniejszym objaśnieniu podstawowych zasad gry, pełnił funkcję sędziego 
głównego turnieju. Ponadto podczas przerw pomiędzy partiami udzielał zainteresowanym 
zawodnikom cennych rad i wskazówek, dzięki czemu mogli poszerzać oni swoją wiedzę na temat 
rozgrywek szachowych. Turniej przebiegał w miłej atmosferze, a przy planszach szachowych nie 
brakowało wielu emocji oraz mocnego zaangażowania się w grę. W wielu przypadkach można 
było zaobserwować ciekawe i stojące na wysokim poziomie warianty szachowe 
W wyniku stoczonych pojedynków, zwycięzcami ,,I 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). 
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Dodatkowo Komisja przyznała nagrodę na najlepszej uczestniczki - otrzymała ją Maja 
Oporowicz (II klasa Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze), oraz nagrodę dla najmłodszego 
uczestnika – Jeremiasza Kmiotka ( II klasa Szkoły Podstawowej w Irządzach). 
Każdy z uczestników otrzymał upominek oraz pamiątkowy dyplom. Młodzież bardzo pozytywnie 
odebrała ideę zorganizowania turnieju co jest dowodem, że gra w szachy nie traci na 
popularności, nawet w dobie gier komputerowych. 
Sponsorami nagród dla uczestników ,,I Mickiewiczowskiego Turnieju Szachowego” byli; Sklep 
komputerowy ,, Vis-com” w Górze, Bank PKO w Górze, Sklep ,,PSS SPOŁEM” w Górze, Firma 
kurierska ,,Jose- Kurier” w Zgorzelcu, Apteka ,,Zdrowie” w Górze, Nadleśnictwo w Górze, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Górze, Starosta Powiatu Górowskiego oraz Bank Zachodni WBK w 
Górze. 
 

Sprawdzamy wiedzę z języka angielskiego 
11.04.2017 Edyta Bretsznajder 
 
Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus-Lingua jest ogólnopolskim konkursem językowym, którego 
celem jest zachęcanie młodzieży do nauki języków obcych oraz wzbogacanie wiedzy o świecie, w 
tym o krajach i regionach, w których mówi się językiem angielskim. Pozwala też przekonać się 
młodzieży, na jakim poziomie stopnia zaawansowania znajomości języka aktualnie się znajdują. 
Konkurs polega na rozwiązaniu testu, sprawdzającego zawierającego zadania o wszechstronnym 
stopniu wiedzy, zarówno z gramatyki, jak i leksyki języka angielskiego. 
W tym roku do konkursu przystąpiło 34 gimnazjalistów oraz 10 licealistów – reprezentantów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. Szczegółowe wyniki olimpiady poznamy dopiero w 
czerwcu br. Pozostaje nam jednak wierzyć, że wśród tegorocznych laureatów będą, podobnie jak 
w latach ubiegłych, laureaci pierwszego stopnia z wyróżnieniem za zdobycie maksymalnego 
wyniku 100% punktów. 
Do konkursu przystąpili uczniowie przygotowywani przez wszystkich nauczycieli języka 
angielskiego ZSO w Górze. 
 

„Matura 2017” - warsztaty polonistyczne 
08.04.2017 Maciej Kostyk 
 
7 kwietnia 2017 r. o godz. 8.15 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyły się 
warsztaty polonistyczne z udziałem uczniów i nauczycieli języka polskiego. 
Wszystkich uczestników spotkania serdecznie powitała Pani Dyrektor Magdalena Mielczarek oraz 
Maciej Kostyk, koordynator przedsięwzięcia, którego głównym celem było zaprezentowanie 
przykładowych tematów i kryteriów oceniania ustnej prezentacji maturalnej. Poloniści obu szkół 
ponadgimnazjalnych: Dorota Jochaniak - Dolatowska, Sylwia Kibał, Dorota Nowak, Teresa 
Witkowska, Krystyna Woźna podzielili się swoimi uwagami po ubiegłorocznych egzaminach 
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(tworzenie poprawnej wypowiedzi retorycznej pod kątem problemu wskazanego w 
wylosowanym poleceniu, wybór odpowiednich tekstów oraz rozmowa z komisją przedmiotową). 
W drugiej części spotkania troje uczniów przystąpiło do próbnego – ustnego egzaminu: Noela 
Kumanowska z ZS w Górze, Julia Cicha i Mateusz Borowski z ZSO w Górze. 
Ocenie poddane zostały trzy prezentacje przygotowane w oparciu o tekst literacki, ikoniczny i 
językowy. Praktyczne ćwiczenia pozwoliły rozwiać wątpliwości, odpowiedzieć na wiele pytań 
związanych z przeprowadzaniem egzaminu ustnego w nowej formule od 2015 r. 
Jak przebiega egzamin ustny z języka polskiego? 
Egzamin ustny – podobnie jak pisemny na poziomie podstawowym – jest obowiązkowy. To 
oznacza, że przystępują do niego wszyscy maturzyści. Maksymalnie można uzyskać 40 punktów. 
Aby zdać, należy uzyskać przynajmniej 30% punktów. 
Egzamin trwa 30 minut i składa się z trzech części: przygotowania wypowiedzi (15 minut), 
wygłoszenia wypowiedzi (10 minut) i rozmowy z zespołem egzaminacyjnym (5 minut). 
W części pierwszej uczeń losuje zadanie (składające się z polecenia i odnoszącego się do niego 
tekstu kultury), następnie opracowuje dłuższą wypowiedź monologową (można przygotować 
krótki konspekt lub plan wystąpienia). 
W części drugiej wygłasza przygotowaną wypowiedź przed przedmiotowym zespołem 
egzaminacyjnym. 
Część trzecia to rozmowa z egzaminatorami na temat wypowiedzi monologowej. 
Zadania egzaminacyjne sprawdzają wiedzę oraz umiejętności wskazane w podstawie 
programowej dla szkoły ponadgimnazjalnej. Ponadto mogą obejmować zagadnienia realizowane 
na wcześniejszych etapach edukacyjnych – gimnazjum i szkole podstawowej. 
 

Humor w kulturze głuchych 
05.04.2017 Natalia Zajączkowska 
 
Dnia 3.04.2017 r grupa tegorocznych maturzystów Liceum Ogólnokształcącego w Górze 
uczestniczyła w wykładach na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Filologii Angielskiej. 
Wykłady zostały poprowadzone przez nauczycielki LO w Górze, aktualnie również doktorantki UW 
- Panią Agatę Figiel (Instytut Filologii Angielskiej) oraz Panią Ewelina Waląg  (Zakład Literatury XX 
Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu, UAM). Na swoich zajęciach uczniów LO gościł też prof 
dr.hab. Piotr Chruszczewski. Tematyka zajęć dotyczyła Humoru w Kulturze Głuchych. Najpierw 
Pani Agata Figiel zaprezentowała wykład w języku angielskim na temat humoru jako zjawiska 
kulturowego. Następnie, już w języku polskim, Pani Ewelina Waląg przedstawiła problematykę 
humoru wśród ludzi głuchych. Tematyka została profesjonalne i ciekawe zaprezentowana przez 
nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego w Górze i wzbudziła wiele pozytywnych wrażeń wśród 
obecnych na wykładach uczniów i studentów. 
Z dumą można odnotować fakt, że wykłady są początkiem kariery naukowej obu pań, natomiast 
uczniowie LO w Górze i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego będą mieć pouczający początek 
nowego obszaru poszukiwań. 
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Kwiecień miesiącem zdrowia 
05.04.2017 Irena Dziamarska 
 
W ramach akcji "Kwiecień miesiącem zdrowia" dnia 4 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Górze odbył się cykl spotkań z dwoma wyjątkowymi osobami. Są to panie, 
które pomimo swojej choroby potrafią w sposób optymistyczny i pełen radości patrzeć na świat i 
zmagać się z problemami dnia codziennego. 
Pierwsza z nich, Pani Anna Grzelczak, absolwentka naszej szkoły, obecnie pedagog, od 14 lat jest 
po przeszczepie wątroby. W swoim wystąpieniu starała się uświadomić uczniom, jak ważna jest 
rola transplantacji w Polsce. Natomiast druga prelegentka, Pani Hanna Janowicz, aktualnie jest po 
mastektomii i rekonstrukcji piersi. Pomimo tych doświadczeń, jest szczęśliwa matką dwojga 
dzieci, ponadto pracuje i jednocześnie studiuje. Pani Hanna mówiła o wpływie swojej choroby na 
zmianę jej stylu życia, zwłaszcza diety i zwiększeniu aktywności fizycznej, które są bardzo ważnym 
czynnikiem profilaktyki nowotworowej zarówno pierwotnej jak i wtórnej. 
Spotkanie, w którym uczestniczyła również dyrektor ZSO  Pani Magdalena Mielczarek, 
zorganizowała  nauczycielka biologii Pani Irena Dziamarska. 
W zasadzie tematem przewodnim tegorocznej akcji jest "Depresja -choroba XXI wieku", dlatego 
odbędą się również, zorganizowane przez szkolnego pedagoga Panią Anetę Zmudę, warsztaty dla 
uczniów z jednym z pracowników PCDNiPPP w Górze. 
 

Rekolekcje wielkopostne 
05.04.2017 Tomasz Woźniczka 

 

Rekolekcje wielkopostne są jedną z form przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

To czas, który powinniśmy wykorzystać na wyciszenie, odnalezienie siebie, zastanowienie się nad 

swoim postępowaniem. 

W dniach 3-5 kwietnia odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze rekolekcje 

wielkopostne. Zajęcia w auli szkoły z licealistami i gimnazjalistami poprowadził Ojciec Oskar 

Michał Maciaczyk - franciszkanin z wrocławskich Karłowic. 

Uroczystego otwarcia cyklu spotkań Ojca Oskara z młodzieżą dokonała dyrektor ZSO Pani 

Magdalena Mielczarek, zaś program rekolekcji przedstawił proboszcz parafii św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Górze ks. Henryk Wachowiak. W trakcie obydwu spotkań Ojciec 

rekolekcjonista słowem i piosenką zachęcił młodzież do odbycia podróży w głąb duszy i 

przeprowadzenia swoistej refleksji nad swoim życiem. Szczególną uwagę zwrócił na wszelkie 

pokusy na jakie narażony jest młody człowiek we współczesnym świecie. Spotkania zapewne 

pozwoliły młodzieży zrozumieć głębiej istotę bytności człowieka, oraz cel jego życiowej wędrówki. 

Mogli też lepiej zrozumieć sens cierpienia i problem niebezpieczeństwa, jakie stanowi grzech 

wobec człowieka. 
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Następnego dnia, tj. 5 kwietnia o godz. 10:00 w Kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

odbyła się msza święta dla młodzieży na zakończenie rekolekcji. W trakcie i po mszy młodzież 

miała okazję do spowiedzi świętej. 

 

Maciej Skrzynecki laureatem XXX 

Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 
03.04.2017 Tomasz Woźniczka 

 

Maciej Skrzynecki uczeń kl. III a Liceum Ogólnokształcącego w Górze został laureatem XXX 

Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - Państwo a gospodarka. Zawody III stopnia (centralne) 

Olimpiady odbyły się w dniach 1-2 kwietnia w Serocku pod Warszawą 

Do XXX edycji OWE przystąpiło ponad 11000 uczniów z 800 szkół ponadgimnazjalnych, z czego do 

zawodów okręgowych awansowało 775 uczniów, a do zawodów centralnych tradycyjnie 100. 

Maciej awansował do finału uzyskując najlepszy wynik w okręgu Wrocław, a w kategorii test z 

ekonomii miał największą liczbę punktów spośród wszystkich uczestników w całym kraju. 

W zawodach centralnych również nie zawiódł ostatecznie został sklasyfikowany na wysokim 15 

miejscu. 

31 marca 2017 r. z uczestnikami zawodów III stopnia XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej spotkał 

się prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński, natomiast finał centralny 

rozpoczęły się 1 kwietnia 2017 r. o godzinie 9:00 w Serocku. 

Zawody III stopnia (centralne) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej składały się z dwóch części - 

egzaminu pisemnego i ustnego. Część pisemna zawierała pytania opisowego o charakterze 

ogólnym (przekrojowym) nawiązującym do hasła Olimpiady, zadania analitycznego 

sprawdzającego umiejętność interpretacji zjawisk i tendencji obserwowanych w gospodarce oraz 

30 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Każdy uczestnik z części pisemnej mógł zdobyć 

łącznie 100 punktów. Do części ustnej egzaminu przystąpili tylko ci uczestnicy zawodów I, którzy z 

części pisemnej uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik 

podczas części ustnej egzaminu odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie 

zestawie pytań oraz prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych 

tematów. W bieżącej edycji Olimpiady uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować następujące 

zagadnienia: 

a) Protekcjonizm gospodarczy — argumenty za i przeciw. b) Dług publiczny na świecie. Analiza 

dynamiki zjawiska oraz możliwe drogi rozwiązania pułapki zadłużenia. c) Unia bankowa — szanse i 

zagrożenia. d) Ordoliberalizm — mocne i słabe strony. e) Jakie są metody oddziaływania państwa 

na gospodarkę? 

Maciej Skrzynecki doskonale poradził sobie zarówno z częścią pisemną i ustną dzięki temu znalazł 

się w ścisłym gronie laureatów Olimpiady. Opiekunem górowskiego licealisty był nauczyciel 

geografii i przedsiębiorczości Pan Bogusław Sitnik. 
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Zostań policjantem! 
02.04.2017 Tomasz Woźniczka 

 

W okresie dzieciństwa wielu z nas ma takie ukryte marzenie by zostać policjantem, wojskowym, 

strażakiem, strażnikiem więziennym czy kolejarzem. Szczególnie praca w policji wydaje się być 

szczególnie intrygująca dla wielu chłopców i coraz większej liczby dziewcząt. Rozwiązywanie 

zagadek kryminalnych, tropienie i ściganie przestępców, często z narażeniem życia bądź zdrowia, 

wzorem znanych z powieści, filmów czy seriali detektywów, inspektorów czy komisarzy, wyzwala 

sporo emocji. Jednak w późniejszym okresie wiele życiowych czynników znacznie weryfikuje te 

plany i w efekcie niewielu młodych ludzi decyduje się na spełnienie swoich dziecięcych marzeń. 

Aktualnie, by zachęcić młodzież do pełnienia służby w policji, w całym kraju trwa akcja pod 

hasłem „Zostań policjantem”. 

Z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, Pani Magdaleny Mielczarek, 

dnia 31 marca br. zostały zorganizowane warsztaty dla młodzieży z przedstawicielami 

Dolnośląskiej Komendy Policji we Wrocławiu. Zajęcia prowadzili oficerowie z Wydziału Doboru i 

Szkolenia KWP we Wrocławiu, podinspektor Karolina Sulikowska i podinspektor Szymon 

Fiedorow. 

W pierwszej części Pani Karolina przedstawiła ofertę rekrutacyjną skrupulatnie informując 

młodzież o warunkach rekrutacyjnych. Służbę w policji 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 zadali wiele pytań dotyczących zarówno postępowania 

kwalifikacyjnego, jak i samego charakteru pracy w poszczególnych policyjnych formacjach. 

Po części teoretycznej przyszedł czas na działania praktyczne, czyli na test sprawności, który 

zaprezentował uczniom LO podinspektor Fiedorow. Na udział w egzaminie sprawnościowym 

zdecydowało się też kilku licealistów - Marianna Bieda, Wiktoria Mały, Arian Smereka, Konrad 

Sztyma, Andrzej Niedźwiedzki i Maciej Kulig. Wszyscy uczniowie pozytywnie zaliczyli test, co 
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oznacza, ze zdali by egzamin sprawnościowy. Jednocześnie to bardzo dobrze świadczy o 

kondycyjnym przegotowaniu naszych uczniów. 

Od nowego rok szkolnego w liceum planuje się otworzyć nowy profil sportowy przygotowujący do 

egzaminów sprawnościowych na wyższych uczelniach sportowych, policyjnych, pożarniczych, 

turystycznych, oficerskich. W każdym roku nauki uczniowie będą mieli siedem godzin zajęć 

sportowych tygodniowo, dzięki czemu zostaną dobrze przygotowani do egzaminów zarówno 

teoretycznych jak i sprawnościowych.  

A więc może warto spełnić swoje młodzieńcze marzenia i wstąpić w szeregi policji? 

 

Uczennice Gimnazjum Dwujęzycznego 

plastycznie zilustrują nowe wiersze Ewy 

Wierzbińskiej – Kloski 
01.04.2017 M. Kostyk 
 

Najnowsze wiersze Ewy Wierzbińskiej - Kloski, poetki od wielu lat zaprzyjaźnionej z Zespołem 
Szkół Ogólnokształcących, zostaną plastycznie odzwierciedlone za sprawą niezwykle 
utalentowanych uczennic - Kariny Dąbkowskiej i Kingi Dębowicz. 
Pierwsze spotkanie autorskie Ewy miało miejsce w 2004 roku i związane było z promocją tomiku 
„Niebieskie otchłanie”. Zorganizował je Maciej Kostyk, nauczyciel języka polskiego przy 
współudziale Ireny Krzyszkiewicz, Magdaleny Mielczarek, Beaty Działo i Tomasza Woźniczki. Do 
kolejnych przedsięwzięć angażowała się cała społeczność szkolna z aktorami teatru „Adamus” w 
roli głównej. Poetka kilkakrotnie była gościem wielu imprez kulturalnych w górowskim liceum.   
Na zaproszenie Małgorzaty Patrzykąt uczestniczyła jako gość honorowy w zmaganiach 
recytatorów Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Adamus”. Ewa Wierzbińska - Kloska to 
niezwykle pogodna i ujmująca w kontaktach towarzyskich osoba, której mimo wielu przeciwności 
losu pogoda ducha nigdy nie opuszcza: „Dostałam w prezencie życie. Pieszczę je delikatnie 
nieśmiałymi palcami i lękam się, że obrażone może nagle odejść…” - czytamy w jednym z wierszy. 
Poezja jest sztuką szlachetną i wykwitną, gdzie dba się o formę i treść. Ewa przyznaje, że dzięki 
„bratnim duszom” może ciągle rozwijać swój poetycki kunszt.   
Góra stała się ukochanym miejscem autorki, do którego wielokrotnie i z przyjemnością wraca. 
Mamy nadzieję, że premiera najnowszego tomiku będzie miała miejsce właśnie w naszym 
mieście, tym bardziej, że autorkami plastycznych ilustracji utworów będą uczennice Gimnazjum 
Dwujęzycznego. 
 

Laureatka I miejsca Love & Liebe 
31.03.2017 M. Kostyk 
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Uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego laureatką I miejsca Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
„Love & Liebe” 
29 marca 2017 r. odbyła się siódma edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Love & 
Liebe”, zorganizowana przez Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika oraz Dom Kultury w Górze. 
Celem artystycznego przedsięwzięcia, które od kilku lat cieszy się wielkim powodzeniem wśród 
uczniów szkół gimnazjalnych jest poszerzanie zdolności językowych, m.in. poprzez popularyzację 
twórczości zagranicznych poetów, rozwijanie uzdolnień oraz doskonalenie umiejętności 
recytatorskich. 
W półfinale zmagań konkursowych wzięło udział przeszło dwudziestu mistrzów „żywego słowa”. 
Komisja konkursowa w składzie: Joanna Kaczmarek, Anna Lewczuk oraz Benedykta Nowak - Puk 
zakwalifikowała do ścisłego finału najlepszych wykonawców deklamujących teksty w języku 
angielskim i niemieckim, wśród których znaleźli się wszyscy reprezentanci Gimnazjum 
Dwujęzycznego w Górze - Weronika Jończak, Maja Oporowicz i Adrian Kopaniecki. 
Uroczysty Koncert z udziałem uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości odbył się w sali 
widowiskowej górowskiego Domu Kultury. Ostatecznie (po zmaganiach finałowych) Jury za 
najlepsze wykonanie utworu w języku angielskim uznało recytację Weroniki Jończak, która 
powtórzyła ubiegłoroczny sukces, zajmując ponownie I miejsce. Uczniowie Gimnazjum 
Dwujęzycznego przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem nauczycielek języka angielskiego 
- Edyty Bretsznajder, Agaty Figiel oraz polonisty Macieja Kostyka. 
 

Próbny egzamin maturalny z matematyki 
31.03.2017 
 
Próbny egzamin maturalny z matematyki w ZSO 
30 marca 2017 r. o godz. 8.00 uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze po raz drugi 
w tym roku szkolnym przystąpili do próbnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 
podstawowym. Arkusz maturalny przygotowany przez Radomira Miłaszewicza i Franciszka 
Pobiarżyna składał się z dwudziestu pięciu zadań zamkniętych i dziewięciu otwartych. 
Próbny egzaminjest niewątpliwiedoskonałą okazją do przypomnienia i przećwiczenia 
najważniejszych procedur. Tegoroczny egzamin maturalny z matematyki w całej Polsce 
rozpocznie się 5 maja. Z kolei 9 maja maturzyści rozpoczną egzamin na poziomie 
rozszerzonym. Ogólnopolskie wyniki matury CKE ogłosi 30 czerwca 2017 r. 
Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, maturzyści w imieniu całej społeczności szkolnej 
uczcili minutą ciszy pamięć Andrzeja Czepelskiego. 
Właśnie dziś - 30 marca 2017 roku mija dziesiąta rocznica śmierci cenionego nauczyciela 
matematyki Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze, który na zawsze 
pozostanie w naszej pamięci. 
 

Sukces licealistów w konkursie historycznym 
30.03.2017 Tomasz Woźniczka 
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Duży sukces odnieśli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Górze w finale III 

Powiatowego Konkursu Historycznego „Polska Piastów 1138-1370”. W kategorii szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych II miejsce zajął Dawid Szmanda, a III miejsce Malwina 

Marcinkowska. 

29 marca w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się finał III Powiatowego 

Konkursu Historycznego „Polska Piastów 1138-1370”. Wstąpili w nim uczniowie reprezentujący 

szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całego powiatu górowskiego wytypowani 

na podstawie wcześniejszych eliminacji. 

Uczestnicy finału mieli za zadanie w ciągu 90 minut rozwiązać test zawierający wiele 

różnorodnych pytań związanych tematycznie z określoną w haśle konkursu epoką historyczną. 

Prace uczniów w obydwu kategoriach oceniała komisja konkursowa w składzie - Elżbieta 

Maćkowska – przewodnicząca, Tomasz Woźniczka, Wiesława Czerw, Joanna Dec, Monika 

Owsianik i Grzegorz Chomicz. Po podliczeniu wszystkich punktów okazało się, że w kategorii szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zwyciężył Szymon Łagoda z ZS w Jemielnie, a tuż za nim na 

kolejnych stopniach podium stanęli Dawid Szmanda i Malwina Marcinkowska. Opiekunem 

górowskich licealistów był Pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i WOS. 

Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi w trakcie uroczystej gali zorganizowanej przez 

PCDNiPPP w Górze w początkach czerwca br. A już za miesiąc przeżywać będziemy kolejne 

emocje związane z VI Batalią Historyczną. 

 

Górowscy uczniowie wolontariuszami 
30.03.2017 Dawid Hałajda 
 
Uczniowie naszej szkoły ponownie wolontariuszami w Domu Pomocy Społecznej 
„Jesteście znakiem nadziei w naszych czasach. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia 
z brakiem nadziei i cierpieniem, otwierajcie niewyczerpane źródła poświęcenia, dobroci posuniętej 
aż do heroizmu, które wypływają z ludzkiego serca”. 
Jan Paweł II 
W dniach 24 - 26 marca 2017 roku spędziłem kolejny wspaniały weekend z dziećmi w Domu 
Pomocy Społecznej we Wschowie. Nie byłem jednak sam. Zabrałem ze sobą przyjaciółki z 
Gimnazjum Dwujęzycznego - Weronikę Jończak oraz Izabelę Chmiel, które postanowiły poświęcić 
swój wolny czas pensjonariuszom placówki.  Poza uczennicami naszej szkoły, towarzyszyły nam 
Jagoda Olejniczak, Martyna Bieganowska oraz Ala Matuszkiewicz. 
Po wielogodzinnych rozmowach długo nie mogliśmy zasnąć. Następnego dnia skorzystaliśmy ze 
słonecznej pogody i wybraliśmy się z dziećmi oraz siostrą Weroniką na spacer, a także do ogrodu, 
gdzie zagraliśmy mecz piłki nożnej.Czas wolny spędziliśmy w większości na łóżku wodnym, 
wyrzucając na wierzch wszelkie uczucia i emocje... 
Izabela Chmiel: 
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„Atmosfera jak w domu. Wszyscy są do siebie nastawieni pozytywnie. Dzieciaki są grzeczne 
 i bardzo energiczne”. 
Weronika Jończak: 
„Fajne było to, że wszystkie dzieci nas polubiły i kiedy mieliśmy wracać – pytały czy jeszcze 
wrócimy. Trudno było się zająć Igorem, bo on nie słyszy i nie mówi. Z innym chłopcem bawiliśmy 
się w policję - wlepiłam mu mandat (śmieje się). Ogólnie miła atmosfera, taka rodzinna. Widać, że 
dzieci dają sobie radę z chorobami, które je dotknęły i w ogóle się nie poddają...” 
 

Polsko – Ukraiński Konkurs Fizyczny 

„LWIĄTKO 2017” 
27.03.2017 Dorota Giezek 
 

Dnia 27 marca 2017r. o godzinie 9:55 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się 
Polsko – Ukraiński Konkurs Fizyczny „LWIĄTKO 2017”. Do 15 edycji konkursu zakwalifikowali się 
następujący uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze: 
Klasa I Gimnazjum - Oliwia Biernacka, Eliza  Czajewska, Maciej Osmolski, Michał Proszko; 
Klasa II Gimnazjum - Patryk Czopek, Alex Kalinowski; 
Klasa II a Liceum Ogólnokształcącego - Artur Sikorski, Natalia Kida, Anna Szymańska; 
Klasa III b Liceum Ogólnokształcącego - Marcin Majkowski. 
Na pomysł zorganizowania tego konkursu wpadli w 2001 roku nauczyciele „uniwersyteckiego” 
liceum we Lwowie. Nazwa LWIĄTKO, po ukraińsku LEVENJA, właśnie od miasta Lwowa pochodzi. 
Na terenie Polski organizacją konkursu zajmuje się Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V 
Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, a patronami są - Polskie 
Towarzystwo Fizyczne Oddział Krakowski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 

Gimnazjalista w drugim etapie konkursu 

„Trzymaj Formę!” 
27.03.2017 Aneta Zmuda 
 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyły się eliminacje do Konkursu Wiedzy o 
Zdrowym Stylu Życia „Trzymaj Formę!”. Głównym jego celem jest propagowanie zdrowego stylu 
życia, a adresatami tegorocznej edycji są szkoły gimnazjalne zlokalizowane na terenie wszystkich 
powiatów w Polsce. Konkurs organizują, Główny Inspektor Sanitarny, Polska Federacja 
Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i 
Zdrowie. 
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Zadaniem uczestników I etapu było rozwiązanie 24 marca br. testu zamieszczonego w 
Internetowym Systemie Konkursowym w czasie nie dłuższym niż 45 minut. Do II etapu 
powiatowego zakwalifikowani zostali uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki, nie niższe 
jednak niż 80% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów 
Miło jest nam poinformować, że do II etapu konkursu czyli szczebla powiatowego został  
zakwalifikowany uczeń klasy II Gimnazjum Dwujęzycznego Patryk Czopek. 
W I etapie szkolnym brali też udział następujący uczniowie reprezentujący klasę II oraz I 
Gimnazjum Dwujęzycznego: Alex Kalinowski, Jakub Tarońt, Hanna Jankowska, Eliza Czajewska, 
Marian Morawski, Mikołaj Kruszka, Gabriela Brzoza, Oliwia Biernacka. 
Wszystkim uczniom gratulujemy udziału, jednocześnie trzymamy kciuki za Patryka, który 28 
kwietnia jako jedyny przedstawiciel powiatu górowskiego i jednocześnie jeden z trzech uczniów w 
całym Województwie Dolnośląskim, będzie sprawdzał swoją wiedzę w II etapie. Szkolnym 
koordynatorem Konkursu jest pedagog ZSO w Górze Pani Aneta Zmuda. 
Trzymamy kciuki! 
 

Woda źródłem życia 
27.03.2017 ID 
 

24 marca odbył się XVI Powiatowy Konkurs Przyrodniczy pod hasłem "Woda źródłem życia". Jest 
to konkurs interdyscyplinarny, poruszający zagadnienia związane z biologią, chemią i geografią. 
Znakomicie spisali się w nim uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Górze zajmując trzy 
czołowe lokaty - I miejsce Natalia Basty, II miejsce Julia Cicha,  III miejsce Dawid Szmanda. 
Nagrodzeni uczniowie LO zostali przygotowani do konkursu przez nauczycielkę biologii Panią 
Irenę Dziamarską. 
 

Stop Cyberprzemocy – zwycięstwo Macieja 

Skrzyneckiego 
27.03.2017 Tomasz Woźniczka 
 
21 marca 2017 odbył się organizowany przez PCDNiPPP w Górze XV Międzywojewódzki Górowski 
Konkurs Informatyczny on-line pod tytułem "Komputery i ludzie" - STOP CYBERPRZEMOCY. 
W konkursie wzięli uczniowie z następujących szkół -Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Górze, Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie, Gimnazjum nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Rawiczu, Zespół Szkół im. Sylwestra Kaliskiego w Górze, Techniczne Zakłady 
Naukowe w Dąbrowie Górniczej, Gimnazjum nr.2 im.Mikołaja Kopernika w Górze, Zespół Szkół 
Niechlów, Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku, Szkoła Podstawowa im.Tadeusza 
Łopuszańskiego w Dąbczu. 
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Zadaniem uczestników było, po wcześniejszej rejestracji, rozwiązanie w ciąg 30 minut testu 
złożonego z 30 pytań. Warto przy tym podkreślić, że nie istniały żadne podziały na kategorie 
wiekowe. Konkurencja była więc spora i trzeba było wykazać się ogromną wiedzą by móc 
powalczyć o główne nagrody. Autorem poszczególnych zadań był Tomasz Fogt, nauczyciel 
informatyki w Gimnazjum nr 1 oraz ZSO w Górze, członek Górowskiego Zespołu Nauczycieli 
Informatyki przy Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
I miejsce zdobył Maciej Skrzynecki uczeń klasy III a Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, 
który jako jedyny uzyskał maksymalną liczbę punktów. 
Uroczyste podsumowanie XV Międzywojewódzkiego Górowskiego Konkursu Informatycznego on-
line odbędzie się 21 kwietnia 2017 roku o godzinie 14.00 w siedzibie PCDN i PPP w Górze. 
 

Trzy pokolenia aktorów – absolwentów LO w 

Górze 
26.03.2017 M. Kostyk 
 

„Świat jest teatrem, aktorami ludzie, Którzy kolejno wchodzą i znikają”. 
William Szekspir 
Dzisiejsze święto - Międzynarodowy Dzień Teatru jest doskonałą okazją do przypomnienia sylwetek 
naszych absolwentów, którzy swoje zawodowe życie postanowili związać ze sceną teatralną. 
Zawód aktora to także udział w produkcjach filmowych, licznych przedsięwzięciach artystycznych i 
spotkaniach z publicznością.  W tym wyjątkowym dniu życzymy Zbigniewowi Walerysiowi, Paulinie 
Korthals i Kamilowi Królowi wielu wspaniałych ról zarówno w teatrze, jak i filmie.  Słowami 
noblistki - Wisławy Szymborskiej „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci” 
wspominamy Mieczysława Stoora, znanego aktora, absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w 
Górze (1946-1949), który zaraz po zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Aktorskim PWST 
w Łodzi.Był niezwykle pracowitym aktorem. Wystąpił w  kilkudziesięciu filmach i serialach. Jego 
karierę przerwała tragiczna śmierć w 1973 roku. Mieczysław Stoorzostał  pochowany na 
Powązkach w Warszawie. 
Zdjęcia: 
Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr „Baj” w Warszawie, Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, 
Filmoteka Narodowa: kadry z filmów "Quo vadis", "Stawka większa niż życie", "Wesele", 
"Papusza", "M jak miłość" 
 

Matgura 
24.03.2017 Franciszek Pobiarżyn 
 

W dniu 22 marca w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się finał V 
Międzypowiatowego Przedmaturalnego Konkursu Matematycznego „MATGURA” dla uczniów 
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szkół ponadgimnazjalnych. Do rywalizacji przystąpiło 71 uczniów reprezentujących szkoły 
powiatów leszczyńskiego, wschowskiego, rawickiego, górowskiego oraz z  Brzegu Dolnego. 
Uczniowie startowali w pięciu kategoriach, pierwszą z nich stanowili uczniowie klas pierwszych, 
dwie następne uczniowie klas drugich podzieleni na poziom podstawowy i rozszerzony oraz dwie 
ostatnie uczniowie klas trzecich podobnie jak ich młodsi koledzy też podzielenia na dwie 
kategorie. 
Uczniowie ZSO w Górze, Artur Sikorski i Mateusz Borowski zajęli drugie miejsca odpowiednio w 
kategorii klas drugich na poziomie rozszerzonym i klas trzecich na poziomie podstawowym. Warto 
też odnotować, że obaj uzyskali bardzo wysokie wyniki, Mateusz uzyskał 94% możliwych do 
uzyskania punktów, natomiast Artur uzyskał ich 95%. 
W związku z tak wysokimi wynikami Artur i Mateusz otrzymają nagrodę Starosty Górowskiego 
Pana Piotra Wołowicza. 
Podsumowanie całego konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 21 kwietnia 2017 roku o 
godzinie 14:00 w PCDNiPPP w Górze. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
 

Próbny egzamin maturalny 
23.03.2017 M. Kostyk 
 

23 marca 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze po raz drugi w tym roku 
szkolnym przystąpili do próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Oprócz dwóch 
tekstów sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem, maturzyści musieli napisać 
wypracowanie na wybrany przez siebie temat. Pierwszy odnosił się do „Listów z podróży do 
Ameryki” Henryka Sienkiewicza i innych tekstów kultury. Z kolei drugi temat dotyczył rozważań na 
temat „miłości szczęśliwej” w utworze Wisławy Szymborskiej. 
W piątek, 24 marca o godz. 8.00 odbędzie się egzamin z języka polskiego na poziomie 
rozszerzonym. Niewątpliwie oprócz możliwości skonfrontowania umiejętności polonistycznych, 
próbne egzaminy są doskonałą okazją do przypomnienia i przećwiczenia najważniejszych 
procedur. Tegoroczne egzaminy w całej Polsce rozpoczną się 4 maja. Część ustna 
przeprowadzana będzie w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących 
zespołów egzaminacyjnych. Ogólnopolskie wyniki matury CKE ogłosi 30 czerwca 2017 r. 
 

A może by tak na WAT? 
23.03.2017 Tomasz Woźniczka 
 
Z inicjatywy dyrektora ZSO w Górze Pani Magdaleny Mielczarek w dniu 23.03.2017r 
zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami warszawskiej Wojskowej Akademii 
Technicznej. W związku z nawiązaną współpracą z MON i WAT od nowego roku szkolnego 
uruchomiona zostanie w liceum nowa klasa o profilu matematyczno- informatycznym 
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„Informatyczne Zielone Garnizony”. Istotny jest fakt, że górowskie liceum zostało wybrane, 
spośród wielu złożonych ofert, jako jedna z 12 szkół w całym kraju. 
Spotkanie zostało zorganizowane dla uczniów liceum i gimnazjum dwujęzycznego ZSO w Górze. 
Studenci WAT-u przybliżyli młodzieży ofertę  rekrutacyjną tej renomowanej uczelni wojskowej. 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest wojskową, 
akademicką uczelnią politechniczną działającą od 1951 roku. Jako uczelnia publiczna 
nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, kształci studentów i prowadzi badania naukowe. 
O randze i renomie Akademii stanowi wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczno-naukowa, w 
tym ponad 90 profesorów, 100 doktorów habilitowanych oraz 400 doktorów. Uczelnia oferuje 
studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na wydziałach wojskowych i cywilnych. Prowadzi 
też kursy językowe i doskonalące. Największym zainteresowaniem studentów cieszą się studia na 
wydziałach elektroniki, cybernetyki, inżynierii lądowej i geodezji, mechatroniki i lotnictwa oraz 
optoelektroniki. Ukończenie uczelni stwarza duże możliwości zatrudnienia zarówno w sektorach 
wojskowych jak i cywilnych. Może więc warto związać swoją przyszłość z WAT-em? 
 

Częstochowa i Oświęcim 
23.03.2017 Oliwia Morawiecka, Natalia Zajączkowska 
 

Dwudziestego marca 2017 roku o godzinie 4 nad ranem tegoroczni maturzyści i maturzystki Liceum 
Ogólnokształcącego w Górze wraz z wychowawczyniami – Panią Agatą Figiel i Panią Małgorzatą 
Dudzińską, oraz Panem Bogusławem Sitnikiem; a także kilkorgiem młodszych koleżanek i kolegów z 
pierwszej klasy liceum; wyruszyli a pielgrzymkę do Częstochowy.  
Wyjazd ten wpisał się już w tradycję szkoły, gdyż jest organizowany co roku, aby abiturienci mogli 
pokładać swe nadzieje nie tylko w sobie, ale także w boskiej opatrzności, ogólnie mówiąc – siłach 
ponadludzkich i metafizycznych. Pielgrzymka jest więc poniekąd wyrazem troski o poprawienie. 
komfortu psychicznego przyszłych absolwentów; przed najważniejszym, jak dotąd, egzaminem w 
ich życiu. W trakcie pobytu na Jasnej Górze młodzież uczestniczyła w liturgii mszy świętej oraz 
miała możliwość wykorzystać czas na zwiedzenie Sanktuarium Maryjnego. Wielu przyznało, że 
było w tym wyjątkowym miejscu po raz pierwszy. Po mszy w Sanktuarium Jasnogórskim, 
przyszedł czas na realizację drugiej części wycieczki. 
Tegoroczny program wjazdu, zgodnie z wolą młodzieży, poszerzono o zwiedzanie Miejsca Pamięci 
i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wraz z przekroczeniem głównej bramy obozu z napisem „Arbeit 
mach frei„ (w tłumaczeniu: „praca czyni wolnym”) można było wyczuć wśród uczniów poruszenie, 
przerażenie, ale i duże zainteresowanie obiektem – jakby właśnie w tej jednej chwili wszyscy zdali 
sobie sprawę, że lagry, choć trudno w to uwierzyć, nie są jedynie wytworem literackim. Mieliśmy 
duże szczęście trafić na wspaniałą Panią Przewodnik – była to starsza, bardzo miła, ciepła i 
empatyczna osoba. Pozytywnie zdumiała nas swoją wiedzą na temat wojny i obozu; 
zaangażowaniem emocjonalnym, z jakim wykonywała swoją pracę; umiejętnością przekazania 
informacji na tak trudny temat; tym, że nie było dla niej niezręcznych pytań oraz tym, że 
odwoływała się wielokrotnie do historii konkretnych osób, które przeżyły obozowe piekło, a które 
miała przyjemność poznać i osobiście wysłuchać ich historii. Zwiedziliśmy kilka bloków w których 
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znajdowały się wystawy rzeczy, zdjęć i dokumentów jakie odnaleziono po wyzwoleniu obozu. Był 
to bardzo poruszający widok. Zobaczenie sterty butów, włosów, walizek, rzeczy codziennego 
użytków jak garnki czy szczotki, które były przecież zaledwie mikroułamkiem przedmiotów 
skonfiskowanych przez lata istnienia obozu, pozwoliło na wizualne dostrzeżenie zasięgu masowej 
tragedii jaka miała wówczas miejsce. Korytarz ze ścianami obwieszonymi fotografiami ofiar obozu 
również zwolnił w naszych wyobraźniach wizualną zapadkę świadomości – 600 twarzy 
bezbronnych, niewinnych ludzi skazanych na śmierć z powodu czyjegoś kaprysu. Sześćset 
przytłaczających fotografii ludzi wymienionych z imienia, nazwiska, wieku i zawodu. Ludzi tak 
różnych w rzeczywistości, a tak bardzo zewnętrznie podobnych w chwili wykonania tych ostatnich 
zdjęć. Sześćset twarzy okalających człowieka, stojącego w wąskim korytarzyku, z każdej strony. Aż 
sześćset, a zarazem zaledwie sześćset spośród sześciu milionów zamordowanych spośród samych 
Żydów… I kto nie stanął nigdy w tym wąskim korytarzyku i nie spojrzał w przerażone oczy 
wszystkich tych ludzi i każdego z nich z osobna, ten nigdy w pełni nie zrozumie ogromu tragedii 
Holokaustu. Przechodzenie przez komorę gazową oraz obok pieców krematoryjnych, w których 
odbywały się masowe mordy na ludziach, wzbudziły w nas emocje nie do opisania, mówiąc 
dosłownie - śmierć unosiła się w powietrzu. Mimo licznych zwiedzających nie brakowało tam 
także przerażającej ciszy, zadumy, nieniknącej żałoby. Po ponad godzinnym zwiedzaniu samego 
Auschwitz, pojechaliśmy do drugiej części obozu (Birkenau) oddalonej o 3 km. Zwiedzanie zaczęło 
się od przekroczenia tzw. „Bramy śmierci '' czyli głównej bramy wjazdowej do obozu. Za bramą 
było ogromne pole z ceglanymi budynkami zwanymi barakami, które więźniowie musieli 
wybudować samodzielnie. Przeszliśmy po Rampie gdzie odbywała się selekcja, a także 
zobaczyliśmy w jakich wagonach byli przewożeni więźniowie. Kiedy chodziliśmy między barakami, 
a Pani Przewodnik uświadamiała nam, jakie były codzienne realia obozowego życia, czuło się 
smutek i przeżywało wewnętrznie cierpienie więźniów. Smutną atmosferę nieco rozwiała 
Ceremonia jakiej byliśmy świadkami. Wśród zwiedzających było dużo turystów z Izraela, którzy 
przyjechali oddać hołd zamordowanym rodakom. Każdy z nas był pod wrażeniem szacunku jaki 
wyrażali (nawet swoim ubiorem). Na koniec zobaczyliśmy od wewnątrz jeden z baraków. Był to 
barak dziecięcy, więc mogliśmy zobaczyć mniej więcej, w jakich warunkach przebywały wówczas 
dzieci w obozie. 
Podsumowując, to doświadczenie uświadomiło wszystkim, z jakim okrucieństwem i nienawiścią 
byli traktowani ludzie przebywający w tym obozie. Niezwykły stan psycho-fizyczny wyzwala w 
człowieku świadomość, że stoi na Rampie, na której zginęły tysiące ludzi czy idzie Drogą, która 
była ostatnią drogą dla tysięcy osób, które w dodatku nie zdawały sobie sprawy, iż na jej końcu 
znajdują się komory gazowe i krematoria, w których stracą życie. Warto jest odwiedzić takie 
miejsce, aby zobaczyć dowody tej okropnej, największej zbrodni dokonanej na ludzkości na 
własne oczy i uświadomić sobie czym może grozić nacjonalizm, antysemityzm, rasizm i inne 
przejawy nietolerancji i dyskryminacji. 
 

Jesteśmy w Finale 6. Ogólnopolskiego 

Festiwalu Piosenki Rosyjskiej 
23.03.2017 Katarzyna Wróbel 
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Uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, Róża Mazurczak z klasa II a LO, Sandra 
Remiszewska z klasy III b LO oraz Weronika Szymańska, z klasy II Gimnazjum Dwujęzycznego, 
zostały zakwalifikowane do finału VI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Łodzi. 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Łodzi ma już swoją wieloletnią tradycję i cieszy się 
wśród młodzieży cały czas dużą popularnością. Tradycja ta zrodziła się z pasji i entuzjazmu 
nauczycieli-rusycystów, pragnących stworzyć uczniom możliwość poznania i doświadczenia 
czegoś niecodziennego, wykraczającego poza szkolną rzeczywistość, możliwość poznania kultury i 
bogactwa języka rosyjskiego poprzez piosenkę, a także do zaprezentowania własnych 
umiejętności w niecodziennym repertuarze na profesjonalnej scenie. 
W Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rosyjskiej corocznie bierze udział ok. 200 uczestników z 
ponad 65 szkół, wyłanianych spośród 400 uczniów zgłaszanych przez szkoły i Domy Kultury z całej 
Polski. 
W tym roku jury na podstawie nadesłanych materiałów postanowiło zakwalifikować 65 solistów, 
13 zespołów i 15 duetów. Dziewczyny reprezentujące ZSO w Górze, wystąpią w dwóch 
kategoriach - duet Róża Mazurczak, Sandra Remiszewska zaprezentuje piosenkę Wiktora Coja z 
repertuaru Poliny Gagariny " Kukuszka" ("Кукушка")oraz zespół „Postscriptum” - Róża Mazurczak, 
Sandra Remiszewska i Weronika Szymańska z piosenką z repertuaru musicalu Metro 
pt."Vavilonskaya Basznia". VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej odbędzie się w dniach 5-6 
czerwca w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej.  Trzymamy kciuki za powodzenie górowskich 
dziewczyn, mając nadzieję na powtórkę sukcesu absolwentek LO sprzed dwóch lat. 
Przypomnijmy, w roku 2015 w tym konkursie licealistki - Kasia Wyszyńska, Monika Wrona, Kamila 
Marcinkowska i Aleksandra Buchar, zajęły I miejsce w kategorii zespoły, a Kasia Wyszyńska i 
Monika Wrona zdobyły II miejsce w kategorii duety. 
Uczennice do konkursu przygotowują się pod okiem nauczycielki języka rosyjskiego Pani 
Katarzyny Wróbel i nauczycielki języka angielskiego Alicji Sajdak. 
 

II Powiatowy Konkurs „Żołnierze Wyklęci” 
22.03.2017 Tomasz Woźniczka 
 
Tomasz Cuże i Małgorzata Bretsznajder, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, 
uczestniczyli w finale II Powiatowego Konkursu „Żołnierze Wyklęci”. 
Głównym organizatorem konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 
terenu powiatu górowskiego jest Górowski Klub Gazety Polskiej w Górze, a współorganizatorami 
Towarzystwo Ziemi Górowskiej, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Niechlowie oraz Zespół 
Szkół im. S. Kaliskiego w Górze, przy współudziale Oddziału BEP IPN we Wrocławiu. Patronat nad 
Konkursem objęli podobnie jak w ubiegłym roku prof. Mariusz Orion Jędrysek – poseł na Sejm RP, 
Wiceminister Ochrony Środowiska i dr Sławomir Węgrzynowicz. 
Rywalizacja uczniów górowskich szkól odbywała się w 2 etapach, Pierwszy z nich , etap szkolny 
zakończony został 2 marca 2017 roku, natomiast finał powiatowy odbył się dnia 20 marca 2017 
roku w Zespole Szkół im. S. Kaliskiego w Górze. 
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W tym roku wystartowało 18 finalistów reprezentujących 8 szkół z powiat górowskiego. 
Tegoroczna formuła konkursu znacznie odbiegała od ubiegłorocznej przez co rywalizacja o 
główne nagrody nabrała zupełnie innego charakteru. Całość składała się z 3 części, w pierwszej z 
nich uczestnicy odpowiadali na 5 pytań, gdzie za prawidłową odpowiedź można było otrzymać 1 
pkt, w drugie również było 5 pytań za 2 pkt, natomiast w trzeciej uczniowie mieli do wyboru 
pytania o zróżnicowanym stopniu trudności, za udzielenie dobrej odpowiedzi przyznawano 
punkty dodatnie, a nieprawidłowej ujemne w skali 1-5. Każdemu z uczestników przedzielono 
osobne stanowiska komputerowe, zaś widzowie mogli zobaczyć pytania, odpowiedzi oraz 
aktualny stan rywalizacji na ekranie. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w 
składzie - Kamil Kutny i Mirosław Żłobiński. 
Uroczystego otwarcia konkursu dokonała dyrektor ZS w Górze Pani Ewa Gano, życząc wszystkim 
uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń i wspaniałej rywalizacji. W imieniu Górowskiego Klubu 
Gazety Polskiej wszystkich zebranych powitał Pan Tadeusz Tutkalik. W przerwie prelekcję na 
temat Niezłomnych Bohaterów wygłosił pracownik wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej, dr Marek Gadowicz, a nauczyciel historii w Zespole Szkół w Górze Pan Artur Małecki 
wygłosił pogadankę o historii najnowszej Polski. 
Uczniowie ZSO bardzo aktywie włączyli się do rywalizacji o główne nagrody, po dwóch rundach 
Tomasz Cuże zajmował 2 lokatę, a Małgorzata Bretsznajder ex equo a 5-6 miejscu. W końcowej 
rudzie podjęli jednak ryzyko zdobycia większej ilości punktów, ale tym razem mieli sporego pecha 
przez co ostatecznie zostali sklasyfikowani na 7 i 8 miejscu. Opiekunem obydwu uczniów ZSO 
Góra był Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i WOS. 
Na zakończenie organizatorzy i zaproszeni goście wręczyli nagrody i dyplomy zwycięzcom i 
uczestnikom konkursu. 
 

Znają prawo wyborcze 
22.03.2017 Tomasz Woźniczka 
 
Od wielu lat w Polsce organizuje się różnorodne akcje mające na celu propagowanie uczestnictwa 
młodzieży w wyborach organizowanych na obszarze całego kraju i działania samorządów 
terytorialnych. Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłosiła w 
tym roku Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. 
Celem Konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, 
propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. 
Zakres przedmiotowy obejmował zagadnienia z zakresu prawa wyborczego, określone w ustawie 
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. 
Pierwszy etap konkursu odbył się w środę, 1 marca i wzięło w nim udział 4696 uczniów z 567 
szkół z całego kraju. Na obszarze działalności Komisarza Wyborczego w Legnicy i Delegatury 
Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy do którego należał też powiat górowski wzięło udział 
łącznie 159 uczniów z 16 szkół. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze reprezentowali - Katarzyna Grzelczak i Martyna 
Małgowska z kl. II a oraz Oliwia Berus, Ilona, Knuła, Anna Łukaniuk, Magdalena Nowakowska, 
Aleksandra Żmiejewska, Patryk Potopa, Michał Tański z kl. Ia. Kilka dni temu komisja konkursowa 
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ogłosiła wyniki. Wśród uczniów ZSO najlepiej wpadli Katarzyna Grzelczak, Martyna Małgowska, 
Magdalena Nowakowska i Aleksandra Żmiejewska. Do udziału w konkursie zachęcił i udzielił 
merytorycznych wskazówek nauczyciel historii i WOS w ZSO Góra Pan Tomasz Woźniczka. 
Szef Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj przekazała podziękowania i złożyła gratulacje 
wszystkim uczestnikom pierwszego etapu konkursu. W specjalnymi oświadczeniu n minister 
podkreśliła, że jego wyniki wskazują na dobrą znajomość Kodeksu wyborczego wśród młodzieży. 
„To optymistyczna prognoza na przyszłość, kiedy młodzi ludzie będą mogli wykorzystać tę wiedzę 
jako świadomi wyborcy” – mówi Beata Tokaj i życząc powodzenia wszystkim tym, którzy 
zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. 
 

Młodzież zapobiega pożarom 
22.03.2017 Izabela Kucharska 
 

Pod takim hasłem corocznie odbywa się  dla uczniów szkół wszystkich szczebli konkurs 
organizowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komendę Powiatową PSP w Górze, 
Podobnie jak w ubiegłych latach tak i w tym roku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
wzięli udział w eliminacjach szkolnych, a następnie w eliminacjach gminnych, które odbyły się w 
sali edukacyjnej Nadleśnictwa Góra Śląska. 
Naszą szkołę reprezentowały Oliwia Biernacka, Kinga Dębowicz, uczennice I klasy Gimnazjum 
Dwujęzycznego oraz Anna Łukaniuk i Aleksandra Żmijewska, uczennice Liceum Ogólnokształcącego 
w Górze. Ania zdobyła II miejsce, a Aleksandra III lokatę w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 
Wszystkie uczestniczki konkursu przygotowane zostały przez Panią Izabelę Kucharską, 
nauczycielkę języka niemieckiego i edukacji dla bezpieczeństwa ZSO w Górze.  
Na zakończenie uczennice odebrały gratulacje oraz dyplomy od członków komisji, w której   
zasiadali mł. bryg. Marcin Klefas z Komendy Powiatowej PSP w Górze, Prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Górze Andrzej Rękosiewicz oraz Katarzyna Sadowska –
Podinspektor ds. ochrony przeciwpożarowej Biura Zarządzania Kryzysowego UMiG w Górze. 
 

Kolejne warsztaty z fizyki 
20.03.2017 Dorota Giezek 
 

Dnia 18 marca 2017 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze dzięki uprzejmości pani 
Dyrektor Magdaleny Mielczarek odbyły się kolejne  warsztaty z fizyki. W warsztatach wzięli 
udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniowie klasy trzeciej gimnazjum 
zainteresowani rozszerzeniem swojej wiedzy z fizyki oraz jeden uczeń szkoły podstawowej 
zafascynowany zjawiskami fizycznymi. 
Opiekunami grup były uczennice  drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu 
matematyczno-fizycznym Paulina Żołnieruk oraz Monika Lach. Warsztaty zostały przygotowane 
przez nauczycielkę  fizyki Dorotę Giezek.   
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Młodzież pracowała w grupach dwu i trzy-osobowych z zestawami SONDa. Zadania realizowane 
podczas warsztatów dotyczyły szeregowego i równoległego łączenia żarówek, sprawdzania prawa 
Ohma oraz prawa Kirchhoffa. Uczniowie sprawdzali przepływ prądu przez różne ciecze. 
Uczestnicy  mogli również  zaprojektować i zmontować na matrycy własne układy elektryczne. 
Kolejne doświadczenie dotyczyło badania poziomu natężenia dźwięku. Uczniowie mieli możliwość 
sprawdzenia poziomu natężenia własnego głosu. Niektórzy potrafili uzyskać poziom natężenia 
 ponad 100dB. Ostatnie doświadczenia z termodynamiki z suchym lodem wywołały u uczestników 
warsztatów ogromną radość i zaangażowanie. Zjawisko sublimacji suchego lodu oraz efekty 
wizualne  pojawiające się po dodaniu suchego lodu do wody wzbudziły u uczestników ogromną 
chęć eksperymentowania. Uczestnicy badali temperaturę suchego lodu oraz szybkość zmiany 
stanu skupienia. Podczas samodzielnego badania zjawisk fizycznych uczniowie zadawali pytania z 
zaangażowaniem wykonywali kolejne doświadczenia. Tego typu zajęcia ułatwiają zrozumienie 
omawianych na lekcjach praw, rozwijają  myślenie kreatywne, motywują do nauki. Pracy 
towarzyszyły duże pozytywne emocje.  Mimo, że zajęcia odbywają się w soboty i tym razem aura 
niesprzyjająca nie brakuje uczniów, którzy chcą brać w nich udział. 
 

Miasto słowami budowane 
18.03.2017 Tomasz Woźniczka 
 
Pod takim hasłem odbyło się dnia 15 marca w Bibliotece Miejskiej w Górze spotkanie z dr Pawłem 
Cieliczko. Pochodzący z ziemi górowskiej, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Górze, jest aktualnie doktorem literaturoznawstwa i autorem wielu naukowych i 
popularnonaukowych publikacji. 
W trakcie spotkania z mieszkańcami miasta wygłosił wykład będący swoistą podróżą do świata 
literatury. Przy okazji zaprezentował swoje dwa ostatnie dzieła - „Poznański przewodnik literacki” 
oraz „Warszawski przewodnik literacki”. 
W spotkaniu z dawnym uczniem udział  wzięli - dyrektor ZSO w Górze Pani Magdalena 
Mielczarek, nauczyciel języka polskiego Pan Maciej Kostyk, Pan Benedykt Stryganek, nauczyciel 
historii oraz Pani Lucyna Wilkiewicz, wychowawczyni Pawła i nauczycielka języka polskiego. 
Pani Dyrektor wręczyła autorowi w imieniu całej społeczności szkolnej kwiaty oraz złożyła 
życzenia dalszej owocnej pracy naukowej. Natomiast Pan Paweł podarował swojej dawnej szkole 
obydwie prezentowane na spotkaniu publikacje tj. „Poznański Przewodnik Literacki” i 
„Warszawski Przewodnik Literacki”. 
  

IV Olimpiada Solidarności 
18.03.2017 Tomasz Woźniczka 
 
Etap wojewódzki IV edycji Olimpiady „Solidarności” Dwie Dekady Historii, odbył się 15 marca 
2017 roku. Punktualnie o godz.10:00 w całej Polsce do konkursu przystąpiło 800 uczniów z 530 
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szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali awans z pierwszego szkolnego etapu po uzyskaniu 
wymaganego przez organizatorów limitu punktowego. 
Na Dolnym Śląsku w szranki rywalizacji na szczeblu wojewódzkim, który odbył się w XVII  Liceum 
Ogólnokształcącym Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu, stanęło aż 84 uczniów reprezentujących 47 
szkół, co było drugim wynikiem w skali kraju. Stawką były trzy premiowane awansem do szczebla 
centralnego miejsca. Wśród uczestników etapu wojewódzkiego byli dwaj uczniowie 
reprezentujący ZSO w Górze – Maciej Kulig i Łukasz Grabowski. 
Zawodnicy mieli do rozwiązania test składający się z 30 pytań obejmujący swym zakresem wiedzę 
z najnowszej historii Polski (lata 1970-1990). Następnie młodzież wraz z opiekunami wzięła udział 
w konferencji pod hasłem „Pamiętajmy – Piosenki buntu i nadziei”. Głównym prelegentem był 
patron olimpiady Pan Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty, który w bardzo ciekawy 
sposób przedstawił początki działalności „Solidarności” w Polsce. Wykład połączony był z częścią 
muzyczną, czyli piosenką czasów oporu i walki z władzami komunistycznymi. Młodzież mogła 
wysłuchać w wykonaniu Pana Kuratora, znanego przed laty opozycjonisty, przy akompaniamencie 
Pana Krzysztofa Żesławskiego, takie znane utwory jak - „Żeby Polska była Polską” J. Pietrzaka, 
„Mury” i „Zbroja” J. Kaczmarskiego, oraz mniej znane piosenki np. „Idą Pancry na Wujek”. 
Ostatnim akordem konkursu było ogłoszenie wyników, aktu tego dokonała przewodnicząca jury, 
starszy wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty Pani Justyna Madejska. 
Poziom tegorocznej  rywalizacji był niezwykle wysoki i wyrównany, różnice punktowe pomiędzy 
poszczególnymi uczestnikami były naprawdę niewielkie. Zwyciężył uczeń reprezentujący XII LO we 
Wrocławiu. Górowscy licealiści w stawce finalistów zajęli dość wysokie lokaty i mimo że nie 
awansowali, to należy uznać ich występ za udany. Opiekunem uczniów ZSO w Górze był 
nauczyciel historii i WOS Pan Tomasz Woźniczka. 
Na zakończenie każdy z finalistów i ich opiekunowie otrzymali od organizatorów dyplomy i 
drobne upominki. Warto podkreślić, że uczniowie ZSO w Górze wzięli udział we wszystkich 
dotychczasowych edycjach konkursu. 
  

Rozwijanie samorządności 
13.03.2017 Tomasz Woźniczka 
 
10 marca w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze miało miejsce spotkanie grupy uczniów Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących z Sekretarzem Gminy Panem Tadeuszem Otto, reprezentującego 
Burmistrza Góry Panią Irenę Krzyszkiewicz. Zasadniczym powodem zebrania była prezentacja 
dwóch projektów zrealizowanych przez młodzież z ZSO w grudniu ub. roku w ramach 
Dolnośląskiej Akademii Samorządności. 
Przypomnijmy, dwie 5- osobowe grupy licealistów zgłosiły i opracowały projekty „Młodzieżowa 
Rada Miasta” i „Budżet Obywatelski”. W nagrodę za ogromne zaangażowanie, w początkach 
lutego otrzymały z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego 
certyfikaty. 
Projekt „Młodzieżowa Rada Miasta” opracował zespół w składzie: Klaudia Gurgurewicz, Daria 
Fesz, Klaudia Granda, Jakub Garczyński i Bartosz Gworek, z kolei nad projektem „Budżet 
Obywatelski” pracował zespół w składzie: Maciej Kulig, Katarzyna Grzelczak, Martyna Małgowska, 
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Klaudia Surma i Łukasz Grabowski. Opiekunem obu grup był Tomasz Woźniczka, nauczyciel 
historii i wiedzy o społeczeństwie. 
W trakcie spotkania w uczestnicy obu projektów przedstawili cele, podjęte działania oraz wyniki 
przeprowadzonych wśród młodzieży górowskich szkół ankiet. Zaangażowanie młodzieży w 
realizację projektów było bardzo duże i aktualnie chciałaby coraz aktywniej uczestniczyć w życiu 
miasta i gminy. Sekretarz Gminy pogratulował uczniom ich niezwykłego zapału w podejmowane 
działania i jednocześnie wraził przekonanie, że istnieje szansa realizacja tych zamierzeń w 
niedalekiej przyszłości. Ponadto przybliżył regulacje prawne funkcjonowania młodzieżowych rad 
miasta i budżetów obywatelskich. Na zakończenie wręczył młodzieży materiały promocyjne 
Gminy Góra. 
  

Spotkanie z dr Pawłem Cieliczko 
09.03.2017 TW 
 

15 marca w Bibliotece Miejskiej w Górze odbędzie się spotkanie autorskie z dr Pawłem Cieliczko, 
który wygłosi wykład „Miasto słowami budowane”. 
Prelegent pochodzi z Wąsosza, w 1992 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Górze, w 
trakcie nauki w w szkole został laureatem szczebla centralnego wielu prestiżowych olimpiad - 
wiedzy społeczno – politycznej, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym oraz filozoficznej. 
Z zawodu jest historykiem i literaturoznawcą, ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu im. 
Adama, aktualnie jest doktorem nauk humanistycznych. Był pomysłodawcą pierwszego 
literackiego bedekera po Poznaniu, twórcą i redaktorem „Poznańskiego Przewodnika 
Literackiego” – internetowego informatora o wielkopolskim życiu literackim, założycielem 
Fundacji Kochania Poznania, autorem opowiadań kryminalnych retro rozgrywających się w 
mieście nad Wartą, inicjator stworzenia szlaków kulturowych „Poznańskie legendy” oraz 
„Kryminalny Poznań”. Obecnie pracuje nad serią książek, w których zamierza udowodnić, że 
Poznań jest najbardziej romantycznym polskim miastem. 
 

Jak nowe technologie zmieniają biznes 
06.03.2017 Tomasz Woźniczka 
 
Nowoczesne technologie i internet zdominowały wiele obszarów ludzkiej aktywności, w tym 
również tę związaną z zarządzaniem i prowadzeniem biznesu. Dziś trudno sobie wyobrazić firmę, 
która chce się rozwijać i zdobywać przewagę konkurencyjną bez wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań. O tym i o wielu innych tematach dotyczących współczesnych form zarządzania w 
biznesie opowiadał 3 marca w Bibliotece Miejskiej w Górze, Krzysztof Ratnicyn. Spotkanie 
zorganizowała dyrektor placówki Pani Danuta Biernacka i związane było z promocją książki „Jak 
nowe technologie zmieniają biznes”, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku nakładem 
wydawnictwa Słowa i Myśli. 
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Autor książki, Krzysztof Ratnicyn pochodzi z Góry, i ze swoim środowiskiem związany był przez 
wiele lat. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze, a 
następnie ukończył Uniwersytet Szczeciński i warszawską Akademię Teatralną. Jego 
zainteresowania są niezwykle szerokie i dotyczą głównie takich dziedzin jak, zarządzanie, 
przywództwo, marketing, nowe media i biznes oraz teatr film i różne gatunki muzyki. Od wielu lat 
mieszka w Warszawie, gdzie jest cenionym dziennikarzem i fachowcem w dziedzinie promocji i 
public relations. Obecnie jest redaktorem naczelnym portalu Strategia Lean, którego wydawcą 
jest firma Leanpassion specjalizująca się w strategicznym podejściu do lean. 
W spotkaniu z „dawnym” absolwentem uczestniczyła dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Górze Pani Magdalena Mielczarek i doradca zawodowy Pani Alina Borzym. Po zakończeniu 
prelekcji Pani Dyrektor obyła z autorem publikacji krótką rozmowę oraz zakupiła dwa 
egzemplarze pozycji do biblioteki szkolnej, w jednej z nich jest dedykacja dla uczniów ZSO w 
Górze. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak zachęcić wszystkich do przeczytania tej znakomitej 
lektury! 
 

Uczciliśmy pamięć „Żołnierzy Wyklętych" 
03.03.2017 Tomasz Woźniczka 
 
1 marca po raz siódmy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, 
którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. 
Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. 
1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie komuniści wykonali wyroki śmierci na 
siedmiu członkach IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: ppłk. Łukaszu Cieplińskim, mjr. 
Mieczysławie Kawalcu, por. Józefie Batorym, mjr. Adamie Lazarowiczu, kpt. Franciszku Błażeju, 
por. Karolu Chmielu i kpt. Józefie Rzepce. 
Wiele czasu upłynęło, zanim 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 
marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zdecydowanego poparcia idei Dnia 
Pamięci udzielał prezydent Lech Kaczyński. To on ostatecznie skierował do Sejmu projekt ustawy 
w tej sprawie. „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla 
żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i 
przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny” – brzmiało 
uzasadnienie projektu. Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą 
uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i 
ciszy po 1989 roku. 
W Zespole Szkół Ogólnokształcących od 2011 roku uczniowie i nauczyciele realizują szereg 
inicjatyw w by uczcić pamięć niezłomnych bohaterów walk o wolną Polskę. W tym roku dzień 
przed świętem, tj. 28 lutego odbyła się prelekcja pt. „Żołnierze Niezłomni” przygotowana przez ks 
Marcina Werczyńskiego , kleryka z Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski we 
Wrocławiu-Klecinie. W spotkaniu uczestniczyli, dyrektor ZSO Pani Magdalena Mielczarek, 
nauczyciele i uczniowie z Gimnazjum Dwujęzycznego oraz Liceum Ogólnokształcącego oraz 
uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Górze. Na spotkaniu obecny był również ks Henryk 
Wachowiak, proboszcz Parafii pw św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze. 
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Ks Marcin, pasjonat historii najnowszej Polski, w sposób niezwykle ekspresyjny przybliżył sylwetki 
najbardziej znanych żołnierzy niezłomnych, którzy mimo przeciwności losu nie złożyli broni i 
podjęli nierówną walkę z komunistycznymi władzami. Zasadniczą część swojego wystąpienia 
poświęcił rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Jest to niezwykła postać w naszej historii 
narodowej, wielki patriota, oficer rezerwy Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, 
dobrowolny więzień KL Auschwitz, oficer Komendy Głównej Armii Krajowej i organizacji „NIE", 
więzień polityczny okresu stalinowskiego, torturowany i zamordowany przez oficerów UB. 
W szkole została przygotowana też okolicznościowa mini-wystawka poświęcona wybitnym 
postaciom polskiego podziemia niepodległościowego z pierwszych powojennych lat pt. „ 
Żołnierze Wyklęci - Nie dajmy zginąć poległym...”. 
Dnia 1 marca w trakcie zajęć lekcyjnych z historii uczniowie klasy pierwszej Liceum w ciszy oddali 
hołd wszystkim poległym bohaterom walk o wolną Polskę. Natomiast uczniom klas drugich został 
zaprezentowany spektakl Teatru Telewizji pt. „Pseudonim Anoda” w reż. Mariusza Malca. 
Ponadto nauczyciel historii i WOS, Pan Tomasz Woźniczka zachęcił uczniów do obejrzenia filmu 
fabularnego pt. „Historia Roja” (TVP PR1, 1 marca. godz. 20:25) oraz filmu dokumentalnego pt. 
„Inka – zachowałam się jak trzeba” (TVP Historia, 1 marca godz. 21:25 i 2 marca godz. 15:35). 
Tego samego dnia o godz. 15 z inicjatywy władz powiatowych i gminnych odbyła się uroczystość 
złożenia kwiatów pod Pomnikiem Wolności w Górze. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
reprezentowała delegacja w składzie – dyrektor szkoły Pani Magdalena Mielczarek, nauczyciel 
języka angielskiego i opiekun SU Pani Edyta Bretsznajder i uczennice Gimnazjum Dwujęzycznego  
Małgorzata Bretsznajder i Izabela Chmiel. 
Dnia 2 marca odbyły się eliminacje szkolne do II Powiatowego Konkursu „Żołnierze Wyklęci”. 
Organizatorami konkursu, podobnie jak w ubiegłym roku są: Górowski Klub Gazety Polskiej, 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Górowskiej, Zespół Szkół w Górze i Oddział Biura Edukacji 
Publicznej IPN we Wrocławiu. Dwa premiowane awansem do finału miejsca, który odbędzie się 
20 marca w Zespole Szkół im. gen S. Kaliskiego w Górze, zdobyli – Małgorzata Bretsznajder, 
uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego, i Tomasz Cuże, uczeń klasy I Liceum Ogólnokształcącego. 
I na koniec chciałbym zaprezentować jeszcze jeden górowski „akcent” związany z historią 
Żołnierzy Wyklętych. Otóż we wtorek 28 lutego odbył się, z udziałem Prezydenta RP, premierowy 
pokaz filmu „Wyklęty” w reż. Konrada Łęckiego. W obrazie, obok wielu znanych aktorów, 
występuje Krzysztof Grabowski, absolwent PWST we Wrocławiu, obecnie aktor Teatru im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach. W 2002 roku, będąc uczniem Liceum w Złotoryi, zdobył główną nagrodę 
„Złotego Adasia” w II Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Adamus”. Później wielokrotnie 
odwiedzał górowski ogólniak, prezentował też swoje monodramy w Bibliotece Miejskiej. 
Tegoroczne obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych już nami. Pamiętajmy o tych co oddali swoje życie 
w walce o wolną i niepodległą Ojczyznę! 
 

96. urodziny Pani Weroniki Danilewicz 
02.03.2017 Tomasz Woźniczka 
 
1 marca 2017 roku 96. urodziny obchodziła emerytowana nauczycielka Liceum 
Ogólnokształcącego w Górze Pani Weronika Danilewicz. Jest to wyjątkowa postać w dziejach 
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szkoły, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, począwszy od pierwszych, ciężkich powojennych 
lat. Pani Weronika, nazywana przez bliskich znajomych „Panią Werą” to niezwykle skromna 
osoba, ale mimo podeszłego wieku zachowująca niezwykłą energię i pogodę ducha. Przez lata 
była ceniona przez uczniów i współpracowników za takt, kulturę osobistą a przede wszystkim 
dobre serce. Kontaktów ze szkołą nigdy nie zerwała, ostatnio gościła na XI Zjeździe Absolwentów 
LO w Górze w październiku 2015 roku i przez swoich wychowanków została przyjęta z niezwykłym 
entuzjazmem.. Jako ciekawostkę należy podać fakt, że była jedyną uczestniczką wszystkich 
zjazdów. 
Dziś szacowną Jubilatkę odwiedziła dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Pani 
Magdalena Mielczarek, która w imieniu wszystkich pracowników i uczniów szkoły złożyła 
urodzinowe życzenia. W trakcie krótkiego spotkania nie zabrakło wspomnień z minionych lat, 
bowiem Pani Weronika potrafi sięgnąć pamięcią nawet do najbardziej odległych czasów. Jej 
barwne, obfitujące w wiele wydarzeń życie mogło by stanowić kanwę niejednej powieści. 
Urodziła się się 1 marca 1921 roku w Zagajówce, powiecie Brasławskim - północno-wschodnim 
krańcu II Rzeczpospolitej. Do szkoły podstawowej uczęszczała najpierw w miejscowości Jody, a 
następnie w Słobótka. Czas spędzony w drugiej z miejscowości wspomina jako najciekawszy w 
życiu. Uzyskiwała bardzo dobre wyniki w nauce i mimo trudnej sytuacji materialnej, dzięki 
pomocy życzliwych ludzi, mogła kontynuować edukację w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w 
Święcianach. Od dzieciństwa chciała być nauczycielką, podjęła więc naukę w Liceum 
Pedagogicznym im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie. Pomyślnie zdała egzamin konkursowy co 
wywołało u niej ogromną radość. Nie trwała ona jednak długo. Nadszedł pamiętny 1939 rok. 
Sowiecki okupant wprowadził nowe porządki, jej szkołę przekształcono w rosyjski instytut 
pedagogiczny. Nauki nie dokończyła, zrezygnowała, nie podobały się jej zasady wprowadzone 
przez nowe władze. Nadszedł czerwiec 1942 roku i nowa okupacja, tym razem niemiecka. W 
trakcie ostrego natarcia hitlerowców na Grodno przeżyła istne piekło. Kiedy sytuacja się nieco 
uspokoiła, postanowiła powrócić w rodzinne strony. Zakończenie II wojny światowej i zmiana 
granic oznaczała repatriację do odradzającej się ze zgliszcz wojennych Polski. Po liczącej kilka 
tygodni odysei, 28 sierpnia wraz z całą rodziną dotarła do Góry. Wraz mężem Stanisławem 
zamieszkali w opuszczonym budynku przy ul. Wrocławskiej. Musieli przyzwyczaić się do nowego 
otoczenia i warunków w jakich przyszło im żyć. Jej mąż, również nauczyciel, zaangażował się w 
tworzenie Liceum, przez co bardzo szybko przenieśli się do budynku przy ul. Bojowników, gdzie 
początkowo mieściła się szkoła. W Górze ukończyła kurs pedagogiczny i rozpoczęła pracę w szkole 
w Wierzawicach. Wykorzystywała każdą możliwość by uzupełnić swoje wykształcenie. W 1950 
roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Nowej Soli, a w 1962 roku Studium Nauczycielskie we 
Wrocławiu na kierunku historia. Pracę w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i 
Licealnego w Górze (obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących), rozpoczęła w 1956 r. jako 
nauczycielka języka rosyjskiego i historii, była też wychowawcą w internacie. Podejmowała też 
wiele innych działań, m.in. opiekowała się szkolnym kołem PCK organizując wiele akcji o 
charakterze humanitarnym, kilka lat prowadziła też chór szkolny. W Liceum pracowała do 1976 r. 
kiedy to przeszła na zasłużona emeryturę. 
Pani Werze życzymy dużo zdrowia i wielu lat życia. 
Ad multos annos! 
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Górowscy uczniowie wolontariuszami w 

Domu Pomocy Społecznej 
28.02.2017 Dawid Hałajda 
 

„Bardzo łatwo jest kochać ludzi, którzy są daleko, ale nie zawsze łatwo jest kochać tych, którzy 
mieszkają tuż obok nas”. Matka Teresa z Kalkuty 
Górowscy uczniowie wolontariuszami w Domu Pomocy Społecznej 
W czasie ferii zimowych Dawid Hałajda, tegoroczny maturzysta z Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza wraz z Martyną Bieganowską – uczennicą Gimnazjum nr 1 w Górze pracowali 
jako wolontariusze w Domu Pomocy Społecznej we Wschowie. Z placówką, prowadzoną przez 
Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek, ZSO w Górze współpracuje od wielu lat, m.in. poprzez 
organizowanie zbiórek żywności, spotkania z pensjonariuszami i występy artystyczne. Cieszy fakt, 
że młodzi ludzie postanowili spędzić kilka dni z dziećmi i dorosłymi, którym zaoferowali 
bezinteresowną pomoc i wielkie serce. 
Refleksje Dawida z pobytu w placówce: 
„Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, byliśmy nieco zestresowani. Bezpośredni kontakt 
z osobami niepełnosprawnymi był dla nas ogromnym wyzwaniem. Na początku nie wiedzieliśmy 
w jaki sposób powinniśmy zająć się mieszkańcami domu. 
Pierwszą osobą, której mieliśmy jedynie pilnować był mały Maciuś. Może i zadanie do trudnych 
nie należało, aczkolwiek dla nas nie było proste. Po powrocie starszych dzieci ze szkoły zaczęła się 
prawdziwa praca. Nie wszyscy chcieli nas poznać… Niektórzy wstydzili się i bali. Staraliśmy się 
nawiązać z nimi kontakt, ale bezskutecznie. Dopiero, kiedy odprowadzaliśmy ich do osobnych 
pokojów - dzieci stały się nieco bardziej ufne. 
Kolejnego dnia bardzo wcześnie wstaliśmy, zjedliśmy przepyszne śniadanie, przygotowane przez 
siostry i poszliśmy do dzieci. Wiedzieliśmy już jak powinniśmy rozmawiać, a maluchy bardzo 
szybko uznały nas za swoich przyjaciół. Przez kilka godzin bawiliśmy się razem. Nieco później 
kupiliśmy ogromną pizzę i mieliśmy chwilę na odpoczynek. Na laptopie siostry Weroniki 
obejrzeliśmy bardzo ciekawy film pt. „Nazywam się Khan”. Kolejnego dnia moje serce na dobre 
już skradły Oliwia z Anastazją. Od tamtego momentu najchętniej bywałem właśnie u nich. 
Pierwszą z dziewczynek często zabierałem do sali doświadczania świata, a do Anastazji 
przychodziłem wieczorami, żeby ją nakarmić i popatrzeć jak spokojnie zasypia.  
W czwartek wraz z maluchami zabraliśmy się za przygotowanie przepysznej pizzy, którą 
poczęstowaliśmy wszystkie siostry. Dzieci były naprawdę grzeczne i słuchały tego, co mamy im do 
powiedzenia. Właśnie wtedy po raz pierwszy poczułem, że nam ufają. Nie chciałem jednak, żeby 
mówiły do mnie „Pan”, więc kiedy tylko usłyszałem to słowo z ich ust, błyskawicznie je 
upominałem. Nie chciałem być kolejną osobą, która z nimi pracuje. Chciałem ich bliżej poznać. 
Chciałem być przyjacielem... 
W piątek siostra Weronika zaproponowała nam, żebyśmy pojechali z nią, Anastazją, Klaudyną 
oraz Kacprem do Leszna na rehabilitację. Było to bardzo ciekawe przeżycie. W miłym 
towarzystwie spędziliśmy wspaniały poranek. Po południu poszliśmy na obiad, a kiedy zeszliśmy 
do sali terapii, spotkała nas przecudowna niespodzianka. Dzieci oraz terapeuci przygotowali 
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wzruszające pożegnanie. Najpierw wszyscy zaśpiewali nam utwór pt. „Lubię mówić z Tobą”, po 
czym zaprosili na poczęstunek, wręczając posypane brokatem serduszka, na których widniały 
bardzo mądre cytaty. Przyjaciółka w tamtym momencie zalała się łzami. Dzieci zaczęły się do nas 
przytulać. „Dziękuję, że mieliście dla nas czas i chcieliście tu być” - powiedział jeden z naszych 
skarbów. Dla takich słów, dla takich ludzi i dla takich dni warto żyć”. 
Na pewno tam wrócę! 
 

„Zajmij swoje miejsce...” 
28.02.2017 Izabela Kucharska 
 

To tytuł filmu nakręconego przez Esterę Orłowską i Oliwię Morawiecką, uczennice Liceum 
Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze, w ramach międzynarodowego projektu filmowego 
„Kinema”. W trakcie listopadowego spotkania nauczycieli w Brunszwiku analizowano trzy filmy o 
tematyce związanej z problemami współczesnej młodzieży. 
Film niemiecki „Nachtmahr” oraz film francuski „ Liebe auf den ersten Biss” zostały 
zaprezentowane młodzieży i stały się punktem wyjściowym do stworzenia krótkiego filmu o takiej 
tematyce. 
Estera i Oliwia zrealizowały film pt. „Zajmij swoje miejsce...” na podstawie własnego scenariusza, 
one też nakręciły i wyreżyserowały poszczególne sceny, natomiast Piotr Piszczek pomógł 
opracować ścieżkę dźwiękową. W roli głównej wystąpiła uczennica kl. II Gimnazjum 
Dwujęzycznego Izabela Onochowska, statystami byli uczniowie I klasy LO, ponadto udział w filmie 
wzięli również nauczyciele. Praca nad filmem przebiegła bardzo sprawnie dzięki profesjonalnym 
warunkom, jakie stwarzyła naszym uczniom Pracownia Filmoteki Szkolnej. 
9 stycznia 2017 roku filmy młodych twórców zostały zaprezentowane w ramach kolejnej części 
projektu „Kinema”, która odbyła się we Wrocławiu. Na spotkanie z młodzieżą przybyli 
organizatorzy - Johanes Wilts, Maren Vierbucher oraz ekspert filmowy Christoph Honegger.  W 
trakcie warsztatów  uczniowie prezentowali swoje projekty, omawiali pracę nad nimi tzn. jak 
powstawał scenariusz, jakie trudności napotykali w trakcie kręcenia. Marcin Majkowski z klasy III 
LO dokonał świetnej prezentacji naszego filmu w języku niemieckim. Ekspert filmowy z Niemiec, 
nie tylko omówił przedstawione projekty ale również udzielał niezbędnych porad. Uczniowie 
prowadzili dyskusję na temat pracy filmowej, w trakcie której wykazali się doskonałą znajomością 
języków obcych, a w szczególności niemieckiego i  francuskiego. Należy podkreślić, że film 
nakręcony przez uczniów naszej szkoły został bardzo dobrze oceniony przez eksperta i określony 
mianem profesjonalnego. 
Wszystkie filmy dostępne są na platformie międzynarodowego projektu filmowego „Kinema”. 
Niebawem film zrealizowany przez uczennice LO udostępniony zostanie na stronie internetowej 
szkoły. Zachęcamy do jego obejrzenia. 
W kwietniu odbędzie się kolejna edycja projektu. Uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Izabeli 
Kucharskiej pojadą do Niemiec. W trakcie tygodniowego pobytu nakręcą kolejny film tym razem z 
udziałem kolegów z Niemiec i Francji. Pamiętajcie, nauka języków obcych pozwala zdobywać 
świat. 
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Recytatorki Teatru „Adamus” zachwyciły 

międzynarodową publiczność. 

26.02.2017 Maciej Kostyk 
 

Uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze - Anita Kowalczyk, Estera Orłowska (Liceum 
Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza) oraz Weronika Jończak i Maja Oporowicz (Gimnazjum 
Dwujęzyczne) zdobyły główne nagrody podczas VIII Międzynarodowego Konkursu Artystycznego 
im. Włodzimierza Pietrzaka. 
Finałowa Gala połączona z wręczeniem nagród oraz otwarciem wystawy pokonkursowej odbyła 
się 25 lutego w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku. Konkurs 
powstał kila lat temu z inicjatywy Macieja Koniecznego, przewodniczącego Rady Oddziału „Civitas 
Christiana”, a jego głównym celem jest przede wszystkim propagowanie twórczości Włodzimierza 
Pietrzaka - poety, krytyka literackiego, publicysty, żołnierza poległego w Powstaniu Warszawskim. 
Patronat honorowy nad tegoroczną edycją sprawowali m.in. Ryszard Czarnecki, 
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jego Ekscelencja Arcybiskup Wojciech Polak, 
Metropolita Gnieźnieński,  Prymas Polski i Elżbieta Leszczyńska, Wielkopolski Kurator Oświaty. O 
prestiżu przedsięwzięcia świadczy fakt, że w dotychczasowych zmaganiach konkursowych, 
podzielonych na trzy kategorie: fotograficzną, plastyczną oraz recytatorską uczestniczyło kilka 
tysięcy dzieci i młodzieży. Również i w tym roku do walki o najwyższe laury stanęło wielu młodych 
artystów z  Polski, Kazachstanu, Ukrainy, Litwy, Stanów Zjednoczonych , których oceniało Jury 
złożone m.in.  z wykładowców Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i 
Teatralnej w Łodzi. 
W zmaganiach recytatorskich wzięło udział przeszło czterdziestu mistrzów „żywego słowa”. W 
kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce przyznano Weronice Jończak, II - Mai Oporowicz.  Z kolei w 
kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce otrzymała Anita Kowalczyk, III - Estera Orłowska. 
Podczas oficjalnego otwarcia Koncertu Galowego powitano wszystkich dostojnych gości i 
zaproszono do wysłuchania wiersza pt. „Zbłąkane słowa” w wykonaniu Anity Kowalczyk, która 
zachwyciła Jury ekspresją, prawdą sceniczną i niezwykle oryginalną interpretacją tekstu. Podczas 
finałowej gali, rejestrowanej przez TVP 3 Poznań, wystąpiła także Weronika Jończak, którą 
nagrodzono za wiarygodność przekazu artystycznego i dojrzałość sceniczną. Górowskie 
recytatorki, podobnie jak w poprzednich edycjach, zdominowały konkurs i otrzymały atrakcyjne 
nagrody, m.in. studyjny wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, pióro Prezesa Rady 
Ministrów, pobyt weekendowy w Gdańsku, miniwieżę oraz książki z dedykacjami osób 
sprawujących patronat honorowy nad konkursem. Po zakończonej uroczystości uczennice ZSO w 
Górze odebrały zasłużone gratulacje od zaproszonych gości i nauczycieli towarzyszących 
laureatom w trakcie finałowych zmagań konkursowych. Członkowie Jury w „luźnej” rozmowie z 
aktorkami szkolnego Teatru „Adamus” wspominali ubiegłorocznych finalistów z Góry, m.in. 
Aleksandrę Buchar, Weronikę Szymańską i Bartosza Pałkę.  Pytali o metody pracy z tekstem, 
sposoby wyrażania emocji i etapy pracy twórczej. Podkreślając wysoki poziom prezentacji zwrócili 
się z przesłaniem do nauczyciela języka polskiego: „Niech rozwój młodych ludzi będzie 
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najwspanialszą nagrodą pedagogiczną za trud i poświęcenie, a poszukiwania artystyczne i 
potrzeba obcowania ze sztuką staną się dewizą życia młodych ludzi”. 
 

Wymiana AIESEC 
26.02.2017 Julia Cicha, Alexandra Schult 
 

W tym roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze odwiedzili szczególni goście. Były to 
wolontariuszki działające w ramach wymiany studenckiej AIESEC, przedstawicielki trzech krajów i 
dwóch kontynentów naszego świata. 
W dniach 13-17 lutego w szkole zajęcia w języku angielskim z młodzieżą prowadziły pochodząca z 
Brazylii - Debora Pereira, z Chin - Alicia Luo i Indonezji - Dea Ediatini Raith. Odwiedzała nas 
również nasza dobra znajoma z Kenii - Sharon Starke. Koordynatorem tego przedsięwzięcia już od 
9 lat jest  nauczycielka języka angielskiego Pani Agata Figiel. 
W trakcie wspólnych spotkań dziewczyny wzbogaciły naszą wiedzę z zakresu historii, kultury 
regionalnej i kuchni państw, których są mieszkankami na wykładach w szkole jak i również na 
spotkaniach po lekcjach. Miałyśmy bowiem przyjemność spędzać z nimi czas wolny i jednocześnie 
niepowtarzalną okazję szlifować język angielski w miłej atmosferze przy kawie i lodach. 
Spędzałyśmy sympatycznie czas również w trakcie seansów filmowych w kinie. 
Lekcje języka angielskiego przeprowadzone przez wolontariuszki wywarły na uczniach ZSO w 
Górze niezapomniane wrażenie. Wielkim przeżyciem było dla wszystkich było spotkanie 
pożegnalne, na które każdy z z uczestniczących w nim uczniów przyniósł przysmaki i napoje 
charakterystyczne dla danego kraju. Dodatkowo ten międzynarodowy wieczór umiliły ulubione 
utwory naszych gości, przy czym nie obyło się bez pokazu tańców. 
Wolontariuszki przeprowadziły zajęcia lekcyjne dla uczniów  Liceum oraz Gimnazjum 
Dwujęzycznego. 
Byłyśmy przekonane, że dworzec PKP w Lesznie będzie miejscem naszego ostatniego spotkania, 
jednakże ku naszemu ogromnemu zdziwieniu miałyśmy niezwykle szczęście spotkać Debbie wraz 
z całą rodziną w Krakowie, w okresie ferii zimowych! 
Wymiana okazała się niesamowitym doświadczeniem, związanym z niepowtarzalnymi emocjami, 
przeżyciami i doznaniami. Każdemu życzymy takiej przygody! 
 

Koncert „Walentynkowy” 
24.02.2017 Natalia Kida 
 

Jest taki dzień w roku, w którym szczególnie często mówimy drugiej osobie jak bardzo ją 
kochamy. Obdarowujemy się upominkami, kwiatami, liścikami i czekoladkami. Ten dzień jest 
obchodzony przez wszystkich zakochanych ludzi na całym świecie. To Dzień Świętego Walentego, 
potocznie nazywany WALENTYNKAMI. W tym roku 14 luty przypadł w okresie naszych ferii 
zimowych, zatem Samorząd Uczniowski zdecydował się na przyspieszenie tego uroczego święta. 
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9 lutego w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się wyjątkowy koncert 
„Walentynkowy”. W trakcie widowiska swoje umiejętności wokalne przedstawili artyści z Liceum i 
Gimnazjum Dwujęzycznego. Wystąpili też specjalnie zaproszeni na tą okazję goście, ale o tym 
opowiemy później. Między poszczególnymi występami, prowadzący koncert konferansjerzy, 
Maciej Kulig i Martyna Małgowska, odczytywali uczniowskie „walentynki. Już na tydzień przed 
koncertem w szkole działała tzw. „poczta walentynkowa”. Każdy uczeń  mógł napisać krótki  tekst 
dla ukochanej osoby, kolegi, koleżanki czy też ulubionego przez daną klasę nauczyciela. To do nas 
należał wybór czy chcemy być anonimowi czy też nie. Liściki były niezwykle kreatywne, co 
powodowało, że w wielu przypadkach w auli słychać było spontaniczny aplauz. Nie zabrakło też 
„walentynek” dla naszych zagranicznych gości, a były to - Alicia Luo (Chiny), Debora Pereira 
(Brazylia), Dea Ediatini Raith (Indonezja), wolontariuszek działających w ramach międzynarodowej 
organizacji studenckiej AIESEC. 
Dźwięki  gitar, pianina i perkusji wypełniły całą aulę, dostarczając niezapomnianych i 
nieprzemijających wrażeń. Koncert w zasadzie zorganizowany był nie tylko dla zakochanych par, 
ale dla wszystkich uczniów, a co najważniejsze w trakcie tego wydarzenia panowała bardzo 
wesoła atmosfera i nikt nie czuł braku swojej drugiej połówki. 
W trakcie koncertu wystąpili następujący uczniowie - Weronika Szymańska, Róża Mazurczak, 
Patrycja Lewczuk, Michał Tański, Mateusz Tomczyk, Piotr Piszczek, Konrad Sztyma, Sandra 
Remiszewska, Karina Wolska oraz Łucja Skibniewska i Damian Gregor z zespołu Motor in Corn. 
 

Festiwal Piosenki Rozrywkowo -

Obcojęzycznej 
15.02.2017 Tomasz Woźniczka 

 

5 lutego br. odbyła się trzecia edycja Festiwalu Piosenki Rozrywkowej-Obcojęzycznej. 

Organizatorem imprezy o zasięgu międzyregionalnym był Dom Kultury w Górze. W przeglądzie 

wzięło udział 40 młodych wykonawców, reprezentujących powiat górowski, leszczyński i rawicki. 

Celem festiwalu było prezentacja dorobku artystycznego uczestników oraz wymiana doświadczeń 

i pomysłów w zakresie upowszechniania wokalistyki i sztuki estradowej. Jednocześnie była to 

świetna okazja do zaprezentowania przez młodych wokalistów swoich umiejętności w 

obcojęzycznym repertuarze. Festiwal poprowadzili, dyrektor Domu Kultury w Górze pani Danuta 

Piwowarska-Berus oraz instruktor sekcji wokalnej i muzycznej Arkadiusz Gustaw Poziom wokalny i 

językowy prezentowany przez poszczególnych wykonawców był naprawdę imponujący. Na 

zakończenie każdy z wykonawców otrzymał certyfikat oraz pamiątkową statuetkę wykonaną 

przez podopiecznych sekcji plastycznej Domu Kultury w Górze. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze na festiwalu reprezentowała Róża Mazurczak, która 

wykonała piosenkę w języku rosyjskim pt. "Kukuszka". Do występu od strony językowej została 

przygotowana przez nauczycielkę języka rosyjskiego w ZSO w Górze Panią Katarzynę Wróbel. 
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W przeglądzie wystąpiły też utalentowane wokalnie uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 

będące przedstawicielkami sekcji wokalnej Domu Kultury w Górze. Weronika Szymańska  

wykonała utwór "Mercy", Alicja Kmietczyk "Diamonds are a girl best friend", a Sandra 

Remiszewska "Addicted to you". Opiekunem artystycznym górowskich wokalistek był Arkadiusz 

Gustaw, instruktor sekcji wokalnej DK w Górze, absolwent górowskiego Liceum 

Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza oraz Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w 

Poznaniu. 

 

Finał I Dolnośląskiego Konkursu 

Recytatorskiego Poezji Sybirackiej  „Wiersze 

ojców naszych” 
10.02.2017 Maciej Kostyk 
 

10 lutego 2017 r. we wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia odbył się finał 
I Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych”, w którym 
uczestniczyło kilkudziesięciu wykonawców reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne 
województwa dolnośląskiego. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze reprezentowały trzy 
utalentowane artystycznie uczennice: Estera Orłowska, Natalia Kida  i Anita 
Kowalczyk. Organizatorami przedsięwzięcia pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty było Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu oraz Ośrodek Pamięć i 
Przyszłość. 
Podczas przesłuchań konkursowych deklamowano utwory upamiętniające losy Polaków zesłanych 
na „nieludzką ziemię”. Jury po wysłuchaniu prezentacji przyznało wszystkim wykonawcom 
dyplomy i wejściówki na wystawę główną „Wrocław 1945 - 2016”. 
Ponadto Komisja konkursowa nagrodziła i wyróżniła kilku najbardziej oryginalnych mistrzów 
„żywego słowa”, wśród których znalazła się Estera Orłowska, uczennica Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze. 
 

Wyniki konkursu "Sleeveface - czyli ubierz 

się w książkę" 
09.02.2017 
 
Rozstrzygnięto konkurs na zdjęcie w konkursie czytelniczo - fotograficznym. 
Prace oceniało jury szkolne: Pani Edyta Bretsznajder, Pani Irena Dziamarska i Oliwia 
Morawiecka. Przyznano 1 miejsce - Oliwii Biernackiej 
Ponadto w  wyniku głosowania młodzieży kolejne nagrody zdobyli: 
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1 miejsce - Oliwia Biernacka (kategoria gimnazjum) 
1 miejsce - Izabela Belka (kategoria liceum) 
2 miejsce - Hanna Jankowska, Natalia Kida, Michał Proszko 
3 miejsce - Wiktor Iwasików 
Wyróżnienia: Ewa Kapłon, Julia Kasycz, Adrian Kopaniecki, Igor Wawrzyniak, Patrycja Lewczuk, 
Marta Będuch, Ruman Nicole, Eliza Czajewska, Julia Osieczko, Bartosz Zieliński, Julita Woźniak 
Pozostali uczniowie nagrodzeni za udział: Alex Kalinowski, Anna Łukaniuk, Maja Oporowicz, 
Weronika Szymańska, Roksana Świątek 
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do naszej biblioteki szkolnej! 
 

Eliminacje gminne XXII Dolnośląskiego 

Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK” 
09.02.2017 M. Kostyk 
 

9 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali klubowej Domu Kultury w Górze odbyły się eliminacje 
gminne XXII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”, w których uczestniczyło 23 
wykonawców. Laureaci etapu szkolnego występowali w dwóch kategoriach: młodsi (uczniowie kl. 
IV - VI szkół podstawowych) oraz starsi (uczniowie gimnazjów). Wybrane utwory (wiersze, 
fragmenty prozy) oceniane były pod względem doboru repertuaru, interpretacji, kultury słowa i 
ogólnego wyrazu artystycznego. Recytacjom przysłuchiwała się Komisja Konkursowa w składzie: 
Maciej Kostyk - przewodniczący, Joanna Jabłońska - Panek, Dorota Jochaniak - Dolatowska, 
Agnieszka Kożyczak, Genowefa Maszczenko, Teresa Pankiewicz, Mirosława Rutkowska, Krystyna 
Woźna, Bogumiła Wyszyńska, Joanna Zembroń. 
W kategorii „młodsi” - I miejsce zajęła Ada Figiel ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Górze, II miejsce - Jeremiasz Witko z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami 
Integracyjnymi w Gilnce, III miejsce - Hanna Górecka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze. Trzy 
równorzędne wyróżnienia przyznano Dominice Hałaś, Filipowi Grabowskiemu 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze oraz Filipowi Jankowskiemu ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Górze. W kategorii „starsi” - I miejsce zajął Łukasz Rudyński reprezentujący Gimnazjum nr 1 w 
Górze, II miejsce - Maja Oporowicz z Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze, 
III miejsce - Laura Maniara z Gimnazjum nr 1 w Górze. Dwa równorzędne wyróżnienia przyznano 
Kindze Dębowicz z Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze i Nicoli Podgórskiej 
z Gimnazjum nr 2 w Górze. 
Do kolejnego etapu „Pegazika’, którego współorganizatorem jest Powiatowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Górze 
zakwalifikowano Adę Figiel, Jeremiasza Witko, Hannę Górecką, Łukasza Rudyńskiego, Maję 
Oporowicz i Laurę Maniarę. Podczas ogłaszania wyników wszystkim recytatorom wręczono 
pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Dom Kultury. Z kolei przewodniczący Jury 
podziękował uczniom i nauczycielom za twórcze, pełne ekspresji prezentacje. 
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Organizatorzy eliminacji gminnych gratulują wysokich wyników laureatom oraz ich nauczycielom: 
Barbarze Bućkowskiej, Renacie Kowalskiej, Mirosławie Rutkowskiej, Katarzynie Zdanowicz, 
Joannie Zembroń oraz Maciejowi Kostykowi. 
Trzeci etap konkursu (powiatowy), odbędzie się 15 marca (środa) o godz. 10.00 w sali 
widowiskowej górowskiego Domu Kultury.    
 

Dzień Bezpiecznego Internetu 
09.02.2017 Tomasz Woźniczka 
 
7 lutego, już po raz 13. w Polsce i w ponad stu krajach na świecie, obchodzony jest Dzień 
Bezpiecznego Internetu (DBI) poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci. Hasło 
tegorocznej edycji: „Razem zmieniamy internet na lepsze” podkreśla rolę każdego użytkownika 
sieci w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. 
Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. 
Jego celem jest promocja działań na rzecz bezpiecznego i pozytywnego wykorzystywania 
zasobów internetowych przez dzieci i młodzież. 
Organizatorzy polskiej edycji DBI – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz instytut badawczy NASK - 
wraz z partnerami: Fundacją Orange oraz firmą Facebook, zachęcają do podejmowania lokalnych 
działań edukacyjnych oraz zapraszają profesjonalistów na konferencję inaugurującą obchody DBI 
w całym kraju. 
Kilka lat temu firma „Symantec” przedstawiła swój raport Norton Online Family 2011, w którym 
pojawiło się w nim kilka ciekawych wniosków: 
33 proc. dzieci robi zakupy w sieci, z czego 24 czasami bez zgody rodziców. 
47 proc. rodziców obawia się, że ich dzieci ujawniają zbyt wiele osobistych danych nieznajomym 
osobom. 
67 proc. rodziców deklaruje, że rozmawia z dziećmi na temat zagrożeń z sieci. 
Co najmniej jedno dziecko na 10 odwiedza serwisy z treściami przeznaczonymi dla dorosłych, gdy 
są poza kontrolą rodziców. 
87 proc. dzieci łamiących domowe zasady korzystania z internetu zetknęło się z negatywnymi 
doświadczeniami w sieci. 
Raportowi towarzyszy także 10 zasad bezpiecznego korzystania z internetu 
1. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego, 
2. Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób, 
3. Ostrożnie pobieraj pliki z sieci, 
4. Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail, 
5. Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć, 
6. Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych, 
7. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr, 
8. Czytaj regulaminy, 
9. Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL, 
10. Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje. 

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


84 

Od lat obchodom tego święta w Polsce z powodzeniem towarzyszy idea angażowania w 
organizację DBI lokalnych ośrodków edukacyjnych i kulturalnych – szkół, domów kultury, 
organizacji pozarządowych. 
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze aktywnie włączyli się do akcji 
Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji odbyły się pogadanki na zajęciach wychowawczych 
oraz została zorganizowana mini-wystawka propagująca właściwe i rozsądne korzystanie z treści 
zawartych w sieci internetowej. 
 

Wielki olimpijski sukces Macieja 
06.02.2017 Bogusław Sitnik 
 

Uczeń klasy III a Liceum Ogólnokształcącego w Górze, Maciej Skrzynecki osiągnął najlepszy wynik w 
okręgu Wrocław, a 9 miejsce w kraju w zawodach okręgowych XXX Olimpiady Wiedzy 
Ekonomicznej. 
Maciej zdobył łącznie 78 punków na 100 możliwych do uzyskania,a w kategorii testu z ekonomii 
(w tym roku o niezwykle wysokim poziomie trudności) miał aż 52 punkty, co było najlepszym 
wynikiem spośród 775 uczestników zawodów okręgowych w całej Polsce. To nie pierwszy tego 
typu sukces górowskiego licealisty, w poprzedniej XXIX edycji OWE zdobył w zawodach szczebla 
centralnego 77 miejsce i tytuł finalisty. 
Do XXX edycji OWE przystąpiło ponad 11000 uczniów z 800 szkół ponadgimnazjalnych, z czego do 
zawodów okręgowych awansowało 775 uczniów (ok. 7%), a do zawodów centralnych tradycyjnie 
100 (ok. 1%). To duży sukces stale rozwijającego swoją wiedzę i umiejętności ekonomiczne 
Macieja Skrzyneckiego. 
Pod koniec ubiegłego roku Maciej otrzymał tytuł laureata głównej nagrody V edycji konkursu 
Obserwatora Finansowego, którego głównym sponsorem by ł Narodowy Bank Polski.. Obecni 
przygotowuje się również do zawodów okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości (2 marca 2017 
r.) i do finału centralnego Wiedzy Ekonomicznej, który odbędzie się w dniach 1i 2 kwietnia 2017 
roku. Opiekunem tego niezwykle utalentowanego ucznia jest Bogusław Sitnik, nauczyciel 
geografii i przedsiębiorczości w ZSO w Górze. 
 

Warsztaty z fizyki 
05.02.2017 Dorota Giezek 
 

Ciekawość świata wciąż pcha nas do poznawania czegoś nowego. W ten sposób uczymy się życia, 
postrzegania otaczającego nas świata, występujących wokół zjawisk i ich przyczyn. Umiejętność 
posługiwania się wyobraźnią, tworzenie w myślach pewnych schematów i zdolność dostrzegania 
skutków określonych działań, jest niezbędnym elementem właściwego funkcjonowania w 
rodzinie, w pracy czy ogólnie w społeczeństwie oraz rozwoju techniki i postępu w każdej 
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dziedzinie życia. Takie właśnie cechy pozwala nam w dużej mierze wykształcić w sobie nauka, jaką 
jest fizyka.  
Dnia 4 lutego 2017 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyły się kolejne warsztaty z 
fizyki. W zajęciach wzięli udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniowie klas trzecich 
Gimnazjum nr 2 zainteresowani rozszerzeniem swojej wiedzy z zakresu fizyki. Zajęcia rozpoczęły 
się od powitania uczestników warsztatów przez dyrektora ZSO w Górze Panią Magdalenę 
Mielczarek, która życzyła wszystkim, a szczególnie gimnazjalistom, wielu pozytywnych wrażeń. 
Uczniowie od początku pracowali w grupach, których opiekunami byli Natalia Kida oraz Artur 
Sikorski uczniowie klasy II a Liceum Ogólnokształcącego, realizujący profil matematyczno-fizyczny. 
Zadania podczas warsztatów dotyczyły takich działów fizyki jak: „Prąd elektryczny”, „Drgania i 
fale” oraz „Termodynamika”. Młodzież pracowała w grupach dwu i trzy-osobowych z zestawami 
SONDa, które składają się z matrycy do budowania obwodów, modułów  zasilających prądu 
zmiennego oraz prądu stałego, żarówek o różnych mocach, rezystorów. W zestawach znajdują się 
również diody LED, diody prostownicze, zworki, wyłączniki itp. Uczniowie budowali proste i 
bardziej złożone obwody elektryczne, zgodnie z instrukcją. Sprawdzali przepływ prądu w 
połączeniu szeregowym i równoległym, dokonywali pomiaru napięcia i natężenia prądu. 
Sprawdzali prawo Ohma oraz I prawo Kirchhoffa. Uczestnicy zajęć mogli również zaprojektować i 
zmontować na matrycy własne układy elektryczne. Kolejne doświadczenie dotyczyło badania 
poziomu natężenia dźwięku. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia poziomu natężenia 
własnego głosu. Niektórzy potrafili uzyskać poziom natężenia  ponad 100dB. Ostatnie 
doświadczenia z termodynamiki z suchym lodem wywołały u uczestników warsztatów ogromną 
radość i zaangażowanie. Zjawisko sublimacji suchego lodu oraz efekty wizualne  pojawiające się 
po dodaniu suchego lodu do wody wzbudziły u uczestników ogromną chęć eksperymentowania. 
Podczas samodzielnego badania zjawisk fizycznych uczniowie zadawali pytania jednocześnie z 
zaangażowaniem wykonywali kolejne doświadczenia. 
Tego typu zajęcia ułatwiają zrozumienie omawianych na lekcjach praw, rozwijają myślenie 
kreatywne, motywują do nauki. Pracy towarzyszyło wiele pozytywnych emocji. Nie obyło się też 
bez słodkiego poczęstunku. Warsztaty przygotowała Pani Dorota Giezek, nauczycielka fizyki w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze. 
Mimo, że zajęcia odbywają się w soboty, to nie brakuje uczniów chcących brać w nich udział,  
dlatego organizatorzy planują przeprowadzenie kolejnych warsztatów.  
 

Otrzymali certyfikaty 
03.02.2017 Tomasz Woźniczka 
 
W piątek 3 lutego br w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu miało miejsce 
uroczystość wręczenia certyfikatów laureatom Dolnośląskiej Akademii Samorządności.  W 
spotkaniu z laureatami i ich opiekunami uczestniczył Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan 
Cezary Przybylski, Pełnomocnik Marszałka ds młodzieży Pan Krystian Ulbin i prezes Fundacji 
„Merkury” Pan Waldemar Wiehs.  
Dolnośląska Akademia Samorządności to projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego współtworzony z Fundacją „Merkury”. Jego głównym celem jest zwiększenie 
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zaangażowania młodych ludzi w działania związane z samorządnością oraz pogłębianie wiedzy na 
temat roli samorządu terytorialnego. Konkurs był skierowany do młodzieży w wieku 16-25 lat z 
czterech subregionów Dolnego Śląska (wałbrzyski, wrocławski, jeleniogórski i legnicki). W ramach 
akademii powstały 22 inicjatywy młodzieżowe, których zadaniem był stworzenie własnych 
projektów związanych z promocją samorządności. Uczestnicy Dolnośląskiej Akademii 
Samorządności brali udział w panelach regionalnych i warsztatach, które pomagały dopracować 
im ich własne pomysły. Ostatecznie do finału zostało zakwalifikowanych 10 najlepszych projektów 
młodzieżowych. Ich uczestnicy zostali zaproszeni na 3-dniowe szkolenie do Krzyżowej i otrzymali 
dofinansowanie na realizację własnych przedsięwzięć.  
Ogromny sukces odnieśli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, którzy nagrodzeni 
zostali za dwa zgłoszone projekty - ”Młodzieżowa Rada Miasta Góra” i „Budżet Obywatelski 
Góra”.  Obydwa przedsięwzięcia realizowane były przez dwie 5-osobowe grupy licealistów w 
grudniu ubiegłego roku. Mimo, że na wykonanie wszelkich działań nie było zbyt wiele, czasu to 
uczniowie wykazali się dużą kreatywności i zaangażowaniem, dzięki czemu ich praca zakończyła 
się sukcesem. W nagrodę otrzymali od Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego 
Przybylskiego certyfikaty. 
W imieniu obydwu grup reprezentujących ZSO w Górze dyplomy odebrali – Klaudia Gurgurewicz, 
Daria Fesz, Martyna Małgowska, Klaudia Surma i Bartosz Gworek. W uroczystości wziął też udział 
opiekun licealistów, nauczyciel historii i WOS Pan Tomasz Woźniczka. W swoim wystąpieniu 
skierowanym do uczestników spotkania Pan Marszałek zwrócił uwagę na ogromne 
zaangażowanie młodzieży w działaniach na rzecz rozwijania idei samorządności. Pogratulował 
znakomitych pomysłów i wyraził  życzenie, że będą one kontynuowane w kolejnych latach. 
Podziękował też opiekunom grup młodzieżowych za udzielanie cennych rad i wskazówek w celu 
realizacji poszczególnych projektów. Zaprezentował też główne priorytety działań Urzędu 
Marszałkowskiego oraz ogólną infrastrukturę województwa. Odpowiadał też na pytania 
młodzieży dotyczące głównie aktualnych problemów oświaty. W trakcie, uroczystości wszystkie 
uczestniczące zespoły w krótkim wystąpieniu zaprezentowały swoje dokonania. Z uznaniem o 
dokonaniach obydwu grup z ZSO w Górze wypowiadał się Pan Krystian Ulbin, pełnomocnik 
marszałka województwa dolnośląskiego ds. młodzieży oraz prezes Fundacji „Merkury” Pan 
Waldemar Weihs. Następnym punktem spotkania było zaprezentowanie działań podejmowanych 
przez Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Pełnomocnika Marszałka ds spraw 
młodzieży. Na początku marca rozpocznie się nabór do kolejnej edycji Dolnośląskiej Akademii 
Samorządności. W tym roku samorząd zaplanował dofinansowanie konkursu w kwocie 60 tys. zł. 
Wszystkie informacje o projekcie są dostępne w zakładce „Młody Dolny Śląsk”. 
 

Spotkanie z mieszkańcami Domu Pomocy 

Społecznej we Wschowie 
02.02.2017 Maciej Kostyk 
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Spotkanie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze z mieszkańcami Domu 
Pomocy Społecznej we Wschowie 
„Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym”. 
Stefan Wyszyński 
1 lutego 2017 r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze udali się z 
coroczną wizytą do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wschowie. Tradycyjnie, jak co 
roku - po przekroczeniu progu placówki, wszyscy zostali miło przyjęci przez siostry i opiekunki 
zajmujące się chorymi. Po krótkim powitaniu, uczniowie zaprezentowali pensjonariuszom 
program artystyczny, po którym przystąpili do odwiedzin osób będących mieszkańcami ośrodka. 
Oprócz dzieci i młodzieży przebywają tu także podopieczni po ukończeniu trzydziestego roku 
życia, którzy ze względu na małą zdolność adaptacyjną nie powinni zmieniać środowiska 
zamieszkania. 
Wizyta uświadomiła młodzieży wartość ludzkiego życia, zachęciła do głębszych refleksji nad 
chorobą, cierpieniem i kruchością ludzkiego życia. Niewątpliwie dała też poczucie satysfakcji z 
dobrze zorganizowanej zbiórki prezentów, do której aktywnie włączyła się cała społeczność 
szkolna. 
Po zakończeniu odwiedzin w Domu Pomocy Społecznej, prowadzonego przez Zgromadzenie 
Sióstr Elżbietanek, uczniowie wraz z opiekunami – Ireną Dziamarską, Jolantą Dąbkowską 
Wojciechem Janickim  i Maciejem Kostykiem udali się do Głogowa, gdzie w Centrum Sportu i 
Rekreacji spędzili czas na lodowisku i kręgielni. 
Refleksje uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego po spotkaniu z mieszkańcami placówki. 
„Uświadomiłam sobie, ile bólu przeżywają codziennie chorzy mieszkańcy Domu Pomocy.  Jestem 
wdzięczna Bogu za to, że dał mi zdrowie, dom i rodzinę. Rodzina to coś, czego tym ludziom 
brakuje najbardziej. Nasze odwiedziny sprawiły im tyle radości. 
Teraz wiem, że trzeba pomagać. To straszny widok widzieć dzieci, które zostały odrzucone przez 
swoich najbliższych. Siostry zajmują się nimi wspaniale. To o wiele lepsze wyjście, niż gdyby nadal 
zajmowali się nimi ci ludzie, którzy sprawili im w życiu tyle bólu…” 
Julia 
Wyjazd do ośrodka dał mi wiele do myślenia. Bardzo wzruszył mnie widok ludzkiego cierpienia 
oraz niesprawiedliwości losu. Zrozumiałam, jak wielkie mam szczęście, czyli kochających 
rodziców, dom oraz zdrowie. Obserwując mieszkańców ośrodka doceniłam jak wiele trudu i serca 
w walkę o lepsze jutro wkładają wszyscy opiekunowie. Ich zaangażowanie i pomoc podopiecznym 
zasługują na wielki szacunek i podziw. Odwiedziny w placówce zmieniły mój pogląd na temat 
niepełnosprawności i cierpienia drugiego człowieka. 
Oliwia 
  „Na samym początku podarowaliśmy mieszkańcom ośrodka zakupione przez nas środki 
czystości, artykuły spożywcze oraz słodycze.  Później zaśpiewaliśmy kolędy. Podobały się 
wszystkim, a szczególnie najmłodszym, którzy się uśmiechali, klaskali w ręce i próbowali 
podśpiewywać. Zdaliśmy sobie sprawę z tego ile to da nich znaczy. Następnie w grupach 
zwiedzaliśmy ośrodek. Był to przygnebiający widok, dający wiele do myślenia. Widzieliśmy dzieci 
oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Zdaliśmy sobie sprawę z tego jak 
bardzo zły wpływ może mieć alkohol na ciążę, a pobicie małego dziecka - zaważy na jego dalszym 
życiu.  W porównaniu do problemów mieszkańców Domu Opieki - nasze nawet trudno nazwać 
problemami…” 
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  Bartosz 
„Zostaliśmy obdarowani pełnymi ciepła uśmiechami pracowników i osób mieszkających 
w ośrodku.  Jak co roku, mieliśmy okazję do zaśpiewania kolęd bożonarodzeniowych. Koncert był 
niezapomnianym wrażeniem dla każdego z nas. Publiczność dołączyła się do śpiewania 
i razem mogliśmy odtworzyć magię minionych świąt. Siostry Elżbietanki oprowadziły nas po 
ośrodku. Dla każdego z nas była to chwila do zastanowienia się nad własnym życiem, nad tym jak 
bardzo powinniśmy być wdzięczni za to, że mamy kochającą nas rodzinę, jesteśmy zdrowi. Wielu 
mieszkańców tego nie otrzymało w swoim życiu. Doznali wiele cierpień i krzywd, a mimo tego 
potrafią cieszyć się z najprostszych rzeczy, których my  - zdrowi ludzie nie zauważamy”. 
Ola 
„Wizyta w Domu Pomocy we Wschowie uświadomiła mi, jak cenną wartością jest rodzina. Była 
dobrą lekcją, uczącą wrażliwości na potrzeby innych osób, a także szacunku do drugiego 
człowieka. Pokazała mi, że tak niewiele potrzeba, by cieszyć się z każdego drobiazgu i każdej 
chwili życia. Myślę, że takie wizyty są potrzebne, bo dzięki nim, można docenić to, 
co poosiadamy”. 
Patrycja 
 

Uczniowie na stoku 
02.02.2017 Natalia Kida 
 

Dnia 30 stycznia uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze udali się na wycieczkę na 
Łysą Górę. Nauczyciele wychowania fizycznego, Pani Małgorzata Dudzińska oraz Pan Mariusz 
Dziewic, wyszli z inicjatywą zorganizowania szkolnego wyjazdu na narty. W Dziwiszowie pogoda 
dopisywała, a warunki były wprost idealne do szusowania. Naszą przygodę rozpoczęliśmy od 
dobrania, przy pomocy profesjonalistów w tej dziedzinie, niezbędnego sprzętu. Na samym stoku 
spędziliśmy aż 7 godzin, mimo że niektórzy uczniowie mieli na sobie narty po raz pierwszy w 
życiu. Dla nich już na starcie sporą dawką dobrej zabawy i radości był fakt pierwszego w życiu 
zjazdu. Instruktorami dla początkujących byli nauczyciele oraz mający już spore doświadczenie w 
zjazdach narciarskich koledzy i koleżanki. Zaawansowani narciarze decydowali się na nieco 
szybszą jazdę i trudniejszą trasę. Na szczycie mieliśmy okazję napić się gorącej herbaty i zjeść 
pożywny posiłek. W drodze powrotnej wspominaliśmy miłe chwile i odpoczywaliśmy po 
aktywnym dniu. Wróciliśmy cali i zdrowi, a wyjazd pozostanie w naszej pamięci na długo. 
 

72 rocznica powrotu Ziemi Górowskiej do 

Macierzy 
02.02.2017 TW 
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28 stycznia br. Górze miały miejsce obchody święta  Powrotu Ziemi Górowskiej do Macierzy. 
Podobnie jak w ubiegłych klatach punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie przez  
delegacje władz samorządowych gminnych i powiatowych na czele z Burmistrz Góry Ireną 
Krzyszkiewicz oraz Starostą Górowskim Piotrem Wołowiczem kwiatów pod Pomnikiem Wolności. 
Wśród wielu delegacji byli reprezentanci placówek kulturalno-oświatowych. W imieniu uczniów i 
pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, symboliczny znicz pod pomnikiem 
złożyli – dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek, nauczycielka języka angielskiego i opiekun 
SU Pani Edyta Bretsznajder i uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego Małgorzata Bretsznajder. 
Następnie w sali narad Starostwa Powiatowego w Górze odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej 
Góry. 
 

Ile trwa minuta? 
01.02.2017 Alina Borzym 
 

„Czas swój umiejętnie rozłożyć – to umieć korzystać z życia. Wielu jest takich, którzy jeszcze 
szmat życia mają przed sobą, a czym je wypełnić nie wiedzą, aby żyć radośnie…”. Słowami 
Baltazara Gracjana, hiszpańskiego prozaika i pisarza rozpoczęły się warsztaty w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących prowadzone przez studentki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. 
Uczniowie i uczennice Liceum Ogólnokształcącego mogli uświadomić sobie jak wielką rolę 
odgrywa postrzeganie czasu w kategorii zasobu, którego nie da się odzyskać. Nawet realizując 
zadanie w większej intensyfikacji nie spowoduje się cofnięcia czasu, jedynie można 
zminimalizować straty. 
Nie zawsze też wiemy jak wybrnąć z trudnego pytania. Umiejętność udzielenia odpowiedzi na 
zadane pytanie często stanowi pewnego rodzaju test, który potwierdza nie tylko naszą wiedzę w 
danej dziedzinie, ale także stanowi dowód naszej elokwencji i kreatywności, co jest niezwykle 
cenne zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym. Studentki z Wyższej Szkoły Bankowej 
pokazały uczniom jak wzmocnić swoje kompetencje w zakresie wystąpień publicznych i 
argumentacji. Uświadomiły im też, że w ramach wypowiedzi zawsze powinni kierować się 
zdrowym rozsądkiem i stosować zasadę zdrowego umiaru. Odpowiedni dobór słów z jednej 
strony uwiarygodnia wywód, z drugiej stanowi gwarancję bezpieczeństwa dla nadawcy 
komunikatu. Czy ta wiedza i nabyte umiejętności sprawdzą się w sytuacjach codziennych? 
Powodzenia. 
 

Mistrzowie Powiatu 
01.02.2017 WJ 
 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze zostali Mistrzami Powiatu 
w Tenisie Stołowym w kategorii chłopców. 
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Turniej przeprowadzony został w hali „Arkadia”dnia 27 stycznia br w ramach dolnośląskiej 
„Licealiady” . Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach - zespołowej i indywidualnej. 
W pierwszej z nich ekipa górowskich licealistów występująca w składzie: Adrian Rybicki, 
Amadeusz Leniak, Maciej Miśkiewicz i Kamil Pokrywa, pewnie pokonała uczniów sąsiedniego 
Zespołu Szkół im. Sylwestra Kaliskiego. 
Oprócz zwycięstwa w klasyfikacji drużynowej, uczniowie LO w Górze odnieśli również sukcesy 
indywidualne. Mistrzem powiatu został Adrian Rybicki, na drugim, nie mniej zaszczytnym miejscu, 
uplasował się Amadeusz Leniak, a trzecia lokata przypadła uczniowi Zespołu Szkół, Michałowi 
Stećko. 
Organizatorami turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego, Halina Michalak ZS i Wojciech 
Janicki z LO, będący jednocześnie opiekunami swoich zespołów. 
W kolejnym etapie rozgrywek, po tym spektakularnym sukcesie, był występ licealistów w Finale 
Strefy Legnickiej, który odbył się 31 stycznia w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w 
Gierałtowcu. Drużyna w składzie: Adrian Rybicki, Amadeusz Leniak i Maciej Miśkiewicz, po 
trwających blisko cztery godziny zawodach wywalczyła VII miejsce. 
Mimo, że na tym etapie zakończyła się sportowa przygoda górowskich tenisistów stołowych z 
„Licealiadą”, to całej drużynie i jej opiekunowi składamy serdeczne gratulacje. 
Organizatorzy powiatowego finału „Licealiady” składają gorące podziękowania dyrektorowi POSiR 
w Górze Panu Tomaszowi Krysiakowi oraz pracownikom „Arkadii”, za przygotowanie hali i sprzętu 
sportowego. 
 

A teraz trochę o Kenii 
30.01.2017 Alicja Całujek, Klaudia Nowakowska i Tomasz Woźniczka 
 

W czwartek 26 stycznia, w naszej szkole, na lekcjach języka angielskiego prowadzonych przez 
panią Agatę Figiel, gościła  pochodząca z odległej i gorącej Kenii, piękna i niezwykle sympatyczna 
Sharon. Nowo poznana koleżanka opowiedziała nam o swoim kraju - zamieszkujących go 
plemionach, różnorodności kulturowej, ale i też o problemach związanych z umieralnością 
powodowanych niewystarczającą opieką medyczną. 
Dla Kenijki zaskoczeniem była polska zima i śnieg, który miała okazję zobaczyć pierwszy raz w 
życiu. 
Spotkanie z Sharon było niezwykle interesujące i kształcące, a sama okazała się być przemiłą i 
towarzyską osobą z niezwykłym poczuciem humoru. 
Wszyscy nabraliśmy ogromnej ochoty na wizytę w tym pięknym i jakże odległym od Polski kraju! 
W spotkaniu brali udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Dwujęzycznego w 
Górze. 
 

„Pegazik” 2017 
28.01.2017 
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W eliminacjach szkolnych XXII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” wzięli udział 
uczniowie I i II klasy Gimnazjum Dwujęzycznego. 
Jury w składzie: Magdalena Mielczarek - Dyrektor ZSO w Górze, Beata Działo, Dorota Jochaniak - 
Dolatowska oraz Anita Kowalczyk -  laureatka poprzednich edycji konkursu, oceniało interpretację 
utworu, dobór repertuaru, kulturę słowa  i ogólny wyraz artystyczny. 
Wyniki 
I miejsce - Maja Oporowicz  
II miejsce - Kinga Dębowicz 
II miejsce - Kacper Hryń 
III miejsce - Hanna Jankowska 
Wyróżnienie: Adrian Kopaniecki, Julia Osieczko, Michał Proszko, 
Nicole Ruman. 
Laureaci I i II miejsca już niebawem reprezentować będą szkołę w eliminacjach gminnych. 
 

Studniówka 2017 
24.01.2017 Tomasz Woźniczka 
 
21 stycznia uczniowie klas trzecich Liceum ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  w Górze 
bawili się na tradycyjnej „Studniówce. Miejscem jednej w swym rodzaju zabawy był kompleks 
restauracyjny „Parkowa Bis”. Tradycyjnie przyszli maturzyści rozpoczęcie balu perfekcyjnie 
zatańczyli poloneza.  Zasadniczą część „Studniówki” wypełniła zabawa taneczna, którą 
poprowadził znany w Górze profesjonalny DJ Adikomp. 
Do egzaminu dojrzałości pozostało już tylko 100 dni, a więc czas na wytężoną naukę! 
 

Projekt „Postaw na Słońce” 
23.01.2017 Dorota Giezek 
 

Grupa uczniów pierwszej klasy Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze „SunShine Team”, bierze 
udział w projekcie „Postaw na Słońce”. Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego 
pokolenia Polaków wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje 
wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. 
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest działaniem przyszłościowym, które będzie w 
coraz większym stopniu dominowało produkcję energii elektrycznej. Ten sposób pozyskiwania 
energii nie tylko chroni środowisko naturalne, ale jest również sposobem na uzyskanie 
wymiernych oszczędności dla indywidualnego gospodarstwa domowego, które zdecyduje się na 
zainstalowanie systemu ogniw fotowoltaicznych na swoim terenie.  
Poznanie mechanizmu wytwarzania tej energii, jak również jej redystrybucji staje się ważnym 
tematem dla młodego pokolenia. Z tego powodu, program upowszechniający wiedzę na temat 
odnawialnych źródeł energii – jej pozyskiwania, jak również praktycznego wykorzystania – został 
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skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. 
Zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej jest działaniem 
proekologicznym. Tradycyjne metody produkcji energii wiążą się ze znaczną degradacją 
środowiska (wydobycie węgla, zanieczyszczenie powietrza, wód), natomiast pozyskiwanie energii 
ze źródeł odnawialnych jest bezpieczne dla środowiska naturalnego. 
Projekt jest kierowany do uczniów, aby nie tylko dostrzegli zalety związane z ochroną środowiska, 
ale także poznali praktyczny wymiar finansowy (oszczędności dla budżetu domowego) wynikający 
z wykorzystania ogniw fotowoltaicznych . 
Opiekun projektu Dorota Giezek 
 

Realizacja Programu „Szkolny Klub 

Sportowy” 
20.01.2017 Wojciech Janicki 
 

Realizacja Programu „ Szkolny Klub Sportowy”  w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama 
Mickiewicza 
W związku z realizacją nowego programu  „ Szkolny Klub Sportowy” przez Ministerstwo  Sportu i 
Turystyki oraz Dolnośląską Federację Sportu  nasza  szkoła bierze udział w realizacji tego projektu  
od 9 stycznia 2017 r. 
Projekt ten jest  działaniem systemowym skierowanym dla dzieci i młodzieży ze szkól 
podstawowych, gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz 
sprawność fizyczną. 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 naszej szkoły będą prowadzone w 
różnorodnych i atrakcyjnych formach. W tym roku będą to treningi dla chłopców i dziewcząt 
Liceum Ogólnokształcącego . 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. 
Program  realizuje  nauczyciel wychowania fizycznego pan Wojciech Janicki. Prowadzone są 
zajęcia piłki siatkowej, halowej piłki nożnej, tenisa stołowego i siatkówki plażowej. 
W styczniu w ramach zajęć odbył się mecz kontrolny piłki siatkowej dziewcząt klasy II A z drużyną 
Gimnazjum nr 1. Planowane są również finały szkolne i powiatowe w tenisie stołowym chłopców. 
Oprócz podejmowania dodatkowej aktywności sportowej i rekreacyjnej, zajęcia będą 
przygotowywać młodzież do zawodów w ramach Licealiady. 
 

Hej kolęda! 
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10.01.2017 Natalia Kida 
 

Święta, święta i po świętach. Potrawy wigilijne zniknęły już dawno ze stołów, prezenty zostały 
rozdane i rozpakowane, choinka może jeszcze stoi gdzieś w kącie, ale kolęd prawie w naszych 
domach nie słychać. Jednak znalazło się takie miejsce na ziemi, gdzie kolędy za sprawą naszej 
młodzieży pięknie i dostojnie zabrzmiały. 
W jakim celu śpiewamy kolędy? Najprostszą odpowiedzią będzie stwierdzenie, iż taka jest 
tradycja, to jeden z najbardziej utrwalonych w naszym kraju sposobów świętowania Bożego 
Narodzenia. Pieśni opisujące narodziny Chrystusa śpiewano już w średniowieczu. Niektóre kolędy 
śpiewane do dziś, mają po kilkaset lat. Śpiewając  te stare jak świat pieśni, mamy poczucie 
wspólnoty z tymi ludźmi, którzy żyli przed nami i już wtedy wysławiali Boże Dziecię. 
Dnia 5 stycznia 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyła się pierwsza 
edycja Przeglądu Kolęd  pod hasłem „Hej Kolęda!”. Organizatorem tego osobliwego wydarzenia 
był  nauczyciel etyki i religii, Pan Henryk Antonicki. Dla laureatów przygotowane były atrakcyjne 
nagrody zasponsorowane przez Sklep Pana Opata Viscom na ul. Żeromskiego w Górze. 
W przeglądzie brali udział uczniowie reprezentujący wszystkie klasy liceum i gimnazjum 
dwujęzycznego. W konkursie uczestniczyć mogli również soliści lub osoby, które chciały 
zaprezentować się w duecie. Nie brakowało aranżacji instrumentalnej, wykonanej przez Konrada 
Sztymę, Patrycję Lewczuk i Weronikę Bordulak. Osobami prowadzącymi były Izabela Belka i Agata 
Belka z kl. Ia. Uczestników oceniało jury konkursowe składzie: Pani Beata Działo, Pani Izabela 
Kucharska, Pani Aneta Zmuda, Pan Tomasz Woźniczka, oraz uczniowie - Sandra Kłosak i Marcin 
Majkowski z kl. IIIb. Przewidziana też była nagroda publiczności, poprzez głosowanie uczniów na 
najlepszego nich zdaniem wykonawcę. 
Klasa 3a zaprezentowała kolędę  „W żłobie leży”,  3b – „Dzisiaj w Betlejem”, 2a– „Cicha noc”, 2b – 
„Gore gwiazda Jezusowi”, 1a – „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, 2 Gim. – „Przybierzeli do 
Betlejem”, a 1 Gim. – „Wśród nocnej ciszy”. Następnie zaprezentowali się soliści: Weronika 
Szymańska, Sandra Remiszewska, Weronika Bordulak oraz duet: Patrycja Lewczuk i Alicja 
Kmietczyk. W oczekiwaniu na werdykt jury, poza konkursem swoją grą na gitarze czas umilił 
publiczności Alex Kalinowski, uczeń 2 klasy gimnazjum dwujęzycznego. 
W kategorii klas zwyciężyła klasa 2 Gimnazjum Dwujęzycznego, drugie miejsce zajęła klasa 2 a, a 
trzecie 2b. Natomiast w kategorii solistów i duetów I miejsce zajęła Sandra Remiszewska, 
natomiast II miejsce ex equo Weronika Szymańska oraz Alicja Kmietczyk i Patrycja Lewczuk. 
Natomiast Weronika Bordulak została dodatkowo wyróżniona za swój instrumentalny występ. 
Nagrodą publiczności została uhonorowana klasa 1 Gimnazjum Dwujęzycznego. 
Uroczystego wręczenia nagród laureatom konkursu dokonała Dyrektor ZSO Pani Magdalena 
Mielczarek. Ponadto zostały wręczone nagrody i upominki za konkursy, które w ostatnim czasie 
miały miejsce w naszej szkole. 
Impreza zdaniem wykonawców i publiczności była niezwykle udana,  mamy więc nadzieję, że za 
rok zobaczymy się na Drugim Przeglądzie Kolęd „Hej Kolęda!”. 
 

VI Panel przyrodniczy 
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09.01.2017 Irena Dziamarska, Małgorzata Kauch 
 

Dnia 4 stycznia 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się już po raz szósty 
interdyscyplinarna sesja popularno-naukowa pod hasłem „Panel przyrodniczy”.W tym roku 
organizatorzy główny nacisk położyli na popularyzację wiedzy z zakresu biologii i chemii. Pani 
Agata Szymczykowska i Pan Jakub Mikołajczyk, absolwenci naszej szkoły, aktualnie studenci 
Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, przeprowadzili niezwykle ciekawe 
doświadczenia chemiczne - „Wykrywanie katalazy w peroksysomach z bulw ziemniaka”, 
Wyodrębnienie DNA z materiału biologicznego - banana za pomocą ekstrakcji” oraz „Porównanie 
zawartości witaminy C w produktach żywnościowych: soku z papryki, pomarańcza, cytryny, 
żurawiny oraz aronii przy pomocy mieszaniny jodku potasu i skrobi”. 
Poraz drugi gościli w szkole państwo Renata i Zbigniew Skibińscy, którzy tym razem, omówili 
życie, zachowania oraz miejsce występowania w naszym powiecie bobrów. W swojej prelekcji 
zwrócili uwagę na zwyczaje bobrów, ich środowisko przyrodnicze oraz na to, jak w bardzo łatwy i 
tani sposób zapobiegać zniszczeniom spowodowanym przez bobry. 
Trzeci prelegent, Pan Krzysztof Grzegorzewicz posiada niezwykle oryginalne hobby, interesuje się 
bowiem zwyczajami niektórych gatunków owadów. W swoim wystąpieniu opowiedział młodzieży 
o pszczołach i mrówkach mieszkających w jego mieszkaniu. Prezentacja wzbogacona została 
filmem autorstwa Pana Krzysztofa zmontowanego z krótkich  klipów (niektóre z nich można 
obejrzeć na you tube windowbee), przedstawiających zachowania tych interesujących owadów 
społecznych 
W eksperymentach i wykładach udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
(licealiści i gimnazjaliści), Gimnazjum nr 1 i 2 z Góry i Gimnazjum z Czerniny oraz dyrektor ZSO 
Pani Magdalena Mielczarek i zainteresowani tematyką nauczyciele. 
Organizatorkami tego naukowego przedsięwzięcia były - nauczycielka biologii Irena Dziamarska i 
nauczycielka chemii Małgorzata Kauch.  
 

Spotkanie po latach 
05.01.2017 Leszek Kalinowski 
 

Po 30 latach znów pojawiliśmy się w LO. Dzięki uprzejmości dyrekcji mogliśmy zasiąść w ławkach, 
w których spędziliśmy cztery lata. Powróciły dawne wspomnienia, kiedy byliśmy młodzi, pełni 
nadziei na przyszłość, choć nikt z nas nie spodziewał się, że za kilka lat będziemy żyć w innym 
ustroju i wszystko w Polsce się zmieni. Po maturze los rzucił nas w różne zakątki kraju. Jak się 
okazało, dziś dawni uczniowie klasy IV b mieszkają w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, 
Zielonej Górze i innych miejscowościach. Jednak na hasło – klasowy zjazd rocznik maturalny 1986 
– większość z nas postanowiła przyjechać do Góry. Punktem zbiórki był oczywiście plac przed LO. 
Spotkała nas tu niespodzianka. Czekała na nas Pani Dyrektor  Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza Magdalena Mielczarek oraz nauczycielka j. niemieckiego p.Izabela Kucharska. 
Mimo soboty obie panie poświęciły nam wiele czasu, odpowiadały na wszystkie pytania, 
dotyczące losów nauczycieli, szkolnych zmian. Za poświęcony nam czas serdecznie dziękujemy. 
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Dyrekcji życzymy, aby w liceum  uczniowie osiągali ogólnopolskie sukcesy i by szybko ściana 
ze znanymi absolwentami szybko zapełniła się ich zdjęciami. My także osiągnęliśmy sukces. Dziś 
klasa IV b ma swoich reprezentantów w różnych dziedzinach gospodarki. Jest wśród nas m.in. 
lekarz, położna, farmaceuta, policjant, dziennikarz, katecheta, pracownik kuratorium oświaty, 
biznesmeni. Najwięcej osób odnalazło się w szkole. Dziś staramy się przekazać młodym ludziom 
także to, czego nauczyliśmy się w LO w Górze. To miejsce na zawsze zostanie w naszej pamięci. 
Nawiązane w nim przyjaźnie są trwałe, czego dowodem jest zjazd i obietnice, że na kolejny nie 
będziemy czekać kolejnych 30 ani nawet pięciu lat. Podczas spotkania okazało się, że mimo 
upływu lat, my wciąż rozmawiamy ze sobą tak, jakbyśmy wczoraj opuścili szkolne mury. Już na 
zawsze pozostaniemy klasą IV b. Zgraną paczką fajnych ludzi.  
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor  za miłe przyjęcie, pozdrawiamy dawne i obecne 
grono pedagogiczne oraz wszystkich uczniów górowskiego ogólniaka! 
W imieniu absolwentów dawnej IV b LO w Górze 
 

Międzynarodowy sukces Kingi 
04.01.2017 M. Kostyk 
 

Kinga Dębowicz laureatką Międzynarodowego Konkursu „Moja Mała Ojczyzna” 
Uczennica klasy I Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze – Kinga Dębowicz zdobyła I miejsce w 
Międzynarodowym Konkursie „Moja Mała Ojczyzna”, zorganizowanym przez Polską Szkołę w 
Waterford (Irlandia) oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie. Zadaniem 
uczestników konkursu było stworzenie pracy multimedialnej na jeden z dwóch tematów: „Moja 
Mała Ojczyzna” lub „Szkoła Widziana Moimi Oczami”. Kinga, decydując się na temat pierwszy, 
ukazała piękno naszej małej, lokalnej ojczyzny. 
W oryginalnej prezentacji znalazły się autorskie zdjęcia zabytków i przepięknych lasów Ziemi 
Górowskiej oraz adekwatne do fotografowanych miejsc wiersze najwybitniejszych poetów 
polskich, m.in. Adama Asnyka, Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Tadeusza Różewicza i 
Zbigniewa Herberta. O prestiżu przedsięwzięcia świadczy fakt, że w zmaganiach finałowych wzięli 
udział uczniowie z Polski, Irlandii i Francji. 
 

Podaruj odrobinę serca 
04.01.2017 Oliwia Biernacka 
 
Dnia 20 grudnia 2016 r. uczniowie klasy pierwszej Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze udali się 
na przedświąteczne odwiedziny do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie. W tym 
roku wszyscy uczniowie naszej klasy zdecydowali, że zrezygnują z upominków mikołajkowych, w 
zamian zakupili niezbędne rzeczy dla sympatycznych czworonogów. Żal nam było pozbawionych 
właścicieli psiaków i dlatego ofiarowując nasze skromne dary chcieliśmy choć trochę je wspomóc. 
Mamy jednak nadzieję, iż znajdą się ludzie dobrej woli i większość zwierzaków znajdzie nowych, 
kochających właścicieli. 
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Realizacja projektów młodzieżowych 
02.01.2017 Klaudia Gurgurewicz, Maciej Kulig 
 

Zrealizowaliśmy dwa projekty młodzieżowe 
W grudniu uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze realizowały projekty - 
„Młodzieżowa Rada Miasta” i „Budżet Obywatelski”. Działania podjęły dwie grupy inicjatywne 
powstałe na podstawie konkursu zorganizowanego przez Pełnomocnika Marszałka ds. 
Współpracy ze Środowiskami Akademickimi oraz Młodzieżowymi wspólnie z Fundacją „Merkury”. 
Nad projektem „Młodzieżowa Rada Miasta” pracował zespół w składzie: Klaudia Gurgurewicz, 
Daria Fesz, Klaudia Granda, Jakub Garczyński, Bartosz Gworek. 
Głównymi celami tego projektu było: 
- kształtowanie u młodzieży postaw obywatelskich 
- zapoznanie z ideą samorządności na przykładzie własnej gminy, 
- poznanie organów samorządu innego i ich zakresów działania, 
- podjecie inicjatywy stworzenia na terenie gminy Góra Młodzieżowej Rady, 
spotkanie z władzami miasta i gminy (burmistrz, sekretarz, radni) w celu realizacji zamierzenia. 
Natomiast realizację projektu „Budżet Obywatelski” podjął zespół w składzie: 
Maciej Kulig, Katarzyna Grzelczak, Martyna Małgowska, Klaudia Surma, Łukasz Grabowski. 
Główne cele tego projektu to: 
zapoznanie z ideą tworzenia "budżetu obywatelskiego" 
- poznanie regulaminu "budżetu" wraz z procedurą tworzenia projektów 
- zachęcanie młodzieży do aktywności społecznej w ramach tworzenia projektów obywatelskich 
- spotkanie z władzami miasta (burmistrz, sekretarz gminy, radni) odpowiedzialnymi za realizację 
projektu "budżet obywatelski", 
- kształtowanie u młodzieży poczucia podejmowania własnych inicjatyw. 
Większość działań obydwie grupy podjęły wspólnie już od początku grudnia. Na wstępnie odbyły 
się spotkania całych grup na którym określiliśmy podstawowe zadania i sposoby ich realizacji oraz 
harmonogram działań. Następnie pozyskaliśmy do współpracy odpowiednie osoby i instytucje. 
Dnia 09.12.2016. dzięki uprzejmości Pani Elżbiety Skoczylas, Prezesa Fundacji Pomocy Szkole im. 
E. Machniewicza odbyło się spotkanie z Burmistrzem i przedstawicielami Rady Miejskiej w Górze z 
młodzieżą w ramach „Dnia Wolontariusza”, gdzie przedstawiliśmy propozycję stworzenia 
Młodzieżowej Rady Miasta oraz młodzieżowych inicjatyw w ramach Budżetu Obywatelskiego  w 
Górze. 
Następnie przeprowadziliśmy tzw. „akcję plakatową” spotkania informacyjne dla młodzieży ze 
szkół w celu rozpropagowania obydwu akcji. Przeprowadziliśmy ankiety wśród młodzieży 
Gimnazjum nr2 i Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze, oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
Zespołu Szkół im. S. Kaliskiego w Górze. Łącznie przeprowadzono 203 ankiety dotyczące 
Młodzieżowej Rady Miasta i 192 ankiety odnośnie Budżetu Obywatelskiego. 
Nasze wrażenia w trakcie podejmowanych działań były dość podobne. 
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Klaudia Gurgurewicz: „16 grudnia wraz z drugą grupą, której tematem przewodnim jest Budżet 
Obywatelski, wybraliśmy się do Gimnazjum nr 2 w Górze w ramach przeprowadzenia wykładów 
oraz rozpoznania wiedzy młodzieży na temat MRM oraz Budżetu Obywatelskiego Góry. Zajęcia 
mieliśmy rozplanowane na cztery pierwsze godziny lekcyjne. Od samego początku, nasz plan 
działania był dokładnie zaplanowany. Każdy posiadał daną rolę. Szczerze mówiąc, poradziliśmy 
sobie z tym bez żadnych problemów. Przy okazji odkryliśmy w kolegach ukryte talenty 
fotograficzne. Postanowiliśmy w pewien sposób powiązać oba tematy i stworzyć jeden, spójny 
wykład. Zazwyczaj zaczynaliśmy od pytań do uczniów. Były one dość proste, oczywiście dla tych, 
którzy mieli jakiekolwiek pojęcie na temat naszej wypowiedzi. Większość młodzieży z początku 
nie wiedziała o istnieniu MRM, czy też Budżetu Obywatelskiego w Górze. Jednak po chwilowej, 
wspólnej dyskusji zaczęli mniej więcej rozumieć o co chodzi w naszym działaniu. Po całym 
wprowadzeniu do tematu, postanowiliśmy rozdać uczniom ankiety. Były one mieszane - jedna 
dotyczyła MRM, a druga budżetu. Staraliśmy się, żeby każda para siedząca w ławce miała inne 
ankiety. W ten sposób pragnęliśmy uzyskać kreatywne i szczere odpowiedzi. Po przeprowadzonej 
ankiecie, tym razem my poprosiliśmy o pytania. Klasa IIIA najbardziej nas zainspirowała, posiadali 
logiczne i spójne pytania, co wyróżniło ich na tle innych klas. W obu grupach panowała harmonia. 
Świetnie się dogadujemy, powiązane jest to też z więzią uczniowską - uczęszczamy na te same 
rozszerzenia. Jak do tej pory nie było widocznych kłótni, lecz zaistniały lekkie sprzeczki dotyczące 
podziału pracy i zaangażowania członków grupy. Jednak wszystko zostało wyjaśnione i wszystko 
jest w należytym porządku. Na nasze emocje (podczas wykładów) bardzo duży wpływ miała 
młodzież gimnazjalna, szczególnie ich zachowanie. Naprawdę byliśmy uradowani, gdy 
zobaczyliśmy w paru klasach młodzież skorą do współpracy i jakiegokolwiek działania. 
Zmotywowało nas to do dalszego działania. Wiadomo, że nie z każdym da się pracować i trafiały 
się takie osoby, ale wszystko udało się wraz z naszym planem.” 
Maciej Kulig: „16 grudnia dwie grupy inicjatywne wybrały się do Gimnazjum Nr 2 w Górze w celu 
rozpoznania wiedzy młodzieży na temat Budżetu Obywatelskiego oraz Młodzieżowej Rady 
Miasta. Zajęcia zostały przeprowadzone z klasami trzecimi. Dzięki wcześniej zaplanowanym 
działaniom oraz zaangażowaniu obu grup mogliśmy uzyskać owocne efekty. Z radością możemy 
teraz stwierdzić, że zadanie nie sprawiło nam żadnych problemów. Oba tematy zespoiliśmy w 
jeden, ciekawy wykład. Dla zilustrowania tematów rozdane zostały wcześniej zaprojektowane 
przez nas ulotki wraz z plakatami. Staraliśmy się zaciekawić naszych młodszych kolegów 
pytaniami, a kiedy tematy stały się dla nich jasne i w pełni zrozumieli cel naszej wizyty, z zapałem 
działali już w dyskusji. Podsumowaniem wizyty w każdej klasie były ankiety. Aby uzyskać 
kreatywne, szczere oraz sensowne odpowiedzi, rozdaliśmy je tak aby uczeń rozwiązywał ankietę z 
innym tematem niż sąsiad z ławki. Reszta czasu została przeznaczona na pytania młodzieży do 
nas. Obie drużyny liczyły łącznie dziesięć osób, jednak nie wszyscy mogli w tym dniu uczestniczyć 
w spotkaniach z gimnazjalistami. Jednak za przygotowanie ankiet oraz rozplanowanie zajęć czy 
przygotowanie materiałów, odpowiedzialne były obie grupy. Każdy z nas miał wyznaczone 
zadanie, które następnie musiał zaliczyć u lidera danego zespołu. Mimo długiej i ciężkiej pracy 
jesteśmy pewni, że każdy z nas śmiało może poczuć się dumny z owoców naszych działań. Celem 
naszej wizyty między innymi było rozpropagowanie obu tematów w szerszym gronie odbiorców, 
co niewątpliwie nam się udało. Mamy nadzieję, że owe zaciekawienie gimnazjalistów nie 
skończyło się wraz z końcem naszego spotkania. Jesteśmy im wdzięczni za entuzjazm na zajęciach 
oraz czas jaki nam przeznaczyli.” 
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Na zakończenie uczestniczyliśmy w plenarnym spotkanie młodzieży szkolnej inicjujące powstanie 
MRM w ramach „Święta Patrona Szkoły” w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkół 
średnich i gimnazjów oraz przedstawiciele władz powiatowych, gminnych.- Przygotowano stoisko 
z materiałami promującymi akcję oraz udzielano niezbędnych informacji wszystkim 
zainteresowanym. 
Bardzo interesujące są wyniki przeprowadzonych ankiet, daly nam one pogląd co młodzież sądzi o 
podejmowanych przez nas inicjatyw. 
„Młodzieżowa Rada Miasta”: 
1.Czy wiesz czym jest MRM?           Tak: 50,7 %   Nie 49,3% 
2. Czy chciałbyś/łabyś/, żeby w Twoim mieście powstało MRM?   Tak: 60,09 % Nie: 13,30 %  Nie 
wiem: 26,60% 
3. Czy zaangażowalbyś/ałabyś się w MRM?                        Tak: 18,23%   Nie: 38,42%   Nie wiem: 
43,35% 
4.Czy odczuwasz brak miejsc do rozwijania swoich pasji?  Tak: 58,13%   Nie: 35,96%   Nie wiem: 
5,91% 
5.Czy masz jakieś pomysły dotyczące lokalnego środowiska, które mogłaby realizować MRM? 
Kawiarnia dyskoteka, siłownia – ok. 40% 
6. Jakich wydarzeń brakuje Twoim zdaniem w Górze?        Festiwale koncerty - ponad 50% 
„Budżet Obywatelski” 
1. Czy wiedziałeś/aś wcześniej czym jest budżet obywatelski?       Tak: 48,44%   Nie: 51,56% 
2. Czy słyszaleś/aś o Budżecie Obywatelskim Miasta Góra?                      Tak: 43,77     Nie: 56,25% 
3. Czy uważasz, że budżet obywatelski jest przydatny dla mieszkańców? Tak: 75,52%   Nie: 24,48% 
4. Czy uważasz, że w Górze brakuje miejsc, w których młodzież mogłaby spędzać czas?                 
Tak: 79,69%  Nie: 20,31% 
5. Czy masz pomysł na takie miejsca? Podaj 2 przykłady.   Kawiarnia, kręgielnia, hale sportowe – 
ponad 50% 
Kolejne spotkanie z władzami miasta planujemy w styczniu przyszłego roku. 
Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły nasze działania, a w 
szczególności Pani dyrektor Magdalenie Mielczarek, Panu Tomaszowi Woźniczce nauczycielowi 
historii i WOS Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, Pani Elżbiecie Skoczylas i Krystynie 
Wiśniewskiej z Fundacji Pomocy Szkole im. E. Machniewicza, Pani Anicie Heinze-Kasprzak, 
wicedyrektorowi Gimnazjum nr 2 w Górze, Pani Elżbiecie Maćkowskiej i innym nauczycielom  
Panu Arturowi Małeckiemu, nauczycielowi historii i WOS z ZS w Górze, drukarni „Grafi” oraz 
wszystkim uczniom górowskich szkół. 
Klaudia Gurgurewicz, Maciej Kulig 
 

Wspomnienie o ŚP. mgr Wandzie 

Szmydyńskiej 
27.12.2016 
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Urodziła się 7 marca 1936 r. w miejscowości Siemień powiat Łomża. Po ukończeniu Szkoły 
Podstawowej dostała się do Liceum Pedagogicznego w Szklarskiej Porębie. Liceum Pedagogiczne 
typu wychowanie fizyczne ukończyła w czerwcu 1955 roku i od 1 września podjęła pracę w naszej 
szkole Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze jako nauczycielka wychowania 
fizycznego. 
W 1968 roku ukończyła studia w Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Na emeryturę 
przeszła z dniem 31 sierpnia 1986r. Całe życie zawodowe związała z jedną szkoła, rozwijając różne 
formy sportu szkolnego, przygotowując dziewczęta do spartakiad i różnego typu zawodów. Swój 
największy sukces zawodowy odniosła w trzecim roku pracy, kiedy to prowadzony przez nią 
Zespół Gimnastyki Artystycznej wystąpił na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie, jako 
reprezentant województwa wrocławskiego. 
Systematyczne treningi prowadzone w ramach Szkolnego Klubu Sportowego zaowocowały 
pierwszymi i drugimi miejscami w województwie, szczególnie w piłce ręcznej i biegach 
przełajowych, w których Jej uczniowie w latach 1980-1985 aż pięciokrotnie byli finalistami 
Wojewódzkich Biegów Przełajowych i reprezentowali województwo w zawodach strefowych.W 
tym też czasie w konkursie na najbardziej usportowioną szkołę średnią województwa 
leszczyńskiego, w grupie dziewcząt, uzyskiwała tytuł mistrza, bądź wicemistrza, który utrzymała 
do końca pracy zawodowej. Była inspiratorem rozbudowy szkolnej bazy sportowej. 
Ceniona przez młodzież i kolegów za optymizm, takt, i szacunek dla innych ludzi. Wyróżniona: 
Odznaką Honorową XX -lecia Kultury Fizycznej i Turystyki, Medalem XXV- lecia za Zasługi dla 
Kultury Fizycznej i Turystyki, Odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski orazMedalem 40-lecia. 
 

Świąteczne odwiedziny 
22.12.2016 AZ 
 

20 grudnia uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odwiedzili osoby i instytucje 
zaprzyjaźnione ze szkołą. W trakcie spotkań podarowali piękne świąteczne stroiki i przekazali 
życzenia z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia w imieniu dyrektora Pani Magdaleny 
Mielczarek, pracowników, uczniów i rodziców ZSO w Górze. Licealiści złożyli też uroczyste 
życzenia świąteczne na ręce Burmistrza Góry Pani Ireny Krzyszkiewicz oraz Starosty Górowskiego 
Pana Piotra Wołowicza. 
Młodzież wraz z opiekunem Panią Anetą Zmuda została ciepło i serdecznie przyjęta i obdarowana 
słodkimi upominkami. Wesołych Świąt! 
 

Mickiewiczowskie Wigilie 
19.12.2016 Tomasz Woźniczka 
 
„Mickiewiczowskie Wigilie”  podczas uroczystego Dnia Patrona w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/AZ
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/AZ
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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„Wigilia to jest skrzyżowanie dróg rozdzielonych życiem ludzi. 
 To wspólne matki ukochanie, gdy synów swoich ze snu budzi. 
Wigilia to samotne myśli o jutrze, które już nadchodzi. 
 Nad ziemią pędzą wielkie wichry, a w małej szopce światło wschodzi”. 
Z „Pieśni Wigilijnej” J. Soplicy 
Adwent to okres szczególnego czuwania, oczekiwania na przyjęcie Pana, to czas dany nie tylko na 
udekorowanie, wzbogacenie domów, ale przede wszystkim na odnowienie, upiększenie naszych 
serc. Święta Bożego Narodzenia zajmują szczególne miejsce  w polskiej tradycji narodowej i w 
porównaniu z innymi krajami europejskimi były i są obchodzone niezwykle uroczyście. Ich 
niezwykła aura związana jest z tym, że są to święta rodzinne, utrwalające więzi z bliskimi często 
rozsianymi w kraju i za granicą. Na patos  świąt niewątpliwie wpływ miały nasze dzieje 
historyczne. Dla wielu pokoleń Polaków od momentu utraty niepodległości w 1795 r. dom urastał 
do rangi najbardziej upragnionego symbolu szczęścia. Utratę własnego rodzinnego domu 
odczuwano podwójnie, gdyż wynikała ona z utraty ojczyzny, jej wolności. W kulturze pokoleń 
pielgrzymów, emigrantów, żołnierzy-tułaczy tudzież udających się za chlebem na obczyznę 
wytworzył się mit polskiego domu w obrazie święta wigilijnego. 
Adam Mickiewicz był również bezdomnym tułaczem. Ze swoich 57 lat życia, w Ojczyźnie spędził 
zaledwie 26. Przez wszystkie lata przebywając na emigracji tęsknił do Nowogródka, Wilna, bliskich 
i przyjaciół, wszystkiego tego, co się wiązało z pojęciem Ojczyzna. Od czasów dzieciństwa 
„sielskiego i anielskiego”, po „wiek męski-wiek klęski”, obrzędy wigilijne w domu poety były 
przestrzegane z wielką gorliwością. Mickiewicz wraz z rodziną i innymi przyjaciółmi niedoli, 
widział w nich cząstkę utraconej Ojczyzny. 
Tegoroczne Święto Patrona – Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze 
odbyło się pod hasłem „Mickiewiczowskie Wigilie”. Zbliżająca się 218. rocznicy urodzin poety była 
okazją do tego,  by poznać Mickiewicza z nieco innej, mniej znanej strony. 
Na uroczystość, która odbyła się 16 grudnia przybyło wielu dostojnych gości - Starosta Górowski 
Pan Piotr Wołowicz, Burmistrz Góry, a zarazem były dyrektor LO w Górze Pani Irena 
Krzyszkiewicz, Wiceburmistrz Góry Pan Andrzej Rogala, Sekretarz Powiatu Górowskiego Pani 
Elżbieta Kwiatkowska, Skarbnik Powiatu Górowskiego Pan Wiesław Pośpiech, radni gminni i 
powiatowi, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta i Gminy Góra, ks. Andrzej 
Orzech reprezentującego Dziekana Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze - księdza 
Henryka Wachowiaka, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół powiatu górowskiego oraz rodzice 
na czele z przewodniczącą Rady Rodziców Panią Marleną Świątek i przewodniczącą Rady Szkoły 
Panią Darią Miszkiewicz. Patronat honorowy nad Świętem Patrona sprawowali Starosta Górowski 
oraz Burmistrz Góry. 
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenie pocztu sztandarowego oraz wspólnego odśpiewania 
Hymnu Państwowego. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosiła Dyrektor ZSO w Górze 
Pani Magdalena Mielczarek. W swoim wystąpieniu szczególną uwagę zwróciła na podejmowane 
od wielu lat  liczne działania, inspirowane bogatą twórczością naszego Patrona - Adama 
Mickiewicza.  „Dzięki różnorodnym formom pracy nie tylko bogaciliśmy wiedzę humanistyczną, 
ale także wytyczaliśmy drogę do kształtowania własnego charakteru, umiłowania „kraju lat 
dziecinnych”.- podsumowała podejmowane w szkole inicjatywy zainspirowane twórczością 
Wieszcza, Pani Dyrektor. 
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Następnie przypomniała najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, do których niewątpliwie zaliczyć 
należy nadanie imienia Adama Mickiewicz dnia 18 września 1965r. w 20. rocznicę powstania 
szkoły czy odsłonięcie 26 listopada 1965r. w 110. rocznicę śmierci poety pamiątkowej tablicy. 
 Od tych pamiętnych dni niezwykle uroczyście obchodzone jest Święto Patrona. Ponadto 
nauczyciele i uczniowie w różnorodny sposób kultywują tradycje Mickiewiczowskie, między 
innymi poprzez uczestniczenie w olsztyńskich i ciechanowskich spotkaniach Szkół 
Mickiewiczowskich, a także udział w licznych Ogólnopolskich Konkursach Literackich i 
Recytatorskich. Od czterech lat zwieńczeniem podejmowanych w szkole przedsięwzięć stało się 
symboliczne składanie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Narodowego Wieszcza w Poznaniu. 
Kończąc swoje wystąpienie Pani Dyrektor Magdalena Mielczarek w imieniu całej społeczności 
szkolnej złożyła serdecznie podziękowania Pani Profesor Janinie Wlaźlak, emerytowanej 
nauczycielce języka polskiego i łacińskiego za to, że zaszczepiła w sercach młodzieży i nauczycieli 
zamiłowanie do obcowania z twórczością i postacią Adama Mickiewicza, który „tak blisko nas 
przeszedł”. 
Podziękowania dla Pani Profesor Wlaźlak, Pana Profesora Macieja Kostyka, Pani Dyrektor 
Magdaleny Mielczarek oraz całej społeczności szkolnej za kultywowanie Tradycji 
Mickiewiczowskich złożyli Starosta Górowski Pan Piotr Wołowicz i Burmistrz Góry Pani Irena 
Krzyszkiewicz. 
Kolejnym, istotnym elementem Mickiewiczowskiego Święta  było ogłoszenie wyników 
tegorocznego - Szkolnego Konkursu Humanistycznego „Czy znasz biografię Adama Mickiewicza?”, 
który odbył się 13 grudnia. W kategorii uczniów Gimnazjum: I miejsce zdobył Patryk Czopek, II  - 
Wiktoria Żukow, a III   - Marian Morawski. W kategorii uczniów Liceum zwyciężyła Klaudia 
Gurgurewicz, drugą lokatę zajęła Natalia Basty, a trzecią Patrycja Lewczuk. Nagrody wręczyli 
finalistom Starostę Górowski i Burmistrz Góry. 
Kulminacyjnym punktem  uroczystości było  widowisko pt. „Mickiewiczowskie Wigilie”, które 
 rozpoczęło wykonanie jednej z najbardziej znanych kolęd na świecie  „Cicha noc” przez duet w 
składzie: Kornelia Hampelska (flet) i Patrycja Lewczuk (fortepian).Cały spektakl miał charakter 
wielowątkowej opowieści, a jego konstrukcja przypominała „Drogę Krzyżową”, gdzie każda ze 
„stacji” to wybrany wątek z biografii Narodowego Wieszcza dodatkowo zilustrowany 
fragmentami utworów poety. Nowatorskie i  inspirujące widowisko, zrobione z ogromnym 
rozmachem i dużym ładunkiem emocji, powstało na kanwie publikacji Barbary Wachowicz 
„Wigilie Polskie”. 
Z Wigilią Bożego Narodzenia szczególnie związało się życie Mickiewicza. Pierwsza, czyli z dnia 24 
grudnia 1798 roku był dniem narodzin Wieszcza. Historia ta została opisana w ten oto sposób: 
„Mróz był siarczysty, a śnieg skrzypiał pod płozami. W dzień Wigilii Bożego Narodzenia – 24 
grudnia 1798 roku, pani Barbara z Majewskich i Mikołaj Rymwid Mickiewiczowie jechali na święta 
do stryja Bazylego, z Nowogródka do Zaosia. Czterdzieści kilometrów sanny dla spodziewającej się 
dziecka kobiety – to daleka droga…Pani Barbara zasłabła. Wniesiona do przydrożnej karczmy 
urodziła swego drugiego syna. Karczemka była tak uboga, że nie było stołu, na którym można 
położyć niemowlątko, by je spowić w pieluszki. Ojciec Mikołaj wydobył tedy z podróżnych ….. 
księgę – tom poezji ks. bp. Ignacego Krasickiego, na tejże księdze spowito małego Mickiewicza w 
pieluszki… Możemy sobie wyobrazić owe wigilie nowogródzkie sielskie - anielskie, ze wszystkimi 
starannie zachowanymi obyczajami, których Adam przestrzegał do końca życia: sianko pod 
obrusem, krzesło dla samotnego wędrowca, dzielenie się białym okruchem Bożego Chleba. 
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Kolejne „Mickiewiczowskie Wigilie” obfitowały w różnorodne, często tragiczne wydarzenia, takie 
jak  wojna , śmierć rodziców, zawód miłosny, więzienie, choroba i śmierć żony. Poszczególne 
sceny doskonale zobrazowali młodzi artyści, m.in. poprzez   zbiorową recytację Inwokacji  „Pana 
Tadeusza” czy sceny więziennej z III części „Dziadów”. 
Reżyser do poszczególnych części biografii poety wykorzystał również fragmenty osobistej 
korespondencji Mickiewicza oraz motywy zaczerpnięte z takich dzieł, jak „Ballady i romanse”,  IV 
część „Dziadów”.  Poszczególne sceny przeplatane były pieśniami i kolędami w wykonaniu 
nauczycielskiego Chóru „Pro Bono”,  Agaty Śliwińskiej i Sandry Remiszewskiej. Niezwykle 
wzruszający był opis ostatniej „stacji” na szlaku ziemskiej wędrówki Wieszcza. Warto przytoczyć 
jego fragment: „25 listopada 1855 roku, na dzień przed śmiercią poety, synowie zasiedli do stołu, 
by jak zwykle ułożyć listy imieninowe dla taty i posłać je do dalekiej Turcji, tak, by dotarły na 
Wigilię Bożego Narodzenia: „ Kochany Ojcze, sprawujemy się dobrze i bawimy w domu, ale nigdy 
nie będziemy się bawić tak dobrze, jak gdy byłeś tutaj. Wracaj do nas prędko”. 
Adam Mickiewicz nie wrócił. Zmarł 26 listopada 1855 roku w Konstantynopolu. 
Za nim opadła kurtyna delegacja tegorocznych maturzystów złożyła wiązankę kwiatów pod 
portretem Adama Mickiewicza. Ponieważ Święta Bożego Narodzenia są okresem radości - 
 widowisko zakończyła słodka niespodzianka, wszak „niepodobna wieczerzy na później 
odkładać...” 
„Mickiewiczowskie Wigilie” 
Scenariusz i reżyseria: Maciej Kostyk 
Koncepcja scenografii: Magdalena Mielczarek. Wykonanie: Bartosz Mrozowski, Marek 
Goliczewski, Alicja Całujek 
Choreografia: Kinga Dębowicz, Natalia Kida 
Dźwięk: Dominika Matyjewicz, Piotr Piszczek 
Efekty specjalne: Bartosz Mrozowski, Marek Goliczewski 
Zdjęcia: Irena Bulczyńska, Adam Szelążek, Alicja Głuszko, Natalia Kida, Małgorzata Dudzińska 
Wideofilmowanie: Stanisław Lesiak 
Obsada: 
Aktorzy teatru Adamus: uczniowie  klasy I i II Gimnazjum Dwujęzycznego,  klasy Ia, IIa, IIb, IIIa, IIIb 
Liceum Ogólnokształcącego oraz gościnnie Łukasz Rudyński - uczeń Gimnazjum nr 1, Ada Figiel – 
uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze 
Nauczycielski chór „Pro Bono” pod dyrekcją Arkadiusza Gustawa 
Agata Śliwińska, Marcin Szorc, Bartosz Pojasek - absolwenci LO w  Górze 
Kornelia Hampelska, nauczycielka muzyki oraz Patrycja Lewczuk i Sandra Remiszewska uczennice 
ZSO w Górze Jakub Pojasek  - absolwent Technikum Mechanicznego w Górze 
 

Warsztaty filmowe z Martą Sosnowską 
18.12.2016 
 
W dniach 08-09 grudnia 2016 roku w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Górze w ramach współpracy z Filmoteką Narodową, Centrum Edukacji 
Obywatelskiej oraz przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zostały przeprowadzone 
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warsztaty filmowe pt. "Film dokumentalny, czyli twórcza interpretacja rzeczywistości". Tym razem 
zajęcia adresowane zostały zarówno do młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych, 
jak i ich nauczycieli i nauczycielek z dwóch szkół – Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu 
Szkół w Górze. 
Uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z ważniejszymi osiągnięciami kina dokumentalnego, 
omówili pierwsze filmy dokumentalne, kierunki ewolucji, a także rozmawiali na temat polskich 
autorów kina dokumentalnego. W pracach indywidualnych i zespołowych zastanawiali się, jak 
czytać kino dokumentalne i co wskazuje na to, iż film dokumentalny można potraktować jako 
twórczą interpretację rzeczywistości. W ten sposób wszystkie zainteresowane osoby otrzymały 
narzędzia pozwalające na poruszanie się na kolejnych poziomach analizy i interpretacji filmów 
dokumentalnych. 
Warsztaty dla młodzieży z górowskich szkół ponadgimnazjalnych przeprowadziła filmoznawczyni z 
Wrocławia, Marta Sosnowska. Jako absolwentka filologii polskiej ze specjalnością edytorską i 
pedagogiczną na Uniwersytecie Wrocławskim, która w czasie studiów doktoranckich prowadziła 
badania filmoznawcze skoncentrowane wokół problemów genologii filmowej zaproponowała 
zebranym osobom miniwykład opatrzony bogatym materiałem audiowizualnym uzupełnionym o 
ćwiczenia i zabawy filmowe. Wszelkie te zabiegi skutecznie prowadziły uczestników i uczestniczki 
przez dwa dni warsztatów do stworzenia własnych ćwiczeń i scenariuszy lekcji, a tym samym 
wypracowania narzędzi filmoznawczych. 
Było to kolejne spotkanie z cyklu filmoznawczego w ramach działalności Pracowni Filmoteki 
Szkolnej. 
 

Australia daleka i bliska 
14.12.2016 Irena Dziamarska i Beata Działo 
 

14 grudnia 2016 r. w czytelni biblioteki szkolnej w obecności Pani Dyrektor Magdaleny Mielczarek 
odbyło się przedświąteczne spotkanie wolontariuszy z  Władysławą Paszkiewicz – zaprzyjaźnioną 
z naszą szkołą Panią, która podzieliła się z młodzieżą swoimi wrażeniami z czteroletniego pobytu 
w Australii. Spotkanie „Australia daleka i bliska” było też doskonałą okazją do zaprezentowania 
niezwykle ciekawej książki pt. „365 dni bez zapałek”, opowiadającej losy kobiety, która cały rok 
spędziła w australijskim buszu. Książka  jest dostępna w naszej bibliotece szkolnej. 
Ponadto podczas spotkania podziwialiśmy barwną prezentację zdjęć z Australii oraz wystawę 
australijskich pocztówek.  
  
Organizację spotkania uświetnili wolontariusze, którzy czytali fragmenty książek o Australii oraz 
wiersz pt „Jak się czuję”. Patrycja Lewczuk uczennica klasy 2 b zagrała na melodyjce przepiękny 
utwór  Eltona Johna pt. „Circle of life” 
Pani Władysława otrzymała od młodzieży drobne upominki świąteczne, w tym bombkę 
własnoręcznie wykonaną przez mamę Kasi Jędryczki. Dodatkowo młodzież upiekła ciasto, które 
bezpośrednio po zakończeniu uroczystości zostało sprzedane, a pieniądze przeznaczone będą na 
zakup upominków dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej we Wschowie. 
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Wiersze i informacje o Australii czytali: Anna Sauć, Janusz Willmann, Michał Proszko, Oliwa Berus 
Katarzyna Bordulak, Katarzyna Jędryczka, Natalia Basty 
Ciasto upieki: Maria Starke, Artur Sikorski i Sandra Kibał 
Uroczystość przygotowały: Irena Dziamarska i Beata Działo 
 

35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego 
13.12.2016 TW 
 

13 grudnia 1981 roku został wprowadzony w Polsce stan wojenny. Dziś, po 35 latach, odbyło się 
szereg uroczystości upamiętniających to tragiczne dla naszego narodu wydarzenie. 
W Górze władze samorządowe Gminy Góra oraz Starostwa Powiatowego w Górze a złożyły znicze 
i wiązanki pod Pomnikiem Wolności. W uroczystości wzięły też delegacje służb mundurowych, 
jednostek organizacyjnych gminnych i powiatowych, szkół, przedszkoli, placówek kulturalno-
oświatowych, zakładów pracy oraz stowarzyszeń. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze reprezentowała dyrektor Pani Magdalena Mielczarek 
oraz uczennice Gimnazjum Dwujęzycznego, Izabela Chmiel i Małgorzata Bretsznajder. 
Dalsza część obchodów 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego miała miejsce w Domu 
Kultury, gdzie Pan Marek Gadowicz z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu wygłosił 
okolicznościowy referat pt. „Grudniowy wstał świt, nie wiedział nikt nic – stan wojenny z 
perspektywy 35 lat”. Na zakończenie uroczystości miał miejsce koncert patriotyczny pt. „Za 
Polskę właśnie” w wykonaniu artystów Agencji Artystycznej RENOMA. 
Wśród wielu gości przybyłych na zaproszenie Burmistrza Góry i Starosty Górowskiego gości, była 
dyrektor ZSO Pani Magdalena Mielczarek i uczniowie kl. II Gimnazjum Dwujęzycznego, dla których 
była to znakomita lekcja historii. 
 

Czy znasz biografię Adama Mickiewicza? 
13.12.2016 Maciej Kostyk 
 

„Czy znasz biografię Adama Mickiewicza?” Finał Konkursu 
13 grudnia 2016 r. w bibliotece szkolnej odbył się  finał Szkolnego  Konkursu Humanistycznego 
„Czy znasz biografię Adama Mickiewicza?” , w którym wzięli udział zarówno uczniowie 
Gimnazjum Dwujęzycznego, jak i  Liceum Ogólnokształcącego. Laureatów  tegorocznych zmagań 
konkursowych  poznamy w trakcie uroczystych obchodów Dnia Patrona Szkoły. 
 

12. Powiatowy Międzygimnazjalny Konkurs 

Biblioteczny - etap szkolny 
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13.12.2016 Beata Działo 
 

W dniu dzisiejszym odbyły się eliminacje szkolne 12.  Powiatowego  Międzygimnazjalnego 
 Konkursu  Bibliotecznego: Książka - Biblioteka - Informacja - Internet, w których udział wzięli 
wszyscy Gimnazjaliści. Wyniki konkursu  podamy już wkrótce.  Osoby z najwyższą ilością punktów 
 będą reprezentowały nasze Gimnazjum w etapie Powiatowym Konkursu, który odbędzie się 14 
marca 2017 r.  w PCDN i PPP w Górze. 
 

Górowscy uczniowie nagrodzeni we 

Wrocławiu 
11.12.2016 B.B. 
 

Per aspera, ad astra 
8 grudnia 2016 r. w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród w XII DOLNOŚLĄSKIM KONKURSIE LITERACKIM O LAUR ZŁOTEGO 
PIÓRA „MY POLACY, MY DOLNOŚLĄZACY”, organizowanym przez Prywatne Salezjańskie Liceum 
Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio i wrocławską redakcję „Gościa Niedzielnego” pod 
honorowym patronatem, m. in. Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza i honorowym 
mecenatem wybitnego językoznawcy – prof. Jana Miodka. 
Konkurs ma szczególne znaczenie edukacyjne: „Łączy bowiem zamiłowanie do zdobywania 
wiedzy z rozwijaniem przywiązania do tradycji i wartości, a także jest cenną lekcją patriotyzmu.”  
Tegoroczną Galę zaszczycili swoją obecnością, m. in.: Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator 
Oświaty, Pan Jarosław Delewski – dyrektor Departamentu Edukacji Miasta Wrocławia, 
reprezentujący Pana Prezydenta Rafała Dutkiewicza, Pan Damian Morozek, występujący w 
imieniu Wojewody Dolnośląskiego oraz Pan Marek Dras – prezes Radiotechnika Marketing Spółka 
z o. o. we Wrocławiu. 
Do konkursu zostali zaproszeni uczniowie szkół średnich i trzecich klas szkół gimnazjalnych z 
województwa dolnośląskiego. Zadaniem uczestników było napisanie pracy, w dowolnej formie 
(oprócz poezji), na jeden z dwóch tematów:  

1. Henryk Sienkiewicz tworzył „dla pokrzepienia serc”. Czy w Twoich czasach potrzebny jest 
ktoś taki? Do jakich wartości mógłby sięgnąć? 

2. „Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże 
nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie”. Twoja odpowiedź na słowa papieża 
Franciszka wypowiedziane podczas Światowych Dni Młodzieży. 

Na konkurs nadesłano ok. 200 prac. Zadaniem Jury było wskazanie 34 „najlepszych ze 
znamienitych” – jak powiedziała przewodnicząca Komisji – którzy zostali zaproszeni wraz 
z nauczycielami na uroczystą Galę. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Weronika Błażejewska – 
uczennica klasy trzeciej Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze oraz Wioleta 
Zielonka i Dawid Hałajda – uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w 
Górze. Wszyscy troje podjęli się twórczej interpretacji słów papieża Franciszka (temat 2.) w 
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kontekście uniwersalnych wartości ogólnoludzkich, wykazując się dojrzałym sposobem myślenia, 
a także wewnętrznym bogactwem odczuć i przeżyć. Towarzyszyli im ich nauczyciele, pod 
kierunkiem których powstały wyróżnione prace: pani Barbara Bućkowska i pan Maciej Kostyk. 
Przewodnicząca Jury – pani prof. Elżbieta Warulik – podkreśliła, że wybór najlepszych prac był 
niezwykle trudny. Swoją wypowiedź zakończyła stwierdzeniem: „Sienkiewicz pisał dla 
pokrzepienia serc, a młodzież dolnośląska pisze ku zachwyceniu serc bogatą metaforyką, 
dojrzałością sądów, czasami bardzo krytycznych...” 
Z kolei prof. Janusz Kaczorowski – członek Jury – powiedział: „Każdego roku poziom nadsyłanych 
prac jest fascynujący. Tym razem młodzież szkół dolnośląskich oczarowała jurorów przepiękną 
panoramą wrażliwości.” Młodzi twórcy otrzymali cenne nagrody. Uhonorowano także 
merytorycznych opiekunów, pod okiem których powstawały konkursowe prace.  Wręczono im 
specjalne dyplomy i pendrive’y ufundowane ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz książki 
przekazane przez Biuro Festiwalowe IMPART 2016 Europejskiej Stolicy Kultury, a także torby, 
których fundatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 
Organizatorzy konkursu wyrazili wdzięczność uczniom i inspirującym ich w literackich bojach 
nauczycielom oraz szkołom doceniającym potrzebę pisania na trudne tematy naszych czasów w 
celu nie tylko diagnozowania uczniowskich osiągnięć, ale także podnoszenia morale we 
współczesnym świecie. Uroczystą Galę uświetnił koncert młodzieży z Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu: kwartet smyczkowy 
Magdaleny Płóciennik oraz kwartet akordeonowy Dominika Maciążka. W wykonaniu młodych 
muzyków usłyszeliśmy „Taniec sentymentalny” Andrzeja Hundziaka, „Pizz-a-Tango” Georga 
Speckerta oraz „Tristano” Astora Piazzoli. Dodatkową atrakcją były utwory z programu Perły 
Polskiej Piosenki w wykonaniu Anny Majkut-Polańskiej, a także własne wersje znanych przebojów 
światowych sław, które zaprezentowała Joanna Kwaśnik. Wokalistkom akompaniował Andrzej 
Walus. 
 

Działania edukacyjne na Światowy Dzień 

Walki z HIV i AIDS 
09.12.2016 Aneta Zmuda 
 

Jak co roku uczniowie naszej szkoły włączyli się aktywnie w obchody Światowego Dnia Walki z HIV 
i AIDS. Wspólnie z pedagogiem szkolnym Anetą Zmuda i Aliną Borzym przygotowali gazetkę 
tematyczną oraz stoisko z materiałami edukacyjnymi. 
Dla wszystkich uczniów, którzy chcieli sprawdzić swoja wiedzę Pani Irena Dziamarska 
przygotowała test składający się z 10 pytań. Odpowiedzi uczniowie umieszczali w specjalnie 
przygotowanym pojemniku, w holu szkoły. Wśród uczniów, którzy wzięli udział w mini konkursie 
komisja wylosowała trzy osoby, którym zostaną przyznane nagrody. A będą to następujący 
uczniowie: Marianna Bieda kl. III b, Kaszycka Kamila kl. III b, Róża Mazurczak kl. II a. 
Nagrody zostaną uroczyście wręczone w najbliższym czasie w trakcie jednej z uroczystości 
szkolnych. Gratulujemy i zapraszamy do współpracy. 
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Nowe technologie i co warto o nich wiedzieć? 
09.12.2016 TW 
 

Od kilku dni biblioteka szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze wzbogaciła się o 
kolejną wydawniczą nowość. Jest to książka Krzysztofa Ratnicyna pt. „Jak nowe technologie 
zmieniają biznes”. Autor pochodzi z Góry i jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza. Następnie ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie w 
Szczecinie i Wydział Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Swoją dziennikarską 
karierę rozpoczynał w lokalnych pismach „ Gazeta Głogowska” i „Przegląd Górowski”. Od kilku lat 
mieszka w Warszawie, gdzie od razu wkroczył w świat wielkich mediów. Był redaktorem wielu 
branżowych periodyków m.in. „Buisness Harvard Review Polska”, „THINKTANK”, „EGO 
Inspiracje”. Publikował też w „magazynach „Brief” i „Marketing & more” oraz w wielu portalach 
internetowych. Przez dwa lata był PR Managerem w grupie reklamowej „Young & Rubicam 
Brands”. 
Jeden z jego współpracowników na jednym z portali społecznościowych jego dziennikarską 
osobowość określił w następujący sposób: „Krzysztof Ratnicyn to nie tylko profesjonalny i rzetelny 
dziennikarz i PR-owiec ale też prawdziwy pasjonat mediów, marketingu i kultury. Udowadnia, że 
dogłębna wiedza na temat literatury i teatru może być niezwykle użyteczna także w gromadzeniu 
informacji i tworzeniu świetnych tekstów na temat biznesu i świata mediów.” 
Krzysztof utrzymuje kontakty ze środowiskiem górowskimi kiedy tylko czas mu na to pozwala 
odwiedza mury dawnej szkoły. Przez kilka lat był też jednym z jurorów w Ogólnopolskim 
Konkursie Recytatorskim „Adamus”. 
Zachęcając do przeczytania publikacji posłużę się recenzją zamieszczoną na stronie wydawnictwa 
„Słowa i Myśli”: 
„Krzysztof Ratnicyn podpowiada, w jaki sposób biznes może efektywnie wykorzystać nowe 
technologie. Przekonuje także, że równie dobrze jak wielkie korporacje może robić to sektor 
małych i średnich firm oraz mikroprzedsiębiorstwa. Co więcej, wiele technologicznych rozwiązań 
znosi niektóre z barier, które do niedawna małym firmom nie dawały szans w konfrontacji z 
gigantami rynku. Celem tej książki jest zainspirowanie przedsiębiorców, liderów i menedżerów do 
sięgnięcia po szereg technologicznych rozwiązań, do przyjęcia postaw zarządczych, które 
sprzyjają innowacji i stanowią żródło przewagi. 
W książce zaprezentowano także szereg rozwiązań i narzędzi oraz towarzyszących im trendów, od 
tych najprostszych (np. mobile czy e-commerce) po najbardziej złożone, jak big data i Internet 
Rzeczy. Wymiar praktyczny książki to krótkie podsumowania każdego z rozdziałów, które 
pozwalają lepiej zrozumieć i przeanalizować stawiane tezy, podjąć dyskusję z nimi, wreszcie –
 zainspirować się do działania.” 
  

Zmiany w Edukacji konferencja-debata 
09.12.2016 Dorota jochaniak-Dolatowska 
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7 grudnia w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyła się konferencja-debata 
„Zmiany w Edukacji” poświęcona planowanej reformie edukacji. Uczestniczyli w niej Dolnośląski 
Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal, Starosty Górowski Piotr Wołowicz, Burmistrz Góry Irena 
Krzyszkiewicz, dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz placówek oświatowych powiatu górowskiego, 
rodzice, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych i JST. 
Spotkanie otworzyła p. dyrektor ZSO w Górze, Magdalena Mielczarek, która powitała wszystkich 
zaproszonych gości i przedstawiła plan konferencji. Przybyli goście mieli okazję wysłuchać dwa 
utwory wykonane przez nauczycielski chór Pro Bono. 
Następnie Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal przedstawił powody przeprowadzenia 
reformy systemu oświaty, główne jej założenia i harmonogram planowanych zmian. Docelowa 
struktura szkolnictwa obejmować będzie 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum 
ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 2-letnią branżową 
szkołę II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz szkołę policealną. 
Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący 
w roku szkolnym 2016/2017 VI klasę szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły 
podstawowej. Tym samym nie będzie prowadzona już rekrutacja do I klasy gimnazjum. Zmiany w 
liceach ogólnokształcących i technikach mają się rozpocząć od roku szkolnego 2019/2020, a 
zakończą się w roku szkolnym 2023/2024. Od 1 września 2017 r. wprowadzone zostaną szkoły 
branżowe I stopnia w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej. Wprowadzenie branżowej szkoły II 
stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021. 
Kolejną część spotkania stanowiła debata, podczas której Janusz Wrzal odpowiadał na pytania 
uczestników. Nauczycieli nurtowało wiele niejasności związanych z nową podstawą programową, 
likwidacją gimnazjów i obawą o utratę zatrudnienia. Dyskusję zakończył apel pani Burmistrz Góry 
Ireny Krzyszkiewicz o wolniejsze tempo wprowadzania reformy, aby móc dobrze przygotować się 
do nowych realiów. 
 

Spotkanie u Starosty Górowskiego 
08.12.2016 
Dnia 6 grudnia 2016 r. na zaproszenie Starosty Górowskiego Piotra Wołowicza odbyło się 
spotkanie z Natalią Kidą nowo wybraną radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor ZSO Pani Magdalena Mielczarek. 
Szczegóły spotkania na stronie: 
http://www.powiatgora.pl/7393,pierwsze-spotkanie-radnej-mswd.html 
 

Orzeł Dolnośląski 2016 
08.12.2016 Maciej Kostyk 
 

Uroczystość wręczenia nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2016” 
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7 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 we wrocławskim Centrum Kultury „Agora” odbyła się uroczysta 
Gala, w trakcie której Dolnośląskie Kuratorium Oświaty wyróżniło najbardziej uzdolnionych i 
wszechstronnych uczniów naszego województwa. 
Ze wszystkich nadesłanych wniosków Komisja ds. nagrody „Orzeł Dolnośląski” nominowała 
pięcioro uczniów, wśród nich Macieja Skrzyneckiego - ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Górze. Komisja brała pod uwagę średnią ocen, zachowanie, udział w 
konkursach, olimpiadach, aktywność, sukcesy ogólnopolskie, międzynarodowe oraz talenty 
kandydata. „To szczególne wyróżnienie przyznawane jest wybitnym uczniom, którzy mogą 
pochwalić się nie tylko wysokimi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, ale także 
wszechstronnymi zainteresowaniami i pasjami. Corocznie wręczamy Orła, królewskiego ptaka, 
charakteryzującego się odwagą, walecznością, siłą i szlachetnością. Orła, który jest symbolem 
naszej ojczyzny. Mamy nadzieję, że zdobywając najwyższe laury nigdy nie zapomnicie o Polsce” - 
mówił do laureatów i zaproszonych gości Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk. 
Podkreślił, że mimo iż jedna osoba otrzymuje statuetkę, postawa każdego z nominowanych jest 
godna naśladowania. 
Nagrodę główną – „Orła Dolnośląskiego 2016” otrzymała Wiktoria Pawlak  z II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Głogowie. Podczas uroczystej Gali wyróżniono: 
Michała Górniaka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy, Patrycję 
Skoczylas z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie, Danielę 
Sterioskę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu 
oraz Macieja Skrzyneckiego - reprezentanta Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, któremu w 
tym ważnym momencie towarzyszyli rodzice, siostra, Magdalena Mielczarek - Dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących, Maciej Kostyk, nauczyciel języka polskiego oraz koleżanki i koledzy 
zarówno z gimnazjum dwujęzycznego, jak i liceum. 
W trakcie uroczystości każda z nominowanych osób zobowiązana była do zaprezentowania 
własnych osiągnięć i zainteresowań.  W twórczą inscenizację sylwetki górowskiego licealisty 
zaangażowali się aktorzy szkolnego teatru „Adamus” oraz Agata Figiel -  autorka prezentacji 
multimedialnej, a zarazem obecna wychowawczyni tegorocznego maturzysty.  Młodzi wykonawcy 
(Maciek Jankowski, Weronika Jończak, Patryk Nojman, Adrian Kopaniecki, Maja Oporowicz, 
Marek Goliczewski, Marcin Majkowski, Estera Orłowska zaprezentowali etiudę teatralną pt. „Pięć 
twarzy Maćka”. Niezwykle oryginalna koncepcja prezentacji wszechstronnych zdolności 
kandydata zaskoczyła i zachwyciła publiczność.  Aktorzy zebrali liczne pochwały i gratulacje od 
zgromadzonej publiczności. Wzruszenia nie krył także Maciej, który w swoim wystąpieniu 
powiedział o ostatnich osiągnieciach naukowych, a po uroczystości podziękował towarzyszącym 
mu osobom i ku uciesze wszystkich uczniów, zaprosił ich do restauracji MC Donalds. 
Warto wspomnieć, że w 201 4r. do tytułu Dolnośląskiego Orła wytypowano Jakuba Kosowskiego. 
Z kolei w 2015r. Kapituła nominowała Agatę Wietrzykowską.  Maciej Skrzynecki jest zatem 
trzecim uczniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, który pretendował do tego 
prestiżowego wyróżnienia. 
Adam Mickiewicz duchowym patronem Maćka… 
Patron Liceum Ogólnokształcącego w Górze, do którego uczęszcza Maciej przyszedł na świat w 
Wigilię Bożego Narodzenia 1798 roku.  
Minęło 200 lat… 
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24 grudnia 1998 r. w Górze urodził się Maciej Skrzynecki - wszechstronnie uzdolniony 
 i posiadający wiele różnorodnych zainteresowań uczeń. Podziw budzi jego wiedza zarówno 
 z zakresu nauk humanistycznych, matematycznych, jak i ekonomii. Swoje pasje rozwija od wielu 
lat, czego dowodem są sukcesy osiągnięte już w gimnazjum. Jego największym sukcesem w tym 
okresie jest dwukrotne uzyskanie tytuł Laureata Dolnośląskiego Konkursu Historycznego z 
Elementami WOS „Zdolny Ślązak Gimnazjalista” oraz tytułu Finalisty Zdolnego Ślązaka 
Polonistycznego z Elementami Sztuki. Osiągnięte sukcesy pozwoliłyby mu na kontynuowanie 
nauki w wielu prestiżowych, wrocławskich liceach. Jednak, jak sam przyznaje, wybrał Liceum 
Ogólnokształcące w Górze uznając, że w murach tej niezwykle zasłużonej dla środowiska 
górowskiego szkoły, może z powodzeniem rozwijać swoje wszechstronne zainteresowania. 
Uzyskane przez niego wyniki na Olimpiadach i Konkursach Ogólnopolskich, Wojewódzkich, 
Rejonowych i Powiatowych są dowodem na to, że dojeżdżając do szkoły z urokliwej i niewielkiej 
wsi Luboszyce, można spełniać marzenia. 
    Lista sukcesów osiągniętych przez Macieja w trakcie nauki w górowskim ogólniaku jest 
niezwykle imponująca. Do najważniejszych należy zaliczyć: uzyskanie tytułu finalisty XXIX 
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, laureata V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej 
Akademia Kolibra Zadłużenia i Oszczędności, laureata II stopnia XXVII Olimpiady Wiedzy 
Archimedes Lingua.Plus, 5. miejsca w etapie wojewódzkim III Olimpiady „Solidarności”, 
wyróżnienia w XI Dolnośląskim Konkursie Literackim o Laur Złotego Pióra „My Polacy, My 
Dolnoślązacy” pod honorowym patronatem prof. Jana Miodka, 5. Miejsca w Dolnośląskim 
Konkursie Kombinatoryczno-Algorytmiczno - Logicznym KoALa, tytułu finalisty Dolnośląskiego 
Konkursu Fundacji Matematyków Wrocławskich KOMA, I miejsca  w VI Międzywojewódzkim 
Konkursie Informatycznym „Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programów 
użytkowych”, III miejsca w V Rejonowym - Przedmaturalnym Konkursie Matematycznym 
MATGURA. Od 2015 roku Maciej objęty jest indywidualnym tokiem nauki z matematyki w ramach 
wspierania ucznia wybitnie uzdolnionego. Uczestnictwo w meczach matematycznych, gdzie 
szkolna drużyna odnosi znaczące sukcesy jest również w dużej mierze zasługą Macieja, który 
dodatkowo poszerza wiedzę w trakcie warsztatów i obozów naukowych. Mimo natłoku zajęć w 
ubiegłym roku napisał piękną pracę, którą wyróżnili wrocławscy profesorowie Wydziału Filologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego podczas uroczystej Gali Konkursowej 3 grudnia 2015 roku w Sali 
Wielkiej Starego Ratusza we Wrocławiu. Jest również pasjonatem historii ziemi górowskiej. Przez 
kilka lat osiągał sukcesy w finałach Powiatowego Konkursu Wiedzy „Góra Ziemia Górowska Moja 
Mała Ojczyzna” oraz wielu innych konkursach o wymiarze regionalnym.  
Maciej bierze aktywny udział w życiu szkoły, m.in. w trakcie corocznego Święta Patrona, Adama 
Mickiewicza. Poezja romantycznego Wieszcza inspiruje go do artystycznych przedsięwzięć. Być 
może wynika to z faktu, iż urodził się dokładnie w tym samym dniu i miesiącu. Niewątpliwie 
zaskoczeniem dla wszystkich uczniów i nauczycieli był jego tegoroczny występ sceniczny (rola 
pierwszoplanowa) podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego z udziałem zaproszonych 
rodziców i władz samorządowych. Angażuje się w przedsięwzięcia naukowe przeznaczone dla 
uczniów i nauczycieli powiatu górowskiego.   
Są to między innymi pokazy biologiczne i warsztaty chemiczne integrujące młodzież szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Włącza się i z powodzeniem uczestniczy w lokalnych 
bataliach historycznych i spotkaniach Miłośników Ziemi Górowskiej, które uczą młodych ludzi 
poszanowania i miłości małej ojczyzny.  
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Jest osobą empatyczną, wykazującą zainteresowanie bieżącymi kwestiami społecznymi, dlatego 
bierze udział w inicjatywach łączących zagadnienia antydyskryminacyjne, w ramach których 
propaguje w lokalnym środowisku wiedzę na temat tradycji żydowskich czy szeroko pojętych 
praw jednostki. Jesienią 2015 r. zaangażował się w akcję samorządu Krokus, zainicjowaną przez 
Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście oraz organizację akcji „Mogiłę Pradziada ocal od 
zapomnienia”. Od dwóch lat pomaga w zbieraniu upominków dla dzieci i dorosłych z Domu 
Opieki Społecznej we Wschowie, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek. Chętnie 
służy bezinteresowną pomocą młodszym kolegom i koleżankom w różnych przedmiotach. Jest 
bardzo lubiany i znany przez większość społeczności szkolnej. Aktywnie włącza się również w 
organizację okolicznościowych wystaw historycznych. Zajmuje się przedsięwzięciami naukowymi. 
Swoją postawą inspiruje do twórczej i naukowej pracy. Stanowi wzorzec osobowy dla uczniów 
naszej szkoły. 
Zapytany o pasje i zainteresowania Maciej wymienia: ekonomię, historię, książki (od jakiegoś 
czasu głównie ekonomiczne, wcześniej też fantastyczne, kryminalne, popularnonaukowe), różne 
gatunki muzyczne, w tym dość niszowe, jak jugosłowiański rock czy muzykę izraelską, gry 
komputerowe (głównie strategie), codzienną lekturę i analizę artykułów 
na bserwatorfinansowy.pl, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Instytutu Misesa czy Fundacji 
Kaleckiego, przeglądanie blogów i stron popularnonaukowych (Nauka o Klimacie, Polowanie na 
Zdrowie, Kwantowo, Węglowy Szowinista, GMObiektywnie, Neuropa.pl czy anglojęzyczne), 
programowanie (w dość podstawowym stopniu). Prenumeruje „Forbesa”  i cyfrowe wydania 
„Polityki”. W trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego 2015/2016 Maciej Skrzynecki został 
uhonorowany Nagrodą Starosty Górowskiego oraz Nagrodą Dyrektora Szkoły za rozwijanie 
swoich wszechstronnych zainteresowań, wzorowe zachowanie i wysokie wyniki osiągnięte w 
nauce (średnia: 5,73), olimpiadach i konkursach przedmiotowych.  
 

Mikołajkowe odwiedziny 
07.12.2016 Natalia Kida 
 

Dnia 6 grudnia, w mikołajkowe święto, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze 
postanowili odwiedzić osoby przebywające w Środowiskowym Domu Samopomocy w Górze. 
Głównym koordynatorem akcji był nauczyciel religii i etyki Pan Henryk Antonicki. Nasi koledzy i 
koleżanki przedstawili montaż słowno-muzyczny o tematyce bożonarodzeniowej. Byli to 
uczniowie z klas drugich  i klasy pierwszej Liceum im. A. Mickiewicza. Wszyscy posiadali 
adekwatne do mikołajkowego święta odzienie, czyli  uroczą czerwoną czapeczkę, ale był też 
Święty Mikołaj z okazałą białą brodą. Młodzież pięknie zaprezentowała kilka kolęd oraz wierszy co 
wywołało nastrój zbliżających się świąt. Widać było, że występ sprawił radość każdemu 
pensjonariuszowi i pracownikowi ośrodka. Następnie zostaliśmy oprowadzeni po całym ośrodku i 
otrzymaliśmy poczęstunek przygotowany przez podopiecznych w postaci ciepłej herbaty i 
pierniczków. Mieliśmy okazję, żeby przy stolikach porozmawiać z każdą z przebywających tam 
osób. Kolejnym punktem naszej mikołajkowej misji był szpital. Artyści ponownie zaśpiewali kolędy 
i tym samym sprawili radość wszystkim tam obecnym pacjentom. 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Natalia-Kida
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Natalia-Kida
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W skład naszego zespołu weszli – instrumentalistki: Patrycja Lewczuk, Karina Wolska oraz Weronika 
Bordulak, chórzyści: Artur Sikorski, Weronika Bordulak, Paulina Żołnieruk, Patrycja Lewczuk, Natalia 
Basty, Karina Wolska, Joanna Piniuta, Dawid Gworek, Anita Kowalczyk, Sandra Zielińska, Paulina 
Józwa, Ilona Knuła oraz Klaudia Kubiak. 
 

Natalia Kida wybrana do Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
07.12.2016 Oliwia Morawiecka 
 

Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. 
Każde pokolenie odejdzie w cień.A nasze nie. - Kombi „Pokolenie” 
Konflikt pokoleń to nic nowego – młodzi ludzie zazwyczaj mają nieco inne spojrzenie na świat i 
priorytety niż ich dziadkowie czy rodzice, a co za tym idzie również inne niż posłowie, 
senatorowie czy radni województwa. Mając na względzie tę okoliczność, a także szybkie tempo 
zmian zachodzących we współczesnym świecie, za którymi „w pełni dorośli” nie zawsze nadążają 
oraz nieunikniony fakt, iż siła, nadzieja i przyszły los kraju ostatecznie znajdzie się prędzej czy 
później w rękach młodzieży, wszakże żadna młodzież wiecznie młodzieżą być nie może;  
postanowiono w 2013 roku powołać organ  opiniotwórczy złożony z młodych ludzi 
reprezentujących poszczególne powiaty województwa dolnośląskiego. Organ ten nazwano 
Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Dolnośląskiego i od tej pory wyraża on swoje zdanie na 
temat projektów zainicjowanych przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, które dotykają 
spraw młodych ludzi oraz proponuje wcielenie w życie przepisów i działań bliskich potrzebom 
młodzieży.  
2 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół w Górze odbyła się konferencja, której nadrzędnym celem 
było wybranie reprezentanta powiatu górowskiego do Młodzieżowego Sejmiku na najbliższą 
kadencję. Całe spotkanie przebiegało pod kierownictwem gości z Wrocławia, a brali w nim udział 
zarówno uczniowie Zespołu Szkół jak i naszego liceum. Na początku został wyświetlony film o 
„podróży do samorządu”, który miał przypomnieć zebranym historię sposobu podziału 
administracyjnego w Polsce, a także wytłumaczyć, jakie zadania leżą w kompetencjach których 
jednostek władz terytorialnych. 
Następnie prowadzący przedstawił krótko historię powstania Młodzieżowego Sejmiku oraz tryb 
jego funkcjonowania. Radni są wybierani na dwuletnie oraz roczne kadencje,co pomaga 
zachować zarówno ciągłość prac dzięki osobom z dłuższym stażem, jak i wprowadza powiew 
świeżości, i napływ nowych pomysłów za sprawą dyskutantów wymienianych co roku. Radni 
zjeżdżają się raz na kwartał, a oprócz tego obradują drogą internetową w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca.  
Po części, która uporządkowała wiedzę teoretyczną zebranych na konferencji uczniów, rozpoczął 
się tzw. OPEN SPACE. Była to okazja do dyskusji na temat problemów jakie zauważamy w naszym 
środowisku lokalnym oraz próba znalezienia ich skutecznego rozwiązania. Debatowano nad 
czterema kwestiami zaproponowanymi przez obecnych na sali uczniów. Każdy mógł wybrać jedną 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Oliwia-Morawiecka
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Oliwia-Morawiecka
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grupę, w ramach której chciał się wypowiedzieć lub przemieszczać się w dowolny sposób między 
grupami i spornymi tematami. Wypracowane przez młodzież wnioski mają zostać przekazane 
zarówno Urzędowi Marszałkowskiemu, jak i lokalnym władzom, co ma przyczynić się do 
zauważenia problemów młodzieży i podjęcia odpowiednich działań przez upoważnionych i 
mających ku temu środki, aby niedogodności zniwelować, bądź chociaż w jakiś sposób poprawić 
opisane sytuacje. 
Raporty powstały w sprawie szpetnego gdzieniegdzie wyglądu miasta i zamykania instytucji 
(szczególnie szpitala), komunikacji miejskiej w powiecie, ścieżek rowerowych i rolkowych, oraz 
małej wydajności łączy internetowych na terenie powiatu.    Młodzież zaproponowała 
zmodyfikowanie rozkładu jazdy PKS-ów i dostosowanie go do godzin pokrywających się z 
godzinami dojazdów do szkoły i powrotów z niej, zauważając że jest w powiecie wiele wiosek, 
przez które autobusy w ogóle nie przejeżdżają, a stan środków transportu i komfort jazdy 
pozostawia wiele do życzenia. Druga grupa pochwaliła władzę za inwestowanie w obiekty 
przeznaczone do uprawiania sporu – boiska, stadion, kort tenisowy, basen; jednak bardzo 
potępiła likwidację szpitala, brak inwestowania w rozwój szkół średnich oraz brak miejsca, gdzie 
młodzież mogłaby się spotykać, np. kawiarni czy klubu młodzieżowego. Następna grupa zwróciła 
uwagę na zły stan wielu chodników i na potrzebę oświetlenia chodników na wsiach oraz 
zaproponowała stworzenie lodowiska wraz z wypożyczalnią łyżew jako świetny sposób na 
rozpowszechnienie zimowej rekreacji na świeżym powietrzu. Ostatnia grupa miała aspirację, aby 
odnowić porty przekazywania sygnału internetowego. Zastosowanie do tego celu światłowodów 
przyspieszyłoby łącze, przybliżając górowian do europejskich standardów. Uczniowie zafrasowani 
tym zagadnieniem doszli także do wniosku, że  zdementowanie monopolu na dostarczanie usług 
internetowych na terenie powiatu przyczyniłoby się być może do próby podniesienia standardu 
usług przez dostawcę.  
Po przedstawianiu przebiegu obrad przez liderów poszczególnych grup dyskusyjnych nadszedł 
najbardziej wyczekiwany moment – debata między kandydatami na radnego Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wybory. Kandydowało pięć osób: Gabriel Ratajczak, 
Natalia Kida, Nina Kuriata, Łukasz Nowak i Kamil Miszczyk. Po przedstawieniu się każdego z 
kandydatów i odpowiedzeniu przez nich na cztery pytania związane z samorządnością, rozpoczęło 
się głosowanie.     
Oddanych zostało 127 głosów, w tym 124 ważne.  
Wyniki przedstawiają się następująco: 

• Natalia Kida – 78 głosów 
• Gabriel Ratajczak – 20 głosów 
• Nina Kuriata – 18 głosów 
•  Łukasz Nowak – 6 głosów 
•  Kamil Miszczyk – 2 głosy. 

Z przyjemnością mamy więc prawo ogłosić, że nową radną Młodzieżowego Sejmiku jest uczennica 
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze – Natalia Kida. Gratulujemy i 
jesteśmy z jej wyboru bardzo dumni. 
 

NajemnicY o uzależnieniach 
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05.12.2016  
Mateusz Tomczyk 

W czwartek 1 grudnia, w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyły się warsztaty 
profilaktyczne dla młodzieży z Gimnazjum Dwujęzycznego i Liceum pt. "Dlaczego nie warto..." w 
wykonaniu muzyków zespołu NajmenicY z Krakowa. Spotkanie, mające w zasadzie formę recitalu, 
rozpoczęło się od krótkiej autoprezentacji artystów, Rafał „Gość” Zalas i Michał „Magister” Racułt 
to muzycy współpracujący z wieloma gwiazdami polskiej sceny rockowej m.in. zespoły Freshback, 
Goście Goście oraz Genek Loska Band czy Patrycja Markowska. Na początek wykonali utwór 
„Sweet Home Alabama” z repertuaru amerykańskiej grupy Lynyrd Skynyrd. Jednak zasadnicza 
część występu wypełniła opowieść o zagrożeniach jakie pojawiają się w życiu wielu muzyków. 
Artyści zwrócili nam uwagę na problem alkoholu i narkotyków i innych używek, które zniszczyły 
życie wielu światowych i krajowych gwiazd . Jedni z tego powodu przedwcześnie odeszło nie 
radząc sobie z nałogami, niektórym na szczęście udało się z tego wyjść przekonując się, że warto 
żyć bez nałogów. Opowiedzieli nam historię lidera zespołu Dżem Ryszarda Riedla, czy 
współpracującego z Gienek Loska Band , Grzegorza Schneidera, muzyków, którzy nie byli wstanie 
uporać się z nałogami. Wspomnieli też wybitną wokalistkę amerykańską Whitney Huston i jej 
narkotykowy problemie, który doprowadził ją, a później jej córkę, do tragicznego końca. 
Interesująca była opowieść o słynnym gitarzyście Ericu Claptonie, zmagającym się przez wiele lat 
z problemem alkoholowym. Muzyk miał odwagę się do tego publicznie przyznać, ale prawdziwym 
impulsem do zaprzestaniu picia alkoholu była śmierć jego synka. Chłopiec wypadł przez okno w 
trakcie zabawy z opiekunką w nowojorskim apartamencie muzyka. Po tym tragicznym zdarzeniu 
gitarzysta wydał płytę z wieloma znanymi utworami i niesamowicie ujmującą kompozycją „Tears 
In Heaven”. Krakowscy artyści zaprezentowali nam własną wersję tej piosenki, co wywarło na nas 
ogromne wrażenie. Natomiast zagrany na koniec recitalu znany szlagier „I Do It For You” z 
repertuaru Bryana Adamsa spowodował duże ożywienie wśród publiczności. Wielu podrygiwało 
na krzesłach w rytm muzyki, a kiedy wybrzmiały ostatnie takty utworu, nagrodziliśmy muzyków 
gromkimi brawami. 
Koncert w całości był akustyczny, ale w niektórych momentach wyraźnie było słychać efekty 
gitarowe reverb czy chorus, szczególnie w trakcie wykonania refrenów. Po koncercie miałem 
okazję zamienić z muzykami kilka zdań, okazało się, że to bardzo sympatyczni ludzie z pasją 
wykonujący swoją profesję. Zresztą czuć już to było w trakcie ich występu na scenie. Ponadto 
dowiedziałem się wiele szczegółów z ich życia artystycznego, o osobach z którymi współpracują 
itp. 
Na pewno wielu z nas nie zapomni tego występu, a osobiście dodam, że chciałbym ich zobaczyć 
jeszcze raz na scenie. Koncert został zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Górze w 
ramach profilaktyki uzależnień. 
 

Warsztaty w Krzyżowej 
04.12.2016 Katarzyna Grzelczak 
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W dniach 25-27.11.2016 roku, 9-osobowa grupa młodzieży licealnej wzięła udział w warsztatach 
szkoleniowych zorganizowanych przez Dolnośląską Akademię Samorządności w Krzyżowej. 
Pierwszego dnia przeprowadzony został wykład na temat rynku pracy., dzięki czemu młodzież 
miała okazję zapoznać się z jego funkcjonowaniem. Następnego dnia uczniowie wysłuchali 
wykładów przeprowadzonych przez osoby związane z samorządem lokalnym. Radny Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego, Pan Tomasz Pilawka nakreślił wszystkim uczestnikom warsztatów 
działania podejmowane przez samorządu województwa. W przerwie mieliśmy możliwość 
nawiązania kontaktu z Panem Tomaszem, przed laty absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w 
Górze. Pan Marcin Orzeszek, burmistrz Ząbkowic Śląskich opowiedział nam o tym, jak duże 
znaczenie ma głos młodzieży na decyzje podejmowane w swoim mieście. Pozostała część czasu 
przeznaczonego na konferencję została wykorzystana na gry i zabawy integracyjne. Pod koniec 
dnia uczniowie mieli okazję poznać Pawła Skibińskiego, przewodniczącego Młodzieżowej Rady 
Miasta Zielona Góra. Paweł ma osiemnaście lat i bardzo aktywnie działa społecznie, zachęcił 
młodzież do podejmowania wielu inicjatyw i wykazywania się aktywnością na terenie swoich 
powiatów. Trzeciego dnia młodzież wysłuchała prezydenta miasta Jawor, Pana Emiliana Berę. 
Po raz kolejny uczniowie mieli okazję usłyszeć ciekawy wykład na temat zarządzania miastem. 
W między czasie mogli dopracować aspekt związany z budżetem projektu. 
Trzeba przyznać, że wszyscy uczniowie miło i jednocześnie aktywnie spędzili czas w ciągu tych 
trzech dni mając przy tym okazję poszerzenia swojej wiedzy na temat samorządności. 
  

Wielkopolska jesień z Mickiewiczem… 
01.12.2016 M. Kostyk 
 

„Skrzepły spiżowym swym bezruchem Pomnik wyrazić go nie zdoła 
Jak cierpiał, żył w pustkowiu głuchem Co milczy: jedźmy, nikt nie woła…” 
L. Staff „Mickiewicz” 
29 listopada 2016r. siedemdziesięcioosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
wspólnie z nauczycielami, pracownikami administracji, obsługi oraz członkami Powiatowego 
Zespołu Nauczycieli Języka Polskiego – Sieci Współpracy i Samokształcenia uczestniczyła w 
wycieczce szkolnej do Poznania. O godz. 18.00 młodzież wraz z opiekunami udała się pod pomnik 
Adama Mickiewicza. Symboliczną wiązankę kwiatów w hołdzie Wieszczowi złożyła Dyrektor 
Szkoły - Pani Magdalena Mielczarek. Był to  istotny element w krzewieniu Tradycji 
 Mickiewiczowskich, których zwieńczeniem jest coroczne - uroczyste Święto Patrona. W tym roku 
odbędzie się ono 16 grudnia podczas premiery widowiska pt. „Mickiewiczowskie Wigilie”. 
Kulminacyjnym punktem tegorocznego wyjazdu do Poznania było obejrzenie inscenizacji 
„Dziadów” w Teatrze Nowym. 
„Spektakl w reżyserii Radosława Rychcika jest magicznym i przekonującym przekazem artysty w 
obronie równości, braterstwa i tolerancji. Od pierwszej minuty, gdy na scenie pojawia się Guślarz 
Joker (rewelacyjny, porwany ze sceny w Kielcach Tomasz Nosiński) przedstawienie urzeka 
niesamowicie odważną wizją narodowego mitu − legendy Mickiewicza. W jednej chwili 
przenosimy się z miejsca na miejsce: jesteśmy w przydrożnym barze, na boisku koszykówki, 
oglądamy ostatnie chwile JFK… Gdy z upiornej otchłani wyłania się Dziewczyna, Marylin Monroe 
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(Gabriela Frycz), a wiatr podwiewa jej sukienkę, trafiamy do Hollywood, gdzie upiorne bliźniaczki 
z „Lśnienia” w narastających dźwiękach oddają klimat grozy i nieuchronnego przeznaczenia. Idą w 
stronę proscenium, a napięcie wzrasta z każdą sekundą – widownia wstrzymuje oddech. Wszyscy 
razem wprowadzają nas w świat czarów, romantycznych baśni i zabobonów. 
Magia w teatrze? Właśnie tak! Takie wyzwanie podjął reżyser i porwał ze sobą zespół aktorów, 
statystów, a także licznie zgromadzoną publiczność” (Magdalena Kuydowicz). 
Cała obsada przedstawienia otrzymała gromkie brawa, a uczestnicy wtorkowego wyjazdu, pełni 
artystycznych wrażeń wrócili do Góry. 
 

Interkulturowe randez – vous 
01.12.2016 Alina Borzym 
 

"Bonjour madame”, „bonjour monsieur”, „merci”, „ça va”, „pardon” czy „salut” to słowa, które 
warto znać będąc we Francji a najbardziej przydatnym językiem jest …. francuski. Dlaczego? 
Angielski jest piętą achillesową Francuzów. Dlatego i nie tylko uczymy się języka francuskiego. 30 
listopada gościliśmy w murach naszej szkoły native speaker’a Julien’a  Fleury, Bretończyka w 
towarzystwie absolwentek Liceum Ogólnokształcącego w Górze Agnieszki i Martyny Rozmiarek 
(obecnie mieszkają i pracują we Francji). Zabrali nas oni w podróż w poszukiwaniu francuskiego 
ducha. Wiedzieliśmy już, że Francuzi są przeświadczeni, że żyją w najpiękniejszym z możliwych 
krajów, posługują się najpiękniejszym językiem i mają najwykwintniejszą kuchnię. Julien Fleury 
przekonał nas, że to Bretania będąca zieloną krainą zasługuje na miano najpiękniejszego regionu 
(spośród 22) we Francji. Z uwagą słuchaliśmy o zwyczajach kulinarnych Francuzów. Jedzenie jest 
dla nich fetyszem. Gotowanie i konsumowanie to rytuały, pożywki dla ciała i ducha, ważny 
element życia rodzinnego. Już w 1962 roku Charles de Gaulle powiedział: „Jak można rządzić 
krajem, w którym występuje 246 gatunków sera?” („Comment voulez – vous gouverner un pays 
où existe 246 variété de fromages?”). Obecnie jest ich ponad 500. Nie ma posiłków bez chlebai 
bardzo często podaje się do nich wino. Nasze spotkanie uświetniła wizyta Dyrektora Szkoły Pani 
Magdaleny Mielczarek, która wspólnie z nami wzięła udział w tej duchowo – kulinarnej uczcie. 
Podziwiała również poziom językowy Agnieszki i Martyny. Uczniowie i uczennice klasy I, II i III 
uczący się języka francuskiego stanęli na wysokości zadania i przygotowali potrawy nie tylko 
kuchni polskiej ale również francuskiej. Były pierogi, sałatki, ciasta i ciastka francuskie: „croissant” 
i bagietki. (Miejsce, czas i wiek uczestników nie pozwoliły na degustację „vin rouge”, mimo, że 
francuskim zwyczajem jest spożywanie go na „dejeuner”). Mieliśmy też swojego tłumacza ….. ? 
Była nim Ester Orłowska, uczennica klasy III b. Tłumaczyła młodszym kolegom i koleżankom 
zawiłości języka francuskiego podczas prezentacji przygotowanej przez Julien’a. Daliśmy się 
porwać w podróż po Bretanii, Korsyce, Akwitanii, Burgundii etc. a pytaniom nie było końca. 
Dowiedzieliśmy się również jaka jest różnica w mentalności i sposobie bycia między Francuzami i 
Polakami.Jesteście ciekawi? Zapraszamy na następne spotkanie już niebawem. Bisous. 
 

1 Grudnia Światowy Dzień Walki z Aids 
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01.12.2016 
 
Powstanie Światowego Dnia AIDS zaproponowano na Światowym Szczycie Ministrów Zdrowia na 
temat AIDS. w styczniu 1988 r. w Londynie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 140 
państw. Rozumiejąc potrzebę kontynuacji i nasilenia wysiłków w walce z HIV i AIDS, 
27 października 1988 r. na 38. plenarnym spotkaniu Zgromadzenia Ogólnego ustalono na wniosek 
Światowej Organizacji Zdrowia, że Światowy Dzień AIDS będzie obchodzony 1 grudnia. Dzień ten 
ma umożliwić organizacjom rządowym, pozarządowymi lokalnym, jak również osobom 
indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS, a także konieczność pomocy ludziom 
zakażonym HIV i chorym na AIDS oraz ich bliskim. 
 

Maciej Skrzynecki stypendystą Prezesa Rady 

Ministrów 
29.11.2016 MM, TW 
 

Maciej Skrzynecki, uczeń kl. III a Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze został stypendystą 
Prezesa Rady Ministrów. 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać tylko jeden uczeń z szkoły uzyskujący 
najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej 
jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy 
wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od września do 
czerwca) w danym roku szkolnym.  
Maciej Skrzynecki jest niezwykle wszechstronnie uzdolnionym i posiadającym wiele różnorodnych 
zainteresowań uczniem. Podziw budzi jego wiedza zarówno z zakresu nauk humanistycznych, 
matematycznych, jak i ekonomii. Swoje pasje rozwija od wielu lat, czego dowodem są sukcesy 
osiągnięte w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, ponadto w ubiegłym roku szkolnym 
otrzymał wzorowe zachowanie i najwyższą w szkole średnią ocen – 5,73. Spełnił obydwa 
wymagane regulaminem kryteria i znalazł się w gronie wyróżnionych przez premiera rządu RP 
gronie uczniów z województwa dolnośląskiego. 
Uroczysta gala wręczenia dyplomów dla Stypendystów Prezesa Rady Ministrów miała miejsce 29 
listopada 2016 r. o godz. 11. 00 w auli Liceum Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu. Głównym 
organizatorem akademii był Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk. 
Wszystkich zacnych gości przywitała uczennica Zuzanna Nakonieczna z Centrum Edukacji 
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu piosenką" Ada to nie wypada". Stypendyści otrzymali 
dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium Prezesa RM. Następnie Dolnośląski Kurator 
Oświaty odczytał list od Pani Premier z okazji dzisiejszej uroczystości -”stypendium takie 
to szczególne wyróżnienie to duma i chluba polskiej oświaty” - podkreśliła wyrażając ogromne 
uznanie dla wszystkich nagrodzonych za ich osiągnięcia Pani Beata Szydło. 
Nagrodę w imieniu Macieja odebrała z rąk Pana Romana Kowalczyka dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Pani Magdalena Mielczarek. 
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Licealista został też ostał nominowany do nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł 
Dolnośląski”, uroczysta gala na której poznamy zwycięzcę głównej nagrody poznamy już za kilka 
dni we Wrocławiu. 
Gratulacje dla Macieja Skrzyneckiego oraz jego rodziców, nauczycieli  i pedagogów, którzy 
wspierali i rozwijali jego pasje i uzdolnienia, jak również wskazywali właściwą drogę edukacyjną 
służąc radą i pomocą. 
 

Jubileuszowa „Świąteczna zbiórka żywności” 
29.11.2016 Aneta Zmuda 
 

W dniach 25 i 26 listopada 2016 r. już po raz drugi uczniowie naszej szkoły wraz 
z opiekunami Panią. Anetą Zmudą i Panią Ireną Dziamarska włączyli się do udziału w 
„20 Świątecznej Zbiórce Żywności”  przeznaczonej na paczki świąteczne dla potrzebujących . 
W akcji zaangażowali się uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego - Patryk Nojman, Igor Wawrzyniak, 
Izabela Chmiel, Piotr Koszowski, Michał Proszko, Anna  Sauć oraz Liceum Ogólnokształcącego - 
Janusz Willman, Oliwia Berus, Kasia Bordulak, Wiktoria Olszewska, Malwina Marcinkowka, Ilona 
Knuła, Ola Słowińska, Kamila Polańska,  Michalena Frask, Weronika Bordulak i Agnieszka 
Suchanecka. 
W ramach podjętych działań wolontariusze zbierali żywność dla potrzebujących pomocy do 
oznakowanych koszy ustawionych w sklepach na terenie miasta. 
Dzięki tej wspaniałej akcji dzieci i ich rodziny otrzymają w dniu 8 grudnia paczki świąteczne 
wydawane przez Bank Żywności w Górze Śląskiej. Akcja została przeprowadzona wspólnie z 
Bankiem Żywności we Wrocławiu i Stowarzyszeniem „Samarytanin” w Górze. 
Bardzo dziękujemy za pomoc i zaangażowanie uczniom i wszystkim darczyńcom. 
 

Głosujcie na Macieja Kostyka 
29.11.2016 TW 
 

Maciej Kostyk, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze bierze 
udział w Wielkim Plebiscycie Radia „Elka” pod hasłem „Człowiek Października 2016”. 
Celem plebiscytu jest wskazanie ludzi i zdarzeń, które miały ważny wpływ na nasze lokalne 
środowisko. Pan Maciej w w ubiegłym miesiącu otrzymał tytuł honorowego profesora oświaty. 
Nagrodę odebrał w Dniu Edukacji Narodowej z rak Pani Premier Beaty Szydło i Ministra Edukacji 
Narodowej Pani Anny Zalewskiej. Tytuł dla górowskiego pedagoga jest ukoronowaniem jego 
dotychczasowej nauczycielskiej pracy. Maciej Kostyk jest nauczycielem, który z ogromną pasją 
organizuje pracę dydaktyczno-wychowawczą, zaszczepiając w młodych ludziach miłość do 
literatury i sztuki. Jego relacje z uczniami nie ograniczają się do „załatwiania spraw formalnych”. 
Swój zawód postrzega jako szczególną misję.  W 1999 r. założył teatr „Adamus” skupiający 
młodzież licealną. Do tej pory w kilkudziesięciu – autorskich spektaklach i montażach słowno-
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muzycznych wystąpiło ogółem przeszło 2000 osób. Uczniowie przygotowywani pod kierunkiem 
polonisty zdobyli ponad 90 głównych nagród indywidualnych i zespołowych w wojewódzkich, 
międzywojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych finałach prestiżowych konkursów 
literackich, recytatorskich, teatralnych i muzycznych. . 
Oprócz Pana Macieja, do nagrody „Człowiek Października” nominowane zostały jeszcze dwie 
postacie z regionu leszczyńskiego. 
Więcej informacji na temat plebiscytu znajdziecie na stronie: 
http://elka.pl/content/view/82155/80/ 
 

Wieczór wspomnień 
28.11.2016 EK 
 

„Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości” T. Kotarbiński 
Listopad to czas zadumy i wspomnień, a także okazja powrotu do przeszłości. Opowieści sprzed 
kilkudziesięciu lat są bogactwem wiedzy o czasach minionych, zwłaszcza dla młodych ludzi. Dzięki 
nim mogą poznać historię swojej rodziny i regionu, w którym mieszkają. 
Taką okazją do cofnięcia się w czasie o 70 lat i poznania życia pierwszych osadników w naszym 
regionie był Wieczór Wspomnień. Zorganizowały go Wójt Gminy Niechlów Beata Pona i dyrektor 
Zespołu Szkół w Sicinach Aneta Juska. W dniu 22 listopada kilkudziesięciu mieszkańców Sicin 
przybyło do świetlicy wiejskiej, aby uczestniczyć w tym niecodziennym wydarzeniu. 
O historii gminy i życiu jej mieszkańców „opowiadały” odczytane fragmenty prac złożonych w 
ramach konkursu „Ocalić od zapomnienia – osadnictwo w gminie Niechlów”. Dzięki 
wzruszającym, pełnym niezwykłych przeżyć wspomnieniom zgromadzeni mogli przenieść się w 
trudną, wojenną i powojenną rzeczywistość i poznać codzienne, życie ludzi z naszego regionu. W 
atmosferę tamtych czasów, poprzez odczytanie relacji i wspomnień osadników, przenieśli 
zgromadzonych dzieci i zaproszeni goście. Gościem specjalnym wieczoru był Zbigniew Waleryś, 
aktor filmowy i teatralny, grający między innymi w filmach „Quo Vadis”, „Pianista”, „Papusza”. 
Gośćmi spotkania byli także: Maciej Kostyk, polonista z górowskiego LO, który w 2016 roku 
otrzymał tytuł Profesora Oświaty nadany przez MEN oraz polonistki Gimnazjum nr 1 w Górze 
panie Barbara Podwińska-Bućkowska i Małgorzata Stolarczyk. 
Wieczór wspomnień wzbogaciły występy dzieci ze szkoły podstawowej. Były wiersze, piosenki 
wykonane przez najmłodszych uczniów i chór szkolny „Wesołe Chochliki” oraz tańce 
mażoretkowe. Z pięknym, wzruszającym repertuarem wystąpił również nauczycielski zespół 
„Belfer”. 
Wieczór Wspomnień był dla wszystkich ciekawą lekcją historii, zwłaszcza dla młodszego 
pokolenia, a także lekcją wychowawczą uczącą szacunku dla przodków i ich losów. Dostarczył 
ciekawych informacji o naszym regionie i zamieszkujących go ludziach, tym wspanialszych, gdyż 
opartych na przeżyciach i bezpośrednich doświadczeniach mieszkańców. 
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Próbna Matura z Operonem 
25.11.2016 Tomasz Woźniczka 
 
W dniach 22-25 listopada w całej Polsce realizowany jest program „Próbna Matura z Operonem, 
Gazetą Wyborczą i British Council”. Inicjatywa jednego z największych wydawnictw edukacyjnych 
cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem szkół ponadgimnazjalnych w naszym 
kraju. Jest to bowiem jedyny próbny egzamin, który wiernie oddaje warunki prawdziwej matury. 
Ponadto osiągnięte już teraz wyniki pozwolą licealistom ocenić poziom swojej wiedzy i 
popracować nad zaległościami. Dzięki temu będą mogli jeszcze lepiej przygotować się do 
ważnego egzaminu dojrzałości, który odbędzie się w maju. Przez cztery dni przyszłoroczni 
maturzyści zmagali się z testami z języka polskiego, matematyki, języków obcych i wybranego 
dodatkowego przedmiotu. 
Do egzaminu od wielu lat przystępują też maturzyści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. 
W tym roku wszyscy uczniowie klas trzecich spróbowali swych sił na egzaminach w zakresie 
podstawowym, ale cieszy również fakt, że wielu z nich zdecydowało się również na poziom 
rozszerzony. Jak co roku największe emocje związane były z rozwiązywaniem testów z 
matematyki. Zdecydowana większość egzaminowanych poziom trudności zadań określiło jako 
średnio-wysoki. Prace uczniów będą oceniać nauczyciele z ZSO w Górze, by następnie omówić 
wyniki z uczniami. Tego typu sprawdzian ma ogromne znaczenie dla dalszych przygotowań w celu 
osiągnięcia jak najlepszych wyników na egzaminie w maju przyszłego roku. 
Na koniec przypominamy, że właściwy egzamin maturalny w roku 2017 odbędzie się w dniach od 
4 do 26 maja.  
 

Turystyczno - przedświąteczny wyjazd do 

Wrocławia 
25.11.2016  Natalia Kida 
 

Dnia 22 listopada miał miejsce wyjazd uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze do 
Wrocławia. Nie była to jednak zwyczajna wycieczka, a raczej podróż do magicznej krainy Świąt. 
Bożego Narodzenia. W wycieczce wzięli udział uczniowie z klasy 2a oraz kilkoro uczniów z klasy 
2b. Naszym przewodnikiem i opiekunem był wychowawca klasy 2a, Pan Radomir Miłaszewicz. 
Pierwszym punktem programu było obejrzenie filmu pt. „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”, 
który zdecydowanej większości moich rówieśników przypadł do gustu. Następnie udaliśmy się do 
Pasażu Grunwaldzkiego gdzie miło spędziliśmy czas przeznaczony na zaspokojenie osobistych 
potrzeb, czyli wyborem świątecznych upominków. Głównym punktem wycieczki był jednak 
Wrocławski Jarmark Świąteczny. Mimo, że tego dnia akurat było na dworze dość ciepło,  to 
jednak w tym miejscu czuć było klimat zbliżających się świąt. Bardzo urzekły nas długie i 
niekończące się alejki ze stoiskami, na których można było kupić dosłownie wszystko, od wędlin i 
miodów, po szklane, ceramiczne lub drewniane dekoracje. Wszędzie dookoła było mnóstwo 
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udekorowanych drewnianych domków i choinek. Wieczorem, kiedy zapadł zmrok z zachwytem 
podziwialiśmy wspaniale oświetlony wrocławski Rynek. Wielu z nas skusiło się na degustację 
gorącej czekolady lub na zdjęcia z dwoma, uroczymi krasnalami. Kiedy zbliżał się czas odjazdu 
wszyscy uznaliśmy, że wycieczka była bardzo udana i zdecydowanie trzeba będzie ją powtórzyć. 
  

Światowy Dzień Rzucania Palenia 
21.11.2016 Aneta Zmuda 
 

Dnia 17 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze została zorganizowana akcja 
profilaktyczna związana ze Światowym Dniem Rzucania Palenia. Dzięki wsparciu przedsięwzięcia 
przez PSSE w Górze uczniowie mogli skorzystać z badań specjalnym urządzeniem – 
smokolajzerem, by sprawdzić zawartość dwutlenku węgla w płucach. Uczniowie wzięli też udział 
w szkolnym konkursie wiedzy na temat szkodliwego wpływu nikotyny i dymu tytoniowego na 
organizm człowieka. Wśród przedstawicieli poszczególnych klas zostali wyłonieni zwycięscy, 
1.miejsce - Urszula Szczotka i Kamil Zaręba z kl. III a, 2. miejsce - Marianna Bieda i Danika 
Sakowicz kl. III b, 3. miejsce :Weronika Bordulak, Janusz Willman kl. I a. Laureatom głównych 
nagród serdecznie gratulujemy i jednocześnie informujemy, że nagrody zostaną wręczone na 
najbliższym szkolnym apelu. 
Dodatkowo uczniowie wykonywali plakaty o tematyce promującej rzucanie palenia. Dyrektor 
szkoły Pani Magdalena Mielczarek aktywnie wspierała i uczestniczyła w tym przedsięwzięciu, 
zachęcając uczniów do włączania się w celu podejmowania różnorodnych działań . Całość 
koordynowała pedagog szkolny Pani Aneta Zmuda i nauczycielka biologii Pani Irena Dziamarska. 
Dziękujemy wszystkim za współpracę. 
 

Nowości w bibliotece szkolnej 
20.11.2016 Beata Działo 
 

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. 
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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. 
 

Droga do niepodległej Polski 
18.11.2016 Tomasz Woźniczka 
 
11 listopada to ważna data dla wszystkich Polaków. Tego dnia Polska odzyskała niepodległość po 
123 latach zaborów. W naszym kraju święto to jest obchodzone w szczególny sposób, odbywają 
się akademie, wiece i pochody. Wszystkim przyświeca jeden cel – oddać hołd tym, dzięki którym 
„Polska nie zginęła, ale żyć będzie”. Nasze myśli biegną wtedy do pamiętnych wydarzeń sprzed 98 
lat, chcemy przywołać ducha tych szczególnych dni, wspomnieć o Józefie Piłsudskim, Romanie 
Dmowskim i innych bohaterach niepodległej Polski. 
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze uroczysta akademia z okazji 98 rocznicy odzyskania 
niepodległości miała miejsce 14 listopada. Dyrektor ZSO Pani Magdalena Mielczarek w swoim 
krótkim wystąpieniu zwróciła uwagę na doniosłe miejsce Święta Niepodległości w świadomości 
narodowej Polaków. Jednocześnie podkreśliła, że dla naszej szkolnej społeczności obchody święta 
są okazją do złożenia przez pierwszoklasistów uroczystego ślubowania. Przed sztandarem szkoły 
na którym znajdują się słowa Wieszcza „Ojczyzna, nauka, cnota” przysięgę złożyli uczniowie klas 
pierwszych Gimnazjum Dwujęzycznego i Liceum Ogólnokształcącego. Słowa roty przysięgi 
zaprezentował przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Artur Sikorski. 
Drugą część uroczystości wypełnił okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu uczniów 
klasy II Gimnazjum Dwujęzycznego i IIa Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem Pana 
Tomasza Woźniczki, Pana Radomira Miłaszewicza i Pani Kornelii Hampelskiej. 
Muzyczny temat z serialu „Dom” w wykonaniu Patrycji Lewczuk był swoim zaproszeniem do 
odbycia sentymentalnej podróży okraszonej nutą patriotyzmu do krainy naszych przodków 
walczących o wolną i niepodległą ojczyznę. Lektorzy – Klaudia Gurgurewicz i Maciej Kulig, 
przybliżyli zebranym w auli uczniom i nauczycielom najważniejsze wątki historyczne związane z 
walką Polaków o odzyskanie pełnej suwerenności w okresie krwawych walk na frontach I wojny 
światowej. Uczniowski chórek wykonał wykonał dwie znane pieśni pochodzące z tamtych lat - 
„Rota”: i „Szara Piechota”, a Daria Szuper sentymentalny utwór „Rozkwitały pąki białych róż”. 
Uczennice Gimnazjum Dwujęzycznego – Weronika Jończak, Maja Oporowicz i Izabela Chmiel 
zaprezentowały wiersze o tematyce patriotycznej a następnie, po raz pierwszy na scenie wystąpił 
duet gimnazjalistek w składzie Weronika Szymańska i Eliza Czajewska wykonując piosenkę 
„Niepodległość trudne słowo”. Następnie Karina Wolska na perkusji wykonała utwór pt. „Polska 
(Urodziłem się w Polsce)”. Weronika Szymańska wystąpiła jeszcze raz, tym razem solo 
zaprezentowała utwór „Miasto”, a Estera Orłowska z kl. III b LO w sposób niezwykle ekspresyjny 
wykonała wiersz o antywojennej wymowie. Na zakończenie Róża Mazurczak zaśpiewała piosenkę 
pt. „Powrócisz tu”. Kiedy jeszcze brzmiały ostatnie takty piosenki, kurtyna opadła, spektakl się 
zakończył. To było piękne i przejmujące widowisko pobudzające do refleksji i zadumy nad losami 
naszej Ojczyzny! 
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XXIII Bieg Niepodległości 
17.11.2016 Natalia Kida 
 

11 listopada w Górze odbył się XXIII Bieg Niepodległości. Po raz kolejny impreza mająca charakter 
masowy przyciągnęła ogromne rzesze miłośników biegania. Zawodnicy startowali w różnych 
kategoriach wiekowych począwszy od przedszkolaków, a skończywszy na seniorach pokonując 
różnorodne trasy i odległości. 
W biegu wystartowali również uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących osiągając spore 
sukcesy. W kategorii dziewcząt (rocznik: 2001-2003) w biegu na dystansie 1600m  1 miejsce zajęła 
Weronika Jończak, a 3 Maja Oporowicz. Natomiast w kategorii dziewcząt (rocznik 1997-2000) na 
dystansie 2100 m, Paulina Żołnieruk zajęła 2. miejsce, a Natalia Kida 3. miejsce. 
Zawodnicy za swoje osiągnięcia zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami, medalami i 
dyplomami. 
 

Uroczystości na Święto Niepodległości 
17.11.2016 TW 
 

11 listopada w 98 rocznicę odzyskania niepodległości w całej Polsce odbyło się szereg 
uroczystości upamiętniające to doniosłe wydarzenie w naszych dziejach narodowych. 
W Górze o godzinie 9:00 pod Pomnikiem Wolności odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod 
Pomnikiem Wolności. W uroczystości udział wzięły delegacje władz samorządowych na czele z 
Burmistrz Góry Ireną Krzyszkiewicz, Starostą Górowskim Piotrem Wołowiczem, 
Wiązanki kwiatów złożyły również delegacje służb mundurowych, partii politycznych, zakładów 
pracy, szkół i placówek oświatowych oraz gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze reprezentowała dyrektor Pani Magdalena Mielczarek, 
opiekun Samorządu Uczniowskiego Pani Edyta Bretsznajder oraz uczennice Izabela Chmiel i 
Małgorzata Bretsznajder. Wśród licznych pocztów sztandarowych znajdowała się również 
delegacja  ZSO w składzie - Maciej Miskiewicz, Sandra Kłosak i Kamila Kaszycka 
Następnie o godz. 12:00 w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej odbyła się uroczysta Msza 
Święta w intencji Ojczyzny, prowadzona przez ks. Henryka Wachowiaka, zamówiona przez władze 
samorządowe: Burmistrz Góry Irenę Krzyszkiewicz oraz Starostę Górowskiego Piotra Wołowicza. 
  

Opowieść o nienawiści i okrucieństwie 
17.11.2016 Woźniczka Tomasz 
 

Opowieść o nienawiści i okrucieństwie refleksje licealistów po obejrzeniu filmu „Wołyń” 
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"Kresowian zabito dwukrotnie – raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie. 
A ta śmierć przez przemilczenie jest jeszcze bardziej okrutna od śmierci fizycznej". 
Jan Zaleski 
„Ten film to ostrzeżenie, że te światy nie są wcale takie odległe... „Jeśli chodzi o film "Wołyń", 
wierzę w widza. Że jednak wielu ludzi wyciąga wnioski” - powiedział w jednym z wywiadów o 
swojej produkcji reżyser Wojciech Samrzowski. Zmierzyć się z trudnym tematem jakim 
niewątpliwie jest ludobójstwo Polaków na Wołyniu w czasie II wojny światowej nie jest zadaniem 
łatwym. Uczniowie ZSO w Górze podjęli wyzwanie i w ubiegłym tygodniu zasiedli w sali kinowej 
górowskiego Domu Kultury by zapoznać się z opowieścią o tym, do czego jest zdolny człowiek w 
świecie pozbawionym wartości. Współcześnie ludziom żyjącym w spokoju we własnym państwie 
trudno sobie wyobrazić, by tak potworne zbrodnie mogli popełniać współmieszkańcy, z którymi 
wcześniej na płaszczyźnie sąsiedzkiej były poprawne relacje. A jednak nie da się zaprzeczyć 
tysiącom świadectw ocalonych ludzi, ukazujących ten sam schemat działania ukraińskich 
nacjonalistów, te same metody zbrodni i te same jej motywy, tj. zabijanie Polaków za to, że są 
Polakami. „Kto tego nie widział, ten nigdy w to nie uwierzy…”, słowa wypowiedziane przez  
kobietę ocalonej z wołyńskiej rzezi znakomicie oddają okrucieństwo pamiętnych wydarzeń z 1943 
roku. 
Refleksje naszych uczniów po obejrzeniu „Wołynia” były różnorodne, pozwoliłem sobie 
przytoczyć kilka z nich: „Zastanawiam się skąd w człowieku rodzi się aż taka nienawiść i 
okrucieństwo”. Natalia  

„W mojej głowie narodziło się tylko jedno pytanie: Jak można być aż być tak okrutnym? Do tej 
pory nie znam odpowiedzi...”. Daria 
„Wołyń” to film który uświadamia nam, że historia naszej ojczyzny okupiona jest krwią i łzami”. 
Hania 
„Dzięki „Wołyniowi” można sobie wyobrazić jak tamte czasy były okrutne, gdy ginęli niewinni 
ludzie, tylko dlatego, że byli Polakami”. Róża 
„Myślę, ze każdy powinien zobaczyć ten film, by mieć świadomość swojej przeszłości i trudnej 
drogi przebytej do dzisiejszej niepodległej Polski”. Daria 

Opracował: Tomasz Woźniczka 
  

Kolejna edycja projektu KINEMA 
16.11.2016 
 
W ubiegłym roku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Górze przystąpili do projektu 
filmowego Kinema. W projekcie uczestniczą szkoły z Niemiec, Francji oraz 6 szkół z Polski.  
Patronat nad polską częścią projektu sprawuje Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Projekt 
realizowany jest przez polonistkę panią Ewelinę Waląg przy współpracy germanistki  pani 
IzabeliKucharskiej oraz uczniów naszej szkoły. 
W dniach 08.11.2016 – 12.11.2016 odbyło się pierwsze spotkanie obecnej edycji w Brunszwiku 
(Niemcy). W pierwszym spotkaniu udział wzięli nauczyciele wszystkich szkół. Czterodniowy 
program obejmował warsztaty prowadzone przez specjalistów z branży filmowej: m.in. 
FredericJaeger z Berlina, redaktor naczelny critic.de poprowadził warsztaty z zakresu krytyki 
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filmowej. Katja Gerstenmaier również z Berlina poprowadziła warsztaty dotyczące analitycznego 
spojrzenia na film niemiecki. Analizę filmów francuskich poprowadzili kierownik projektu Johanes 
Wilts i KristinaBonas, którzy w kolejnej części warsztatów skupili uwagę na filmie młodej reżyserki 
pochodzenia polskiego Julii Kowalski „ Znam kogoś, kto cię szuka”. Bardzo ciekawe zajęcia 
przeprowadził pan UrlichKlingenschmitt autor  scenariuszy, który przybliżył trudną sztukę pisania 
scenariusza. 
Do udziału w projekcie zaproszony został wieloletni aktor Teatru Polskiego z Wrocławia pan 
Edwin Petrykat, który dzielił się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Udział w projekcie to 
jednak nie tylko praca i warsztaty, to również ogromna dawka wrażeń artystycznych, uczestnicy 
projektu wzięli  udział w Festiwalu Filmowym, który odbywał się w tym czasie w Brunszwiku, 
mieli  możliwość oglądania wielu filmów oraz uczestniczyli  w spotkaniach z aktorami oraz 
reżyserami. Dla polskich uczestników niezapomnianym wrażeniem był pokaz polskich filmów 
krótkometrażowych, który odbył się w teatrze LOT, gdzie zaprezentowane zostały znakomite 
filmy m.in. Etiuda Tomka Sakowskiego „Dzień Babci” ze wspaniałą Anną Dymną oraz „Koniec 
świata” Moniki Pawluczuk. Pokaz filmów polskich odbył się dzięki zaangażowaniu pani Sabiny 
Klauzy wraz z mężem. Pani Sabina jest przewodniczącą BBK – związku artystów w Brunszwiku, w 
trakcie spotkania wyraziła chęć współpracy z naszą szkołą  na niwie artystycznej. 
Pierwsze spotkanie dobiegło końca. Teraz uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących pod 
opieką pani Eweliny Waląg i przy współpracy pani Izabeli Kucharskiej będą pracowali nad filmem, 
który zostanie wysłany do Francji i Niemiec. W ramach tegorocznej edycji projektu odbędą się 
jeszcze dwa spotkania tym razem uczniów wraz z opiekunami. Warsztaty w Karpaczu zimą oraz 
finał wiosną w Osnabruck. 
  

Naukowo po stolicy 
16.11.2016 Dorota Giezek 
 

9 i 10 listopada 2016 r. uczniowie klasy pierwszej Gimnazjum Dwujęzycznego oraz klas trzecich 
Liceum Ogólnokształcącego w Górze wspólnie z nauczycielami: Małgorzatą Dudzińską, Alicją 
Sajdak, Dorotą Giezek oraz Panią Edytą Kasycz wybrali się na dwudniową wycieczkę dydaktyczno-
wychowawczą do Warszawy. Głównym punktem programu pierwszego dnia wyjazdu do stolicy, 
było zwiedzanie reaktora jądrowego „Maria” w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w 
Świerku. Jest to jedyny polski reaktor jądrowy o mocy cieplnej 30 MW i jednocześnie jeden z 
najlepszych reaktorów badawczych w Europie. Został nazwany na cześć polskiej noblistki Marii 
Skłodowskiej Curie. Jego budowę rozpoczęto w czerwcu 1970 r., a uruchomiony został w grudniu 
1974 w ówczesnym Instytucie Badań Jądrowych (IBJ). Ma charakter reaktora doświadczalno-
produkcyjnego, używany jest m.in. do produkcji radioizotopów dla medycyny. 
Uczestnicy wycieczki około południa weszli na teren instytutu w Świerku i na samym początku 
zostali zaproszeni do Działu Szkoleń i Doradztwa gdzie wysłuchali wykładów na temat 
promieniowania. Następnie uczniowie udali się do Reaktora „Maria”, który tego dnia pracował na 
pełnej mocy. Na miejscu młodzież miała możliwość zapoznania się z budową reaktora oraz z jego 
zastosowaniem. W czasie zwiedzania tej części reaktora zachowane były szczególne środki 
ostrożności: fartuchy ochronne, papcie ochronne oraz bramki dozymetryczne. Ponadto wszyscy 
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uczniowie i opiekunowie przed wyjściem z głównego budynku reaktora zostali sprawdzeni za 
pomocą bramki dozymetrycznej czy nie znajdują się na nich pierwiastki promieniotwórcze. Była 
to niewątpliwie znakomita lekcja fizyki, takiej dawki wiedzy uczniowie nie są wstanie poznać w 
warunkach gabinetów lekcyjnych. 
Następnie uczniowie zwiedzali Warszawę, na początku wybrali się na krótki spacer Traktem 
Królewskim na Plac Zamkowy, gdzie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie pod Kolumną Zygmunta.  
Młodzież podziwiała panoramę miasta z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki. 
Następnego dnia znakomicie wypoczęci uczniowie po pierwszym dniu wrażeń i zjedzeniu 
pysznego śniadania udali się metrem do Centrum Nauki Kopernik, by przeżyć kolejne naukowe 
atrakcje. Wyjątkowość tego miejsca polega na tym, że w przeciwieństwie do innych tego typu 
obiektów każdy eksponat można a nawet należy dotknąć, aby go ożywić i poznać jego działanie. 
Nierzadko zdarzało się, że elementy ekspozycji zaczynały prawidłowo działać dopiero wtedy, 
kiedy uczestnicy sami stawali się uczestnikami i przedmiotem eksperymentów. Czasami  należało 
podskoczyć albo krzyknąć. Na początku z pewną nieśmiałością ale po chwili wszystkim udzieliła 
się wspaniała atmosfera zabawy i ciekawości eksperymentowania. Niestety czas w tym 
niesamowitym miejscu mija naprawdę szybko, a eksperymentowanie jest bardzo wciągające ale 
niestety musieliśmy wyruszyć w podróż powrotną. 
Dzięki tej wycieczce młodzież miała okazję przekonać się, że można zgłębiać wiedzę i 
jednocześnie się bawić. Otworzyła drogę do samodzielnego zaspokajania ciekawości, potrzeby 
obserwowania, szukania odpowiedzi i badania rzeczywistości 
Uczestnicy bardzo serdecznie dziękują, opiekunom wycieczki, rodzicom oraz pani Dyrektor 
Magdalenie Mielczarek za umożliwienie jej organizacji i wsparcie finansowe uczniów, mających 
trudną sytuację materialną, aby mogli uczestniczyć w wycieczce. 
 

Dolnośląska Akademia Samorządności 
16.11.2016 Tomasz Woźniczka 
 
Dolnośląska Akademia Samorządności jest inicjatywą Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
Pana Cezarego Przybylskiego. Ma ona na celu dostrzeżenie ważkości zwiększenia zaangażowania 
młodych ludzi w działania z zakresu samorządności oraz pogłębienie wiedzy na temat samorządu 
terytorialnego. Realizowana jest przez Pełnomocnika Marszałka ds. Współpracy ze Środowiskami 
Akademickimi oraz Młodzieżowymi wspólnie z Fundacją „Merkury”. 
W projekcie mającego charakter konkursu mogą wziąć udział grupy inicjatywne liczące od 3 do 6 
osób młodych w wieku 16-25 lat zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego. Grupa 
inicjatywna, to nieformalna grupa osób działających wspólnie lub chcących podjąć wspólne 
działania. Mogą być to osoby np. zaangażowane w działalność samorządu szkolnego lub 
uczelnianego, organizacji pozarządowej, klubu sportowego lub OSP, będące wolontariuszami lub 
niezaangażowane dotychczas w działalność społeczną, które w ostatnich 2 latach już zrealizowały 
albo mają pomysł zrealizowania jakiejś inicjatywy w zakresie samorządności. 
Do projektu przystąpiły dwie grupy liczące po 5 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Górze. Zaproponowali organizatorom dwa tematy - „Czym jest budżet obywatelski?” oraz 
„Młodzieżowa Rada Miasta”. Obydwa uzyskały akceptację recenzentów Dolnośląskiej Akademii 
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Samorządności i z tego względu licealiści, jako autorzy jednych z najciekawszych inicjatyw zostali 
w ubiegłym tygodniu zaproszeni do udziału w regionalnym panelu we Wrocławiu. Podczas 
spotkania młodzież uczestniczyła w spotkaniu z Panem Krystianem Ulbinem - Pełnomocnikiem 
Marszałka ds. Współpracy ze Środowiskami Akademickimi oraz Młodzieżowymi, w warsztatach 
kreatywności i wystąpień publicznych prowadzonych przez Małgorzatę Malec. 
W trakcie panelu młodzież miała również czas przeznaczony na dopracowywanie swoich 
pomysłów na inicjatywy, które następnie podlegały ocenie przez nich samych. 
Cieszy fakt, że z subregionu wrocławskiego do dalszego etapu konkursu zostały zakwalifikowane 
zostały obydwa projekty uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Kolejnym trzecim projektem, 
który zyskał uznanie jury, była propozycja złożona przez uczniów sąsiedniej szkoły czyli Zespołu 
Szkół im. S. Kaliskiego w Górze pt. „Dowiedz się co to samorząd - dla gimnazjów”. 
Jedna z uczestniczek projektu, uczennica kl. IIa ZSO w Górze Klaudia Gurgurewicz tak wspomina 
udział górowskich licealistów w warsztatach: 
„Dnia7 listopada mieliśmy przyjemność wzięcia udziału w warsztatach zorganizowanych przez 
Dolnośląska Akademię Samorządności. Mieliśmy możność uczestniczyć w "bloku I", który miał 
miejsce we Wrocławiu. Z Góry do stolicy Dolnego Śląska udały się 4 grupy młodzieży, w tym 2 z 
naszego liceum. Jechaliśmy tam w celu doszkolenia się oraz przedstawienia pomysłów 
dotyczących realizacji naszych projektów. Tematem prezentacji mojej grupy była „Młodzieżowa 
Rada Miasta”, a dokładniej, wdrożenia jej w życie codzienne Góry. Cała grupa była pozytywnie 
nastawiona na wszelkie działania. Krótkie warsztaty rozpoczęliśmy od autoprezentacji, chodziło o 
podanie imienia oraz skąd jesteśmy i do jakiej szkoły chodzimy. Następnie, aby pobudzić naszą 
kreatywność mieliśmy do wykonania różne ćwiczenia. Mianowicie, dostaliśmy kartki i mazaki, 
mieliśmy napisać swoje imię i do każdej literki musieliśmy dopisać pozytywną cechę, przykład do 
imienia Ada: A-mbitna, D-ojrzała, A-sertywna. Następnie była praca w grupach, wszystkie sześć 
grup zostały wymieszane. Mieliśmy okazję poznać kolegów z Wińska oraz Wrocławia. Pod koniec 
otrzymaliśmy rady w jaki sposób zostać dobrze odebranym na scenie podczas prezentowania 
jakiegokolwiek zagadnienia. Uznaliśmy, ze chodziło o małą podpowiedź przed przedstawieniem 
naszych pomysłów. Następnie dostaliśmy czas na dopracowanie naszych prezentacji, po czym 
każda grupa zaprezentowała się i przystąpiliśmy do głosowania. Naszym zadaniem było wybrać 3 
najlepsze projekty, które będą brały udział w 3-dniowych warsztatach. Obydwie nasze licealne 
grupy awansowały do dalszego etapu. Przyznam, że ekipa którą reprezentowałam była w szoku, 
oczywiście pozytywnym tego słowa znaczeniu! Z niecierpliwością czekamy na kontynuacje 
projektu, która rozpocznie się już za parę tygodni”. 
Górowskich licealistów reprezentowali we Wrocławiu następujący uczniowie: Fesz Daria, 
Garczyński Jakub, Grabowski Łukasz, Granda Klaudia, Grzelczak Katarzyna, Gurgurewicz Klaudia, 
Gworek Bartosz, Małgowska Martyna, Kulig Maciej i Surma Klaudia. Pomocy w realizacji 
projektów udzielili, Pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i WOS oraz Pani Edyta 
Bretsznajder, nauczycielka języka angielskiego i opiekun Samorządu Uczniowskiego ZSO w Górze. 
Inicjatywa młodzieży licealnej uzyskała również wsparcie dyrektora ZSO Pani Magdaleny 
Mielczarek i Fundacji Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza.W następnym etapie projektu 
będzie 3-dniowe szkolenie dla laureatów najlepszych inicjatyw, które odbędzie się w dniach 25-27 
listopada w Krzyżowej. 
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Kolejne zajęcia laboratoryjne gimnazjalistów 
15.11.2016 Małgorzata Kauch 
 

Grupa uczniów klasy II Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze  wzięła udział w drugich zajęciach 
laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym razem  tematyka 
eksperymentalna warsztatów chemicznych dotyczyła następujących zagadnień: 
•  Powietrze i inne gazy (otrzymywanie i identyfikacja). 
•  Reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne, reakcje z katalizatorem. 
Program warsztatów opiera się na wymaganiach programowych szkół gimnazjalnych oraz bazuje 
na opublikowanych przez pracowników Zakładu Dydaktyki Chemii instrukcjach wykonywanych 
doświadczeń. Zajęcia laboratoryjne poruszają tematykę eksperymentalną, która stwarza 
największe problemy podczas egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie podczas  4 – godzinnych zajęć 
samodzielnie wykonują doświadczenia lub obserwują eksperyment pokazowy, ćwiczą poprawne 
zapisywanie obserwacji, wniosków i reakcji chemicznych. Każde zajęcia kończą się dokładnym 
omówieniem poruszanych zagadnień. Uczestnicy kursu zostają zapoznani z zadaniami 
egzaminacyjnymi, które skonstruowano w oparciu o omawiany materiał, typowymi błędami 
popełnianymi przez zdających oraz praktycznymi wskazówkami pozwalającymi ich unikać. Jest to 
dla młodzieży ciężka praca, wymagająca dużego zorganizowania, a przede wszystkim chęci. 
Realizację przedsięwzięcia umożliwili rodzice uczniów kl. II Gimnazjum , jak również Pani Dyrektor 
Magdalena Mielczarek, która wyraziła zgodę na udział w zajęciach oraz udzieliła finansowego 
wsparcia. 
 

Maciej Skrzynecki nominowany do „Orła 

Dolnośląskiego” 
14.11.2016 Tomasz Woźniczka 
 
Maciej Skrzynecki, uczeń kl. III a Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, został nominowany 
do nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”. Od czterech lat przyznawana 
jest ona wybitnym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy mogą pochwalić się nie tylko 
bardzo wysokimi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem, ale posiadają także pasje, liczne 
zainteresowania oraz realizują się w pracy społecznej. Nagroda ma charakter konkursu, w którym 
biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego. Szkoły wysyłają 
do kuratora oświaty wnioski potwierdzające osiągnięcia kandydatów, spośród których kapituła 
konkursu wybiera zwycięzcę. W tym roku nominowanych zostało pięcioro uczniów 
reprezentujących szkoły w Legnicy, Głogowie, Lubaniu i Górze. 
Wniosek Macieja jednogłośnie uzyskał akceptację Rady Pedagogicznej ZSO w Górze w czerwcu 
2016 roku, a w lipcu został zgłoszony do Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. Na początku 
listopada Dyrektor ZSO Pani Magdalena Mielczarek otrzymała informację o nominacji Macieja do 
nagrody . Finał odbędzie się podczas grudniowej Gali Konkursowej we Wrocławiu. Warto 
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podkreślić, że Maciej będzie trzecim z kolei uczniem ZSO w Górze nominowanym do „Orła 
Dolnośląskiego”. W ubiegłych latach w szranki rywalizacji o najwyższy laur stanęli: Jakub Kosowski 
(2014 r.) i Agata Wietrzykowska (2015r.) Podobnym osiągnięciem - nominacjami uczniów we 
wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu - może pochwalić się jedynie ZSP im. Bohaterów 
Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. 
Maciej Skrzynecki jest niezwykle wszechstronnie uzdolnionym i posiadającym wiele różnorodnych 
zainteresowań uczniem. Podziw budzi jego wiedza zarówno z zakresu nauk humanistycznych, 
matematycznych, jak i ekonomii. Swoje pasje rozwija od wielu lat, czego dowodem są sukcesy 
osiągnięte już w gimnazjum. Jego największym sukcesem w tym okresie jest dwukrotne uzyskanie 
tytuł Laureata Dolnośląskiego Konkursu Historycznego z Elementami WOS „Zdolny Ślązak 
Gimnazjalista” oraz tytułu Finalisty Zdolnego Ślązaka Polonistycznego z Elementami Sztuki. 
Osiągnięte sukcesy pozwoliłyby mu na kontynuowanie nauki w wielu prestiżowych, wrocławskich 
liceach. Jednak, jak sam przyznaje, wybrał Liceum Ogólnokształcące w Górze uznając, że w 
murach tej niezwykle zasłużonej dla środowiska górowskiego szkoły, może z powodzeniem 
rozwijać swoje wszechstronne zainteresowania. Uzyskane przez niego wyniki na Olimpiadach  
i Konkursach Ogólnopolskich, Wojewódzkich, Rejonowych i Powiatowych są dowodem na to, że 
dojeżdżając do szkoły z urokliwej i niewielkiej wsi Luboszyce, można spełniać marzenia. 
Lista sukcesów osiągniętych przez Macieja w trakcie nauki w górowskim ogólniaku jest niezwykle 
imponująca. Do najważniejszych należy zaliczyć: uzyskanie tytułu finalisty XXIX Olimpiady Wiedzy 
Ekonomicznej, laureata V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej Akademia Kolibra 
Zadłużenia i Oszczędności, laureata II stopnia XXVII Olimpiady Wiedzy Archimedes Lingua.Plus, 5. 
miejsca w etapie wojewódzkim III Olimpiady „Solidarności”, wyróżnienia w XI Dolnośląskim 
Konkursie Literackim o Laur Złotego Pióra „My Polacy, My Dolnoślązacy” pod honorowym 
patronatem prof. Jana Miodka, 5. Miejsca w Dolnośląskim Konkursie Kombinatoryczno-
Algorytmiczno - Logicznym KoALa, tytułu finalisty Dolnośląskiego Konkursu Fundacji 
Matematyków Wrocławskich KOMA, I miejsca w VI Międzywojewódzkim Konkursie 
Informatycznym „Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programów użytkowych”, III 
miejsca w V Rejonowym - Przedmaturalnym Konkursie Matematycznym MATGURA. 
Od 2015 roku Maciej objęty jest indywidualnym tokiem nauki z matematyki w ramach wspierania 
ucznia wybitnie uzdolnionego. Uczestnictwo w meczach matematycznych, gdzie szkolna drużyna 
odnosi znaczące sukcesy jest również w dużej mierze zasługą Macieja, który dodatkowo poszerza 
wiedzę w trakcie warsztatów i obozów naukowych. Mimo natłoku zajęć w ubiegłym roku napisał 
piękną pracę na temat „Ubi concordia, ibi victoria” (Gdzie zgoda, tam zwycięstwo). Refleksje o 
moralnym zwycięstwie i potrzebie przebaczania w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej i 
50. rocznicę skierowania „Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym 
urzędzie pasterskim”. Zyskała ona uznanie w oczach wrocławskich profesorów Wydziału Filologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wyróżnili ją podczas uroczystej Gali Konkursowej 3 grudnia 
2015 roku w Sali Wielkiej Starego Ratusza we Wrocławiu. Jest również pasjonatem historii ziemi 
górowskiej. Przez kilka lat osiągał sukcesy w finałach Powiatowego Konkursu Wiedzy „Góra Ziemia 
Górowska Moja Mała Ojczyzna” oraz wielu innych konkursach o wymiarze regionalnym.  
Maciej bierze aktywny udział w życiu szkoły, m.in. w trakcie corocznego Święta Patrona, Adama 
Mickiewicza. Poezja romantycznego Wieszcza inspiruje go do artystycznych przedsięwzięć. Być 
może wynika to z faktu, iż urodził się dokładnie w tym samym dniu i miesiącu. Niewątpliwie 
zaskoczeniem dla wszystkich uczniów i nauczycieli był jego tegoroczny występ sceniczny (rola 
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pierwszoplanowa) podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego z udziałem zaproszonych 
rodziców i władz samorządowych. Angażuje się w przedsięwzięcia naukowe przeznaczone dla 
uczniów i nauczycieli powiatu górowskiego. Są to między innymi pokazy biologiczne i warsztaty 
chemiczne integrujące młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Włącza się  
i z powodzeniem uczestniczy w lokalnych bataliach historycznych i spotkaniach Miłośników Ziemi 
Górowskiej, które uczą młodych ludzi poszanowania i miłości małej ojczyzny.  
Jest osobą empatyczną, wykazującą zainteresowanie bieżącymi kwestiami społecznymi, dlatego 
bierze udział w inicjatywach łączących zagadnienia antydyskryminacyjne, w ramach których 
propaguje w lokalnym środowisku wiedzę na temat tradycji żydowskich czy szeroko pojętych 
praw jednostki. Jesienią 2015 r. zaangażował się w akcję samorządu Krokus, zainicjowaną przez 
Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście oraz organizację akcji „Mogiłę Pradziada ocal od 
zapomnienia”. Od dwóch lat pomaga w zbieraniu upominków dla dzieci i dorosłych z Domu 
Opieki Społecznej we Wschowie, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek. Chętnie 
służy bezinteresowną pomocą młodszym kolegom i koleżankom w różnych przedmiotach. Jest 
bardzo lubiany i znany przez większość społeczności szkolnej. Aktywnie włącza się również w 
organizację okolicznościowych wystaw historycznych. Zajmuje się przedsięwzięciami naukowymi. 
Swoją postawą inspiruje do twórczej i naukowej pracy. Stanowi wzorzec osobowy dla uczniów 
naszej szkoły. Zapytany o pasje i zainteresowania Maciej wymienia: ekonomię, historię, książki (od 
jakiegoś czasu głównie ekonomiczne, wcześniej też fantastyczne, kryminalne, 
popularnonaukowe), różne gatunki muzyczne, w tym dość niszowe, jak jugosłowiański rock czy 
muzykę izraelską, gry komputerowe (głównie strategie), codzienną lekturę i analizę artykułów na 
obserwatorfinansowy.pl, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Instytutu Misesa czy Fundacji 
Kaleckiego, przeglądanie blogów i stron popularnonaukowych (Nauka o Klimacie, Polowanie na 
Zdrowie, Kwantowo, Węglowy Szowinista, GMObiektywnie, Neuropa.pl czy anglojęzyczne), 
programowanie (w dość podstawowym stopniu). Prenumeruje „Forbesa” i cyfrowe wydania 
„Polityki”.W trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego 2015/2016 Maciej Skrzynecki został 
uhonorowany Nagrodą Starosty Górowskiego oraz Nagrodą Dyrektora Szkoły za rozwijanie 
swoich wszechstronnych zainteresowań, wzorowe zachowanie i wysokie wyniki osiągnięte w 
nauce  (średnia: 5,73), olimpiadach i konkursach przedmiotowych.  
 

Z Sienkiewiczem przez Afrykę i Ślubów! 
11.11.2016 
  
„Po bezsennej, hałaśliwej i niespokojnej nocy słońce wytoczyło się na widnokrąg tak nagle, jak 
zawsze wytacza się pod zwrotnikami, i uczynił się dzień świetlisty. Na trawach nie było ani kropli 
rosy, na niebie żadnej chmurki…” 
Z Sienkiewiczem przez Afrykę i Ślubów! 
Fotorelacja z podróży po kartach powieści „W pustyni i w puszczy”, w której 
6 listopada 2016 r. uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i absolwenci naszej szkoły. 
  

Spotkanie z Kuratorem 
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10.11.2016 T. Woźniczka 
 

4 listopada 2016 r. na spotkaniu z Romanem Kowalczykiem - Dolnośląskim Kuratorem Oświaty 
oraz Januszem Wrzalem - Wicekuratorem Oświaty, serdeczne gratulacje w związku z 
otrzymaniem tytułu Honorowego Profesora Oświaty odebrał Maciej Kostyk, który w tym roku 
jako jedyny nauczyciel województwa dolnośląskiego został wyróżniony zaszczytnym tytułem, 
nadanym przez Ministra Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.  
Górowskiemu poloniście towarzyszyła Magdalena Mielczarek, Dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, która zaprosiła Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na grudniowe spotkanie z 
rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami górowskiego środowiska oświatowego, poświęcone 
projektom zmian w edukacji. 
 

Pamięci zmarłych profesorów 
02.11.2016 Tomasz Woźniczka 
 
„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” W. Szymborska 
Dzień Wszystkich Świętych to czas, kiedy przywołujemy wspomnienia o tych, którzy odeszli i już 
na zawsze pozostaną tylko w naszej pamięci. To czas, kiedy szczególnie dbamy o czystość grobów 
gdzie spoczywają nasi bliscy. Pięknymi wiązankami kwiatów oraz zniczami, które swoim ciepłem i 
blaskiem przywołują nastrój tego wyjątkowego święta, wyrażamy nasz szacunek dla nich. Dzień w 
którym dusze łączą się ze sobą i wspominamy tych co już odeszli. 
Od wielu lat w Zespole Szkół Ogólnokształcących w szczególny sposób kultywuje się pamięć o 
zmarłych nauczycielach i pracownikach szkoły. Kilka dni przed Świętem Zmarłych młodzież wraz  
opiekunami składa na grobach wiązanki kwiatów i zapala znicze. 
W piątek 28 października uczniowie klas trzecich wraz z Paniami Edytą Bretsznajder, Anetą 
Zmudą i Panami Henrykiem Antonickim i Tomaszem Woźniczką złożyli hołd zmarłym dyrektorom i 
nauczycielom, w podzięce za wszystkie lata poświęcone w pracę na rzecz rozwoju naszej 
placówki. Młodzież będąca na cmentarzu parafialnym zmówiła krótką modlitwę w kościele 
Bożego Ciała w intencji wszystkich zmarłych nauczycieli i pracowników liceum w Górze. 
 

„Nie tylko dla Orłów” 
31.10.2016 Maciej Kostyk 
 

Finał III Powiatowego Dyktanda Ortograficznego „Nie tylko dla Orłów” 
26 października 2016 r. już po raz trzeci PCDN i PP-P w Górze zorganizowało finał Powiatowego 
Dyktanda „Nie tylko dla Orłów”. Wszystkich miłośników poprawnej polszczyzny, zgromadzonych 
w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących, powitała Magdalena Mielczarek – Dyrektor Szkoły. 
W konkursie wzięło udział 32 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Komisja Konkursowa w składzie: Maciej Kostyk - przewodniczący, Elżbieta Berus - Panek, Patrycja 
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Garboś, Dorota Jochaniak - Dolatowska, Lidia Kosarzewska, Joanna Nowacka oraz Barbara 
Podwińska - Bućkowska wybrała dwa teksty (o zróżnicowanym stopniu trudności) spośród 
propozycji przedstawionych przez członków Powiatowego Zespołu Nauczycieli Języka Polskiego - 
Sieci Współpracy i Samokształcenia. 
W kategorii szkół podstawowych I miejsce i Tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Dominika Madera ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze, II miejsce – Julia Kopeć z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Wąsoszu, III miejsce – Natalia Maczuga ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze. Wyróżnienie 
przyznano Julicie Głoskowskiej – uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnoborsku. 
W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce i Tytuł Mistrza Ortografii zdobył Łukasz Goliczewski z 
Gimnazjum nr 1 w Górze, II miejsce - Zuzanna Biaduń z Zespołu Szkół w Irządzach, III miejsce - 
Olga Narwid z Gimnazjum nr 2 w Górze. Wyróżnienia przyznano Agacie Burdziuk i Adriannie 
Ziobroniewicz z Gimnazjum nr 2 w Górze oraz Weronice Skibniewskiej - uczennicy Publicznego 
Gimnazjum w Wąsoszu. 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyróżniono Mateusza Borowskiego, reprezentującego 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze. 
Organizatorzy Dyktanda gratulują wysokich wyników laureatom oraz ich nauczycielom: Ewie 
Cieślak, Annie Wlazło, Januszowi Żukowi, Teresie Pankiewicz, Barbarze Dziwanowskiej, Joannie 
Zembroń – Góreckiej, Joannie Nowackiej i Lidii Kosarzewskiej. Podczas ogłaszania wyników 
wszystkich finalistów i ich opiekunów nagrodzono pamiątkowymi dyplomami. Tegoroczni laureaci 
III Powiatowego Dyktanda zostali zaproszeni na czerwcowy, uroczysty koncert podsumowujący 
wszystkie konkursy organizowane przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i 
Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Górze. 
 

I Konkurs Piosenki Polskiej 
21.10.2016 Natalia Kida 
 

Dnia 18 października 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbyła się pierwsza 
edycja „Konkursu Piosenki Polskiej”. Głównym organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest Pan 
Henryk Antonicki – nauczyciel religii i etyki. Sponsorami byli: Sklep Pana Opata Viscom na ul. 
Żeromskiego oraz Zakład kosmetyczny Paulina Antonicka. 
Konkurs miał na celu promowanie utworów w języku polskim, które są coraz częściej poddawane 
procesowi wyparcia przez dzieła zagranicznych wykonawców. W konkursie mogli wziąć udział 
wszyscy uczniowie z ZSO w Górze wyrażający chęć występu na scenie przed szerszą publicznością. 
Osobami prowadzącymi konkurs byli uczniowie klasy III a Natalia Zajączkowska i Marek 
Goliczewski. Wykonawców oceniało Jury w składzie: Pani Kornelia Hampelska, nauczycielka 
muzyki, Pani Edyta Bretsznajder, nauczycielka języka angielskiego, Pan Maciej Kostyk, nauczyciel 
języka polskiego, oraz nasze koleżanki – Patrycja Lewczuk i Alicja Całujek. W trakcie ogłoszenia 
werdyktu okazało się, że każdy z nauczycieli – jurorów posiada większe lub mniejsze 
wykształcenie muzyczne, zatem wybór laureatów nie był czysto przypadkowy. Uczestnikami 
pierwszej edycji konursu byli: Eliza Czajewska, Maja Oporowicz, Weronika Bordulak, Weronika 
Szymańska, Karina Wolska, Sandra Remiszewska i Mateusz Tomczyk. Poza konkursem, umilając 
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nam czas podzcas obrad jury,  wystąpili również: Patrycja Lewczuk – pianino, Alex Kalinowski – 
gitara, Eliza Twardowska – pianino, Michał Tański – perkusja i Karina Wolska – perkusja. W trakcie 
występów w auli zapanowała niezwykle sympatyczna atmosfera. Okazało się bowiem, ze 
publiczność doskonale zna prezentowane utwory i w niektórych przypadkach spontanicznie 
wspomagała wykonawców. 
I miejsce wyśpiewała Sandra Remiszewska piosenką pt. „Nie żałuję” z repertuaru Edyty Geppert. II 
miejsce oraz nagrodę publiczności otrzymała Karina Wolska, która znakomicie zaprezentowała się 
wykonując perkusyjny cover piosenki grupy Video pt . „Ktoś nowy”. III miejsce zajął Mateusz 
Tomczyk swoim gitarowym wykonaniem utworu Lady Pank pt. „Zawsze tam gdzie Ty”. Wyróżnienie 
otrzymała Weronika Szymańska, która zaśpiewała piosenkę Maryli Rodowicz pt. „Ale to już było”. 
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, które osobiście wręczyli 
Pani Dyrektor Magdalena Mielczarek i Pan Maciej Kostyk. Osoby, które występowały poza 
konkursem również nie zostały pominięte. Wręczono im słodkie upominki. 
Konkurs bardzo się podobał i mamy nadzieję, że za rok odbędzie się jego druga edycja. 
 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 
17.10.2016 Alicja Całujek, Klaudia Nowakowska i Tomasz Woźniczka 
 

Dnia 13 października 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze rozpoczęły się obchody Dnia 
Edukacji Narodowej. Głównym punktem szkolnych obchodów święta był uroczysty apel, który odbył się w 
auli szkoły . Dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom 
szkoły podziękowania za trud włożony w działania na rzecz rozwoju szkoły. - „Dzień Nauczyciela to również 
okazja do zastanowienia się nad rolą nauczyciela w życiu współczesnej młodzieży. Profesor Legowicz 
mówi: „Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie 
dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje” Te słowa, w istotny sposób charakteryzują nauczycieli, którzy traktują 
swój zawód jako formę życiowego powołania i potrafi cieszyć się w oczach innych niekwestionowanym 
uznaniem.. We współczesnym świecie młodzież potrzebuje autorytetów i właśnie nauczyciel powinien 
pełnić rolę życiowego mistrza i przewodnika, który pokieruje jej rozwojem intelektualnym. 

Następnie kilkunastu nauczycieli szkoły za szczególne dobre efekty w pracy dydaktycznej i 
wychowawczej zostało uhonorowanych dyplomami. Nauczyciel języka polskiego Pan Maciej 
Kostyk, został wyróżniony w szczególny sposób, otrzymał bowiem tytuł Honorowego Profesora 
Oświaty. Jest to wyjątkowe wyróżnienie, otrzymuje je bowiem nauczyciel, który legitymuje się 
szczególnymi osiągnięciami w pracy z młodzieżą. Tytuł honorowy profesora oświaty wręcza 
Minister Edukacji Narodowej. Wnioski o nadanie tytułu składają organy sprawujące nadzór 
pedagogiczny do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Kapituła dokonuje oceny merytorycznej 
wniosków Pan Maciej był w tym roku jedynym nauczycielem z Dolnego Śląska, który otrzymał to 
wyjątkowe wyróżnienie. W sumie od roku 2008 na terenie województwa dolnośląskiego jest tylko 
8 Honorowych Profesorów Oświaty. Pan Maciej został więc 9. Profesorem i jest to niewątpliwie 
ogromne wyróżnienie dla całej szkoły jak i środowiska górowskiego. Uroczystość nadania tytułu 
odbyła się 14 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z udziałem pani premier Beaty 
Szydło i ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. W imieniu wszystkich przedstawicieli 
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społeczności uczniowskiej, chciałybyśmy serdecznie pogratulować naszemu wspaniałemu 
poloniście i życzyć mu dalszych sukcesów w pracy zawodowej. 
Następnie przyszła kolej na uczniów klas trzecich, którzy pod kierunkiem Pani Małgorzaty 
Dudzińskiej i Pani Izabela Kucharskiej, zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny. 
Uczniowie przedstawili cztery scenki parodiujące  nauczycieli z naszej szkoły. Było to oczywiście 
spojrzenie „krzywym zwierciadle”, taktując temat z wyjątkowym „przymrużeniem oka”. Pomiędzy 
poszczególnymi scenami występował duet wokalny Sandra Remiszewska i Weronika 
Szymańska. W ostatniej części przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom 
słodkie upominki, a cały apel został zwieńczony piosenką „Hallelujah” z repertuaru Leonarda 
Cohena wykonaną przez Weronikę Szymańską. Na zakończenie Pani dyrektor wręczyła młodzieży 
dyplomy za akcję zbiórka żywności. 
Powiatowo-Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej miały miejsce 14 października w sali 
kinowej Domu Kultury w Górze. Na zaproszenie Starosty Górowskiego Piotra Wołowicza oraz 
Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz obchody zaszczycili swoją obecnością pracownicy oświaty 
Ziemi Górowskiej: nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, dyrektorzy szkół, przedszkoli, 
placówek oświatowych oraz oświatowi emeryci i renciści. W uroczystości wzięli udział dyrektor 
ZSO Pani Magdalena Mielczarek, nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego i emerytowana polonistka Pani Janina Wlaźlak. W trakcie uroczystości miało 
również miejsce wręczenie wspólnego listu gratulacyjnego Starosty Górowskiego oraz Burmistrz 
Góry dla Pana Macieja Kostyka, któremu Minister Edukacji Narodowej, jako pierwszemu 
nauczycielowi w historii Powiatu Górowskiego nadał honorowy tytuł Profesora Oświaty. 
List oraz upominki dla Profesora Oświaty zostały wręczone na ręce Magdaleny Mielczarek 
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze. 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wielu pracowników oświaty zostało docenionych i 
uhonorowanych medalami za długoletnią służbę. Na wniosek Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 
decyzją Ministra Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały nauczycielki 
ZSO w Górze – Izabela Kucharska i Alicja Sajdak. Uroczystość odbyła się wręczenia odznaczeń 
miała miejsce tego samego dnia we Wrocławiu. 
16 października w kościele pw Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej odbyła się uroczysta msza św. w 
intencji wszystkich Nauczycieli i Pracowników Oświaty pracujących w górowskich szkołach i 
placówkach oświatowych. Mszę odprawił i słowo Boże do pedagogów skierował ks. Andrzej 
Orzech. 
 

Maciej Kostyk Profesorem Oświaty 
16.10.2016 
 
Minister Edukacji Narodowej nadała honorowy tytuł Profesora Oświaty Maciejowi Kostykowi 
nauczycielowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze 
Kim jest Profesor Oświaty?  
Profesor oświaty to tytuł honorowy nadawany na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. Nadaje się 
go nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie 
nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i 



135 

uznany dorobek zawodowy.  
Wnioski o nadanie tytułu składają organy sprawujące nadzór pedagogiczny do Kapituły do Spraw 
Profesorów Oświaty. Kapituła dokonuje oceny merytorycznej wniosków.  
Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę 
w szczególności :  
1. Jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym: 

• osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy 
z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, 

• wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim 
roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w 
gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 

• osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach. 
2. Pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym: 

• stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy, 
• dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, 
• pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy 

społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich. 
3. Wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym: 

• wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami, 
• umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym 

rozwojem, 
• wysoki poziom kultury języka. 

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane 
z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak: 

1. Opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania 
cieszącego się uznaniem nauczycieli. 

2. Uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki.  

3. Znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli.  
4. Publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjne 

Tytuł honorowy profesora oświaty, na wniosek Kapituły nadaje Minister Edukacji Narodowej. 
Kim jest Profesor Oświaty -  Maciej Kostyk? 
Maciej Kostyk jest nauczycielem, który z ogromną pasją organizuje pracę dydaktyczno-
wychowawczą, zaszczepiając w młodych ludziach miłość do literatury i sztuki. Jego relacje  
z uczniami nie ograniczają się do „załatwiania spraw formalnych”. Swój zawód postrzega jako 
szczególną misję. Patrząc na młodzież z pozycji wychowawcy stara się zrozumieć ich problemy w 
trudnym okresie adolescencji (dojrzewania). W ciągu 25 lat pracy zrealizował kilkadziesiąt 
artystycznych przedsięwzięć, w których wzięło udział kilka tysięcy osób w kraju i za granicą. W 
1992 r. podejmując pierwszą pracę w Szkole Podstawowej im. hm. Floriana Marciniaka w 
Gołębinie Starym postanowił wzbogacić dydaktyczno-wychowawczy proces kształcenia dzieci z 
terenów wiejskich poprzez ich zachęcenie do udziału w zajęciach teatru „Liliputany”. Prezentacja 
spektakli na festiwalach i profesjonalnej scenie Teatru Animacji w Poznaniu okazały się skuteczną 
metodą na przełamanie wielu kompleksów.  
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W 1999 r. założył teatr „Adamus” skupiający młodzież licealną. Do tej pory w kilkudziesięciu – 
autorskich spektaklach i montażach słowno-muzycznych wystąpiło ogółem przeszło 2000 osób.  
  Uczniowie przygotowywani pod kierunkiem polonisty zdobyli ponad 90 głównych nagród 
indywidualnych i zespołowych w wojewódzkich, międzywojewódzkich, ogólnopolskich oraz 
międzynarodowych finałach prestiżowych konkursów literackich, recytatorskich, teatralnych 
 i muzycznych. Z powodzeniem występowali na deskach krakowskiego Teatru Groteska, Teatru 
im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatru Lalek we Wrocławiu. Uczestniczyli w Ogólnopolskich 
Zjazdach Szkół Mickiewiczowskich w Olsztynie i Ciechanowie zdobywając czołowe lokaty w 
konkursach oraz nagrody publiczności. Niektóre występy były wielką nobilitacją, np. podczas 
warszawskich koncertów promującym Młode Talenty pod patronatem Krzysztofa Pendereckiego 
(TV Polonia), Przeglądu Piosenki Kabaretowej, rejestrowanego w studiu TVP, Dolnośląskiego 
Konkursu o Laur Złotego Pióra „My Polacy My Dolnośląscy” (TVP 3 Wrocław), Dolnośląskiego 
Festiwalu Teatralnego „Pan Tadeusz Live” (TVP Polonia, TVP Kultura), Międzynarodowego 
Konkursu Poetyckiego „Baczyniak” w Nowej Soli oraz trzech Koncertów Galowych 
Międzynarodowego Konkursu Artystycznego w Turku (TVP 3 Poznań).  
W 2001 roku Maciej Kostyk zainicjował i koordynował organizację Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego „Adamus” - poświęconego twórczości Adama Mickiewicza. W eliminacjach 
trzynastu edycji konkursu uczestniczyło przeszło 1800 osób. Natomiast w zmaganiach finałowych 
wystąpiło ponad 300 pasjonatów żywego słowa z różnych stron Polski, a także Białorusi. 
Zwieńczeniem przesłuchań, warsztatów oraz okolicznościowych wystaw były reżyserowane przez 
nauczyciela Koncerty Galowe, w których uczestniczyła młodzież wraz z nauczycielami i znanymi 
aktorami, W opinii wielu osób wspierających „Adamusa” poprzez patronaty honorowe czy 
przekazywane nagrody, m.in. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Bronisława 
Komorowskiego, Kardynała Henryka Gulbinowicza, aktorki Anny Seniuk, pisarki, a zarazem 
Mistrzyni Mowy Polskiej – Barbary Wachowicz, coroczne przedsięwzięcie było inspiracją do 
poszukiwania w poezji Wieszcza uniwersalnych wartości etycznych oraz miłości do „Kraju lat 
dziecinnych”.  
W 2003 r. Maciej Kostyk powołał „Stowarzyszenie Żywych Poetów”, które do tej pory wydało 
kilka tomików poetyckich, zawierających wiersze uczniów, nauczycieli, absolwentów liceum i 
zaprzyjaźnionej ze szkołą, niepełnosprawnej poetki Ewy Wierzbińskiej. W trakcie wieczorów 
poetyckich dominował nastrój zadumy i radości z możliwości wysłuchania własnych tekstów. W 
2006 r. był pomysłodawcą nagrania płyty z literacko-muzyczną twórczością młodzieży. Całkowity 
dochód z jej sprzedaży został przeznaczony na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Wąsoszu i Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiej.  
Nauczyciel przywiązuje dużą wagę do pielęgnowania ojczystego języka. Przez kilka lat doskonalił 
własny warsztat językowy zarówno podczas zajęć na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, jak i Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas zajęć z wybitnymi aktorami sen polskich 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie poznawał tajniki techniki mowy, impostacji 
(ustawienia głosu) oraz interpretacji utworów literackich, które w znaczący sposób wpłynęły na 
tworzone przez niego metody zastosowania „Dramy - jako aktywizującej metody pracy”. 
Wykorzystuje ją nie tylko na lekcjach, ale również w trakcie międzynarodowych warsztatów 
integracyjnych dla dzieci i młodzieży z Czech, Słowacji, Włoch i Niemiec.  
Maciej Kostyk dąży do tego, aby wszyscy nauczyciele pielęgnowali piękno języka ojczystego nie 
tylko na lekcjach, ale także w trakcie różnorodnych przedsięwzięć, m.in. Ogólnopolskich Akcjach 
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Narodowego Czytania. Wysoki poziom kultury języka dotyczy również uczniowskich prac 
konkursowych, które powstały pod jego kierunkiem i zostały zamieszczone w kilku 
okolicznościowych publikacjach, m.in. pod redakcją Małgorzaty Ptaszyńskiej oraz prof. dr hab. 
Jana Miodka.  W 2012 r. nauczyciel współpracował z lokalną Telewizją Leszno podczas 
lektorowania książki pt. „Podróż obcego z Polski do Śląska”. Na prośbę emerytowanej nauczycielki 
języka polskiego i łaciny Pani Profesor Janiny Wlaźlak chętnie bierze udział w oprawach 
uroczystych mszy świętych, w trakcie których czyta fragmenty Pisma Świętego oraz interpretuje 
teksty o charakterze religijnym.  
Maciej Kostyk to nauczyciel bardzo mocno nastawiony na drugiego człowieka. Uwrażliwianie 
młodzieży poprzez niesienie bezinteresownej pomocy osobom niepełnosprawnym, samotnym, 
przewlekle chorym i uzależnionym postrzega jako prawdziwą lekcję człowieczeństwa. 
Uświadamiają to sobie wszyscy ci uczniowie, którzy od kilku lat wspólnie ze swoim opiekunem 
(przeważnie w okresie świąt Bożego Narodzenia) systematycznie odwiedzają placówkę 
prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek we Wschowie. W kilkunastu akcjach 
charytatywnych, wyjazdach i spotkaniach z pensjonariuszami, wzięło udział przeszło 500 osób, w 
tym spora grupa nauczycieli prowadzących szkolne wolontariaty. W 2015 r. do akcji niesienia 
pomocy włączyli się pedagodzy z zaprzyjaźnionej szkoły w Herzbergu.  
W 2008 r. w odpowiedzi na konkurs Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – dotyczący opracowania 
koncepcji najciekawszego przedsięwzięcia w oparciu o „Mois de l`Autre” („Miesiąc Innego 
Człowieka”), opracował projekt mający na celu edukację i uwrażliwienie młodzieży na sprawy 
tolerancji, poszanowania innych, kształtowania postaw obywatelskich oraz walkę przeciwko 
rasizmowi i wszelkim przejawom dyskryminacji. Zwieńczeniem kilkumiesięcznych działań, 
podejmowanych przez licealistów, była dwukrotna wizyta w Parlamencie Europejskim, a punktem 
kulminacyjnym widowisko muzyczno-teatralne pt. „Donosy rzeczywistości” w reżyserii Macieja 
Kostyka, ukazujące problem poszanowania innych. Spektakl rejestrowany przez TV France w 
języku angielskim, niemieckim, francuskim i polskim został zaprezentowany przeszło tysięcznej 
widowni w mieście Colmar 2 kwietnia 2009 r.      
W pracy dydaktycznej nauczyciel dąży do tego, aby w trakcie egzaminu dojrzałości młodzież 
osiągała najwyższe wyniki w ramach swoich możliwości. Sporo wolnego czasu poświęca 
najsłabszym wychowankom. W ostatnich latach uczniowie Macieja Kostyka uzyskali lokaty 
powyżej średniej województwa dolnośląskiego. Wielu maturzystów dostaje się na wymarzone 
studia, dzięki wysokim wynikom poziomu rozszerzonego. W ramach pełnienia funkcji 
egzaminatora OKE we Wrocławiu organizuje warsztaty oraz bezpłatne szkolenia dla uczniów i 
nauczycieli z zakresu „Nowej Matury”. Pełniąc funkcję doradcy metodycznego języka polskiego w 
Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w 
Górze podejmuje wiele działań innowacyjnych. Współpracuje z różnymi instytucjami i 
organizacjami edukacyjnymi. Pełni funkcję koordynatora i przewodniczącego Jury różnorodnych 
konkursów humanistycznych. Zainteresowanym nauczycielom udostępnia autorskie scenariusze 
lekcji języka polskiego, zajęć wychowawczych i spektakli teatralnych. Wygłasza prelekcje na temat 
twórczości Adama Mickiewicza, Aleksandra Fredry, Stanisława Wyspiańskiego, Tadeusza 
Różewicza w szkołach i instytucjach kulturalno – oświatowych.  
Swoją zawodową postawą inspiruje nauczycieli do twórczej pracy. Specyfika jego działań polega 
na skutecznym angażowaniu innych nauczycieli i obsadzaniu ich w roli wykonawców podczas 
realizacji projektów edukacyjnych. Pedagodzy tworzą wiersze, publicznie czytają fragmenty 
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lektur, śpiewają i recytują. Jako przewodniczący Powiatowego Zespołu Nauczycieli Języka 
Polskiego – Sieci Współpracy i Samokształcenia prowadzi stronę internetową, na której 
zamieszcza informacje o najważniejszych przedsięwzięciach polonistycznych wszystkich szkół 
powiatu górowskiego. W 2015 r. na prośbę nauczycieli opracował i wdrożył program zajęć pt. 
„Jak poprawnie przygotować ucznia do recytacji tekstów poetyckich i prozatorskich?”. Cieszył się 
on dużym zainteresowaniem kilkudziesięciu polonistów biorących udział w warsztatach z 
udziałem uczniów Macieja Kostyka - laureatów Konkursów Ogólnopolskich. Wdrożenie programu 
przyczyniło się do zwiększenia liczby recytatorów – reprezentujących Ziemię Górowską w 
Dolnośląskim Turnieju Słowa.  
O swoich uczniach myśli nie tylko w trakcie nauki w szkole. Przykładem mogą być stałe kontakty 
utrzymywane z absolwentami, którzy włączają się w szereg działań już jako absolwenci. We 
wspomnieniach wychowanków nauczyciel postrzegany jest jako osoba obdarzona wielką 
charyzmą i specyficznym poczuciem humoru, o czym świadczą niebanalne pomysły, takie jak 
inscenizacja fragmentów „Balladyny” w realistycznej scenerii szkolnego parku, romantyczna noc z 
„Dziadami” czy zorganizowanie plenerowej inscenizacji „Wesela”. Organizuje rajdy, spływy 
kajakowe, wędrówki szlakiem bohaterów literackich. Dla uczniów, rodziców i nauczycieli 
zorganizował ponad 60 cyklicznych wyjazdów na spektakle teatralne prezentowane we 
Wrocławiu, Legnicy i Poznaniu.  
Od 2003 r. podopieczni Macieja Kostyka czterokrotnie otrzymali stypendia Fundacji Edukacji 
Międzynarodowej i Samorządu Województwa Dolnośląskiego przyznane przez Kapitułę 
Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. W 2014 r. jeden z uczniów został nominowany do 
Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”. Doceniono go za międzynarodowe 
i ogólnopolskie osiągnięcia sportowe, matematyczne, humanistyczne, a także występy sceniczne 
u boku aktora Jerzego Zelnika. Kilkoro absolwentów Macieja Kostyka ukończyło studia 
doktoranckie na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą. Dwoje absolwentów, byłych 
aktorów szkolnego teatru, występuje na deskach najstarszych scen polskich, m.in. Teatru 
Narodowego w Warszawie.  
W życiu prywatnym wielką pasją Macieja Kostyka jest śpiewanie. Chętnie wykorzystuje swoje 
muzyczne kwalifikacje zawodowe w trakcie prób nauczycielskiego chóru „Pro Bono”, do którego 
należy od kilku lat. Wspólnie z chórzystami uświetnia najważniejsze uroczystości lokalne. Ponadto 
lubi ogrodnictwo, dlatego chętni uczniowie kilkakrotnie projektowali 
i pielęgnowali obszary zielone wokół budynku liceum, sadzili nowe drzewa, krzewy i byliny.  
Za zaangażowanie, wrażliwość na ludzką krzywdę, życie dla innych, przede wszystkim swoich 
uczniów, skuteczne zaszczepianie w nich różnorodnych pasji został odznaczony Brązowym 
Krzyżem Zasługi (2001 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004 r.) oraz Medalem 
Srebrnym Za Długoletnią Służbę (2013 r.). Był wielokrotnie nagradzany przez Dyrektorów Szkoły, 
Starostów Górowskich i Burmistrza Góry. W 2005 r. został uhonorowany Nagrodą Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty. Z kolei w 2008 r. otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.  
W 2006 r. dzięki zgłoszeniu wysłanemu przez uczniów, został zakwalifikowany do Dolnośląskiego 
Konkursu o Tytuł Najlepszego Belfra. W finale plebiscytu, organizowanego przez Gazetę 
Wrocławską – Słowo Polskie oraz Telewizję Wrocław, która rejestrowała metody pracy 
nauczyciela podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych, okazał się bezkonkurencyjny, co zaowocowało 
przyznaniem zaszczytnego tytułu „Superbelfra”. 
We wrześniu 2009 r. został nominowany do tytułu „Nauczyciel Roku”, w konkursie 
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organizowanym przez „Głos Nauczycielski” i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podczas finałowej 
gali na Zamku Królewskim w Warszawie odebrał pamiątkowy dyplom, a Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza otrzymało miano „Szkoły na Medal”.  
Ukoronowaniem dotychczasowej pracy stało się przyznanie w 2016 r. szczególnego wyróżnienia 
jakim jest nadanie przez Ministra Edukacji Narodowej tytułu honorowego Profesora Oświaty. 
Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z udziałem 
Premier RP Beaty Szydło i Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. 
Warszawa, 14 października 2016 r. 
 

Poezja Mojej Małej Ojczyzny 
15.10.2016 TW 
 

Dnia 12.10.2016 r. w Bibliotece Miejskiej w Górze odbyło się podsumowanie X edycji 
Powiatowego Konkursu Poetyckiego "Poezja Mojej Małej Ojczyzny”. Organizatorami X edycji 
konkursu były: Biblioteka Miejska oraz Lokalna Grupa Działania Ujście Baryczy. 
Celem konkursu było pozyskiwanie wartościowych utworów literackich, odkrywanie talentów, 
pobudzanie wrażliwości poetyckiej, umacnianie poczucia patriotyzmu i przynależności do ,,Małej 
Ojczyzny’. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół 
gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Warunkiem uczestnictwa było napisanie 
jednego wiersza nigdzie wcześniej niepublikowanego zawierającego treści odnoszące się do 
przyrody, krajobrazu, nawiązywać do historii, ludzi i zdarzeń związanych z opisywanym 
regionem. Na konkurs wpłynęło 46 wierszy uczniów szkół powiatu górowskiego. 
Swoje liryki zaprezentowali też uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, zdobywając 
czołowe nagrody. W II grupie wiekowej – uczniowie gimnazjów II miejsce zajął Kacper Wojtyczka, a 
III miejsce – Alex Kalinowski z kl. II z Gimnazjum Dwujęzycznego w Górze 
Natomiast wszystkie nagrody w III grupie wiekowej czyli uczniów szkół ponadgimnazjalnych zdobyli 
uczniowie LO w Górze: I miejsce - Oliwia Morawiecka kl. III a, II miejsce – Sandra Zielińska kl. I oraz 
III miejsce – Julia Cicha kl. III a. 
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez LGD Ujście Baryczy. Wiersze 
laureatów tej i dwóch poprzednich edycji zostaną opublikowane w tomiku poezji i 
zaprezentowane z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia Biblioteki Miejskiej w Górze. 
Wykorzystane informacje pochodzą ze strony internetowej Biblioteki Miejskiej w Górze 
 

Dzień chłopaka 
05.10.2016 TW 
 

Dzień Chłopaka, to nowe, nieoficjalne święto obchodzone w Polsce 30 września, głównie wśród 
młodzieży szkolnej. Jest to w pewnym sensie męski, albo raczej chłopięcy, odpowiednik Dnia 
Kobiet. W dniu tym dziewczęta składają chłopcom życzenia i wręczają drobne upominki, aby 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/TW
http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/TW
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wyrazić swoją sympatię. W Polsce jest to święto nieco bardziej popularne od Dnia Mężczyzn, co 
wiąże się zapewne z popularyzacją idei równości płci i większej aktywności ze strony kobiet, które 
dzięki niemu zyskują pretekst do okazania swojej sympatii dla chłopców. 
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze żeńska cześć społeczności uczniowskiej 
przygotowała wiele zaskakujących niespodzianek swoim wspaniałym kolegom. A ponieważ 
chłopcy w licealnych klasach stanowią mniejszość, tym bardziej cieszyła ich pamięć oraz 
pomysłowość w wyborze upominków. Również i w dwóch zespołach gimnazjalnych dziewczyny 
nie zapomniały obdarować chłopców prezentami. Ogólnie rzecz biorąc piątkowy dzień przebiegał 
w szkole w miłej atmosferze. 
 

Festiwal Nauki i inne przyjemności 
29.09.2016 ID MK 
 

W ubiegłym tygodniu uczniowie klasy II b Liceum Ogólnokształcącego w Górze uczestniczyli w 2-
dniowej wycieczce do Wrocławia. Program zorganizowanej przez Małgorzatę Kauch i Irenę 
Dziamarską wyprawy do stolicy Dolnego Śląska miał charakter naukowo-rekreacyjny. Głównym 
celem było uczestnictwo górowskich licealistów w XIX Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Nasi 
uczniowie wzięli udział w dwóch interesujących wykładach - „Bolerioza – prawdziwy demon czy 
strach na wróble?” (dr Marcin Czarnecki) oraz „Co z tą grypą?” (dr Anna Zubkiewicz- Zarębska). 
Następnie odbyli rejs statkiem po Odrze i obejrzeli w trakcie wieczornego seansu kinowego film 
„Legion Samobójców” w reż. Davida Ayera. 
Drugiego dnia pobytu we Wrocławiu, Julia Cicha, Agnieszka Felska, uczennice klasy IIIa i IIIb wzięły 
udział w Drużynowym Konkursie Chemicznym na Politechnice Wrocławskiej: 
Zwieńczeniem wyprawy była wspólna zabawa w Parku Trampolin Go-Jump. 
 

By filmowo było w życiu :) 
29.09.2016 Ewelina Waląg 
 
Autorski collage do filmu "Tango", sprawdzenie swych sił w roli superbohatera_ki, tworzenie 
memów do kadrów z wybranych filmów to tylko niektóre z zadań czekających na uczestników i 
uczestniczki Filmowej Gry Miejskiej w Górze. W tym roku bawiło się z nami ponad trzydzieści 
osób - chcących nie tylko przyjemnie spędzić czas, ale i zmierzyć się z własną kreatywnością oraz 
doświadczyć filmowej przygody. 
O zaangażowaniu w sprawę świadczy mnóstwo ciekawych zdjęć, nagrań i filmowych rozstrzygnięć 
umieszczonych na specjalnie stworzonej do zabawy grupie, gdzie mogliśmy_łyśmy komentować 
całodniowe poczynania. Najwytrwalszym z zespołów, który wykonał wszystkie wskazane zadania, 
okazał się pięcioosobowy skład z pierwszej klasy Gimnazjum Dwujęzycznego, za co otrzymał 
nagrodę w postaci pięknych albumów "Andrzej Pągowski. Ilustrując filmy" z fotografiami Anny 
Michalskiej a wydanymi przez Muzeum Kinematografii w Łodzi. 
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Nagrodę dodatkową za niezwykłą kreatywność włożoną w realizację  zadań otrzymały trzy 
uczennice z pierwszej klasy liceum. Oczywiście każdy z uczestników i każda z uczestniczek za 
otwartość na działanie oraz chęć dzielenia się swoją artystyczną wrażliwością otrzymał_a 
nagrody, a wśród nich, m. in. notatniki, przypinki, plakaty, tematyczne opaski silikonowe, płyty, 
gadżety, a także specjalnie przygotowany na ten dzień poczęstunek. 
Po trwającej niemal trzy godziny grze wszystkie zebrane osoby mogły uczestniczyć w warsztatach 
prowadzonych przez filmoznawczynię, Panią Martę Sosnowską. Przypomnijmy, że już w tamtym 
roku Pani Marta podjęła z nami współpracę w ramach programu "Wędrujący filmoznawcy" i pod 
koniec czerwca dla nauczycieli_ek powiatu i gminy Góra przeprowadziła warsztaty 
wprowadzające w tematykę filmową. Tym razem spotkała się z młodzieżą, z którą rozmawiała m. 
in. o gatunkach filmowych, języku filmu, montażu, sposobach kadrowania, a swoje rozważania 
wspierała fragmentami wybranych filmów. Warsztaty te stały się namacalną klamrą spinającą 
filmowy czwartek. 
Oczywiście wydarzenie to nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie wielu osób oraz instytucji. 
Filmowa Gra Miejska realizowana była w ramach projektu „Filmoteka Szkolna. Akcja!” we 
współpracy z Filmoteką Narodową i Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej. Dobrymi duchami przedsięwzięcia były Katarzyna z Poznania i Magda z 
Wrocławia :) Jak zwykle nieocenionymi okazali_ły się - Estera, Oliwia, Bartosz, Natalia, Natalia, 
Martyna, Katarzyna, Artur, Magdalena, Marcin :) Dużo wsparcia swoją obecnością dali_ły - 
Katarzyna, Agata, Jakub, Dawid, Agata :) 
 

Podziel się posiłkiem 
28.09.2016 Aneta Zmuda 
 

W dniach 23 i 24 września 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze wraz z 
opiekunami Panią Anetą Zmudą i Panią Ireną Dziamarska włączyli się do Ogólnopolskiej Zbiórki 
Żywności „Podziel się posiłkiem”. Wolontariusze zbierali żywność  do oznakowanych koszy 
ustawionych w sklepach na terenie miasta. Zebrane w ten sposób artykuły będą później 
przeznaczona na dożywianie dzieci z potrzebujących wsparcia rodzin. W akcji wzięli udział 
uczniowie, z Gimnazjum Dwujęzycznego - Julia Kasycz, Nicola Ruman, Malwina Paszkowska, Patryk 
Nojman, Igor Wawrzyniak, Kacper Hryń, Kamil Szelążek ,Wojciech Kosiuba, Małgorzata 
Bretsznajder, Izabela Chmiel, a z Liceum Ogólnokształcącego - Agata Belka, Maria Starke, Janusz 
Willman, Oliwia Berus, Izabela Belka, Barbara Świtek, Anna Łukaniuk, Magdalena Nowakowska, 
Artur Sikorski, Łukasz Grabowski, Ewelina Bordulak, Michalena Frask, Weronika Bordulak, Agnieszka 
Suchanecka. 
Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za pomoc i zaangażowanie w zbiórkę żywności, natomiast 
wiele ciepłych słów kierujemy w stronę darczyńców. 
 

Zagraliśmy dla Nikosia 
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20.09.2016 Irena Dziamarska 
 

Uczniowie ZSO „zagrali dla Nikosia” 
W dniach 17-18 września na stadionie miejskim w Górze odbyła się impreza o charakterze  
charytatywnym pod hasłem „Gramy dla Nikosia”. Akcja pomocy dla chorego dziecka odbiła się 
szerokim echem w całym środowisku górowskim. Organizacja tak wielkiego przedsięwzięcia 
wymagał sporego zaangażowania wielu ludzi z różnych środowisk. Organizatorom należą się więc 
wielkie słowa uznania za ogromne serce, życzliwość i ogromny wysiłek włożony w przygotowanie 
tego niezwykle pięknego przedsięwzięcia. 
Zarówno pierwszego jak i drugiego atrakcji było co niemiara, rozegrany został turniej piłki nożnej, 
bieg dla najmłodszych, turniej wsi, licytacje, pokaz Mażoretek oraz zespołu Funky Flava, itd. 
W szkole kilka dni temu odbyła się sprzedaż ciasta oraz zorganizowano zbiórkę fantów na 
licytację. 
Na szczególne słowa uznania za ogromne zaangażowanie w akcję „Gramy dla Nikosia” zasłużyli 
następujący uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Dwujęzycznego – Oliwia Berus, 
Katarzyna Bordulak, Izabela Chmiel, Alicja Głuszko, Dawid Hałajda - koordynator wszystkich 
działań , Dominika Jędryczka, Weronika Jończak, Maja Oporowicz, Karina Dąbkowska, Julita 
Woźniak, Maciej Hrebenyk, Patrycja Lewczuk, Natalia Basty i Sandra Zielińska. 
Opiekun Szkolnego Wolontariatu 
 

77 rocznica agresji ZSRR na Polskę 
17.09.2016 TW 
 

77 rocznicę agresji ZSRR na Polskę górowska społeczność uczciła złożeniem kwiatów pod 
Pomnikiem Wolności. W uroczystości brały udział delegacje reprezentujące władze samorządowe 
i jednostki organizacyjne gminne i powiatowe, delegacje szkół, przedszkoli oraz jednostek 
kulturalno-oświatowych. Zespół szkół Ogólnokształcących w Górze reprezentowali – dyrektor 
szkoły Magdalena Mielczarek oraz uczennice Kamila Kaszycka i Sandra Kłosak. 
Słowa podziękowania wszystkim delegacjom za przybycie i upamiętnienie tragicznej rocznicy 17 
września wygłosiła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz. 
 

Wycieczka integracyjna gimnazjalistów 
16.09.2016 Maciej Kostyk 
 

 „ Zaiste, okolica była malownicza…” 
14 września 2016 r. uczniowie naszego gimnazjum wspólnie z nauczycielami: Dorotą Giezek, 
Małgorzatą Dudzińską, Maciejem Kostykiem oraz Panią  Małgorzatą Kalinowską wybrali się na 
wycieczkę integracyjną do Skansenu Filmowego Soplicowo, położonego „wśród pól malowanych” 
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w miejscowości  Cichowo. Obecnie to jedyny w Polsce tego typu obiekt, który zapoczątkowała 
rekonstrukcja scenografii z filmu „Pan Tadeusz”. W 1999 r. podczas uroczystego otwarcia obiektu, 
Soplicowo gościło m.in. reżysera Andrzeja Wajdę oraz aktorów: Grażynę Szapołowską, Alicję 
Bachledę - Curuś, Michała Żebrowskiego i Marka Kondrata. Oryginalne budowle filmowe 
odbudowano, aby spełniały funkcje kulturalne i turystyczne. Dopełnieniem scenografii stał się 
otwarty w 2011 roku - Dwór Sopliców wzorowany na projekcie Allana Starskiego. Rezydentami 
całości są zwierzęta z Akademii Filmowej Marka Pinkowskiego, który prowadzi to unikatowe 
miejsce i wraz z synem Maciejem w „bramie na wciąż otwartej” wita zapraszanych gości. 
Gimnazjaliści podczas dłuższego pobytu zobaczyli: lamus, wozownię, stajnię, stodołę, kurnik i 
spichlerz.  W programie wycieczki znalazł się rekreacyjny rejs po jeziorze oraz przejażdżka kolejką 
parkową.  Punktem kulminacyjnym były zabawy sportowe nad brzegiem jeziora i wspólne 
biesiadowanie w zacisznym folwarku Państwa Pinkowskich. Niewątpliwie wędrówka po 
malowniczej okolicy, słoneczna pogoda i liczne rozmowy służyły bliższemu poznaniu uczniów I i II 
klasy Gimnazjum Dwujęzycznego. 
 

Sprzątanie świata 
16.09.2016 Tomasz Woźniczka 
 
Tegoroczna, 23. edycja akcji „Sprzątanie świata” organizowanej w Polsce przez Fundację Nasza 
Ziemia przebiegała pod hasłem „Podaj dalej... drugie życie odpadów”.  Podstawowym jej 
przesłaniem jest poszanowanie zasobów, unikanie tworzenia odpadów i szacunek do 
wytworzonych przedmiotów, a także uświadamianie Polakom ich codziennego wpływu na 
środowisko. 
„Sprzątanie świata” to najpowszechniejsze w naszym kraju akcja wolontariacka na rzecz 
poszanowania środowiska. Jest ona częścią ruchu, który od ponad 25 lat pod egidą UNEP 
(Program Środowiskowy ONZ) w trzeci weekend września jednoczy dziesiątki milionów ludzi na 
świecie w działaniach na rzecz ochrony Ziemi. Akcja „Sprzątnie Świata – Polska” została 
wyróżniona m.in. Europejską Nagrodą Fundacji Forda, wyróżnieniem Pro Publico Bono i 
wyróżnieniem Europejskiego Roku Wolontariatu. 
Od wielu lat uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze czynnie włączają się do akcji, 
by w ten sposób pozytywnie wpłynąć na otaczające środowisko. W tym uczniowie LO i 
Gimnazjum Dwujęzycznego wraz z nauczycielami, sprzątali teren bezpośrednio sąsiadujący z 
budynkiem szkoły. 
Uczniowie klas drugich na zajęciach z Edukacji Ekologicznej przygotowali wystawkę pt. „Aby 
odpady miała drugie życie należy segregować śmieci”. 
 

Gramy dla Nikosia 
14.09.2016 Dawid Hałajda 
 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
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Nikodem urodził się w 2014 roku. Jest mieszkańcem naszej Góry. W ciągu pierwszych lat swojego 
życia był zdrowym,szczęśliwym i pogodnym dzieckiem. W maju 2016 nasz „mały wojownik” złapał 
infekcję do której objawów dołączył nienaturalnie powiększony węzeł chłonny na szyi. 
Trafił do szpitala w Rawiczu skąd, po wstępnych badaniach został przewieziony na oddział 
onkologii i hematologii w Poznaniu. Diagnoza jest przerażająca „Neuroblastoma IV Stopnia” - guz 
śródpiersia z przerzutami do węzłów chłonnych nad i podobojczykowych i jamy brzusznej. 
Zaczyna się walka o życie chłopca, podczas której od samego początku dochodzi do poważnych 
komplikacji... 
Na szczęście znalazło się wielu ludzi dobrego serca chcących pomóc w leczeniu chłopca. Od kilku 
tygodni podjęto szereg działań w celu uzyskania odpowiednich środków na dlasze leczenie 
chorego malucha. 
My, młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze również włączyliśmy się do akcji. W 
ubiegłym tygodniu odbyła się sprzedaż ciasta, a do jutra zbieramy fanty na aukcję w „Gramy dla 
Nikosia” Mozna porzynieść dosłownie wszystko, nowe lub używane (w dobrym stanie) - miśki, 
książki, płyty muzyczne, gry itp. 
W dniach 16 - 18 września na stadionie w Górze odbędzie się cykl imprez, które będą poświęcone 
zostaną temu chłopcu. Już 17 września o godz. 14:00 rozpocznie się turniej piłki nożnej a 
wieczorem od godz. 20:00 czekają nas gwiazdy wieczoru. W sobotę zatańczą także Funky Flava, a 
w niedzielę zapraszamy na pokaz sprzętów wojskowych m.in. wyrzutni rakiet oraz pokaz 
survivalu. Nie zabraknie oczywiście licytacji oraz wspaniałej zabawy pod gwiazdami Cały dochód z 
imprezy zostanie przeznaczony na leczenie 2,5 letniego Nikodema. Zabierzcie ze sobą dziadków, 
rodziców, kuzynów, przyjaciół, znajomych, sąsiadów i wspólnie zarezerwujcie sobie czas w ten 
weekend! 
My gramy dla Nikosia! A Ty? 
 

Narodowe czytanie 
06.09.2016 Tomasz Woźniczka 
 
3 września miała miejsce kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Podobnie jak w 
ubiegłych latach objęta została honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W związku z tym, że 
rok 2016 poświęcony jest twórczości Henryka Sienkiewicza, prezentowano jedno z największych 
dzieł naszego noblisty „Quo Vadis”. 
W Górze na zaproszenie Burmistrza Ireny Krzyszkiewicz do wspólnego czytania włączyło się wielu 
znakomitych gości, ludzi związanych z lokalną polityką, kulturą i oświatą i innymi ważnymi 
instytucjami publicznymi, m.in. posłowie Michał Jaros oraz Stanisław Huskowski, Radny Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego Ryszard Lech, Starosta Górowski Piotr Wołowicz. Fragmenty 
powieści zaprezentował też Zbigniew Waleryś, znany aktor filmowy i teatralny, odtwórca roli św. 
Pawła w filmowej adaptacji „Quo vadis” w reż. Jerzego Kawalerowicza. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że Pan Zbigniew jest bardzo mocno związany ze środowiskiem górowskim, przed 
laty ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza,a później wielokrotnie gościł przy 
różnych okazjach w murach dawnej szkoły oraz na prelekcjach i występach w Domu Kultury i 
Bibliotece Miejskiej. 

http://logorawitryna.wixsite.com/logora/blog1/author/Tomasz-Wo%C5%BAniczka
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We wspólnym czytaniu uczestniczyła też dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze 
Magdalena Mielczarek oraz nauczyciel wychowania fizycznego i jednocześnie Przewodniczący 
Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych RM Góry Mariusz Dziewic. Podczas trwania 
Narodowego Czytania zaprezentował się Chór Nauczycielski „Pro Bono” oraz absolwenci LO w 
Górze, Agata Śliwińska i Arkadiusz Gustaw. Wśród licznie zgromadzonej w sali kinowej Domu 
Kultury publiczności byli obecni nauczyciele i uczniowie ZSO w Górze, dla których to promujące 
czytelnictwo wydarzenie okazało się wielkim przeżyciem. 
 

Pierwszy dzwonek 
05.09.2016 Tomasz Woźniczka 
 
Niezwykle uroczystą oprawę miała inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Górze. Na okolicznościową akademię, która odbyła się w auli szkoły, 
przybyło wielu gości: Starosta Górowski Piotr Wołowicz, Przewodniczący Rady Powiatu 
Górowskiego Jan Rewers, radni – Grzegorz Aleksander Trojanek, Jan Bogucki, Teresa Frączkiewicz, 
Sekretarz Powiatu Elżbieta Kwiatkowska, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury Sportu i Promocji 
Sławomir Bączewski, Komendant Powiatowy Policji w Górze insp. mgr inż. Ryszard Wójtowicz, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu – Bernard Bazylewicz i Tomasz Krysiak oraz Daria 
Miszkiewicz – Przewodnicząca Rady Szkoły, emerytowani i obecnie pracujący w szkole 
nauczyciele i uczniowie. Przywitania obecnych i oficjalnego otwarcia roku szkolnego dokonała 
dyrektor szkoły Magdalena Mielczarek. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do uczniów klas 
pierwszych, dla których inauguracja roku szkolnego był pierwszym dniem w murach placówki 
noszącej imię Wielkiego Wieszcza. -”Wybraliście szkołę osiągającą najlepsze wyniki w nauce, 
bezpieczną i przyjazną” - powiedziała dyrektor szkoły pierwszoklasistom. W tym roku szkolnym 
naukę w ZSO rozpoczną dwie klasy w oddziale gimnazjalnym i licealnym. 
Następnie zaprezentowała wszystkim zebranym na uroczystości list od Burmistrza Góry Ireny 
Krzyszkiewicz, która w serdecznych słowach życzyła zarówno uczniom, jak i nauczycielom wiele 
satysfakcji w roku szkolnym 2016/2017. Starosta Górowski Piotr Wołowicz, w swym wystąpieniu 
również bardzo serdecznie powitał młodzież gimnazjalną i licealną, grono pedagogiczne oraz 
rodziców, życząc i jednym, i drugim sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym.Po oficjalnej 
części, nastąpiła prezentacja wychowawców poszczególnych klas, a będą to: I Gim. – Dorota 
Giezek, II Gim. - Maciej Kostyk, I LO – Jadwiga Sokołowska, IIa LO – Radomir Miłaszewicz, IIb LO – 
Małgorzata Kauch, IIIa LO – Agata Figiel oraz IIIb LO – Małgorzata Dudzińska. 
Po zakończeniu uroczystości w auli, uczniowie wraz z wychowawcami udali się na spotkania w 
gabinetach lekcyjnych.Delegacja ZSO w Górze wraz z dyrektorem Magdaleną Mielczarek i 
opiekunem SU Edytą Bretsznajder i uczennicami kl. II Gimnazjum Dwujęzycznego uczestniczyła w 
uroczystości złożenia kwiatów pod Pomnikiem Wolności, upamiętniając poległych za wolność i 
niepodległość w trakcie II wojny światowej.Natomiast dnia 2 września w kościele pw. Świętej 
Katarzyny Aleksandryjskiej uczniowie ZSO wraz ze swoimi rówieśnikami z ZS w Górze i 
nauczycielami obydwu placówek, uczestniczyli we mszy świętej inaugurującej nowy rok szkolny. 
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