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Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15 
Uroczystość inaugurująca rok szkolny 2014/15 miała miejsce w auli Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze.  
Dyrektor szkoły Małgorzata Patrzykąt bardzo gorąco powitał przybyłych na uroczystość gości 
- Starostę Górowskiego Piotra Wołowicza, Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i 
Promocji Starostwa Powiatowego w Górze Sławomira Bączewskiego, byłego dyrektora LO 
Zofię Hanulak oraz nauczycieli i uczniów. Po 2 miesiącach wakacji uczniowie znów zasiądą 
w szkolnych ławach by rozwijać swoją wiedzę i twórcze horyzonty. W tym roku szkolnym, 
wprowadzonych zostanie wiele zmian, jedną z najważniejszych będzie egzamin maturalny w 
nowym kształcie. Szczególnie ciepło powitani zostali uczniowie klas pierwszych. W tym roku 
w LO kształcić się będzie 52 pierwszoklasistów w dwóch oddziałach, których 
wychowawcami będą – Alicja Sajdak i Małgorzata Dudzińska. W swoim wystąpieniu 
Starosta Górowski szczególnie podkreślił rolę i znaczenie wykształcenia w dzisiejszych 
czasach. Na zakończenie złożył całej społeczności szkolnej życzenia sukcesów edukacyjnych. 
Zostały też odczytane życzenia dla nauczycieli i uczniów LO złożone przez Burmistrza Góry 
Irenę Krzyszkiewicz.  
W górowskim Liceum Ogólnokształcącym nowy rok szkolny 2014/2015 powitało 213 
uczniów. Będą się uczyć w 8 oddziałach, w tym 2 oddziałach klas I. 
2 września o godz. 9 w kościele pw Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej odbyła się msza 
święta inaugurująca rok szkolny 2014/15. 
Tomasz Wodniczka 
 
Kiermasz podręczników 
3 września odbył się w szkole tradycyjny „Kiermasz podręczników”. Ta forma kupna i 
sprzedaży potrzebnych w nowym roku szkolnym podręczników zawsze cieszyła się dużym 
powodzeniem.  Dzięki tej akcji uczniowie mogą nabyć brakujące im pozycje ujęte w 
szkolnym zestawie podręczników, jednocześnie stwarza też  możliwość sprzedaży młodszym 
„rocznikom”  książek z których w danym roku nie będzie się już korzystało. W tym roku ilość 
sprzedających i kupujących w porównaniu z poprzednimi latami była nieco niższa. Można 
więc domniemywać, że większość uczniów już wcześniej zaopatrzyła się w potrzebne 
zestawy podręczników i innych pomocy szkolnych.  
Jednocześnie informujemy, że w lipcu wszedł w życie program „Wyprawka szkolna” w 
ramach którego można otrzymać dofinansowanie na zakup podręczników i innych 
niezbędnych materiałów edukacyjnych. Szczegóły na stronie:  
www.powiatgora.pl/4602,wyprawka-szkolna-w-2014-r.html 
Tomasz Wodniczka 
 
Sprzątamy świat! 
19 września 2014 roku, młodzież LO w Górze czynnie uczestniczyła w odbywającej się od 
wielu lat akcji „Sprzątanie świata”. zorganizowana przez samorząd uczniowski. Tegoroczne 
sprzątanie otaczającego nas środowiska odbywało się pod hasłem "Sprzątanie szlaków 
turystycznych". Koordynatorem akcji był Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Pani Aliny 
Juźwiak. Grupa górowskich licealistów reprezentowana była przez uczniów IIa i za cel 
swojego działania obrała szlak turystyczny „Dziczek”, czyli dukt leśny na trasie Góra-
Ryczeń. Ekipa wyposażona w worki i rękawice wyruszyła w trasę już o godzinie 9.00 i do 
godz. 14.00 udało się jej wysprzątać cały teren. Niektórym szczęśliwcom udało się nawet, 
napotkać na jadalne grzyby. Uczniowie naocznie przekonali się, że bardzo dużo osób, 
zaśmieca tereny leśne, na drodze i w jej otoczeniu napotkać można było na szklane butelki, 
papiery i wiele innych przedmiotów głownie z tworzyw sztucznych. Uważamy, że jest to 
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niedopuszczalne, aby naturalne środowisko było w ten sposób zaniedbywane. Jednakże, 
cieszy nas to, że z roku na rok, jest tych śmieci coraz mniej, co nie zmienia faktu, że mimo 
wszystkiego, ma to miejsce. Zachęcamy wszystkich, aby dbali o środowisko, ponieważ jest to 
NASZE WSPÓLNE DOBRO! 
Aleksandra Buchar 
 
In memoriam… 
20 września odbył się pogrzeb śp. Franciszka Jakubiaka, jednego z Kombatantów, byłego 
Prezesa Zarządu Oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w 
Górze. Był bardzo aktywnym członkiem społeczności górowskiej, uczestniczył w każdej 
uroczystości gminnej i powiatowej. 
Był wyjątkowo skromnym człowiekiem., a przeżył naprawdę wiele. Jako żołnierz I Armii WP 
przeszedł szlak bojowy od Tomaszowa Lubelskiego aż po Łabę. A po drodze była Warszawa, 
Wał Pomorski, forsowanie Odry. Pan Franciszek chętnie spotykał się z młodzieżą górowskich 
placówek oświatowych. Jego prelekcje wzbudzały duże zainteresowanie. W sposób 
niezwykle barwny potrafił opisać swoje frontowe przeżycia. Od wielu lat zaprzyjaźniony był 
z Liceum Ogólnokształcącym w Górze, wielokrotnie gościł na zajęciach i uroczystościach 
szkolnych. Uczniowie LO zawsze z duża uwagą wsłuchiwali się w opowieści Pana 
Franciszka, zadając przy tym wiele istotnych pytań. 
W ostatniej drodze towarzyszyli mu przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, 
kombatanci zrzeszonymi w górowskim oddziale Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych, liczne poczty sztandarowe oraz przedstawiciele szkół, placówek 
oświatowych, rodzina, przyjaciele, znajomi. 
Cześć jego pamięci! 
Tomasz Wodniczka 
 
Gimnazjum dwujęzyczne 
Liceum Ogólnokształcące w Górze od wielu lat podejmuje wiele działań i innowacji 
pedagogicznych. Głównym ich celem jest stałe powiększanie oferty edukacyjnej, po to by 
coraz lepiej przygotować młodzież do dorosłego życia.  
Jednym z najnowszych projektów, jest utworzenie gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi. 
Oferta skierowana jest do uczniów 6-klas szkół podstawowych z powiatu górowskiego i 
ościennych. Szkoła już podjęła stosowne działania w tym kierunku i jeśli zakończą się one 
powodzeniem gimnazjum powinno rozpocznie swoje działania w przyszłym roku szkolnym. 
O idei utworzenia gimnazjum dwujęzycznego w górowskim ogólniaku można przeczyta w 
czwartkowym (25.09.) wydaniu „Panoramy Leszczyńskiej” lub na stronie internetowej gazety 
http://panorama.media.pl/content/view/524369/37/ 
Tomasz Woźniczka 
 
Festiwal projektów 
24 września 2014 r. odbył się w sali Widowiskowej Domu Kultury w Górze II Powiatowy 
Festiwal Projektów Obywatelskich Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Pro(MOC)Ja. 
Zorganizowany został przez Starostwo Powiatowe, Liceum Ogólnokształcące ,Zespół Szkół i 
Dom Kultury w Górze.  
Główną ideą jaka przyświecała organizatorom festiwalu, była publiczna prezentacja 
zrealizowanych w roku szkolnym 2013/14 przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Górze oraz Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze w 
projektów. Uczniowie wraz z opiekunami prezentowali swoje dokonania w obecności 
Starosty Górowskiego Piotra Wołowicza, Burmistrza Góry Ireny Krzyszkiewicz, dyrektorów 
górowskich szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli i uczniów obydwu szkół 
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ponadgimnazjalnych. Uczniowie LO dokonali podsumowania następujących projektów: 
„Filmoteka szkolna. Akcja!”, „ Szkoła Tolerancji”, „Korba” i „Rowerowa szkoła”.  
Za ogromny wkład w realizację wymienionych projektów wyróżnienia otrzymali Justyna 
Czudak, Paweł Wojciechowski, Agata Szymczykowska, Jakub Mikołajczyk, Aleksandra 
Paruch, Agata Wietrzykowska, Agata Stodoła, Katarzyna Skrzynecka, Aleksandra Buchar, 
Dawid Mazurczak, Agata Sibilak, Magdalena Szankowska, Małgorzata Buda, Klaudia 
Kaudyk i Marcin Szorc. Natomiast Ewelina Waląg, główny koordynator wszystkich 
licealnych projektów, otrzymała z rąk Starosty Górowskiego list gratulacyjny. 
W szkole w nowym roku szkolnym ruszyły prace nad realizacją kolejnych projektów. O 
szczegółach będziemy informować już wkrótce. 
Tomasz Woźniczka 
 
WONDERlab w telegraficznym skrócie 
Koło filmowe WONDERlab zainaugurowało w roku szkolnym 2014/15 swoją działalność.  
23 września w pracowni filmowej odbyło się spotkanie z Katarzyną Czudak, absolwentką LO 
pt. „Krótki kurs o filmowaniu”. Katarzyna Skrzynecka uczennica klasy II a zdobyła II miejsce 
za wstrząsającą (ale nie zmieszaną) propozycję kandydatury Jamesa Bonda w ogólnopolskim 
plebiscycie na Bohatera akcji wszech czasów. 
8 października odbędzie się inauguracja Pracowni Filmoteki Szkolnej w Liceum 
Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza przy ulicy Szkolnej 1 w Górze. Scenariusz 
uroczystości zakłada m.in. konferencję prasową, wykład dla nauczycieli oraz dyrektorów 
szkół, jak również debatę filmową z udziałem młodzieży itd. 
Szczegóły na stronie internetowej koła filmowego WONDERlab 
W dniach 25-27września w ramach projektu "Nie wymigasz się" zostały przeprowadzone 
warsztaty równościowe, tworzenie muralu antydyskryminacyjnego, nagranie teledysku, 
przeprowadzenie nocy filmowej dla młodzieży słyszącej, słabosłyszącej i niesłyszącej z Góry 
i Rydzyny w Międzynarodowym Tygodniu Głuchych oraz w ramach współpracy z Fundacją 
Klamra. 
 
75 rocznica PPP 
27 września obchodziliśmy 75 rocznicę powstania struktur Polskiego Państwa Podziemnego. 
Tego dnia 1939 roku, za nim całkowicie zakończyła się pierwsza podziemna organizacja 
Służba Zwycięstwu Polsce. Przed 75 laty, 27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur 

Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury 

państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w 

żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie 

ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko 

podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w 

tym roku, obchodzimy, ale  stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która 

pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury - czytamy w liście otwartym prezesa 
IPN. Od 1998 roku na mocy uchwały Sejmu RP dzień ten jest świętem państwowym. W tym 
roku w wielu miastach Polski zorganizowano rocznicowe obchody tego święta. Instytut 
Pamięci Narodowej zachęcał, by do akcji wyłączyli się również uczniowie szkół różnych 
typów z całego kraju. 
Liceum Ogólnokształcące w Górze przybrało również odświętnych wygląd. Zostały 
wywieszone flagi państwowe, zorganizowana okolicznościowa wystawka pt. „75 lat 
Polskiego Państwa Podziemnego” oraz zamieszczono materiały informujące uczniów o 
istotnym znaczeniu tego święta w polskiej tradycji historycznej. 
Tomasz Woźniczka 
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Wybory Do Sejmiku Młodzieżowego  
Stowarzyszenie Semper Avanti w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego przy współudziale Starostwa Powiatowego w Górze zaprasza do udziału w 
konferencji „Potrzeby młodzieży w moim powiecie”, realizowanej w ramach projektu 
"Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego". W jej ramach odbędą się również 
wybory radnego do Sejmiku . Konferencja odbędzie się 7 października o godzinie 10:00 w 
Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza przy ul. Szkolnej 1. 
Projekt jest kontynuacją projektu „Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego”, w 
ramach, którego powstał regionalny mechanizm rzecznictwa interesów młodzieży na Dolnym 
Śląsku - Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego (MSWD). Celem konferencji 
odświeżenie katalogu potrzeb i problemów młodzieży oraz wyłonienie jednego reprezentanta 
powiatu, który zostanie radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Po 
konferencji, na podstawie wypracowanych podczas dyskusji wniosków, powstanie raport, 
który będzie podstawą prac Sejmiku na kolejny rok. 
W ubiegłym roku konferencja dla powiatu górowskiego miała miejsce 18 września 2013 roku 
również w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze. W trakcie jej trwania młodzież wybrała 
dwóch radnych, jednym z nich była Agata Wietrzykowska uczennica LO w Górze. Pierwsza 
kadencja Sejmiku dobiegła już końca, czas na dokonanie wyborów nowych radmnnmych oraz 
wypracowanie strategii działania na kolejny rok.  
Szczegóły na stronie: http://www.powiatgora.pl/4675,wybory-do-sejmiku.html  
Tomasz Wodniczka na podst. informacji na stronie Powiat Góra 
 
Nie wymigasz się 
Międzynarodowy Tydzień Głuchych miał w tym roku niezwykłą oprawę. Od czwartku do 
soboty (25-27.09.2014r.) w Górze realizowany był projekt dotyczący kultury Głuchych „Nie 
wymigasz się”, będący częścią szerszych działań równościowych obejmujących trzy miasta – 
Góra (wrzesień), Wrocław (październik), Poznań (listopad) – w ramach autorskiego 
przedsięwzięcia lokalnych animatorów „Koc – przykryjmy nienawiść”.  
Górowska część projektu skupiona była wokół propagowania w środowisku lokalnym 
informacji o kulturze Głuchych, współpracy młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. A. 
Mickiewicza w Górze z młodzieżą ze Szkoły dla słabosłyszących i niesłyszących w 
Rydzynie, uczestnictwa w Nocy Filmowej i realizacji miganego teledysku oraz działań 
proponowanych przez Fundację Klamra:- otwartych spotkań prowadzonych metodami 
warsztatowymi wprowadzającymi do zagadnienia przeciwdziałania mowie nienawiści w 
Internecie (zagrożenia, praktyczne przykłady działań), - warsztatów street-artowych i 
wspólnego, społecznościowego tworzenia muralu w przestrzeni Góry. 
Idea projektu zrodziła się dzięki współpracy z Fundacją Klamra i realizacją kampanii 
„Mow@ Miłości”. „Mow@ Miłości” to kampania społeczna, w której podnoszone są kwestie 
zagrożenia mową nienawiści różnych grup, m.in. mniejszości etnicznych, narodowych, 
religijnych, seksualnych, osób z niepełnosprawnościami - tworząc murale w przestrzeni 
publicznej i promując działania w Internecie. Będzie zrealizowana, w co najmniej 10 
miastach w Polsce, w tym także w Górze. 
Mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy 
usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści 
bazujące na nietolerancji m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i 
etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o 
imigranckim pochodzeniu - Komitet Ministrów Rady Europy. Kampanię w Górze prowadzi 
Fundacja Klamra we współpracy z lokalną partnerką, Eweliną Waląg - liderką Szkoły 
Tolerancji, nauczycielką w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Górze: 
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Dariusz Paczkowski - polski działacz społeczny, założyciel i współpracownik wielu 
organizacji pozarządowych (Front Wyzwolenia Zwierząt, Grupa Trzecia Fala, Fundacja Inna 
Przestrzeń, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, Fundacja Ekologiczna ARKA, Klub Gaja); 
grafficiarz, street-artowiec, performer, animator życia kulturalnego, koordynator 
ogólnopolskich akcji na rzecz demokracji i praw człowieka. Obecnie współprezes Fundacji 
Klamra.  
Tomasz Piątek – animator społeczny, edukator antydyskryminacyjny, prezes Stowarzyszenia 
Przestrzeń w Węgrowie, związany z Fundacją Klamra. Iza Sum – animatorka, edukatorka 
związana ze Stowarzyszeniem Aktywnych Społecznie „Trampolina” we Wrocławiu. 
Współpraca odbywa się w ramach Koalicji Przeciw Nienawiści oraz Europejskiej Kampanii 
Bez Nienawiści Rady Europy.Działania warsztatowe poświęcone przeciwdziałaniu mowie 
nienawiści w Internecie i wspólnemu tworzeniu muralu są finansowane z Funduszy EOG.  
 
Więcej informacji na stronie http://balladynafilm.wix.com/szkola-tolerancji w zakładce 
"Blog". Efekty działań górowskiej młodzieży w ramach projektu możemy obejrzeć na 
stronach: http://www.youtube.com/watch?v=SM_D_hbDoxI#t=77  
http://www.youtube.com/watch?v=LavdWLteaGA 
 
Otwarcie Pracowni Filmoteki Szkolnej w Górze 
W środę, 8 października 2014, o godz. 11.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama 
Mickiewicza w Górze, odbędzie się uroczyste otwarcie Pracowni Filmoteki Szkolnej. To 
kolejna inicjatywa, za pośrednictwem, której Polski Instytut Sztuki Filmowej upowszechnia 
edukację filmową w szkołach, wspomaga nauczycieli w procesie dydaktycznym i 
realizowaniu działań filmowych angażujących młodzież i lokalne społeczności.  
Otwarcie Pracowni poprzedzi konferencja prasowa z udziałem m.in. Pełnomocnik Dyrektor 
PISF do spraw Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji Anny Sienkiewicz-
Rogowskiej, Dyrektor Szkoły Małgorzaty Patrzykąt, liderki Filmoteki Szkolnej Eweliny 
Waląg oraz aktorki Sandry Staniszewskiej, znanej m.in. w roli w filmie "Kamienie na 
szaniec" w reżyserii Roberta Glińskiego.  
Po konferencji prasowej planowany jest wykład dla nauczycieli, który poprowadzi 
filmoznawca, dr Artur Majer. Z kolei uczniowie wezmą udział w debacie filmowej, którą 
poprowadzą krytyczki filmowe Anna Bielak i Kaja Klimek.  
PRACOWNIE FILMOTEKI SZKOLNEJ to kolejna inicjatywa, za pośrednictwem której 
Polski Instytut Sztuki Filmowej upowszechnia edukację filmową w szkołach, wspomaga 
nauczycieli w procesie dydaktycznym i realizowaniu działań filmowych angażujących 
młodzież i lokalne społeczności. W ramach adaptacji na Pracownię Filmoteki Szkolnej, każda 
sala klasowa zostanie dostosowana do projekcji filmów, wyremontowana i wyposażona w 
profesjonalny sprzęt: projektor i ekran, system nagłaśniający oraz podłączenie do Internetu, 
umożliwiające odtwarzanie filmów on- line. Do tej pory Pracownie Filmoteki Szkolnej 
zostały otwarte w województwach: mazowieckim, łódzkim, opolskim, małopolskim, 
świętokrzyskim, lubelskim, pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, 
podkarpackim, śląskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.  
Szczegółowych informacji na temat programu Filmoteka Szkolna udziela Agata Sotomska: 
agata.sotomska@pisf.pl, tel. (22) 42 10 559 lub 695 363 351. Środa, 8 października, godz. 
11.00, Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicz, ul. Szkolna 1, Góra. SPOTKANIE 
OTWARTE DLA MEDIÓW. Dziennikarzy zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy 
o wysłanie potwierdzenia na adres paulina.bez@pisf.pl lub kontakt telefoniczny z Pauliną 
Bez, tel. 22 42 10 189. 
Pliki do pobrania: pracowniefilmoteki_szkolnej_pazdziernik2014.pdf 
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Wybrano delegata z powiatu górowskiego 
7 października 2014 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w 
Górze odbyła się po raz drugi konferencja „Potrzeby młodzieży w moim powiecie”.  
Związana ona była z projektem zainicjowanym przez wrocławskie Stowarzyszenie „Semper 
Avanti” pod nazwą  „Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego”.  
Gośćmi konferencji byli: Starosta Górowski - Piotr Wołowicz, Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego Sławomir Bączewski , Zastępca 
Burmistrza Góry Andrzej Rogala oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum 
Ogólnokształcącego w Górze Małgorzata Patrzykąt I Zespołu Szkół Ewa Gano. Konferencję 
poprowadziła Anna Skocz przedstawicielka wrocławskiego Stowarzyszenia „Semper Avanti”. 
Na wstępie Starosta Górowski zwrócił uwagę na fakt, ze sejmik jest jednym z przejawów 
aktywności młodzieży. 
W konferencji uczestniczyło ponad 300 uczniów Liceum Ogólnokształcącego (Kl. I i II) i 
Zespołu Szkół w Górze (kl. II i III). Jak poinformowali organizatorzy, jest to zarazem 
pierwsza i największa konferencja na poziomie regionalnym. W sumie odbędzie się 30 tego 
typu spotkań, na których zostanie wybranych 60 delegatów do Sejmiku. Pierwsza sesja 
młodzieżowego wybranego po raz drugi sejmiku planowana jest już nas koniec 2014 roku.  
Na początku Anna Skocz zaprezentowała istotę projektu „Młodzieżowy Sejmik 
Województwa Dolnośląskiego” oraz dokonała podsumowania dotychczasowej działalności 
sejmiku. Jego zadaniem jest; reprezentowanie interesów młodzieży, opiniowanie działań 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz pozostawnie w stałym kontakcie z uczniami i 
przyjmowanie ich wniosków. Następnie omówiony zostały zasady dzisiejszej debaty oraz 
najważniejsze kwestie związane z wyborami nowego przedstawiciela powiatu górowskiego. 
W tym roku uczniowie wybierają jednego radnego, związane jest to z regulaminem, jego 
głównym założeniem było to, że uczeń, który uzyskał największą liczbę głosów pełni 
dwuletnią kadencję. W ubiegłym roku był nim Kamil Górecki z Zespołu Szkół w Górze. W 
tym roku do wyborów stanęło dwóch kandydatów: Noela Kumanowska z ZS w Górze i Agata 
Wietrzykowska z LO w Górze. Druga z kandydatek, aktualnie też przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego w LO pełniła już funkcję radnej sejmiku przez okres jednego roku. Ma więc 
już pewne doświadczenie w pracach podejmowanych przez to młodzieżowe gremium. 
Konferencja przeprowadzona została nowatorską metodą „Open Space”, daje ona możliwość 
aktywnego i kreatywnego  uczestnictwa każdemu z uczestników. Jedną z jej najważniejszych 
cech jest to, że daje ona każdemu uczestnikowi zaproponowania tematu do dyskusji. 
Zaplanowana została na 3 godziny i składała się z II sesji. Pierwsza z nich zaczęła się o 
godzinie 11.00 i trwała do godziny 11.50. Sesje mają na celu przeprowadzania dyskusji 
pomiędzy uczniami na wybrane przez nich tematy, rozwiązanie problemów, które się 
pojawiają i wyciągnięcie wniosków, oraz założeń dotyczących poprawy obecnych stanów. 
Uczniowie obydwu szkół sami zgłaszali tematy do debaty. Propozycji było niezwykle dużo, 
ponieważ uczestnicy konferencji mieli zamiar poruszyć wiele tematów związanych z 
potrzebami młodzieży powiatu górowskiego. Najistotniejsze z nich to: „Wymiany 
międzynarodowe”, „Internet w szkole w celach edukacyjnych”, „Wyposażenie klas, nowy 
sprzęt”, „Integracja sportowa między szkołami”, „Integrowanie się szkół, wspólna akcja”, 
„International group”, „Street workout”. „Organizowanie czasu wolnego”, „Używki śród 
młodzieży”. Ostatnią częścią konferencji wypełniły wybory do Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego. Wybór poprzedziła krótka autoprezentacja obydwu 
kandydatek. Agata opowiadała o swoich wcześniejszych doświadczeniach w tej działalności, 
gdyż jak dobrze wiemy w tamtym roku to ona wraz z Kamilem Góreckim z Zespołu Szkół 
reprezentowali powiat górowski na sejmiku. Pełniła funkcję sekretarza Komisji ds. 
Współpracy Zagranicznej. Komisja ta ma na celu, jak mówi Agata, poprawę współpracy 
państw europejskich i nie tylko. Poruszali m.in. temat, jak Młodzieżowy Sejmik może pomóc 
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w wymianie, a także projektu Erasmus ułatwiającego finansowanie polskim studentom 
wyjazdów na zagraniczne uczelnię. Łacznie oddanych zostało 90 głosów (w tym 89 
ważnych), Agata Wietrzykowwska uzyskała 53 głosy poparcia a jej kontrkandydatka Noela 
Kumanowska 36. Z tego wynika, że radną sejmiku na następną kadencję zostanie po raz drugi 
Agata Wietrzykowska z Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Agata zwyciężyła z Noelą, 
zatem jej kadencja została przedłużona o 2 lata. Jak sama mówi, sejmik to nie tylko 
poznawanie nowych ludzi, lecz także ciężka praca, aby coś zmienić w naszym życiu. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesywnej pracy w projekcie. 
Aleksandra Buchar, Katarzyna Skrzyneczka, Zdjęcia: Magdalena Szendryk  
 
Inauguracja Pracowni Filmoteki Szkolnej 
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze prowadzić będzie Pracownię 
Filmoteki Szkolnej. Na potrzeby projekcji filmowych została zaadaptowana klasa Pani 
Eweliny Waląg – nauczycielki języka polskiego i etyki, liderki Filmoteki Szkolnej. Poza 
tradycyjnymi lekcjami w pracowni prowadzić będzie można warsztaty i wykłady także dla 
innych nauczycieli i uczniów z regionu górowskiego 
8 października odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Filmoteki Szkolnej. a przybyli na nie - 
Starosta Górowski Piotr Wołowicz, Zastępca Burmistrza Góry Andrzej Rogala, Naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze Sławomir 
Bączewski, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Grzegorz Andrzej Trojanek, 
Dyrektor Domu Kultury Danuta Piwowarska-Berus, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 
im. A. Mickiewicza w Górze Małgorzata Patrzykąt oraz dyrektorzy i uczniowie szkół oraz 
placówek oświatowych powiatu górowskiego. 
Na początku wszyscy zgromadzeni goście obejrzeli film reklamując ideę Filmoteki Szkolnej 
oraz zasadność edukacji filmowej w szkole. Następnie odbyła się konferencja prasowa z 
udziałem Pełnomocnika Dyrektora Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej Anny 
Sienkiewicz-Rogowskiej, Starosty Górowskiego Piotra Wołowicza, Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego Małgorzaty Patrzykąt, lidera filmoteki Eweliny Waląg, aktorki Sandry 
Staniszewskiej oraz filmoznawcy dr Artura Majera. Wypowiedzi poszczególnych 
prelegentów miały za zadanie przybliżyć założenia projektu, wskazać ważność edukacji 
filmowej oraz przedstawić działalność górowskich filmowców z liceum. W trakcie otwarcia 
pracowni uroczyście wręczono nagrodę Katarzynie Skrzyneckiej, uczennicy kl. IIa, członkini 
koła filmowego WONDERlab, za zajęcie II miejsca w ogólnopolskim plebiscycie na 
"Bohatera akcji wszechczasów" w konkursie współfinansowanym przez PISF. 
Po konferencji prasowej nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni, podczas którego Starosta 
Górowski podkreślił rangę i rolę edukacji filmowej i innych aktywności młodych 
mieszkańców powiatu angażujących się w różnego rodzaju projekty realizowane w szkołach, 
mających za zadanie nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również rozwój wrażliwości duchowej 
i obywatelskiej. Natomiast Zastępca Burmistrza Góry Andrzej Rogala w imieniu Burmistrza 
Góry Ireny Krzyszkiewicz przekazał życzenia dla wszystkich, którzy się przyczynili do 
powstania pracowni, wspomniał również o tradycjach aktorskich Liceum Ogólnokształcącego 
w Górze. W tym miejscu należy wspomnieć, że absolwent LO w Górze, aktor Zbigniew 
Waleryś, jest też jednym z promotorów Filmoteki Szkolnej. 
Po części oficjalnej odbył się wykład dla nauczycieli, który poprowadził filmoznawca, dr 
Artur Majer. Z kolei uczniowie wzięli udział w debacie filmowej, którą poprowadziły 
krytyczki filmowe Anna Bielak i Kaja Klimek. Atrakcją dla naszej młodzieży było spotkanie 
z aktorką Sandrą Staniszewską. Aktorka, dla której , odtwórczyni jednej z głównych ról w 
filmie „Kamienie na szaniec”. Aktorka , dla której była to druga wizyta w Górze, wspomniała 
swój udział w 2006 roku w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim poświęconemu 
twórczości Adama Mickiewicza „Adamus” gdzie zajęła drugie miejsce. Nie kryła wzruszenia, 
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podczas wizyty w bibliotece, że w szkolnej kronice znajduje się jej zdjęcie z tamtych czasów 
oraz tekst dokumentujący to wydarzenie. 
Ostatnim akcentem uroczystości były wykład dla nauczycieli, który poprowadził 
filmoznawca, dr Artur Majer. Z kolei uczniowie wzięli udział w debacie filmowej 
„Skrytykuj.pl” promującą świadomą dyskusję o kinie wśród młodzieży, którą poprowadziły 
krytycy filmowi Anna Bielak i Kaja Klimek. 
Tomasz Woźniczka 
Zdjęcia: 
Magdalena Szendryk, Katarzyna Wyszyńska, Kamila Marcinkowska 
 
W trakcie otwarcia Pracowni Filmoteki Szkolnej uczniowie z grupy Wonderlab mieli okazje 
uczestniczyć w warsztatach filmowych. O swoich wrażeniach opowiedziały nam: 
Agata Stodoła: „Na samym początku mieliśmy okazje obejrzeć fragmenty filmu "Kamienie 
na szaniec", w którym jedną z głównych ról grała Sandra Staniszewska, która był obecna na 
uroczystości otwarcia pracowni. Mieliśmy możliwość przeprowadzić z nią wywiad, a po 
części oficjalnej porozmawiać na interesujące nas tematy. W tych czynnościach wspomagali 
nas profesjonaliści, z którymi pracowało nam się naprawdę świetnie. W trakcie 
przeprowadzania wywiadu pozwolili nam przyjrzeć się ich pracy od tej drugiej strony. To oni 
byli naszymi pomocnikami, a nie odwrotnie. Nakłaniali do twórczego myślenia, i odpowiadali 
na każde pytanie. Mogliśmy wybrać to, czym chcemy się zająć. Część osób stała za kamerą, 
inni wcielili się w role dziennikarzy, każdy znalazł coś co szczególnie go tak naprawdę 
interesowało. Wspólnie pomagaliśmy sobie przy pracach graficznych. 
Wynikiem naszych działań był felieton, który niedługo będzie można obejrzeć w internecie”.  
Katarzyna Skrzynecka: „Otwarcie Pracowni Filmoteki Szkolnej w naszej szkole oznacza krok 
do przodu w działaniach filmowych koła WONDERLab, które od lat wyróżnia się ogromnym 
dorobkiem filmowym, a także wieloma sukcesami w różnorodnych konkursach. Dzięki tej 
pracowni mamy szansę na realizację zupełnie nowych projektów, będziemy mogli 
organizować spotkania z aktorami, a także poszerzyć swoją filmową wiedzę. Udział w 
warsztatach pozwolił mi poznać tajniki dziennikarstwa, miałam szansę od kulis zobaczyć na 
czym polega praca reportera, a także sama jej zasmakować. Było to bardzo ciekawe 
doświadczenie, które okazało się jednak ciężką pracą, ale sprawiającą ogromną satysfakcję i 
przyjemność. Jestem dumna, że w mojej szkole powstało tak wspaniałe miejsce, a także 
czekam z niecierpliwością na kolejne działania”.  
Więcej informacji na temat uroczystości na stronie: 
http://balladynafilm.wix.com/wonderlab1 
Dodatkowe materiały z uroczystości można znaleźć również na stronach: 
 
TVP Regionalna: 
http://www.regionalna.tvp.pl/17167874/filmoteka-szkolna-w-gorze-filmy-za-darmo-
warsztaty-dla-uczniow 
 
Film: 
http://www.tvp.pl/wroclaw/informacyjne/fakty/wideo/08102014-g1830/17165717 
 
Debata kandydatów na radnych z młodzieżą 
Dnia 14 października odbyła się w siedzibie Fundacji Pomocy Szkole debata młodzieży z 
kandydatami do Rady Gminy. Reprezentantami naszej szkoły byli Aleksandra Zakaszewska, 
Agata Wietrzykowska oraz Dawid Mazurczak Tematami poruszanymi podczas debaty były: 
koncepcja otwarcia kawiarni w Górze, założenia budżetu obywatelskiego oraz rozważania na 
temat zaśmiecenia miasta Góry i sposobach zapobiegania rozprzestrzenieniu się tego 
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problemu. Całość debaty przebiegała w trybie oksfordzkim. Jest to rodzaj dyskusji, w której 
zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. 
Natomiast podstawowym zadaniem wszystkich uczestników jest dyskusja nad tezą, a głosu 
poszczególnym rozmówcom udziela prowadzący. Rozmowa prowadzona była w bardzo 
kulturalny sposób, a głównym moderatorem tego dialogu była Pani Elżbieta Maćkowska. 
Ogólnie rzecz biorąc dyskusja przebiegła sprawnie i z dużym zaangażowaniem wszystkich jej 
uczestników. Obie strony były zgodne w wielu punktach i pozostaje mieć nadzieję, że 
przyszli radni nie zapomną o wyciągniętych przez nas w trakcie wspólnych dyskusji 
wnioskach.  
Agata Wietrzykowska ☺ 
 
Obchody Dnia Edukacji Narodowej 
Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej miała miejsce w Górze 15 października. W sali 
widowiskowej Domu Kultury miała miejsce okolicznościowa akademia na którą przybyło 
liczne grono gości zaproszeni przez gospodarzy uroczystości Burmistrz Góry Irenę 
Krzyszkiewicz i Starostę Górowskiego Piotra Wołowicza.  
„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”- słowami 
Adama Mickiewicza powitali wszystkich gości prowadzący uroczystość - Naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze Izabela Baranowska 
oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w 
Górze Sławomir Bączewski. 
Na widowni wśród dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, obecnie 
pracujących i emerytowanych, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników 
górowskiej oświaty zasiedli między innymi Beata Pawłowicz Dolnośląski Kurator Oświaty, 
przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, pracownicy szkół, przedstawiciele 
związków zawodowych i instytucji współpracujących z górowską oświatą. 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzenia złożyli Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, 
Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz oraz Starosta Górowski Piotr Wołowicz. 
Wyróżniający się dyrektorzy i nauczyciele otrzymali nagrody 
Starosta Powiatowy Piotr Wołowicz wręczył trzy nagrody, jednym z wyróżnionych był 
Maciej Kostyk nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama 
Mickiewicza w Górze. 
Po zakończeniu części oficjalnej dla wszystkich zaproszonych gości wystąpił w światowym i 
polskim repertuarze muzyki klasycznej i rozrywkowej uznany tenor, związany na co dzień z 
toruńską sceną muzyczną Andrzej Kuba Kubacki. Swoim występem przeniósł wszystkich w 
świat opery i operetki, muzyki filmowej i muzyki pop. 
 
Dzień wcześniej we Wrocławiu w trakcie uroczystego spotkania z pracownikami oświaty 
wręczone zostały nagrody i odznaczenia za działania na rzecz edukacji. Odznaczenia 
państwowe otrzymali też nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Decyzją 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymał  
Grzegorz Goździewicz, Brązowy Medal Agata Figiel, a Medal Komisji Edukacji Narodowej 
na wniosek Kuratora Dolnośląskiego Ewelina Waląg. 
Również uczniowie LO w Górze wdzięczni za trud włożony w nauczanie i wychowanie 
młodych pokoleń, wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły wiązanki kwiatów. 
Tomasz Woźniczka 
Na podst. informacji ze strony Powiatu Góra 
Zdjęcia: Powiat Góra 
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Działania Szkolnego Koła Filmowego WONDERLab 
Szkolne Koło Filmowe WONDERlab działające w Liceum Oólnokształcącym w Górze, 
podjęło w ostatnim czasie wiele istotnych działań. W początkach października otwarta została 
Pracownia Filmowa, a i obecnie uczniowie wykazują się dużą aktywnością na polu sztuki 
filmowej uczestnicząc w różnorodnych projektach. Szerzej możemy się o nich dowiedzieć na 
stronie internetowej koła. 
1. Kasia i Agata razem na szkoleniu "Włącz się. Młodzi i media" - 
http://balladynafilm.wix.com/wonderlab1#!Kasia-i-Agata-razem-na-szkoleniu-
W%C5%82%C4%85cz-si%C4%99-M%C5%82odzi-i-media/c1b2b/37B954F5-F08F-4205-
AA18-519ABFAF0FA5 
 
Podjęto też wiele działań w ramach projektu Szkoła Tolerancji. 
1. Ruszamy z nowym projektem "Równa szkoła" - http://balladynafilm.wix.com/szkola-
tolerancji#!Ruszamy-z-nowym-projektem-R%C3%B3wna-szko%C5%82a/cyvb/A75B96F6-
2E80-400D-90B9-DFB6618BC2D8 
oraz w raz z nim: Znamy już naszą mentorkę - http://balladynafilm.wix.com/szkola-
tolerancji#!Znamy-ju%C5%BC-nasz%C4%85-mentork%C4%99-w-projekcie-
R%C3%B3wna-szko%C5%82a/cyvb/39DD5688-8BE3-4972-BC25-F7594627BABB 
2. Jesteśmy również w programie "Nienawiść - jestem przeciw!" - 
http://balladynafilm.wix.com/szkola-tolerancji#!Jeste%C5%9Bmy-w-programie-
Nienawi%C5%9B%C4%87-jestem-przeciw/cyvb/DE1FDDD3-A83E-404E-8761-
44C285B21138 
a do tego realizujemy Kurs internetowy w ramach projektu "Nienawiść - jestem przeciw!" - 
http://balladynafilm.wix.com/szkola-tolerancji#!Kurs-internetowy-w-ramach-projektu-
Nienawi%C5%9B%C4%87-jestem-przeciw/cyvb/17C0D7E7-58F5-42C1-BC15-
9877D53C8DFC 
oraz wpisaliśmy się w dwa projekty - http://balladynafilm.wix.com/szkola-
tolerancji#!Wpisali%C5%9Bmy-si%C4%99-w-dwa-projekty-og%C3%B3lnopolski-i-
mi%C4%99dzynarodowy/cyvb/EB25562A-7398-4788-BBA3-5768812FD65C 
Koordynatorką wszystkich działań - ze strony Szkolnego Koła Filmowego WONDERLab. 
oraz ze strony Szkoły Tolerancji jest nauczycielka języka polskiego i etyki Ewelina Waląg, 
pełniąca z  ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 
rolę liderki filmowej na Dolnym Śląsku, a z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej i 
kapituły konkursu Nagrody im. I. Sendlerowej liderki tolerancji w Polsce. 
 
Młodzież w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy 
W środę 22 października, sześćdziesięcioosobowa grupa uczniów Gimnazjum nr 1 i Liceum 
Ogólnokształcącego w Górze obejrzała spektakl pt. "Ożenek" w Teatrze im. Heleny 
Modrzejewskiej w Legnicy. Dzieło Mikołaja Gogola od chwili premiery w grudniu 1842 roku 
należy do najczęściej wystawianych na świecie rosyjskich komedii. Mimo upływu lat 
publiczność niezmiennie bawią jej wyraziste postacie, prosta intryga i jędrny język (w Polsce 
we wspaniałym przekładzie Juliana Tuwima). Bo choć przeminęła carska Rosja, rangi 
urzędnicze i konkury w dawnej postaci, wciąż żywe jest przecież ludzkie zagubienie, potrzeba 
kontaktu, strach przed samotnością i jego drugie oblicze - strach przed związkiem. Dowodzi 
tego choćby coraz dynamiczniejsza działalność internetowych portali randkowych i biur 
matrymonialnych. Piotr Cieplak - reżyser legnickiej inscenizacji sztuki osadził ją w realiach 
współczesnego klubu samotnych serc. Obok rozdartych między obawami nadziejami 
kandydatów do ożenku, na scenie pojawiły się także dwie postacie współczesnych 
profesjonalistów od kojarzenia par (w tych rolach Rafał Cieluch i Joanna Gonschorek). Każda 
z nich w odmienny i nieco karykaturalny sposób przygotowywała ich do małżeństwa. 
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Grzegorz Żurawiński pisząc o spektaklu przytoczył słowa reżysera, który zdecydował się na 
realizację przedsięwzięcia w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej: " Jest to najdowcipniejszy 

spektakl, jaki robiłem w życiu. Wymyślanie kształtu przedstawienia razem z legnickim 

zespołem, który jest nadzwyczajnie zwarty, robotny i energetyczny, to była wielka zabawa i 

przyjemność. Wystarczyło podrzucić drobny reżyserski okruch, by wspaniale uruchamiać 
aktorów i odgrywane sceny". 

 
Górowska młodzież wspólnie z nauczycielami nagrodziła wszystkich aktorów kwiatami i 
gromkimi brawami, dziękując w ten sposób za profesjonalny występ. 
 
Przekład: Julian Tuwim 
Reżyseria: Piotr Cieplak 
Scenografia: Andrzej Witkowski 
Muzyka: Paweł Czepułkowski 
 
Finał I Powiatowego Dyktanda „Nie tylko dla Orłów”  
23 października w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza odbyło się 
 I Powiatowe Dyktando „Nie tylko dla Orłów”. W konkursie, którego organizatorem był 
PCDN i PPP w Górze, wzięło udział 30 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
 i ponadgimnazjalnych. Komisja Konkursowa w składzie: Maciej Kostyk – przewodniczący, 
Elżbieta Berus - Panek, Barbara Bućkowska. Lidia Kosarzewska,, Joanna Nowacka, Inga 
Ozdoba - Stanek przygotowała dwa teksty o zróżnicowanym stopniu trudności.  
W kategorii szkół podstawowych I miejsce przyznano Zuzannie Biaduń.  
W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych I miejsce zdobyła Aleksandra Rudna 
z Gimnazjum nr 1 w Górze. 
LISTA LAUREATÓW 
Kategoria I 
Uczniowie klas IV -VI 

Lp. 
 
Nazwisko i imię ucznia 
 

Klasa Szkoła 
 
Miejsce 
 

Imię i nazwisko 
nauczyciela 
przygotowującego 
ucznia do finału 
konkursu 

1.  Biaduń Zuzanna kl. V Szkoła 
Podstawowa  
w Irządzach 

I Aneta Skrzynecka 

2.  Stawiarz Wiktoria kl. VI Publiczna Szkoła 
Podstawowa  
w Płoskach 

II Patrycja Garboś 

3.  Kulawiec Sara kl. V Szkoła 
Podstawowa 
w Niechlowie 

III Elżbieta Sokołowska 

 
Kategoria II 
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Lp. 
 
Nazwisko i imię ucznia 
 

Klasa Szkoła 
 
Miejsce 
 

Imię i nazwisko 
nauczyciela 
przygotowującego 
ucznia do finału 
konkursu 
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1. Rudna Aleksandra kl. III Gimnazjum nr 1 
w Górze 

I Jolanta Dembińska 

2. Srebniak Karolina kl. II Publiczne 
Gimnazjum  
w Wąsoszu 

II Lidia Kosarzewska 

3. Szczepańska Julia kl. II Szkoła 
Podstawowa 
w Niechlowie 
 

III Joanna Nowacka 

4.  Paszkowska Marta kl. I Publiczne 
Gimnazjum  
w Wąsoszu 

III Barbara Gransort 

 
 
Nasza opowieść o Żydach Polskich 
Dziś dzięki uczestnictwu w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Muzeum Historii 
Żydów Polskich. POLIN klasa 2a wraz z nauczycielką języka polskiego Eweliną Waląg miała 
okazję doświadczenia "Lekcji na żywo w każdej szkole". Zajęcia obejmowały lekcję 
transmitowaną prosto z MHŻP, a po salach oprowadzali nas Maria Seweryn i Maciej Orłoś. 
Dziś dzięki uczestnictwu w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Muzeum Historii 
Żydów Polskich. POLIN klasa 2a wraz z nauczycielką języka polskiego Eweliną Waląg miała 
okazję doświadczenia "Lekcji na żywo w każdej szkole". Zajęcia obejmowały lekcję 
transmitowaną prosto z MHŻP, a po salach oprowadzali nas Maria Seweryn i Maciej Orłoś. 
Po transmisji, w której uczestniczyło blisko 400 uczniów z całego kraju, wzięliśmy udział w konkursie 
dla szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy otrzymali bardzo dużo poprawnych odpowiedzi, dlatego 
zdecydowali się nagrodzić pierwszych 20 zgłoszeń z poprawnymi rozwiązaniami. Miło nam 
poinformować, że wśród szczęśliwców znaleźliśmy się także my i czekamy własnie na przesłanie 
nagrody. 
Więcej informacji na stronach: 
http://balladynafilm.wix.com/szkola-tolerancji#!Nasza-opowie%C5%9B%C4%87-o-
%C5%BBydach-polskich/cyvb/B9D1DB03-C3CB-40CF-9197-5E7729ADF5AA 
 
http://balladynafilm.wix.com/szkola-tolerancji#!Efekty-Lekcji-na-%C5%BCywo-o-historii-
%C5%BByd%C3%B3w-polskich-wygrali%C5%9Bmy-konkurs-
wyr%C3%B3%C5%BCniono-nas-na-blogu-programu-CEO/cyvb/5A805BCE-17C6-4F53-
9DAF-3C07833D16C0 
 
Nagrodzone recenzje filmowe 
Katarzyna Skrzynecka odniosła kolejny sukces związany z zagadnieniami filmowymi. Za 
swoją recenzję "Ze śmiechem w przeszłość" w konkursie Skrytykuj.pl otrzymała nagrodę - 
wyróżnienie w postaci książki o tematyce filmowej. Jednocześnie jej praca może okazać się 
przyczynkiem do zdobycia nagrody głównej, czyli fotelu w Jury Młodych na 32. 
Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! w Poznaniu. 
Praca do przeczytania na stronie Skrytykuj.pl 
Agata Stodoła z pewnością nie należy do osób lubiących stagnację. W tym roku szkolnym 
uczestniczy w dwóch kursach internetowych, niedawno została nagrodzona za swojego 
mema, a teraz otrzymała trzy dwudziestoczterogodzinne dostępy do serwisu IPLEX jako 
nagrodę za recenzję filmu "W lepszym świecie". 
Recenzję można przeczytać tutaj. 
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Miło nam poinformować, iż kolejna autorka recenzji z naszego liceum zostałą wyróżniona w 
konkursie Skrytykuj.pl. Tym razem nagrodę otrzymała Aleksandra Wybierała, która 
krytycznie odniosła się do filmu „Wożąc panią Daisy”.  
Serdecznie gratulujemy obu recenzentkom i liczymy na dalsze sukcesy.  
Tekst można przeczytać tutaj .  
Więcej na: 
http://balladynafilm.wix.com/wonderlab1//lo.pcdn.edu.pl/strona_lo/szdkf/szdkf3_3.htm 
 
Z dziejów samorządu górowskiego 
Dnia 23 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Górze odbyło się 
spotkanie dotyczące historii powiatu górowskiego, a związane z realizacją wspólnego 
projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” Starostwa 
Powiatowego, Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Górze, Domu Współpracy 
Polsko-Niemieckiej w Opolu oraz Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w 
Legnicy. 
Na spotkanie przybyli zaproszeni goście, w tym Starosta Górowski Piotr Wołowicz,  
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Izabela Baranowska reprezentująca 
Buirmistrza Góry, Jürgen Gretschel przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa 
Kulturalnego w Legnicy, dyrektor LO w Górze Małgorzata Patrzykąt, Grzegorz Łagoda 
dyrektor Zespołu Szkół w Jemielnie, nauczyciele historii placówek oświatowych powiatu 
górowskiego, a także uczniowie kl. IB LO w Górze z opiekunem Panem mgr Mirosławem 
Wesołowskim. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania wszystkich uczestników spotkania 
przez Ludwika Skoczylasa, koordynatora tego projektu.  
Tematyczną prezentację pt. ,,Rozwój samorządów lokalnych. Wyróżniające się postacie 
związane z administracją" przedstawił Pan mgr Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i 
wiedzy o społeczeństwie Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Całość jego wystąpinia 
została podzielona na 3 części, w pierwszej z nich, przedstawiona została historia i 
działalność samorządu lokalnego w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej, 
druga lata 1945-1989 (od zakończenia wojny do ważnych przemian ustrojowych w Polsce), a 
3 część dotyczyła bezpośrednio działalności samorządu do dnia dzisiejszego. Każdy z 
omawianych okresów historycznych posiadał bogatą zawartość faktograficzną, ponadto 
mieliśmy szansę poznać sylwetki osób związanych z górowskim samorządem do naszych 
czasów.  
Na zakończenie Starosta Piotr Wołowicz podzielił się swoimi doświadczeniami z wieloletniej 
działalności w górowskich strukturach samorządowych oraz życzył młodzieży by starała się 
jak najaktywniej działać na rzecz swojego regionu. Kilka słów refleksji dotyczącej 
działalności społecznej skierował do młodzieży prezes Niemieckiego Towarzystwa 
Kulturalnego Jürgen Gretschel. 
Uważamy, że spotkanie to było niezmiernie ciekawym doświadczeniem, które zdecydowanie 
wzbogaciło naszą wiedzę. 
Katarzyna Skrzynecka i Aleksandra Buchar 
Zdjęcia: Powiat Góra 
 
Pamiętamy! 
Z okazji nadchodzących świąt "Wszystkich Świętych", dnia 31.10.2014 r młodzież z klasy II 
a pod kierunkiem pani Aliny Juźwiak, udała się na cmentarz w celu oddania hołdu zmarłym 
nauczycielom Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Okazując należyty szacunek nieżyjącym 
pedagogom, uczniowie zmówili krótką modlitwę nad grobami, zapalili znicze, i położyli 
symboliczną różę w podzięce za wszystkie lata poświęcone w rozwijanie twórczych 
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horyzontów wielu pokoleń uczniów naszej szkoły. Jest to piękna tradycja, kultywowana od 
wielu lat. Dziękujemy wszystkim modlitwę w intencji zmarłych. 
Aleksandra Buchar 
Katarzyna Skrzynecka 
 
„Halloweenowe” słodkości! 
Dnia 31.10.2014 w naszej szkole odbyła się sprzedaż „halloweenowych” babeczek. Akcja 
została przeprowadzona pod kierunkiem pani Aliny Juźwiak w ramach zbiórki pieniędzy na 
potrzeby Samorządu Szkolnego. Babeczki zostały przygotowane przez uczniów naszej 
szkoły, za co serdecznie im wszystkim dziękujemy. Wypieki cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Koszt jednej babeczki wynosił 
2zł, łącznie udało się nam zebrać 120 zł.  
Dziękujemy wszystkich za wzięcie udziału w naszej akcji i zapraszamy do wspierania nas 
podczas kolejnych tego typu akcji. Mamy nadzieję, że wszystkim nabywcom przygotowane 
przez nas słodkości bardzo smakowały.  
Aleksandra Buchar 
 
Nienawiść? LO Góra jest przeciw 
„Nienawiść. Jestem przeciw” to program zaplanowany na rok szkolny 2014/2015 przez 
Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jego celem jest walka z rasizmem i 
dyskryminacją wyrażanymi przez mowę nienawiści w sieci i życiu społecznym. W ramach 
programu młodzi ludzie będą rozwijać kompetencje niezbędne do rozpoznawania mowy 
nienawiści i reagowania na łamanie praw człowieka. W projekcie bierze udział 30 grup – 26 z 
Polski oraz 4 z Norwegii. 
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze miało zaszczyt znaleźć się wśród 
tej trzydziestki. Naszą szkołę reprezentować będzie ekipa złożona z 11 uczennic. W skład 
grupy wchodzą: Agata Sibilak, Martyna Mikuś, Oliwia Morawiecka, Klaudia Nowakowska, 
Natalia Zajączkowska, Agata Wietrzykowska, Kamila Marcinkowska, Agata Stodoła, 
Katarzyna Skrzynecka, Estera Orłowska i Aleksandra Buchar.  
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną FB "Nienawiść? Góra jest przeciw" 
prowadzoną przez jedyne w swoim rodzaju uczennice LO, członkinie Szkolnego Koła 
Filmowego WONDERLab. - https://www.facebook.com/nienawiscimowimynie. Dziewczyny 
w ramach projektu "Nienawiść - jestem przeciw!" umieszczają na nim najnowsze informacje 
równościowe, przedstawiają swoje działania oraz wszelkie przedsięwzięcia realizowane w 
szkole. 
Szkolne KołoFilmowe WONDERLab 
 
Lekcje historii w... telewizji 
Telewizja Polsat Viasat History w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej 
uruchomiła godzinne pasmo edukacyjne przygotowane na podstawie programu nauczania 
historii. Od września 2014 r. do końca czerwca 2015 r., od poniedziałku do piątku o godzinie 
14.30 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają dostęp do specjalnie opracowanych 
programów, które uzupełniają tematy omawiane na lekcjach. Wszystkie materiały z bloku 
edukacyjnego są dostępne także na smartfonach i tabletach. 
Uruchomienie pasma edukacyjnego kompatybilnego z programem nauczania historii w 
szkołach ma zachęcić polskich uczniów do nauki tego przedmiotu. Dotychczas wyemitowano 
materiały dotyczące starożytnego Egiptu, świata Aleksandra Wielkiego oraz wypraw 
napoleońskich. W dalszej części roku szkolnego będą prezentowane takie programy jak: 
Mroczna charyzma Adolfa Hitlera, Nieznane Pompeje: życie i śmierć w Herkulanum, 
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Prawdziwa „Biała królowa” i jej rywalki, Romanowowie: świetność i upadek carów oraz 
Kobiety, które tworzyły historię. 
Szczegółowe informacje oraz program na listopad na stronie: 
http://www.operon.pl/aktualnosci/lekcje_historii_w_telewizji:  
Zainteresowanych zachęcamy do uczestnictwa w telewizyjnych lekcjach historii. 
 
Papierosy są do… 
Dnia 4 listopada 2014 roku, w Liceum Ogólnokształcącym w Górze odbył się 
przeprowadzony przez dr Agnieszke Ignatowicz wykład dotyczący szkodliwości papierosów. 
Poruszony został temat dotyczący bardzo istotnego uzależnienia jakim jest nałogowe palenie 
tytoniu. W Polsce pali codziennie 1/3 dorosłych mężczyzn i 1/5 dorosłych kobiet. Pamiętać 
należy, ze co 5-tym przypadkiem dotyczącym palaczy w krajach europejskich, jest rak płuc. 
W przypadku nałogowych palaczy występuje aż 40% zgonów. Godny uwagi jest fakt, że w 
wieku od 20 do 25lat palący, żyją krócej niż nie palący. Dowiedzieliśmy się także, co 
wchodzi w skład dymu papierosowego oraz jak szkodliwe, szczególnie dla biernych palaczy, 
jest wdychanie oparów tytoniowych. Zagrożenia spowodowane paleniem bądź biernym 
paleniem to przede wszystkim: rak płuc, wargi, przełyku, trzustki, nerki, ślinianki i pęcherza 
moczowego. Kodeks Europejski walki z rakiem, podkreśla dwie główne zasady: Jeśli palisz, 
przestań. Jeśli nie potrafisz przestać, nie pal przy nie palących. 
Pamiętajmy, że palenie szkodzi, mimo naszego młodego, beztroskiego życia, możemy sobie 
zrobić wielką krzywdę. 
Aleksandra Buchar 
 
Tożsamość Dolnoślązaków 
5 listopada 2014 r. z inicjatywy Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława 
Mołonia w ramach projektu „Tożsamość Dolnoślązaków – Unia wielu kultur” odbyła się 
Górowska Regionalna Konferencja Edukacyjna. Koordynatorem programu na terenie 
województwa dolnośląskiego jest Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego na czele z Jerzym Więcławskim  – dyrektorem wydziału, a 
realizatorem Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Zorganizowania 
konferencji przez Powiat Górowski podjął się Starosta Górowski – Piotr Wołowicz. 
Organizatorem był zespół placówek – Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze, a współorganizatorem Liceum 
Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze. 
Gości powitał dyrektor PCDNiPPP w Górze Bernard Bazylewicz. Obecni byli: w imieniu 
Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia – Jerzy Więcławski 
Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego, Irena Krzyszkiewicz Burmistrz Góry, Czesław Połczyk Wójt Gminy 
Jemielno, Paweł Niedźwiedź Wicestarosta Górowski, Grzegorz Aleksander Trojanek 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Górowskiego, 
Komendanta Powiatowego Policji w Górze reprezentował Zastępca Komendanta podkom. 
Krzysztof Cichla, w imieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Górze 
przybył st. kpt. Maciej Liśkiewicz dowódca jednostki ratowniczo  – gaśniczej, z ramienia 
DODN we Wrocławiu obecni byli: dr Robert Mertuszka oraz Halina Nawrotek – nauczyciele 
konsultanci, przybyli także dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych powiatu 
górowskiego, dyrektorzy, prezesi, wiceprezesi, kierownicy oraz inne osoby reprezentujące, 
stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i inne podmioty, obecna była także młodzież 
licealna. 
Główne cele programu „Tożsamość Dolnoślązaków – Unia wielu kultur” przedstawił 
Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD we Wrocławiu Jerzy Więcławski, podkreślając 
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ważną rolę bibliotek pedagogicznych, lokalnych izb pamięci historycznej, powiatowych 
ośrodków doskonalenia nauczycieli, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, lokalnych 
grup działania, czy placówek kultury w kultywowaniu tożsamości lokalnej. 
Wręczył w imieniu Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego podziękowania za udział w 
organizacji konferencji: Staroście Górowskiemu Piotrowi Wołowiczowi, Bernardowi 
Bazylewiczowi dyrektorowi PCDNiPPP w Górze, Mirosławowi Żłobińskiemu Kierownikowi 
Biblioteki Pedagogicznej w Górze, Elżbiecie Maćkowskiej doradcy metodycznemu 
PCDNiPPP w Górze, dr Ewie Walczak – nauczycielowi Biblioteki Pedagogicznej w Górze, 
dyrektorowi Biblioteki Miejskiej w Górze Danucie Biernackiej oraz  Prezesowi Lokalnej 
Grupy Działania "Ujście Baryczy" Jolancie Wrotkowskiej. Na ręce Jerzego Więcławskiego 
dyrektor PCDNiPPP w Górze złożył podziękowania, wraz z pamiątkową pracą malarską, dla 
Wicemarszałka Radosława Mołonia za inicjatywę powstania projektu „Tożsamość 
Dolnoślązaków – Unia wielu kultur”. Dyrektor PCDNiPPP w Górze odczytał także 
podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, które wspomogły organizację konferencji. 
W programie odbyły się wystąpienia: Haliny Nawrotek konsultanta DODN we Wrocławiu nt. 
projektu edukacyjnego „Tożsamość Dolnoślązaków – Unia wielu kultur”, Elżbiety 
Maćkowskiej doradcy metodycznego PODN w Górze nt. „Rola Pracowni Historii Ziemi 
Górowskiej w kształtowaniu tożsamości regionalnej”, Mirosława Żłobińskiego kierownika 
Biblioteki Pedagogicznej w Górze nt. Dwadzieścia lat konkursu "Góra i Ziemia Górowska - 
Moja Mała Ojczyzna”, Danuty Biernackiej dyrektora Biblioteki Miejskiej w Górze nt. 
„Biblioteka Miejska w Górze na rzecz regionu”, Jolanty Wrotkowskiej Prezesa Zarządu 
Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” nt. Działalność edukacyjna Lokalnej Grupy 
Działania "Ujście Baryczy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 
2007-2014, Ewy Walczak i  Mirosława Żłobińskiego nt. "Kwartalnik Górowski" na tle 
czasopiśmiennictwa lokalnego. 
Konferencję uświetniły wystawy: „Góra i powiat górowski na starych widokówkach oraz 
„Kwartalnik Górowski w latach 2003 – 2014”  przygotowane przez Mirosława Żłobińskiego, 
Grażynę Onichimowską i Julitę Kruszkę – nauczycieli PCDNiPPP w Górze. Zwiedzać można 
było także wystawy przygotowane przez: Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, 
Towarzystwo Ziemi Górowskiej, Lokalną Grupę Działania „Ujście Baryczy”, Stowarzyszenie 
Grupy Inicjatywy Turystycznej „Sezesko”, Bractwo Rycerskie Ziemi Górowskiej. 
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały konferencyjne przygotowane przez 
DODN we Wrocławiu. Konferencję prowadził Maciej Kostyk doradca metodyczny języka 
polskiego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Górze. 
 
PCDNiPPP w Górze 
Zdjęcia: Powat Góra 
 
Relacja Katarzyny Skrzyneckiej i Aleksandry Buchar, uczennic kl. II a LO w Górze, 
uczestniczek konferencji: 
 
„Dnia 5 listopada odbyła się konferencja inaugurująca wojewódzki projekt ,,Tożsamość 
Dolnoślązaka. Unia wielu kultur". W jego głównym celem jest przedstawianie dorobku 
kulturowego i historycznego regionu w myśl znanego przysłowia - ,,cudze chwalicie, swego 
nie znacie". Organizatorami  konferencji byli - Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń, Starosta Powiatu Górowskiego Piotr 
Wołowicz, dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Bernard Bazylewicz, a 
współorganizatorem było Liceum Ogólnokształcące w Górze. 
Spotkanie rozpoczął pan Maciej Kostyk - nauczyciel języka polskiego w LO w Górze od 
prezentacji wiersza ucznia naszej szkoły Tomka Polańskiego odnoszącego się w swojej treści 
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do naszej małej ojczyzny czyli powiatu górowskiego. Młody twórca, nasz licealny kolega, 
został wyróżniony w powiatowym konkursie poezji lokalnej. Następnie pan Piotr Wołowicz 
uroczyście rozpoczął konferencję złożonej z kilku interesujących wykładów. Prezentację 
działań Pracowni Historii Powiatu Górowskiego przestawiła w krótkim zarysie pani Elżbieta 
Maćkowska - nauczycielka historii w Gimnazjum nr. 2 w Górze, znana regionalistka, 
realizatorka wielu cennych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej . Następnie pani Halina 
Nawrotek doradca metodyczny z DODN we Wrocławiu przedstawiła cele i założenia 
projektu, a także realizowane w jego ramach działania. W międzyczasie pan Jerzy Węcławski 
- dyrektor oświaty i kultury w Urzędzie Marszałkowskim złożył gratulacje i upominki 
wszystkim osobom szczególnie zaangażowanym w organizację projektu. Wystąpienia 
kolejnych prelegentów również wzbudziły w nas spore zainteresowanie. Pani Danuta 
Biernacka - dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Henryka Sienkiewicza w Górze, zaprezentowała 
działania prowadzone przez podległą jej placówkę, dzięki czemu mogliśmy się dowiedzieć, że 
biblioteka od wielu lat organizuje dwa konkursy, w których corocznie bierze udział coraz 
większa liczba chętnych. Następnie pan Mirosław Żłobiński przedstawił 20-letnią historię 
konkursu ,,Góra i Ziemia Górowska - moja mała ojczyzna", w którym bierze udział bardzo 
duża rzesza dzieci i młodzieży. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że wśród laureatów 
konkursu jest wielu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Poznaliśmy też historię 
lokalnej prasy ze szczególnym uwzględnieniem walorów periodyku wydawanego przez 
PCDNiPPP w Górze pt. Kwartalnik Górowski”. Ostatni wykład, który z przyjemnością 
wysłuchaliśmy, wygłoszony został przez panią Jolantę Wrotkowską i dotyczył działań 
projektu ,,W Dolinie Baryczy". Zainteresował nas niewątpliwie fakt, że w realizację jego 
działań zaangażowane są 3 gminy naszego powiatu. Projekt doczekał się również dwóch 
publikacji książkowych, a w planach są już następne wydawnictwa. 
Ponad wszelką wątpliwość uważamy, że projekt jest bardzo pożyteczny, pozwala bowiem 
krzewić poczucie lokalnego patriotyzm u mieszkańców naszego regionu. Jest to szczególnie 
ważne dla nas, młodzieży, w czasach postępującej globalizacji, zatracającej często swoją 
regionalną tożsamość, bo jak pisał Tadeusz Różewicz „Ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce 
urodzenia to jest ta mała najbliższa ojczyzna...”. 
 
Jesteśmy w Komitecie Honorowym Ireny Sendlerowej 
Fundacja KLAMRA wraz z Komitetem Honorowym, realizują ogólnopolską inicjatywę, w 
efekcie której powstaje w Polsce kilka murali Ireny Sendlerowej. Jest to społecznościowa 
akcja, budująca ruch ludzi, organizacji oraz instytucji. Inicjatywa jest społeczna, oddolna, 
otwarta i polegająca na budowaniu międzyludzkiej wspólnoty. Dzięki naszemu wspólnemu 
muralowemu działaniu we wrześniu w ramach Międzynarodowego Tygodnia Głuchych w 
parku naszego liceum powstał także mural poświęcony Irenie Sendlerowej. W ten sposób 
zostaliśmy członkami Komitetu Honorowego wraz z wieloma organizacjami w Polsce. 
Szczegóły na stronie: 
http://balladynafilm.wix.com/szkola-tolerancji#!Jeste%C5%9Bmy-w-Komitecie-
Honorowym-Ireny-Sendlerowej/cyvb/DEE3DE75-536C-4F67-A85A-924F4B38C66C 
 
„Bóg Honor Ojczyzna” 
Relacja z obchodów Święta Niepodległości w Liceum Ogólnokształcącym w Górze. 
Zasadnicza cześć obchodów Narodowego Święta Niepodległości miły miejsce w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze dnia 12 listopada. W auli szkoły 
odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów kl. III b i III c pod opieką 
wychowawców Doroty Giezek i Eweliny Waląg przy współpracy z Alicją Sajdak i 
Magdaleny Mielczarek. 
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Program uroczystości składał się z kilku części. W pierwszej, po odśpiewaniu hymnu 
państwowego i szkoły, zgodnie z kilkuletnią tradycją, odbyło się ślubowanie uczniów klas 
pierwszych. Rotę przysięgi przedstawiła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Agata 
Wietrzykowska.  
W drugiej odsłonie wystąpiła grupa uczniów, która zaprezentowała fragmenty tekstów 
historycznych i poetyckich w treści nawiązujących do czasów odzyskania przez Polskę po 
123 latach niewoli niepodległości. Słowa płynące z ust młodych wykonawców wprowadziły 
zgromadzoną w auli publiczność w nostalgiczny i zarazem patriotyczny nastrój. Kolejnym 
pobudzającym do refleksji akcentem było wykonanie utworów „Biały Krzyż” i „Ballada o 
Katyniu” przez wokalne trio w składzie: Kamila Marcinkowska, Monika Wrona i Katarzyna 
Wyszyńska. Wspomniane zostały też sylwetki Wielkich Polaków, którzy pomimo zaborów, 
nie tracili nadziei, że nasz kraj w końcu się odrodzi. Uczucie tęsknoty za wolną Polską 
najpełniej chyba przedstawił legionowy poeta Edward Słoński w słowach: „Bo wciąż na jawie 
widzę i co noc mi się śni, że Ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi.” 
Mini recital zespołu Motor In Corn rozpoczęło brawurowe wykonanie znanej patriotycznej 
pieśni „Szara piechota”. Następnie młodzi rockowi muzycy wykonali własną wersję utworu 
„Wolność” z repertuaru zespołu Chłopcy z Placu Broni. Tym sposobem przeszliśmy do 
kolejnego aktu „niepodległościowego” spektaklu. Nastąpiła radykalna zmiana klimatu, co nie 
znaczy, że patriotyczny charakter uroczystości nie został zachowany. Występ zespołu 
zakończyła animowana „Historia Polski”, filmu powstałego na zlecenie Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, będącej głównym organizatorem udziału Polski w EXPO 2010 
w Szanghaju. 
Do wydarzeń sprzed 96 lat po raz kolejny nawiązali uczniowie szkoły w trzeciej części 
uroczystości. Przypomniano również słowa Papieża św. Jana Pawła II, który w trakcie VII 
pielgrzymki do kraju oddał hołd walczącym w obronie ojczyzny w 1920 roku. „Piękno tej 
ziemi woła o zachowanie jej dla przyszłych pokoleń. Jeśli miłujecie ojczystą ziemię, niech to 
wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi – powiedział Ojciec Święty w jednej z homilii. Warto 
zapamiętać te słowa i nosić je w sercu, by z tym drogowskazem kreować naszą przyszłość.  
Po raz kolejny mocną dawkę rockowych brzmień zaserwował Motor In Corn w utworze „Nie 
gniewaj się na mnie Polsko” z repertuaru popularnego w latach 80-tych zespołu Sztywny Pal 
Azji. 
Na zakończenie dyrektor LO w Górze Małgorzata Patrzykąt zwróciła uwagę na słowa 
wygłoszone dzień wcześniej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w trakcie 
uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza. „Tak było i w 1918, i w 1989 roku, gdy 
dwa razy odzyskiwaliśmy niepodległość i wolność. Dlatego w tym roku, świętując 25-lecie 
Wolności, z szacunkiem, ale i z zadumą, z refleksją sięgamy myślą wstecz, ku bohaterom 
tamtej wolności”. To bardzo istotne przesłanie dla młodego pokolenia, żyjącego w wolnym 
kraju, jednak chyba bardzo zapatrzonego w przyszłość, a często zapominającego o tych co 
Wolność nam wywalczyli. Bo naprawdę możemy być dumni i się radować oraz mieć 
zadowolenie, że jesteśmy przedstawicielami narodu, który nigdy w historii się nie poddał i 
zawsze dążył do osiągnięcia pełnej Niepodległości. 
Tomasz Wodniczka 
 
„Orzeł Dolnośląski” 
Uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Górze Jakub Kosowski, decyzją Komisji powołanej 
przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty został nominowany do nagrody „Orzeł Dolnośląski”. 
Uroczystość wręczenia odbędzie się w Centrum Kultury „Agora” we Wrocławiu. W trakcie 
ceremonii uczeń będzie zobowiązany do zaprezentowania swojej osoby, osiągnięć i 
zainteresowań. 
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Jakub w okresie nauki w górowskim ogólniaku zdobył wiele nagród w konkursach i 
olimpiadach przedmiotowych. Jego szkolne zainteresowania to nauki ścisłe, a konkretnie 
matematyka, fizyka i informatyka. Jego pozaszkolną pasją jest karate fudokan, w tej 
dyscyplinie sportu zdobył sporo medali w zawodach rangi mistrzowskiej w kraju i zagranicą. 
Tomasz Woźniczka 
Sukces Aleksandry i Katarzyny 
Uczennice kl. II a Liceum Ogólnokształcącego w Górze, członkinie Szkolnego Koła 
Filmowego WONDERLab. i realizatorki projektu "Nienawiść - jestem przeciw!" - 
Aleksandra Buchar i Katarzyna Skrzynecka - wzięły udział w ogólnopolskim konkursie 
"Słowa Tolerancji!" organizowanym przez Fundację "Ocalenie" i zajęły ex aequo pierwsze 
miejsce. Dziewczyny napisały prace w formie listów, w których wyraziły swoją sympatię 
względem uchodźców przybywających do kraju. Nagrodzone prace zostały napisane pod 
kierunkiem Eweliny Waląg, nauczycielki języka polskiego i etyki oraz opiekunki Szkolnego 
Koła Filmowego WONDERlab. 
ew 
Jestem dzieckiem i znam swoje prawa 
20 listopada po raz pierwszy obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Został on 
ustanowiony przez sejm na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Święto to przypada w rocznicę 
uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka. W tym roku 
mija 25 lat od tego wydarzenia. 
Konwencja o Prawach Dziecka nazywana jest światową konstytucją praw dziecka. Została 
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest najbardziej 
rozpowszechnionym dokumentem dotyczącym praw człowieka; podpisały ją wszystkie 
państwa na świecie, a prawie wszystkie ją ratyfikowały.  
Dokument składa się z preambuły i 54 artykułów, w których zostały spisane prawa 
przysługujące każdemu dziecku, m.in. prawo do wychowywania w rodzinie, prawo do 
wyrażania własnych poglądów, prawo do edukacji i godziwych warunków życia.  
Polska była inicjatorem uchwalenia konwencji i zaproponowała jej pierwotny projekt; 
podpisała i ratyfikowała ją w 1991 r. Z tego względu wraz z uczniami klasy Ib 
przeprowadziłem w tym dniu zajęcia dotyczące praw człowieka, dziecka i ucznia. Temat 
lekcji brzmiał : „Jak korzystać z praw aby osiągnąć sukces”.  Jeszcze przed realizacją tej 
tematyki, w trakcie rozmowy z uczniami odniosłem wrażenie, że 16-letnia młodzież w 
niewielkim stopniu świadoma jest swoich praw i obowiązków. To uświadomiło mi, że 
zbliżająca się rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka będzie idealną okazją, by 
na ten temat rzetelnie porozmawiać. Aktywność uczniów na zajęciach była bardzo duża, 
dzięki czemu można było w sposób jak najbardziej przystępny zrealizować założone 
wcześniej cele. Młodzież miała okazję zapoznać się z najważniejszymi aktami prawnymi i 
instytucjami chroniącymi prawa człowieka, dziecka i ucznia. Ponadto wspólnie 
odpowiedzieliśmy sobie na kilka kluczowych pytań: Czy prawa człowieka należą się 
każdemu?, Czy można się ich zrzec?, Kiedy się otrzymuje te prawa?, Czy można kogoś ich 
pozbawić? Na zakończenie lekcji wszyscy uczniowie stwierdzili zgodnie: 
„JESTEM DZIECKIEM I ZNAM SWOJE PRAWA!” 
Poniżej prezentuję kilka wybranych fragmentów wypowiedzi uczniów dotyczących tej 
tematyki: 
Bartek: „Świat nie należy tylko do dorosłych. My, dzieci i młodzież mamy pewne prawa i 
chcemy, by były one respektowane.” 
Kamila: Janusz Korczak powiedział kiedyś ‘ nie ma dzieci są ludzie”. Dziecko to także 
człowiek, tylko mniejszy, a każdy dorosły był kiedyś dzieckiem. Więc, zarówno dorośli jak i 
dzieci mają swoje prawa i wolności, nazywamy je prawami człowieka”. 
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Aleksandra: „Naszym najważniejszym prawem jest prawo do życia. Chcemy być, istnieć, 
oddychać, a państwo powinno zapewnić nam prawidłowe warunki rozwoju. Ta sytuacja 
wygląda różnie na całym świecie, jednak rozwój młodej osoby jest jednym z kluczowych 
czynników wpływających na dorosłość, na to jakimi staniemy się obywatelami.” 
Natalia: „Dziecko posiadające zdolności poznawcze, powinno samo decydować, jaki rodzaj 
światopoglądu jest dla niego najbardziej odpowiedni.” 
Diana: „Bez względu na poglądy, miejsce urodzenia, pochodzenie społeczne itp. dziecko nie 
może być dyskryminowane. Nasze poglądy powinny być wysłuchane i rozważone przy 
podejmowaniu decyzji przez dorosłych.” 
Sandra: „Prawa dziecka są bardzo istotne, ponieważ bez nich świat stałby się niebezpieczny i 
groźny. W Konwencji o Prawach Dziecka znajdują się informacje na temat rodzajów 
zagrożeń wobec dziecka, wskazówki jak je chronić i wspierać w rozwoju oraz ułatwić mu 
odnalezienie się w nowym środowisku.” 
Weronika: „Prawa człowieka są konsekwencją praw człowieka. Tych praw nikt nie może nas 
pozbawić, każde państwo musi zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących 
mu praw, a wszystkie instytucje muszą tych praw przestrzegać, ponieważ tak stanowi prawo.” 
Martyna: „Człowiek od razu po narodzinach zaczyna się kształtować zewnętrznie i 
wewnętrznie. Na początku jego drogi w dorosłość zaczynają mu towarzyszyć jego rodzice, 
którzy jak najlepiej starają się wychować swojego potomka. Z biegiem czasu przy pomocy 
najbliższego otoczenia  kształtujemy swoją osobowość, musimy się doskonalić, by sprostać 
pędzącej w zawrotnym tempie rzeczywistości. Aby prawidłowo funkcjonować we 
współczesnej rzeczywistości musimy znać swoje, a także innych, prawa.” 
Sandra: „Dzieci postrzegane są jako równie wartościowi ludzie jak dorośli, potrzebują jednak 
odpowiedniej opieki, warunków życia i szczególnego traktowania. Jednym z celów państwa i 
organizacji społecznych jest działanie na rzecz dobra dzieci.” 
Estera: „ Osoby niepełnoletnie mają prawa, które mogą zagwarantować im spokojne i 
dostanie życie, jednak nie wszyscy wiedzą iż takie prawa w ogóle istnieją i obowiązują. 
Dlatego ważne jest by ludzie uświadomili sobie, że wszystkie konwencje, kodeksy, ustawy są 
po to by ułatwić nam życie.” 
Ewelina: „Najczęstszym powodem łamania wszelkich praw jest nasza niewiedza w tym 
zakresie. Janusz Korczak napisał: „Dziećmi nie będą dopiero, ale już są ludźmi, a nie lalkami, 
można przemówić do ich rozumu, odpowiedzą nam, przemówimy do ich serca – odczują to”.” 
Amadeusz: „Człowiek ma pełne prawo wyboru o czym chce myśleć i w co lub kogo chce 
wierzyć. Każdy ma prawo do tego , by szanowano jego światopogląd, nikogo z powodu jego 
sposobu myślenia czy wyznawanej religii nie wolno prześladować, poniżać i wyśmiewać.” 
Weronika: „Dzieciństwo to magiczny okres, którego istotną cechą jest stały rozwój. 
Najmłodsze lata każdy z nas wspomina niezwykle miło, gdyż będąc małymi dziećmi żyliśmy 
beztrosko, ciekawi świata pytaliśmy o różne sprawy, aczkolwiek mieliśmy już swoje zdanie w 
różnych kwestiach, nie zawsze jednak było ono brane pod uwagę przez osoby dorosłe. 
Mogliśmy więc mieć odczucie, że nie mamy możliwości wyrażania swoich poglądów, w tym 
miejscu naturalnie nasuwało się pytanie, czy każde dziecko zna swoje prawa?” 
Agnieszka: „Jestem człowiekiem – mam swoją godność. W weekendy często wychodzę ze 
znajomymi: lubię koncerty – mam prawo do czasu wolnego. Niekiedy odrywam się od 
ciężkich brzmień i zaliczam premierę filmowa w kinie lub udaję się do teatru czy opery – 
mam prawo do korzystania z dóbr kultury. Mam gorączkę i zawroty głowy, pomaga mi lekarz 
– mam prawo do opieki medycznej i ochrony zdrowia. Żyję w wolnej ojczyźnie – mam prawo 
do wolności. Na podwórku widzę rówieśnika znęcającego się nad młodszymi, interweniuję – 
bo dziecko ma prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej. Mieszkam w swoim 
pokoju – jest to mój teren prywatności, do którego mam prawo. Jestem członkiem 
czteroosobowej rodziny, gdy nie ma mnie w domu dzwonię do rodziców – przysługuje mi 
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prawo do wychowywania się z bliskimi i nawiązywania z nimi kontaktów. Czytam dużo 
książek, poszerzam swoje horyzonty i wyobraźnię twórczą, mam prawo do rozwoju. Mam 
ciepło w domu i śpię w wygodnym łóżku – mam prawo do godnych standardów życia.  
Jestem chrześcijanką – mam prawo do wolności religijnej. Raz napiszę sprawdzian z 
matematyki na 5, a czasem na 3, nieważne jaka mam ocenę, najważniejsze, że  mam prawo do 
nauki. Chciałabym poznać Leonardo DiCaprio i zwiedzić Malediwy – mogę marzyć. Jestem 
Polką, na lekcjach historii oraz wiedzy o społeczeństwie zdobywam wiedzę na temat swojej 
ojczyzny – mam prawo do tożsamości narodowej i wiem o swoim pochodzeniu. Oddycham, 
jestem zdrowa, chwytam każdą chwilę – mam prawo do życia. A najważniejszy płynący z 
powyższych argumentów wniosek jest taki: Mam prawo do znajomości swoich praw! 
Zajęcia przeprowadził oraz wypowiedzi uczniów zebrał: Tomasz Wodniczka 
 
Inauguracja Dolnośląskich Meczy Matematycznych 
Od wielu lat Liceum Ogólnokształcące w Górze bierze udział w Dolnośląskich Meczach 
Matematycznych. Jest to niezwykła okazja do uczenia się matematyki, współpracy w grupie, 
argumentowania swoich racji oraz prezentowania różnorodnych rozwiązań. Konkurs jest też 
dobrą zabawą, a przede wszystkim bardzo dobrym sposobem na przygotowanie się do 
egzaminu maturalnego z matematyki. 
24 listopada drużyna z naszej szkoły rozegrała pierwszy mecz eliminacyjny w ramach 
Dolnośląskich Meczy Matematycznych w tym roku szkolnym. Naszym przeciwnikiem była 
ekipa z Zespołu Szkół w Polkowicach. Reprezentantami LO Góra byli: Anna Ratajczak, 
Natalia Górecka, Maria Surma, Jakub Kosowski, Maciej Sztyma, Aleksander Panicz, Bartosz 
Czaja, Sebastian Bienert, Maciej Skrzynecki i Krzysztof Ratajczak – kapitan zespołu, a 
rezerwowymi zawodnikami byli: Aleksandra Miszczak, Piotr Piszczek, Michał Niedźwiecki 
oraz Dawid Mazurczak. Mecz był od samego początku bardzo emocjonujący, ostatecznie 
rozgromiliśmy naszych przeciwników w stosunku 30:15! 
Następnie spotkanie już 8 grudnia, a naszym przeciwnikiem będzie ekipa reprezentująca I LO 
w Głogowie. 
Trzymajcie za nas kciuki! 
Maria Surma 
 
Zapraszamy na konkurs równościowo-filmowy 
Kampania Bez nienawiści / No Hate Speech Movement ogłasza konkurs na film związany 
tematycznie z Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka (10 grudnia) oraz działaniami 
europejskiej Kampanii Bez nienawiści. 
Zasady konkursu: 
- "Powiedz to bez słów"/"Say it without words” – mile widziane są filmy nieme, bazujące na 
przekazie wizualnym 
- film musi być związany z tematyką praw człowieka oraz działalnością Kampanii Bez 
nienawiści 
- w filmie musi pojawić się serce kampanii 
- wiek autorów filmu - miedzy 13 a 30 lat 
- grupa tworząca film może być max 5-osobowa 
- maksymalna długość filmu - 3 minuty 
- film nie może być publikowany wcześniej 
Konkurs ma dwa poziomy - zwycięzcy na poziomie krajowym zostaną wyłonieni w 
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 10 grudnia. Zwycięzca poziomu europejskiego 
zostanie ogłoszony pod koniec stycznia 2015 roku. 
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Spotkanie z mentorką - projekt "Równa szkoła" 
W czwartek i piątek - 27 i 28 listopada 2014 roku - do naszej szkoły zagościła Marta 
Kosińska, specjalistka w dziedzinie psychologii i seksuologii, terapeutka oraz trenerka 
pracująca w Poradni Zdrowia Psychoseksualnego "Bez Tabu" w Gdańsku. Jako nasza 
mentorka w ramach realizacji projektu "Równa szkoła" zapoznała się z materiałami 
dokumentującymi prowadzone przez szkołę działania antydyskryminacyjne, m.in. ze 
Statutem, wybranymi programami, stronami internetowymi oraz kroniką szkoły. 
Przeprowadziła ponadto cztery wywiady dotyczące kwestii równościowych z osobami 
należącymi do społeczności szkolnej  - Panią Dyrektor Małgorzatą Patrzykąt, 
przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego - Agatą Wietrzykowską i Dawidem 
Mazurczakiem oraz ze mną, jako liderką tolerancji. Zdobyte informacje posłużą do 
stworzenia raportu przedstawiającego zakres obecności w szkole rozwiązań i praktyk 
wspierających równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji. Raport ten zostanie 
omówiony wewnętrznie. 
W piątek przeprowadzono także krótkie szkolenie dla Rady Pedagogicznej nt. wymogu 
prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej zapisanego w Systemie Ewaluacji Oświaty 
(SEO) oraz standardów edukacji antydyskryminacyjnej. 
 Niezmiernie dziękujemy za obecność w naszym liceum Pani Marty Kosińskiej i jej dobre 
słowa dotyczące antydyskryminacyjnej działalności w placówce oraz wybranie nas do 
projektu, w którym znalazły się tylko cztery szkoły z całej Polski. Dzięki temu mamy szansę 
wsparcia zewnętrznego oraz możliwość opowiedzenia o realizowanych inicjatywach 
ogólnopolskiej społeczności. 
 
Zapalmy 13 grudnia Światło Wolności – apeluje do samorządowców prezes IPN 
Uczcijmy w ten sposób 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przez władze PRL. 
Prezes IPN Łukasz Kamiński zwrócił się do samorządowców – marszałków województw, 
prezydentów i burmistrzów miast w całej Polsce, o udział w akcji społecznej „Ofiarom Stanu 
Wojennego. Zapal Światło Wolności”. Akcja jest hołdem dla ofiar stanu wojennego i ma za 
zadanie przypomnieć o wspólnych ideałach wolności, demokracji i prawdy niezależnie od 
czasu i warunków politycznych. 
13 grudnia o godz. 19:30 w oknach w całej Polsce zapłonąć mają świece. Jest to nawiązanie 
do gestu dwóch wybitnych mężów stanu – papieża Jana Pawła II i prezydenta USA Ronalda 
Reagana – którzy w grudniu 1981 roku w ten sposób przypominali o Polsce i Polakach. 
W apelu do samorządowców Prezes IPN Łukasz Kamiński zwraca się z prośbą, aby zapalić 
świeczki także w oknach urzędów i innych gmachów użyteczności publicznej, gdzie mieszczą 
się placówki podległe samorządowi. Prezes Instytutu wyraża także nadzieję, że samorządy 
zechcą wyświetlić w przestrzeni publicznej ich miast multimedialne Światło Wolności, które 
przygotował IPN.  
Informacje o akcji i działaniach przypominających w całym kraju stan wojenny znajdą się na 
stronie internetowej IPN. 
IPN 
 

Warsztaty dla nauczycieli języka polskiego i uczniów – MATURA 2015 

27 listopada 2014r. o godz. 17.00 w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Górze odbyły się warsztaty z udziałem 
nauczycieli języka polskiego i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
W trakcie spotkania wybrani uczniowie zmierzyli się z interpretacją tekstów ikonicznych. 
 Głównym celem spotkania było zapoznanie z nowymi kryteriami oceniania ustnego 
egzaminu maturalnego oraz procedurami dotyczącymi ich przeprowadzania.  
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Ocenie poddane zostały dwie prezentacje.  
Tegoroczni maturzyści zostali poproszeni o interpretację obrazów Jana Matejki 
(„Kochanowski nad zwłokami Urszulki”) i Petera Paula Rubensa („Trzy gracje”).    

W pierwszym przypadku pytanie sformułowane przez członków zespołu odnosiło się do 
motywu cierpienia po stracie bliskiej osoby. Z kolei druga wypowiedź dotyczyła sposobu 
ukazywania różnorodnego wizerunku kobiety. Zarówno w pierwszym, jak i drugim poleceniu 
należało odnieść się do innych tekstów kultury.   
Praktyczne ćwiczenia w formie przykładowego egzaminu pozwoliły rozwiać wątpliwości, 
odpowiedzieć na wiele pytań związanych z interpretowaniem dzieł ikonicznych i czytaniem 
intertekstualnym.  Istotna i cenna okazała się konfrontacja oceny obu prezentacji dokonana 
przez uczniów i nauczycieli.  
 
 

Światowy Dzień Walki z AIDS 

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS dnia 1 grudnia Liceum 
Ogólnokształcącym w Górze podjęło następujące działania: 
1. Prezentacja gazetki tematycznej w holu szkoły – wykonanie A. Zmuda 
2. Przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Wiedzy – M. Zagrobelna, A. Juźwiak 
3. Dystrybucja materiałów informacyjnych – informacyjnych. Zagrobelna, A. Juźwiak 
W konkursie wyłoniono 8 uczniów, którzy otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy. 
Wręczenie nagród od będzie się przed Świętami Bożego Narodzenia. 
M. Zagrobelna 
Zdj. A. Juźwiak 
 

Górowianki nagrodzone we Wrocławiu 

W organizowanym przez Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika 
Sawio i wrocławską redakcję „Gościa Niedzielnego”. W organizację konkursu zaangażowały 
się także Polskie Stowarzyszenie Estradowe POLEST Estrada Dolnośląska, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Urząd Miasta Wrocławia.  
Niewątpliwie splendoru i rangi konkursowi dodaje patronat reprezentowany przez wybitne 
osobistości, pełniące najważniejsze urzędy w województwie i w jego stolicy. Wśród patronów 
honorowych znaleźli się: Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, 
Tomasz Smolarz – Wojewoda Dolnośląski, Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia, Beata 
Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty, ks. Józef Kupny – Arcybiskup Metropolita 
Wrocławski, ks. Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki, ks. Ignacy Dec – Biskup 
Świdnicki, ks. Alfred Leja – Inspektor Wrocławskiej Inspektorii Salezjanów im. św. Jana 
Bosko we Wrocławiu. Patronatem medialnym konkurs objęli: TVP Wrocław, „Gość 
Niedzielny”, „Radio Rodzina” oraz „Niedziela”. Mecenat nad konkursem sprawowali: 
eurodeputowany – pan Bogdan Zdrojewski i prof. Jan Miodek, który we wprowadzeniu 
do specjalnej jubileuszowej publikacji „Dolnośląska młodzież. Młodych złote myśli”, 
zawierającej najciekawsze teksty konkursowe, napisał: Ogromny mój szacunek budzą 

rozległość i ważność poruszonych problemów, a także sprawność językowo-stylistyczna 

wszystkich bez wyjątku prac. W tejże publikacji znalazły się m.in. prace górowian: Marka 
Huzara – zdobywcy II miejsca w roku 2010 ((ucz. Gimnazjum nr 1 w Górze, opiekun pani B. 
Bućkowska), Natalii Michalec – zdobywczyni wyróżnienia specjalnego w roku 2009 (ucz. 
LO w Górze) i Magdaleny Seń – tegorocznej laureatki konkursu (ucz. górowskiego LO, 
opiekun pan M. Kostyk). 
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Do konkursu zostali zaproszeni uczniowie szkół średnich i trzecich klas szkół gimnazjalnych 
z województwa dolnośląskiego. Ich zadaniem było napisanie pracy, w dowolnej formie 
(oprócz poezji) na jeden z trzech tematów:  
1. „Ojczyzna moja wolna, wolna… Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada”(Antoni 
Słonimski). Twoja próba opisania tożsamości współczesnego Polaka po 25 latach życia w 
wolnym kraju. 
2. „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej! To jest wielki skrót, ale wiele się w tym 
skrócie mieści wielorakiej treści. Polska potrzebuje Europy”(Jan Paweł II). Rozważania 
o „wielorakiej treści” tego skrótu w dziesiątą rocznicę obecności Polski w Unii. 
3. „Wiecie, że nienawidzę, nie cierpię, nie znoszę kłamstwa (…). Gdy stykam się z 
kłamstwem, czuję się fatalnie i robi mi się mdło, zupełnie jakbym wziął do ust coś 
zgniłego” (Joseph Conrad). Refleksje o znaczeniu prawdy w nowoczesnym 
społeczeństwie. 
Na konkurs nadesłano 184 prace. Zadaniem jury było wskazanie 35 najlepszych autorów, 
którzy zostali zaproszeni wraz z nauczycielami na uroczystą Galę. Wśród wyróżnionych 
znalazły się: Żaneta Wołowicz – uczennica klasy trzeciej Gimnazjum nr 1 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Górze oraz Magdalena Seń – uczennica klasy trzeciej Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze. Towarzyszyli im ich nauczyciele, 
pod kierunkiem których powstały wyróżnione prace: pani Barbara Bućkowska i pan Maciej 
Kostyk. Obie uczestniczki podjęły się zinterpretowania słów Conrada w kontekście znaczenia 
prawdy w nowoczesnym społeczeństwie. Praca Żanety została wyróżniona, natomiast Magda 
otrzymała wyróżnienie specjalne. Należy dodać, że wśród 35 najlepszych tylko 3 to uczennice 
III klasy gimnazjum, a pozostali są uczniami szkół ponadgimnazjalnych. 
Przewodnicząca jury – pani prof. Elżbieta Warulik – podkreśliła niepowtarzalność i bogactwo 
myśli młodych autorów, nieprzeciętną erudycję, „… a czasami słowa mądrego krytycyzmu, 

lecz przede wszystkim wrażliwość estetyczną i emocjonalną urzekającą siłą młodzieńczego 

wzruszenia.” 
Różnorodne formy literackie: eseje, felietony, opowiadania, a w tym roku po raz pierwszy 
także bajka i sztuka sceniczna – …zawierały wiele interesujących przemyśleń, których nie 

powstydziłby się niejeden publicysta czy literat. – dodała jurorka pani Agata Combik – 
redaktor wrocławskiego Gościa Niedzielnego. 
Z kolei prof. Janusz Kaczorowski – członek jury – podsumowując, powiedział: Niewątpliwie 

wszyscy uczestnicy konkursowych zmagań potwierdzili aktualność starożytnej maksymy, że 

„początkiem i źródłem dobrego pisania jest mądrość.” 
W czasie uroczystości prezydent Wrocławia pan Rafał Dutkiewicz zaproponował, by w 2016 
roku włączyć konkurs w cykl imprez wpisanych w Europejską Stolicę Kultury, natomiast 
biskup Ignacy Dec w literackiej inicjatywie dostrzegł szansę na przygotowanie się do 
Światowych Dni Młodzieży, przypadających na rok 2016. Na zakończenie uroczystości odbył 
się wyjątkowy koncert w wykonaniu orkiestry Komendy Policyjnej we Wrocławiu. 
B.B. 
 

„Odkryj romantyczną miłość z Adamem Mickiewiczem” 15-lecie Teatru „Adamus” 

5 grudnia br. w Liceum Ogólnokształcącym w Górze Teatr „Adamus” zaprezentował 
widowisko muzyczno – teatralne pod tytułem „Odkryj romantyczną miłość z Adamem 
Mickiewiczem”. Występ był Poetyckim Świętem Patrona i jednocześnie kontynuacją 
bogatych Tradycji Mickiewiczowskich górowskiego liceum, z drugiej zaś strony, ze względu 
na jubileusz 15-lecia Teatru „Adamus”, okazją do podsumowania bogatej w różnorodne 
wydarzenia działalności artystycznej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością 
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przedstawiciele władz powiatowych i gminnych: Starosta Powiatu - Pan Piotr Wołowicz, 
Zastępca Burmistrza Góry - Pan Andrzej Rogala, Sekretarz Powiatu - Pani Elżbieta 
Kwiatkowska, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 
Pan Grzegorz Aleksander Trojanek, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Górze – Pan Sławomir Bączewski,. Obecni byli również 
dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych, środowiskowych, nauczyciele, delegacje 
młodzieży górowskich szkół oraz wielu miłośników poezji naszego Narodowego Wieszcza. 
Wypełniona po brzegi aula szkoły była świadectwem, że twórczość Adama Mickiewicza 
niewątpliwie łączy pokolenia, budzi szacunek, skłania do refleksji. 

Uroczystego powitania miłośników poezji Narodowego Wieszcza i powitania zaproszonych 
gości dokonała dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Górze - Pani Małgorzata Patrzykąt. 
W swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na kultywowanie tradycji Patrona Szkoły, 
o którym Leopold Staff w wierszu „Pomnik Mickiewicza” napisał: „Stoisz spiżowy na ziemi, 
Która nie jest ze spiżu. Jest słabością i cieniem, Ale ty blaskiem swych pieśni Czynisz ją 
gwiazdą.” W tym dniu za kultywowanie Tradycji Mickiewiczowskich szczególne 
podziękowania zostały złożone na ręce Pani Janiny Wlaźlak - emerytowanej nauczycielki 
języka polskiego i łacińskiego oraz Pani Zofii Hanulak - emerytowanej nauczycielki języka 
polskiego, wieloletniemu Dyrektorowi Szkoły. Doceniono ich wielkie zaangażowanie  

w przybliżanie uczniom postaci i poglądów Adama Mickiewicza, który „tak blisko nas 
przeszedł”, organizowanie różnorodnych spektakli, rajdów, wycieczek, konkursów 
nierozerwalnie związanych z twórczością narodowego Wieszcza, inspirowanie młodzieży do 
„kraju lat dziecinnych”. Wielką niespodzianką dla obydwu Pań była książka „Wigilie 
Polskie” autorstwa Barbary Wachowicz wraz z dedykacją. Pani Barbara odwiedziła naszą 
szkołę w 1980r. Był to wyjątkowy rok, bogaty w okrągłe rocznice Wieszcza. Temat 
sugestywnego wystąpienia Pani Wachowicz brzmiał: „Szlakiem Mickiewicza po 
miejscowościach Litwy i Włoch”. Trwałą pamiątką pobytu Pisarki w szkole jest jej zdjęcie 
oraz niezwykle wymowny wpis do kroniki. Po oficjalnych powitaniach przyszedł czas na 
artystyczną podróż z Adamem Mickiewiczem. 

„Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu…” 

Po krótkiej zapowiedzi rozpoczyna się monumentalne widowisko, obfitujące w wiele 
niezapomnianych wrażeń. Gasną światła, rozbrzmiewa posępna muzyka, nikt nie jest w stanie 
przewidzieć, co się za chwilę wydarzy. Aż nagle w pewnym momencie donośny głos 
obwieszcza: „ Oto obchodzimy Dziady”. W tym momencie z dymów i mgieł wyłaniają się 
potworne zjawy, by rozpocząć swój przedziwny obrzęd. Zewsząd nadchodzą do kaplicy 
żałobnicy, rozpoczyna się II część mickiewiczowskich „Dziadów”. W pewnym momencie 
wyłania się widmo złego Pana (w tej roli gościnnie Marcin Szorc), żałobnicy przemieniają się 
w żarłoczne ptactwo ze złością „rozdziobujące jego martwe szczątki”. Nie możne on zaznać 
spokoju nawet po śmierci, „bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie 
pomoże…” . Z tłumu wyłania się Guślarz (Agata Bortnowska/Aleksandra Hołtra) oraz Sowa 
(Agata Sibilak). Ją - biedaczkę z małym dzieckiem, dziedzic odegnał od bramy w mroźny 
dzień, kiedy przyszła do niego z prośbą o zapomogę, a pozostawiona bez pomocy zamarzła na 
drodze wraz z dzieckiem. Nagle duch znika, a żałobnicy rozchodzą się kończąc rytuał. 
„Pytasz, za co Bóg trochą sławy mnie ozdobił” - rozbrzmiewają słowa utworu Wieszcza  
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w wokalno-instrumentalnej interpretacji Agaty Śliwińskiej. Niezwykle ekspresyjne 
wykonanie wiersza, będącego jednym z fragmentów „Liryków lozańskich” zostało 
nagrodzone przez widownię gromkimi brawami. 

Kolejna zmiana nastroju, rozbrzmiewają orientalne dźwięki, na scenie dostrzegamy dostojnie 
wspartego na judahu skale Mickiewicza (Jakub Garczyński), po krótkiej chwili pojawia się 
mnóstwo postaci, rozpoczynamy podróż po „Stepach Akermańskich”. Po krótkiej chwili 
jeden z podróżników (Błażej Kostyk) zaintonował pamiętne słowa: „Wpłynąłem na suchego 
przestwór Oceanu, wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi…”, a po słowach „Nikt nie 
woła” wszystkie postacie znikają. Przed scenę wychodzi chór nauczycielski „Pro Bono”, by 
wykonać piosenkę „Czas, który płynie w nas…”. Po zakończeniu utworu następuje ponownie 
zmiana nastroju. Z dymu wyłaniają się kolejne postacie i bezszelestnie pojawiają się na 
scenie. W mrocznej scenerii rozbrzmiewają słowa „Widzenia księdza Piotra” z III części 
„Dziadów” (Maciej Kostyk). Nagle, gdy donośny głos obwieszcza „ I pokolenie nasze 
zatracisz do końca” z tłumu wybiega jedno dziecię - przyszły wskrzesiciel narodu ( Filip 
Jankowski). Tekst kończy zdanie „A imię jego będzie czterdzieści i cztery”, wtedy to  młodzi 
artyści powoli schodzą ze sceny, wypowiadając głośno ostatnie zdanie. Ten akt spektaklu 
kończy piosenka „Hallelujah” z repertuaru Leonarda Cohena w wykonaniu Aleksandry 
Tumiłowicz. Rozpoczyna się nowa odsłona, na scenie pojawia się dziewczyna (Agata 
Wietrzykowska), powoli przechadza się, rozgląda, jakby kogoś szukała. Po chwili odwraca 
się, padają znamienne słowa „Daruj mój miły...”. Tak, to Aldona, oczekująca Konrada 
Wallenroda. Nagle zjawia się jej ukochany (Dawid Mazurczak) i wyznaje  swoją miłość. 
Scenę kończą słowa narratorki ( Estera Orłowska), etiuda taneczna ( Inez Gajewska)  

i piosenka „Boję się” w wykonaniu Agaty Śliwińskiej. W kolejnej części przechodzimy do 
„Świątyni dumania”, narrator (Nikola Skoczylas) opisuje nam wspaniałości litewskiej 
przyrody – „Zaiste, okolica była malownicza! Dwa stawy pochyliły ku sobie oblicza, Jako 
para kochanków: prawy staw miał wody gładkie i czyste jako dziewicze jagody…”. I oto 
nagle w tej niezwykłej scenerii pojawiają się postacie Tadeusza (Mateusz Wołowicz) i Zosi 
(Aleksandra Zakaszewska) prowadząc miłosny dialog, który przerywa „Komar, niewielkie 
licho, lecz bardzo czupurne..” (Kamila Marcinkowska). W końcu niesforny owad znika,  

a sielankowy nastrój płynący z kart „Pana Tadeusza” znów powraca za sprawą wokalnego 
zespołu „Poscriptum” w utworze „Soplicowo”. Kolejną scenę z epopei odgrywają: Telimena 
(Aleksandra Buchar) i Tadeusz (Bartek Pałka), para niesfornych kochanków. Ich 
gwałtownemu rozstaniu przygląda się przypadkowy świadek wydarzeń (Dawid Gworek). Po 
kłótni i gonitwie Telimeny za Tadeuszem mogliśmy posłuchać, „co trapi Telimenę?” 
(gościnie Alicja Działo), jednak miłosne rozterki dojrzałej kobiety przerwał brutalnie Widz, 
co spowodowało, że klasyczny tekst został zastąpiony monologiem współczesnej żony. Na 
zakończenie tego wyjątkowego spektaklu po raz drugi wystąpił nauczycielski Chór „Pro 
Bono”. 

Na tym jednak nie koniec tego wspaniałego, pełnego poetyckich uniesień wieczoru. 
Monumentalne widowisko słowno-muzyczne „Odkryj romantyczną miłość z Adamem 
Mickiewiczem” było znakomitym ukoronowaniem jubileuszu 15-lecia działalności Teatru 
„Adamus”, najprężniej działającego teatru w powiecie górowskim. Swoistego podsumowania 
artystycznych dokonań zespołu dokonał jego twórca i zarazem główny reżyser - Pan Maciej 
Kostyk. Na scenie pojawili się wszyscy artyści widowiska, również i byli aktorzy, absolwenci 
Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Z racji jubileuszu opiekun przygotował dla swoich 
podopiecznych poetycką niespodziankę. Wylosowani szczęśliwcy otrzymali upominki, 
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pięknie ilustrowane utwory Adama Mickiewicza ufundowane przez Panią Danutę Biernacką, 
Dyrektora Miejskiej Biblioteki w Górze oraz Pana Bernarda Bazylewicza, Dyrektora PCDN  

i PPP w Górze. 

 
 
Do najważniejszych wydarzeń z artystycznej działalności zespołu należy zaliczyć: 

• występy na deskach Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy (2000 r., 2003 r.), 
leszczyńskiego Teatru „Scena Świadomości” (2001 – 2004 r.), Teatru Groteska w 
Krakowie (2008 r.) oraz Teatru Lalek we Wrocławiu, 

• przygotowanie plenerowej inscenizacji „Wesela” w ramach obchodów „Dni Wąsosza”  
(2001 r.), 

• udział w warszawskich koncertach pod patronatem Krzysztofa Pendereckiego (TV 
Polonia - 2003 r. i 2005 r.), 

• wydanie płyty z literacko – muzyczną twórczością uczniów oraz nauczycielskiego 
chóru „Pro Bono”, 

• organizowanie warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży z Niemiec, Białorusi i 
Włoch, 

• udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Szkół Mickiewiczowskich (Olsztyn 2001, 
2007) oraz Ogólnopolskich Spotkaniach Filomackich (Ciechanów 2002 – 2011 r.), 

• kabaretowy występ Kamila Króla zarejestrowany w poznańskim studiu TVP (2005 r.), 
• telewizyjną rejestrację programu o teatrze „Adamus” oraz występy młodych aktorów 

w TVP 3 (Wrocław – 2006 r.), 
• telewizyjną rejestrację spektaklu pt. „Romantyzm, Pan Tadeusz i …My” w trakcie 

Dolnośląskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych „Pan Tadeusz Live”, TVP Polonia, 
TVP Kultura – 2008 r.,  

• radiową realizację programu o osiągnięciach artystycznych aktorów szkolnego teatru 
„Adamus” Radio Wrocław 2008 r., 

• udział członków zespołu w realizacji filmu dokumentalnego na temat narodowych 
symboli Polski – Strasburg 2009 r., 

• wizytę w Parlamencie Europejskim , a także telewizyjną rejestrację spektaklu pt. 
„Donosy rzeczywistości” w czasie uroczystego podsumowania projektu „Le mois de l 
autre”, Colmar TV France 4 /2009 r. 

• występy sceniczne z zawodowymi aktorami, m.in. Zbigniewem Walerysiem oraz 
Jerzym Zelnikiem.  

• udział w Koncercie Galowym Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego 
„Baczyniak”, Nowa Sól 2012 r., 

• dwukrotny udział w Koncercie Galowym Międzynarodowego Konkursu 
Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka, Turek 2012 r., 2013 r. 

Tytuły widowisk muzyczno - teatralnych zrealizowanych w latach 1999 - 2014 
1. „ Brzechwa – poeta dziecięcej radości” 
2. „Donosy rzeczywistości” 
3. „ Hej, użyjmy żywota! ”  
4. „ I ciągle widzę ich twarze...”  
5. „Jak ja si czui” – bałak lwowski 
6. „Kraj lat dziecinnych…”  
7. „Kraj piękny jak obraz” 
8. „Mickiewicz w nowym tysiącleciu” 
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9. „Miłosne wyznania na ...drabinie” 
10. „ Myśli odbite w lustrze” 
11. „ Nasze niebieskie miejsce” 
12.   „Niebieskie otchłanie”  
13.  „Nie domykaj drzwi za sobą” 
14.  „Niezwykła Przygoda Majtka Glubka i Grubego Rozymunda” 
15.  „Odkryj romantyczną miłość z Adamem  Mickiewiczem” 
16.  „ Poczekalnia – Betlejem” 
17.  „Romantyzm, Mickiewicz i …My” 
18.  „ Romantyzm, Pan Tadeusz i …My” 
19.  „Szkolne pejzaże” 
20.  „Szukałem, ach szukałem tej boskiej kochanki…” 
21.  „W Ojczyźnie serce me zostało”  
22.  „Wiara, nadzieja, miłość…” 

Teatralna działalność teatru „Adamus” w znacznym stopniu wzbogaca kulturalne życie 
mieszkańców Ziemi Górowskiej. Młodzi ludzie wraz ze swoim opiekunem reprezentują 
powiat i województwo w licznych konkursach, z których przywożą nagrody, wyróżnienia i 
twórczą energię do podejmowania kolejnych przedsięwzięć. 
Najcenniejsze nagrody zespołowe 

• I miejsce za przedstawienie pt. „Romantyzm, Mickiewicz i …My” na II 
Wojewódzkim Przeglądzie Form Teatralnych, Kłodzko 2000 r. 

• I miejsce Jury Młodzieżowego, wyróżnienie i nagroda dla najlepszego aktora w 
spektaklu pt. „Miłosne wyznania na ...drabinie” na Festiwalu Teatrów Licealnych, 
Poznań 2001 r.  

• II miejsce za spektakl „Mickiewicz w nowym tysiącleciu” na XXII Ogólnopolskich 
Spotkaniach Szkół Mickiewiczowskich, Olsztyn 2001 r. 

• Wyróżnienie za samodzielność kreacji artystycznej w spektaklu pt. „Donosy 
rzeczywistości” na II Dolnośląskich Spotkaniach Teatrów Młodzieżowych, Wrocław 
2003 r. 

• Wyróżnienie za żywiołowość działań scenicznych w przedstawieniu pt. „Donosy 
rzeczywistości” oraz nagroda dla najlepszego aktora na IV Poznańskim Festiwalu 
Teatrów „Marcinek 2004”.  

• I miejsce i wyróżnienie indywidualne w finale III Ogólnopolskich Spotkań 
Filomackich za spektakl „Kraj lat dziecinnych…”, Ciechanów 2004r.  

• I miejsce i wyróżnienie za osobowość sceniczną w finale IV Ogólnopolskich Spotkań 
Filomackich za spektakl „Szukałem, ach szukałem tej boskiej kochanki…”, 
Ciechanów 2004 r. 

• 8. II miejsce w finale IV Dolnośląskich Spotkań Teatrów Młodzieżowych za spektakl 
pt. „Niezwykła Przygoda Majtka Glubka i Grubego Rozymunda”, Wrocław 2006 r. 

• III miejsce oraz Nagroda Publiczności za spektakl pt. „W Ojczyźnie serce me zostało” 
na XXVIII Ogólnopolskich Spotkaniach Szkół Mickiewiczowskich, Olsztyn 2007 r. 

• I miejsce i wyróżnienie indywidualne w finale VI Dolnośląskiego Festiwalu Teatrów 
Szkolnych za spektakl pt. „Romantyzm, Pan Tadeusz i…My” w ramach 
przedsięwzięcia „Pan Tadeusz Live”, Wrocław 2008 r.  

• III miejsce w finale VI Dolnośląskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych za spektakl pt. 
„Zaiste, okolica była malownicza” w ramach przedsięwzięcia „Pan Tadeusz Live”, 
Wrocław 2008 r. 

• II miejsce w finale II Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Lwowskiej i Bałaku 
Lwowskiego za spektakl pt. „Jak ja si czui”, Kraków 2008 r. 
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Laureaci nagród indywidualnych 
Magdalena Zaborek - I miejsce w finale Wielkopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
poświęconego twórczości Adama Mickiewicza, Śmiełów 1998r.  
Ewa Tyczyńska  

1. miejsce w wojewódzkim finale konkursu „Poezja i Proza na Wschód od Bugu”, 
Legnica  
2001 r. 

2. Wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. Józefa Czechowicza, 
Lublin 2004 r. 

3. I miejsce w III Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Zanomania 
Literacka”, Wschowa 2006 r. 

Paweł Figura  
1. II miejsce w finale II Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Adamus 2002”.  
2. Wyróżnienie w finale XI Ogólnopolskiego Konkursu „Złoty Semafor”, Poznań 2003 r. 
3. I miejsce w finale I Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Poetycko o 

zdrowiu”, Iwonicz Zdrój 2003 r. 
4. Tytuł laureata i wyróżnienie II stopnia w finale VI Ogólnopolskiego Konkursu Poezji 

Polskiej, Warszawa 2003 r. 
5. II miejsce w finale VII Dolnośląskiego Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i 

Religijnej, Wrocław 2003/2004 r. 
6. Tytuł laureata w finale IV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Józefa 

Czechowicza i Tadeusza Różewicza, Lublin 2004 r.  
7. Tytuł laureata oraz wyróżnienie I stopnia w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego Poezji Polskiej, Warszawa 2004 r. 
8. Tytuł laureata oraz wyróżnienie II stopnia w finale VIII Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego Poezji Polskiej, Warszawa 2005r. 
9. I miejsce w finale VIII Dolnośląskiego Turnieju Literatury Patriotycznej i Religijnej, 

Wrocław 2004/2005 r. 
Anita Krawczyk, Kamil Król, Paweł Pietrucha - III nagroda na Międzywojewódzkim 
Przeglądzie Piosenki Kabaretowej, Leszno 2001 r. 
Kamil Król 

1. III miejsce w finale VIII Dolnośląskiego Turnieju Literatury Patriotycznej i Religijnej, 
Wrocław 2004/2005 r. 

2. II miejsce w finale IV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Adamus 2004”. 
3. Tytuł laureata oraz wyróżnienie I stopnia w finale VIII Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego Poezji Polskiej, Warszawa 2005r.  
Paulina Korthals 

1. III miejsce w finale VII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Adamus 2007”.    
2. Grand Prix w finale XI Dolnośląskiego Turnieju Literatury Patriotycznej i Religijnej, 

Wrocław 2008 r. (kategoria: „wywiedzione ze słowa”). 
3. II miejsce w finale konkursu recytatorskiego VII Ogólnopolskich Spotkań 

Filomackich, Ciechanów 2008 r. 
4. II miejsce w III Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim Pamięci Jana Pawła II, 

Wrocław 2008 r. 
5. II miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „A teraz wszystkie 
światła na mnie…”, Kraków 2009 r. 

6. II miejsce w IV Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim Pamięci Jana Pawła II, 
Wrocław 2009 r. 

Marlena Pierard - I miejsce w Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji w 
Języku Obcym i Prozy w Języku Polskim, Wschowa 2006 r. 
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Olga Kaczorowska - Wyróżnienie w Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji 
w Języku Obcym i Prozy w Języku Polskim, Wschowa 2006 r. 
Agata Maniara - III miejsce w Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji w 
Języku Obcym i Prozy w Języku Polskim, Wschowa 2006 r. 
Agata Śliwińska - Grand Prix w XI Dolnośląskim Turnieju Słowa, Wrocław 2008 r. 
Monika Sobańska - II miejsce w finale konkursu recytatorskiego VII Ogólnopolskich 
Spotkań Filomackich, Ciechanów 2008 r.  
Bartosz Olechno - II miejsce w finale konkursu recytatorskiego VII Ogólnopolskich Spotkań 
Filomackich, Ciechanów 2008 r.  
Dawid Jaworski  

1. I miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Adamus 2009”. 
2. II miejsce w V Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim Pamięci Jana Pawła II, 

Wrocław 2010 r. 
Marta Kochan - II miejsce w finale konkursu poezji śpiewanej IX Ogólnopolskich Spotkań 
Filomackich, Ciechanów 2010 r. 
Adrian Adamczyk - III miejsce w finale konkursu poezji śpiewanej IX Ogólnopolskich 
Spotkań Filomackich, Ciechanów 2010 
Natalia Gniecka - Wyróżnienie w XI Ogólnopolskim Konkursie Mickiewiczowskim 
„Adamus 2011”  
Aleksandra Ludkowska 

1. II miejsce w VI Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim Pamięci Jana Pawła II, 
Wrocław 2011 r. 

2. II miejsce w finale XI Ogólnopolskiego Konkursu Mickiewiczowskiego „Adamus 
2011”. 

3. Wyróżnienie w finale XII Ogólnopolskiego Konkursu Mickiewiczowskiego „ Adamus 
2012”. 

4. II miejsce w VII Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim Pamięci Jana Pawła II, 
Wrocław 2012 r. 

5. 5. II miejsce w XV Dolnośląskim Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej, 
Wrocław 2012 r. 

6. Wyróżnienie w Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim poświęconym 
Wisławie Szymborskiej – „Niektórzy lubią poezję”, Głogów 2012 r.  

7. I miejsce w finale IV Międzynarodowego Konkursu Artystycznego, Turek 2013 r.  
Arkadiusz Korol - I miejsce w XV Dolnośląskim Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i 
Religijnej, Wrocław 2012 r. 
Marek Dylewski - Wyróżnienie w XV Dolnośląskim Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej 
i Religijnej, Wrocław 2012 r. 
Łukasz Łaszewski 

1. I miejsce w Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim poświęconym Wisławie 
Szymborskiej – „Niektórzy lubią poezję”, Głogów 2012 r.   

2. I miejsce w finale XII Ogólnopolskiego Konkursu Mickiewiczowskiego „Adamus 
2012”. 

3. III miejsce w finale IV Międzynarodowego Konkursu Artystycznego, Turek 2013 r. 
Jakub Stojanowski 

1. I miejsce w finale XVI Dolnośląskiego Turnieju Literatury Patriotycznej i Religijnej, 
Wrocław 2013 r. (kategoria: recytacja). 

2. Wyróżnienie w VIII Rejonowym Konkursie  Recytatorskim – Twórczość K. K. 
Baczyńskiego, Głogów 2014 r. 
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3. III miejsce w finale Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „Baczyniak”, Nowa 
Sól  
2013 r. 

4. Wyróżnienie w finale V Międzynarodowego Konkursu Artystycznego, Turek 2014 r. 
Agata Bortnowska - I miejsce w finale XVI Dolnośląskiego Turnieju Literatury 
Patriotycznej i Religijnej, Wrocław 2013 r. (kategoria: „wywiedzione ze słowa”). 
Nikola Skoczylas - II miejsce w finale XVI Dolnośląskiego Turnieju Literatury Patriotycznej 
i Religijnej, Wrocław 2013 r. (kategoria: „wywiedzione ze słowa”). 
Marcin Szorc 

1. I miejsce w finale XVI Dolnośląskiego Turnieju Literatury Patriotycznej i Religijnej, 
Wrocław 2013 r. (kategoria: krasomówstwo). 

2. I miejsce w VIII Rejonowym Konkursie Recytatorskim „Powrócę między ludzi”, 
Głogów 2014 r. 

Justyna Czudak, 
1. Wyróżnienie w XI i XII Ogólnopolskim Konkursie Mickiewiczowskim „Adamus”, 

Góra 2011/2012r. 
2. I miejsce w finale XVI Dolnośląskiego Turnieju Literatury Patriotycznej i Religijnej, 

Wrocław 2013 r. (kategoria: poezja śpiewana) 
Paweł Wojciechowski - I miejsce w finale XVI Dolnośląskiego Turnieju Literatury 
Patriotycznej i Religijnej, Wrocław 2013 r. (kategoria: poezja śpiewana) 
Aleksandra Zakaszewska - III miejsce w finale XVI Dolnośląskiego Turnieju Literatury 
Patriotycznej i Religijnej, Wrocław 2013 r. (kategoria: recytacja) 
Agata Sibilak - II miejsce miejsce w finale XVI Dolnośląskiego Turnieju Literatury 
Patriotycznej i Religijnej, Wrocław 2013 r. (kategoria: recytacja) 
Aleksandra Tumiłowicz - III miejsce w miejsce w finale XVI Dolnośląskiego Turnieju 
Literatury Patriotycznej i Religijnej, Wrocław 2013 r. (kategoria: poezja śpiewana) 
Agata Bortnowska - I miejsce w finale XVI Dolnośląskiego Turnieju Literatury 
Patriotycznej i Religijnej, Wrocław 2013 r. (kategoria: wywiedzione ze słowa) 
Nikola Skoczylas - II miejsce w finale XVI Dolnośląskiego Turnieju Literatury Patriotycznej 
i Religijnej, Wrocław  2013 r. (kategoria: wywiedzione ze słowa) 
Aleksandra Buchar - Wyróżnienie w VIII Rejonowym Konkursie Recytatorskim Twórczość 
K. K. Baczyńskiego „Powrócę między ludzi”, Głogów 2014r. 
Teatr „Adamus” był początkiem artystycznej drogi dla Pauliny Korthals i Kamila Króla, 
którzy kontynuowali swoje działania sceniczne w szkołach teatralnych i na deskach 
profesjonalnych teatrów. Paulina, absolwentka Akademii Teatralnej, obecnie jest aktorką 
Teatru Narodowego w Warszawie, z kolei Kamil po ukończeniu PWST we Wrocławiu 
występuje w Teatrze Baj w Warszawie. Jest także wykładowcą PWST we Wrocławiu. 
„Adamus” dla wielu występujących w nim aktorów to również wspaniała i niezapomniana 
przygoda, obfitująca w wiele niespodziewanych przygód. Najdobitniej oddają to wypowiedzi 
występujących w nim artystów. Kilka, zapisanych w różnych formach (e-maile, pocztówki, 
listy) przytoczył pan Maciej Kostyk. Warto w tym miejscu zacytować dwie z nich. Pierwsza 
to wspomnienie Michała, który wyjazd na Ogólnopolskie Spotkania Szkół 
Mickiewiczowskich w Olsztynie opisał słowami: „Olsztyn zapamiętam z trzech powodów. Po 
pierwsze: pojechaliśmy z częścią swoich rekwizytów, a gęś z waty potrzebną do spektaklu 
musieliśmy zmniejszyć, bo nie mieściła się w bagażniku samochodu naszego profesora. Po 
drugie: w kilkumetrowej drabinie, na którą musiałem wejść w jednej ze scen i którą dostałem 
od woźnego tuż przed występem, brakowało jednego szczebelka. Publiczność miała ubaw, bo 
o mało nie spadłem. Po trzecie: po zejściu ze sceny dostaliśmy gromkie brawa i gratulacje od 
pozostałych uczestników Zjazdu, a po jakimś czasie zobaczyliśmy się na wspólnym zdjęciu z 
naszą… gęsią w jednym z numerów „Gazety Olsztyńskiej”.  
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Druga to wypowiedź Pauliny, która zapamiętała jedną ze swoich podróży do Warszawy  
w ten oto osobliwy sposób: „Kiedy wracaliśmy ze Spotkań Filomackich w Ciechanowie, Pan 
Maciej usłyszał w radiu, że Stokłosa i Józefowicz poszukują kandydatki do roli Julii w 
nowym musicalu. Zatrzymał samochód, wyjął mapę, a po chwili byliśmy na trasie 
prowadzącej do Warszawy. Pamiętam kilkugodzinne oczekiwanie w barze Teatru Roma, a 
później szybki kurs taksówką do Buffo i zgodę obu twórców na przesłuchanie. Dzięki 
Krzyśkowi Ratnicynowi udało się załatwić zwiedzanie Teatru Narodowego od kulis. 
Wówczas nie przypuszczałam, że po latach będę w nim występowała jako zawodowa 
aktorka”. 
Kolejną niespodzianką było pojawienie się Świętego Mikołaja i Śnieżynek, który przywiózł 
ze sobą jubileuszowy tort dla wszystkich gości uroczystości. Nie był to jednak koniec 
niespodzianek. Zanim rozpoczęto delektowanie okolicznościowym tortem, ufundowanym 
przez Burmistrza Góry, Pan Maciej Kostyk złożył kilka osobistych podziękowań osobom, 
dzięki którym mógł realizować swoje artystyczne zamierzenia. A byli to: Starosta Powiatu – 
Pan Piotr Wołowicz, Burmistrz Góry – Pani Irena Krzyszkiewicz, Dyrektor Domu Kultury  
w Górze – Pani Danuta Piwowarska - Berus, Dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego – Pan Bernard Bazylewicz, 
Pani Marzena Kostyk, Pan Sławomir Dębowicz , Pan Zbigniew Waleryś, Pani Grażyna 
Onichimowska, Pani dr Anna Metera, Pan Jan Kubiak, Pani Beata Działo, Pan Tomasz 
Woźniczka, Pani Ewa Wierzbińska – Kloska, Pan Krzysztof Ratnicyn. Szczególne 
podziękowanie skierowane zostało na ręce Dyrektor Liceum - Pani Małgorzaty Patrzykąt, 
która wspólnie z nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi wspierała wszystkie 
działania artystyczne. 
W końcowym wystąpieniu Starosta Górowski wyróżnił rolę teatru „Adamus” i twórczą pracę 
Macieja Kostyka. Zastępca Burmistrza Góry – Pan Andrzej Rogala przekazał życzenia  
w imieniu Burmistrz Góry, gratulując 15-lecia istnienia teatru oraz życząc dalszej, owocnej 
pracy. Swoje życzenia złożyła również delegacja górowskiej oświaty oraz Prezes 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Pani Regina Kumala. 
 
Najlepszym podsumowaniem widowiska niech będą słowa Stanisława Wyspiańskiego: 
„Teatr mój widzę ogromny, wielkie powietrzne przestrzenie, ludzie je pełnią i cienie, ja 
jestem grze ich przytomny”. 
 

 

„Odkryj romantyczną miłość z Adamem Mickiewiczem” 

Widowisko teatralne na podstawie wybranych utworów Wieszcza 

Obsada: 

Role pierwszoplanowe: Agata Bortnowska, Aleksandra Buchar, Alicja Działo, Aleksandra Hołtra, 
Emilia Horbulewicz, Błażej Kostyk, Kamila Marcinkowska, Dawid Mazurczak, Estera Orłowska, 
Bartosz Pałka, Agata Sibilak, Nikola Skoczylas, Agata Stodoła, Marcin Szorc, Agata Wietrzykowska, 
Mateusz Wołowicz, Aleksandra Zakaszewska 
 
Role drugoplanowe: Kinga Dębowicz, Ada Figiel, Inez Gajewska, Jakub Garczyński, Marek 
Goliczewski, Dawid Gworek, Zuzanna Janicka, Filip Jankowski, Oliwia Kędzierska, Barbara 
Kwaśnica, Szymon Matczuk, Andrzej Niedźwiecki, Aleksander Wójcik 
 



Aktualności Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze w roku szkolnym 2014-15 

 - 39 - 

Sceny zbiorowe: Julia Bujko, Hanna Górecka, Kinga Grabowiecka, Karol Kieruzel, Anita Kowalczyk, 
Paulina Liśkiewicz, Aleksandra Najdzinowicz, Hanna Różańska, Samanta Smektała, Aleksandra 
Sobańska, Adam Zeid, aktorzy koła teatralnego „Kurtyna” (uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 oraz 
Gimnazjum nr 2 Górze) pod kierunkiem Joanny Zembroń – Góreckiej. Uczniowie kl. I a, II c, III a, III 
b Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze pod kierunkiem Macieja Kostyka 
 
Głosy recytatorów: Andrzej Błażewicz, Kinga Tomkowicz 
Scenografia: Grażyna Onichimowska, Magdalena Mielczarek, Daria Jankowiak 
Muzyka: Leonard Cohen, Wojciech Kilar, Abel Korzeniowski, Romuald Lipko, Michał Lorenc, Clint 
Mansell, Piotr Rubik, Janusz Stokłosa, John Williams, Tytus Wojnowicz 
Solistki: Agata Śliwińska, Aleksandra Tumiłowicz 
Chór „Pro Bono” w składzie: Aneta Grabowska, Iwona Juszczak, Teresa Kajzer, Maciej Kostyk, Piotr 
Krzyżanowski, Grażyna Mrozowska, Elżbieta Ruszkiewicz, Alicja Sajdak 
Akompaniament: Arkadiusz Gustaw 

Zespół „Postscriptum” w składzie: Aleksandra Buchar, Kamila Jarząb, Kamila 
Marcinkowska, Bartosz Pałka, Agata Wietrzykowska Monika Wrona, Katarzyna Wyszyńska 
Opieka artystyczna zespołu „Postscriptum”: Alicja Sajdak 
Dźwięk, światło: Piotr Piszczek, Konrad Sztyma 
Efekty specjalne: Mateusz Borowski, Bartosz Mrozowski 
Kostiumy: Tamara Surdut 
Folder: Tomasz Woźniczka 
Wystawy okolicznościowe: Beata Działo, Magdalena Mielczarek 
 
Scenariusz, choreografia i reżyseria: Maciej Kostyk 
Tytuły utworów wykorzystanych w spektaklu:„Dziady”, „Pan Tadeusz”, „Komar”, „Konrad 
Wallenrod”, „Stepy Akermańskie”, „Pytasz, za co Bóg trochą sławy mnie ozdobił”. 

Premiera: Góra, 5 grudnia 2014 r. 

Aula Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze 

 
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu 
wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony 
jest od 1986 roku dnia 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  
.Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu 
wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony 
jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by 
uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego 
w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym. 
Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami. 
W tym roku uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami z ZS w Górze i Gimnazjum Nr 2, wraz 
z opiekunami mogli uczestniczyć 6 grudnia w Dolnośląskiej Gali Wolontariatu. Uczniowie i 
ich opiekunowie są wolontariuszami działającymi przy Fundacji Pomocy Szkole im. E. 
Machniewicza w Górze. Impreza przygotowana była w Hali 100 - lecia we Wrocławiu, 
stylizowana na lata 20, 30. Uczniowie Aleksandra Hołtra i Mateusz Zmuda z kl III a wraz z 
opiekunem pedagogiem szkolnym p. Anetą Zmuda mieli też możliwość trzymać kciuki za 
nauczycielkę Gimnazjum Nr 2 w Górze p. Marię Ignaszewską - Nicpoń nominowaną do 
konkursu Dolnośląski Wolontariusz Roku 2014 r. 
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AZ 
 
Katarzyna Skrzynecka stypendystką premiera 
Dnia 9 grudnia 2014 roku o godz. 10 w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we 
Wrocławiu odbyła się Gala Stypendystów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji 
Narodowej. Zostali na nią zaproszeni wszyscy stypendyści z województwa dolnośląskiego, 
czyli 257 uczniów. Warunkiem otrzymania stypendium było uzyskanie najwyższej średniej 
ocen w danej szkole oraz sukcesy w olimpiadach i konkursach. 
Gala rozpoczęła się od występu chóru młodzieżowego, który zaprezentował pięć ludowych 
piosenek. Następnie dolnośląski kurator oświaty Pani Beata Pawłowicz i wicewojewoda pani 
Ewa Mańkowska serdecznie pogratulowały wszystkim stypendystom i ich nauczycielom. 
Dodatkową atrakcją był występ niezwykle utalentowanego rodzeństwa, uczniów jednego z 
wrocławskich liceów, odnoszących liczne sukcesy w tańcu towarzyskim. 
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze reprezentowała stypendystka 
Katarzyna Skrzynecka wraz z wychowawczynią Panią Aliną Juźwiak. Górowska licealistka w 
roku szkolnym 2013/2014 osiągnęła średnią ocen 5,47 oraz zanotowała kilka sukcesów w 
konkursach historycznych. W trakcie uroczystej gali otrzymała pamiątkowy dyplom 
podpisany przez fundatora nagrody Panią Premier Ewę Kopacz. 
Katarzyna po zakończeniu uroczystości przyznała, że udział w gali stypendystów był dla niej 
wielkim przeżyciem i naprawdę warto się uczyć, aby otrzymać takie wyróżnienie. Niech to 
stwierdzenie będzie wskazówką dla innych uczniów by osiągali jak najlepsze wyniki w nauce 
i zdobywali laury w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 
 
Tomasz Woźniczka na podst. relacji Katarzyny Skrzyneckiej 
 
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka  
przypada 10 grudnia. Z tej okazji na zajęciach z podstaw dziennikarstwa od kilku tygodni 
wraz z młodzieżą z klasy 2a LO w Górze przygotowywane zostały specjalne wydania gazetek 
szkolnych. Dzięki zaangażowaniu uczennic i ucznia powstały redakcje - Jaderac oraz Na 
Pewno - proponujące na ten czas dwa numery tematyczne: 
a) "Na pewno" - wydanie poświęcone prawom człowieka ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień związanych z niepełnosprawnością, 
b) "Individuo" - wydanie prezentujące kwestie praw człowieka powiązane z tematyką 
filmową. 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z powyższymi tytułami, których kolportażem w 
przestrzeni szkolnej zajmiemy się w najbliższych dniach. 
EW 
  
Wydanie gazetek znajdziecie na stronie: 
„Na pewno”: http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/napewno/14/12/2/ 
„Inviduo”: http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/individuo/14/12/1/ 
  
 
III Górowska Gala Wolontariatu 
Dnia 9 grudnia w związku z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza miała miejsce trzecia 
już edycja Górowskiej Gali Wolontariatu, którą przygotowała Fundacja Pomocy Szkole im. 
E. Machniewicza w Górze oraz Stowarzyszenie „Młodzi Młodym”. W trakcie uroczystości 
złożono serdeczne podziękowania pani Zofii Hanulak za długoletnią pracę na rzecz 
górowskich organizacji pozarządowych i wręczono tytuł Honorowego Członka Fundacji. 
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Rozstrzygnięty też został konkurs na Wolontariusza Roku 2014, którym to został ks. 
Stanisław Orłowski. W kategorii Wolontariusz Roku 2014 w ramach Wolontariatu Szkolnego 
zwyciężyła Aleksandra Buchar z kl IIa, wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Skrzynecka z 
kl.IIa, Tomasz Polański , Aleksandra Zakaszewska, Aleksandra Hołtra, Agata Sibilak, Oliwia 
Szałata, Mateusz Zmuda z kl. IIIa.  
Wszystkim wolontariuszom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszej pracy na rzecz 
społeczności górowskiej. 
AZ 
 
Katarzyna i Agata na Festiwalu „Młodzi i media” 
W dniach 5-6 grudnia w Warszawie miał miejsce Festiwal „Młodzi i media” zorganizowany 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację Evens w ramach programu edukacji 
medialnej "Włącz się. Młodzi i media" ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. W tym istotnym dla młodzieży wydarzeniu medialnym uczestniczyły uczennice 
LO w Górze Skrzyneczka członkinie Klubu Filmowego „WONDERlab” Katarzyna 
Skrzynecka i Agata Stodoła wraz z opiekunką Eweliną Waląg.  
 
Szczegółowy opis wydarzenia znajduje się na stronie: 
http://balladynafilm.wix.com/wonderlab1#!blog1/cxxg 
 
Konkurs Humanistyczny Scrinium 2014 
Daria Paturej i Magdalena Seń - uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Górze oraz Jakub Stojanowski - tegoroczny absolwent szkoły, wzięli udział 
w VIII Konkursie Humanistycznym „Scrinium” – Literatura w filmie.  
W konkursie uczestniczyła młodzież reprezentująca I LO w Lesznie (organizatora 
„Scrinum”), I LO w Kościanie, LO we Włoszakowicach , ZSP w Krzywiniu, ZST w Lesznie, 
I LO w Rawiczu i LO w Górze. Patronat nad Konkursem sprawowali Prezydent Miasta 
Leszna – Pan Tomasz Malepszy oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.  Honorowym opiekunem naukowym i głównym jurorem był prof. 
dr hab. Stanisław Sierpowski – historyk, wykładowca na UAM w Poznaniu, 
wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN, prezes Leszczyńskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Pomysł zorganizowania Konkursu Humanistycznego narodził 
się kilka lat temu wśród nauczycieli języka polskiego I LO w Lesznie. Główne cele, jakie 
przyświecają organizatorom to przede wszystkim zachęcenie do czytania ambitnych tekstów 
kultury i korzystania z różnych źródeł informacji, a przy tym kształcenie umiejętności 
sprawnego wypowiadania się na określony temat. Leszczyński konkurs składał się z dwóch 
etapów. W pierwszym z nich należało napisać pracę na jeden z trzech wybranych tematów: 
moja ulubiona książka, mój ulubiony film, mój ulubiony motyw w filmie. Jury oceniając 
prace brało pod uwagę twórczy charakter wypowiedzi, zawartość merytoryczną i poprawność 
językową. Do drugiego etapu – finałowego, zakwalifikowanych zostało sześć osób, których 
zadaniem było przedstawienie 12 – minutowych prezentacji swoich prac. Komisja 
konkursowa II etapu pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Sierpowskiego 
oceniało wartość merytoryczną wypowiedzi i sposób jej wygłoszenia. Jury przyznało II 
miejsce Darii Paturej za pracę „Oto już jesień i pora umierać” - dotyczącą filmu „Pora 
umierać” w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej. Z kolei Jakub Stojanowski otrzymał 
wyróżnienie za pracę „ Motyw gui pro guo w filmach z okresu międzywojennego i aspekt 

przebieranek w kinie powojennym”.  
W piątek 12 grudnia 2014 roku na uroczystej gali wręczono liczne nagrody, m.in. 
okolicznościową publikację najlepszych prac.  Cieszy fakt, że i w tym roku wśród laureatów 
znaleźli się uczniowie górowskiego liceum. W ubiegłym - do ścisłego finału zakwalifikowano 
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pracę Magdaleny Seń i Jakuba Stojanowskiego. Specjalne podziękowania organizatorzy 
konkursu skierowali na ręce polonistów, inspirujących uczniów do twórczego pisania. 
Otrzymali je: Pani Ewelina Waląg - nauczycielka języka polskiego i etyki oraz Pan 
Maciej Kostyk – nauczyciel języka polskiego. 
 
Wielkopolski Duch Wieszcza… 
13 grudnia 2014 r. uczniowie naszego liceum wraz z nauczycielami uczestniczyli w 
wycieczce do Poznania. Pierwsze kilka godzin spędziliśmy w nowo otwartym centrum 
handlowym Poznań City Center.  O godz. 16.00 złożyliśmy wiązankę kwiatów, a także 
zapaliliśmy znicz pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Był to kulminacyjny punkt obchodów 
Dni Patrona, które 5 grudnia zainaugurowało widowisko pt. „ Odkryj romantyczną miłość z 
Adamem Mickiewiczem” w reż. nauczyciela języka polskiego – Pana Macieja Kostyka.   
Złożyliśmy też symboliczną czerwoną różę pod pomnikiem Ofiar Czerwca 1956 z tego 
względu, że termin naszej wycieczki zbiegł się z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego  
w Polsce. 
Zwieńczeniem naszego wyjazdu była wizyta w Teatrze Nowym, gdzie obejrzeliśmy sztukę  
w reżyserii Piotra Cieślaka pod tytułem „Obsługiwałem angielskiego króla”. 
Spektakl opowiadał komiczno - tragiczną historię Jana Dziecię, kelnera od najmłodszych lat 
marzącego o zdobyciu tytułu króla życia, pierwszego miliona oraz cudownej kobiety. Zbieg 
okoliczności sprawia, że chłopak wyrusza w prawdziwą knajpianą tułaczkę, zgłębiając od 
kuchni tajemnice świata i niebezpiecznie ocierając się o wielką historię. 
Wszyscy bardzo dobrze bawili się podczas oglądania przedstawienia - nie brakowało 
momentów komicznych, jak i tych - zmuszających do refleksji.  
W rolę główną wcielili się dwaj aktorzy: Grzegorz Gołaszewski - jako młody Jan Dziecię  
i Michał Grudziński (doskonale znany wszystkim ze swojej roli w serialu Rodzinka. pl), jako 
starsze wcielenie głównego bohatera. 
Cała aktorska obsada przedstawienia otrzymała owacje na stojąco, a my bardzo zadowoleni, 
pełni artystycznych wrażeń, wróciliśmy do domu. 
Maria Wiśniewska  
kl. IIc 
 
Przedświątecznie w ZOL-u 
W dniu 16 grudnia 2014r. po raz drugi uczniowie górowskiego liceum odwiedzili 
podopiecznych Zakładu Opieki Leczniczej w Górze. Tym razem z kolędą na ustach nasze 
licealistki umiliły wtorkowe przedpołudnie i jakże miło zostały przyjęte. 
Dziewczęta sekcji wokalnej LO ( Kamila Jarząb, Kamila Marcinkowska, Agata 
Wietrzykowska, Katarzyna Wyszyńska, Natalia Zajączkowska) zaprezentowały tradycyjne 
kolędy w dość nowoczesnych aranżacjach. Między innymi można było usłyszeć takie utwory 
jak : "Przybieżeli do Betlejem", "Gdy śliczna Panna", "Pójdźmy wszyscy do stajenki" czy 
"Gdy się Chrystus rodzi", pomiędzy którymi wyrecytowano kilka fragmentów tekstów o 
tematyce świątecznej. 
Akcja została zainicjowana w lutym roku 2014, w ramach uczczenia Dnia Babci i Dziadka 
przez dwie nauczycielki LO: Alicję Sajdak (nauczyciela języka angielskiego i opiekuna koła 
wokalnego) oraz Monikę Zagrobelną (pedagoga szkolnego). Wtedy też obiecaliśmy, iż nie 
będzie to jednorazowe spotkanie. Słowa dotrzymaliśmy! 
W tym roku akcję wspomogły również dwie nauczycielki-bibliotekarki górowskiego Zespołu 
Szkół Zawodowych wraz z uczennicami tejże szkoły, przygotowując upominek w formie 
choineczki oraz kartkę świąteczną dla pracowników i podopiecznych ZOL-u. 
Wszyscy są jednego zdania - takie przedsięwzięcia są potrzebne, dlatego też świąteczne 
spotkania z kolędą z pewnością na stałe wpiszą się w harmonogram imprez naszego liceum. 
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Co więcej, mamy nadzieję, że z każdym rokiem będą zrzeszać coraz większą liczbę osób o 
dobrym sercu i chęci wsparcia innych. 
AS 
 

„Orzeł Dolnośląski 2014” 
16 grudnia 2014r. o godz. 10.00 w 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 
sześcioro uczniów, wśród nich Jakuba Kosowskiego - 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. Chcemy promować twórczą i aktywną młodzież, która wyróżnia się spośród 
swoich rówieśników – mówiła Beata Pawłowicz, Dolnośląski Kurator Oświaty. To 
szczególne wyróżnienie przyznawane jest wybitnym uczniom, którzy mogą pochwalić się nie 
tylko wysokimi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, ale także swoimi 
zainteresowaniami  i pasjami. Chcemy także promować zaangażowanie w życie społeczne – 
dodała Pani Kurator, przyznając jednocześnie, że jest to jedna z najważniejszych nagród 
wręczanych uczniom przez kuratorium. Nagrodę główną – „Orła Dolnośląskiego 2014” 
otrzymała Aleksandra Wiącek z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w 
Kowarach (powiat jeleniogórski). 
Podczas uroczystej Gali wyróżniono: Karolinę Derkowską z Technikum Ekonomicznego w 
ZSP im. Emilii Plater w Zgorzelcu, Zytę Fischer z Technikum w ZSP im. Kombatantów 
Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, Weronikę Nitkę z II Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. 
Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu, Arkadiusza Siwkę z Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze oraz Jakuba Kosowskiego, któremu w tym ważnym 
momencie towarzyszyli: Małgorzata Patrzykąt - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 
w Górze, Bernard Bazylewicz - Dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Górze, koleżanki i 
koledzy z klasy III b wraz z wychowawcą - Panią Dorotą Giezek oraz Pan Maciej 
Kostyk - nauczyciel języka polskiego. 
W trakcie uroczystości każda z nominowanych osób zobowiązana była do zaprezentowania 
własnych osiągnięć i zainteresowań.  W twórczą prezentację sylwetki Jakuba zaangażowali 
się aktorzy szkolnego teatru „Adamus”, którzy postanowili zrezygnować z prezentacji 
multimedialnej na rzecz etiudy teatralnej pt. „Trzy twarze Jakuba”. Niezwykle oryginalna 
koncepcja prezentacji wszechstronnych zdolności Jakuba zaskoczyła i zachwyciła 
publiczność.  Aleksandra Buchar, Dawid Mazurczak oraz Bartosz Pałka zebrali liczne 
pochwały i gratulacje od zgromadzonej publiczności. Wzruszenia nie krył także Jakub, który 
pod koniec wystąpienia zacytował swoje życiowe motto, zawarte w jednej z piosenek zespołu 
„Dżem”: Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam… 
  
Jakub o sobie: 
„Jestem uczniem III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze. 
Karate shotokan trenuję od ponad 4 lat, 2-3 razy w tygodniu, ale oprócz tego staram się 
jeszcze ćwiczyć w domu - jeśli znajdę chwilę czasu. Tak naprawdę trenować chciałem już 
wcześniej, jednak nie mogłem znaleźć sekcji blisko mojego miejsca zamieszkania, jaką jest 
maleńka wieś Sułków w powiecie górowskim. Byłem zdecydowany trenować cokolwiek 
innego, np. kick-boxing czy boks, ale kiedy znalazłem odpowiedni klub, zostałem przy 
karate. Dlaczego karate? Chyba każdy oglądał film „Karate Kid” czy różne inne z udziałem 
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Jackie Chana. Chciałem być jak bohaterowie tych filmów. Zapytacie, czym właściwie jest 
karate? Większość osób pewnie pomyśli, że tam chodzi tylko o bijatykę i nic poza tym. A 
karate to sztuka walki, nie sport. To coś więcej, to także trening ducha, samodoskonalenie”. 
„Poezja Patrona Szkoły, naszego narodowego Wieszcza, inspiruje mnie do teatralnych działań 
scenicznych. 
W ubiegłym roku recytowałem „Odę do młodości” u boku wybitnego aktora, Pana Jerzego 
Zelnika. W tym roku wspólnie z aktorami teatru „Adamus” wziąłem udział w spektaklu 
„Odkryj romantyczną podróż z Adamem Mickiewiczem” - recytując „Stepy Akermańskie”. 
Oprócz teatru interesuje mnie informatyka.  Mam także czas na inne rzeczy. Oglądam filmy, 
słucham muzyki, czytam książki. To ostatnie może wydawać się dziwne, ale lubię czytać, 
nawet bardzo. Czytam wszystko, co wpadnie mi w ręce - od „Jesiennej miłości” Nicholasa 
Sparksa po thrillery, np. „Misery” Stephena Kinga. Gdy byłem mały - wybraną część Harrego 
Pottera potrafiłem przeczytać w ciągu jednej doby. Muzyki słuchałam po to, aby się odprężyć, 
w zależności od nastroju jest to rap, rock, pop. W zasadzie nie mam ulubionego stylu 
muzycznego. Muzyka pomaga mi też przed startem na zawodach. Dzięki niej wyciszam się, 
uspokajam, a także motywuję i pozytywnie „nakręcam” do walki”. 
Najważniejsze trofea sportowe 

• II i III miejsce w Drużynowych Mistrzostwa Polski - Karate Fudokan. 
• III miejsce w Pucharze Polski. 
• Dwa II miejsca w kategorii kumite team rotation shobu ippon cadets i kumite team 

shobu ippon cadets  na Mistrzostwa Europy w Wielkiej Brytanii. 
• III miejsce na X Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Karate Fudokan. 
• II miejsce w V Mistrzostwach Polski Karate Wukf -Pfks . 

Osiągnięcia z dziedziny informatyki 
• I miejsce w Olimpiadzie Informatycznej Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki 

Stosowanej „Horyzont”. 
• I miejsce na XII Międzywojewódzkim Konkursie Informatycznym on-line 

"Komputery i ludzie". 
Działalność artystyczna 

• Udział w Koncercie Galowym XIII Ogólnopolskiego Konkursu Mickiewiczowskiego. 
Recytacja „Ody do młodości” w towarzystwie wybitnego aktora - Jerzego Zelnika. 

• Udział w widowisku pt. „ Odkryj romantyczną miłość z Adamem Mickiewiczem”. 
Recytacja „Stepów Akermańskich”. 

Maciej Kostyk 
 
Rozstrzygnięto konkurs na recenzję teatralną 
Oliwia Morawiecka - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w 
Górze została nagrodzona w konkursie na recenzję teatralną z legnickich  premier sezonu 
2013/2014 
Październikowa wycieczka do Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy na spektakl 
„Ożenek” w reż. Piotra Cieplaka oraz sugestie nauczyciela języka polskiego – Pana Macieja 
Kostyka zainspirowały Oliwię do napisania recenzji i udziału w Konkursie adresowanym do 
młodzieży. Jury konkursu: Aneta Młyńska-Wójcik, pracownik Działu Promocji i Reklamy 
Teatru Modrzejewskiej, Piotr Kanikowski, publicysta, redaktor portalu 24legnica i Tygodnika 
24 Legnica-Lubin oraz Grzegorz Żurawiński, publicysta, redaktor „Legnickiej Gazety 
Teatralnej” w uzasadnieniu przyznania nagrody specjalnej uczennicy górowskiego liceum 
podkreśliło „oryginalność ujęcia tematu, serię interesujących spostrzeżeń i przemyśleń, 
odwołanie się do innych realizacji oraz wyraźny i pożądany subiektywizm ocen”.   
 
Wybrane fragmenty nagrodzonej pracy: 
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Światła jeszcze nie zgasły, jest zupełnie jasno, ale mimo wszystko w powietrzu unosi 

się już specyficzny, teatralny klimat. Siedzę. Znajduję się mniej więcej w epicentrum 

wydarzeń.. Wśród całego gwaru, moją uwagę przykuwa kontrastująca z ożywioną 
publicznością nieoświetlona, pusta i cicha scena. Zaskakuje mnie to,  

że ustawione są na niej dwa obite czerwonym pluszem tapczaniki. Czytałam „Ożenek” 

autorstwa Mikołaja Gogola w przekładzie Juliana Tuwima i oglądałam spektakl Teatru 

Telewizji w reżyserii Jerzego Stuhra, więc samo ustawienie rekwizytów na scenie legnickiego 

teatru było dla mnie sygnałem, iż Piotr Cieplak znalazł własny, nowatorski sposób  

na ukazanie klasycznej - rosyjskiej satyry (…)      
 Bohaterowie nie są wprowadzani wraz z biegiem wydarzeń, lecz pośrednio poprzez 

sceny „około senne”. Widzowie zostają zapoznani z obecnością i osobowością wszystkich 

wykreowanych przez reżysera figur korzystających z usług klubu samotnych serc już na 

samym wstępie. Cała gama ekscentryzmu, na której bazuje komizm spektaklu została 

ujawniona w pierwszej scenie, co według mnie wcale nie zmniejszyło wymowności satyry, a 

nawet wręcz przeciwnie – podkreśliło ją (…) 

Trzeba oddać pokłon za to jak różnorodne postacie zostały stworzone.  

W oryginale dramatu mamy do czynienia z jedną panną na wydaniu i czterema starymi 

kawalerami walczącymi o jej rękę. Po przeniesieniu akcji we współczesne realia - kandydaci, 

chcący stanąć na ślubnym kobiercu znacznie się rozmnożyli. Kwestie czterech samotnych 

dżentelmenów zostały rozdzielone, w taki sposób, że powstało jeszcze więcej nietypowych 

postaci, jednak wszystkie posługują się dialogami zaczerpniętymi z dramatu. Panny również 
władały głównie cytatami Agafii Tichonowny. Para prowadząca biuro to nikt inny jak 

odpowiednicy swatki – Fiokły Iwanownej oraz przyjaciela Podkolesina – Kaczkariowa… W 

tamtym momencie miałam wrażenie, że para szykuje jakiś spisek przeciwko osobom 

korzystającym z usług biura. Ostatecznie jednak można odebrać ten motyw jako dowód na to, 

jak bardzo przewidywalne są ludzkie zachowania, innymi słowy ukazanie prób przed 

przyjęciem klientów można uznać za cenny z socjologicznego punktu widzenia zabieg. To, 

co pozostało niezmienne zarówno w oryginalnym zapisie dramatu, jak i na scenie legnickiego 

teatru to właśnie ukazanie niezwykle niezrozumiałej ludzkiej natury.  

Przyszli państwo młodzi z jednej strony dążą do zaślubin i dostrzegają zalety zmiany stanu 

cywilnego, z drugiej jednak obawiają się nowych obowiązków, odpowiedzialności  

i przywiązania. Kolejną trudność stwarza wybór jednego spośród kandydatów, gdyż każdy  

ma jakieś zalety, jak również wady i tak jak Agafia w spektaklu Teatru Telewizji  

(Maria Peszek), tak samo legnickie wcielenia samotnych „uwodzicielek” najchętniej 

zrobiłyby kolaż, w którym połączyłyby zalety wszystkich kawalerów, tworząc męża idealnego 

dla siebie. Niestety, ludzie nie są zestawem wycinanek do prac kreatywnych ani lalkami, 

którym można wykręcać poszczególne części ciała i zastępować je innymi, dowolnie 

dopasowywanymi(…) 

 Ironia dzieła Gogola kryje się w tym, że dążąc do znalezienia ideału, który nie istnieje 

i odrzucając kawalerów, którym naprawdę na niej zależało, Agafia znalazła się w kropce. Do 

ślubu nie doszło, gdyż Podkolesin, który od początku czuł, że z racji piastowanego urzędu 

powinien się ożenić, lecz w głębi serca nie chciał się wiązać z nikim na stałe (był jednak do 

tego zmuszany przez swojego rzekomego przyjaciela), uciekł oknem z domu przyszłej małżonki 

godzinę przed ślubem.  

W dziele Gogola nie dochodzi do wygłoszenia przysięgi ślubnej, nie ma happy endu – 

zostaje tylko kurz za powozem, którym odjechał Podkolesin i zawstydzona, zhańbiona Agafia 

oraz efekty poczynionych na próżno przygotowań do wesela…Po wyjściu z legnickiego teatru 

w głowie widza migocze jednak cień pocieszenia i nadzieja, że w ludziach drzemie głęboko 

skrywana prawda, dobroć i umiejętność obdarzania bezinteresownym uczuciem. Mimo że 

klientom biura, którzy dopiero co się poznali, na dodatek w nienaturalnych okolicznościach, 
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nie udało się stworzyć szczęśliwych i trwałych związków wypełnionych miłością, to jednak 

właścicielom klubu matrymonialnego, którzy poznawali się stopniowo w niewymuszonych 

okolicznościach, związanych z codziennymi zajęciami, zostało przypisane szczere i silne 

uczucie. Widzowie w finałowej scenie są świadkami oświadczyn odpowiednika książkowego 

Koczkariowa i swatki, co jest jednocześnie dowodem na to, że prawdziwej miłości nie 

powinniśmy szukać na portalach randkowych, wśród zupełnie obcych nam ludzi, którzy często 

w dodatku podają fałszywe informacje o sobie, aby zyskać większe grono adoratorów. 

Miłości, zrozumienia, wsparcia i zaufania powinniśmy szukać wśród osób, które 

otaczają nas na co dzień, gdyż często nie doceniamy tego co mamy. Nie dostrzegamy jak 

ważną rolę w naszym życiu odgrywa osoba, która jest na wyciągnięcie ręki, bo jeśli chodzi o 

wybór drugiej połówki, to nie da się go podjąć pod wpływem impulsu, dążyć do niego na siłę, 
a najważniejszym czynnikiem, który powinien przeważać nad kształtem podjętej decyzji nie 

może być z pewnością posag (... )  

Po konfrontacji z treścią „Ożenku” Gogola byłam zniesmaczona nieodpowiedzialnym 

zachowaniem Podkolesina i tym, że przez cały utwór sam nie mógł się zdecydować, czego 

chce, jednak po dogłębniejszym przeanalizowaniu jego poczynań oraz pod wpływem 

spostrzeżeń, które przyniósł mi odbiór dzieła w zaktualizowanej wersji legnickiego teatru, 

doszłam do wniosku, że radca dworu miał tak naprawdę solidny kręgosłup moralny i ocalił 

przed pochopnym czynem siebie jak również niedoszłą żonę. Dzięki obejrzeniu satyry Gogola 

w reżyserii Piotra Cieplaka, nabrała ona dla mnie jeszcze większego znaczenia, mimo iż 
zawsze była głęboko cenionym przeze mnie dziełem. 

Oliwia Morawiecka 
 
MSD - relacja własna Agaty Wietrzykowskiej 
Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego to projekt finansowany przez dorosły 
sejmik naszego województwa. Jest to ciało doradcze wojewódzkiego parlamentu, struktura 
propagująca demokratyczne idee, ale przede wszystkim młodzi ludzie, którzy starają się 
odpowiadać na problemy dotykające ich i ich rówieśników. Choć za granicą takie działania są 
rzeczą powszechną, to w Polsce jest to inicjatywa pionierska. Ten fakt sprawia, że Dolny 
Śląsk staje się ogólnopolskim liderem w prowadzeniu polityki pro-młodzieżowej. 
W dniach 11-13 grudnia we Wrocławiu odbyła się czwarta sesja Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego. Było to spotkanie, które przyniosło wiele zmian. Zacząć 
trzeba od faktu, iż na sesji nastąpiło pożegnanie Radnych kończących swoją kadencję, tym 
samym wprowadzając nowych członków Sejmiku – przepełnionych świeżymi pomysłami i 
bezsprzecznie emanujących entuzjazmem. Nowoprzybyli Radni złożyli ślubowanie i 
rozpoczęli pracę w komisjach. 
Ostatnia sesja obfitowała też w metamorfozy personalne. Obowiązki przewodniczącego 
MSWD od ostatniej sesji pełni Paweł Brusiło, a jego pierwszym zastępcą jest Przemysław 
Bitkowski. Odświeżenie prezydium z pewnością przyniesie wiele zmian. Są one potrzebne, 
gdyż po roku stabilizacji i pracy nad samym sejmikiem rozpoczyna on nowy etap 
funkcjonowania – walkę o przyszłość młodych. 
Podsumowanie inicjatyw, jakich udało się podjąć to również ważna część minionego 
spotkania. Blisko sto spotkań przeprowadzono na terenie całego Dolnego Śląska, a zostały 
one zorganizowane przez młodych radnych, przy pomocy stowarzyszenia Semper Avanti - 
organizacji prowadzącej sejmik. Były to konferencje, które miały przybliżyć nam główne 
problemy młodego społeczeństwa oraz warsztaty pt. „Podróż do samorządu”. O tych drugich 
warto dowiedzieć się czegoś więcej. Powstały one z inicjatywy Komisji ds. Kultury, Nauki i 
Edukacji młodzieżowego sejmiku. Ta grupa radnych stworzyła wskazówki, schematy 
spotkań, a nawet nakręciła film, który można było wykorzystać w trakcie wykładów. Okazuje 
się, że lekcje przeprowadzone przez przedstawicieli MSWD podobały się bardziej od tych 
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standardowych - nie tylko uczniom, ale i samym nauczycielom! To dowodzi tylko 
skuteczności młodych, w tym co robią.  
Rzecz jasna, młodzieżowy parlament Dolnego Śląska nie zajmuje się tylko spotkaniami z 
rówieśnikami, na swoim koncie ma on uchwały takie jak „Mały - Wielki sport”, propagujące 
rozwój fizyczny poprzez małe inwestycje sportowe w niedużych miejscowościach; stworzenie 
katalogu potrzeb najmłodszych mieszkańców województwa, czy starania o przystąpienie do 
Młodzieżowej Sieci Regionów (YRN) w Zgromadzeniu Regionów Europy (AER). 
Właśnie w tym miejscu należy wskazać przełom, jaki nastąpił w jego działaniach, otóż 
Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego stał się integralną częścią YRN – jedyną 
na cały kraj! Jest to wielki sukces, zważając na fakt, że struktury naszego parlamentu 
tworzone są od podstaw i wciąż udoskonalane dopiero od roku. 
Reprezentantka naszego powiatu, Agata Wietrzykowska – uczennica Liceum 
Ogólnokształcącego w Górze – po otrzymaniu mandatu w  drugiej kadencji, bierze czynny 
udział w działaniu MSWD. Pierwsza kadencja Radnej określiła ją jako Sekretarkę Komisji ds. 
Współpracy Zagranicznej, natomiast od ostatniego spotkania Agata jest Przewodniczącą 
Komisji ds. Współpracy Zagranicznej, oraz zgodnie z przyjęta uchwałą – jedną z dwójki 
delegatów na sesje YRN w nadchodzącym, 2015 roku. 
 
Próbna Matura z Operonem 
Program „Próbna Matura z Operonem” od wielu lat realizowany jest przez kilka tysięcy szkół 
w całej Polsce. Jego popularność wynika z faktu, że jest jednym z ważniejszych 
sprawdzianów wiedzy przez właściwym egzaminem maturalnym. Jak co roku, wydawnictwo 
przygotowało arkusze egzaminacyjne z 12 przedmiotów. Matura trwa  cztery dni w czasie 
których uczniowie będą sprawdzali stan swojej wiedzy i przygotowania do jednego z 
najważniejszych egzaminów w życiu. 
Do programu przystąpili po raz kolejny uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego 
w Górze. Zainteresowanie udziałem w egzaminie maturalnym wynikało w głównej mierze 
tym, że arkusze egzaminacyjne zostały dostosowane do Nowej Matury 2015, zgodnie z 
wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Do obowiązkowego egzaminu z języka 
polskiego, matematyki oraz języka angielskiego i niemieckiego przystąpili wszyscy 
uczniowie szkoły, ale byli też chętni, którzy zdawali te przedmioty na poziomie 
rozszerzonym. W piątek egzaminy z przedmiotów dodatkowych, największą popularnością 
cieszyły się biologia, geografia i WOS. 
Próbna Matura z Operonem przebiega według następującego harmonogramu: 
25 listopada o godz. 9.00 – początek próbnej matury z języka polskiego na poziomie 
podstawowym (czas trwania: 170 minut), o godz. 14.00 – początek próbnej matury z języka 
polskiego na poziomie rozszerzonym (czas trwania: 180 minut), 
26 listopada o godz. 9.00 – początek próbnej matury z matematyki na poziomie 
podstawowym (170 minut), o godz. 14.00 – początek próbnej matury z matematyki na 
poziomie rozszerzonym (180 minut), 
27 listopada o godz. 9.00 – początek próbnej matury z języków obcych (angielski, niemiecki, 
francuski, rosyjski) na poziomie podstawowym (120 minut), o godz. 14.00 – początek próbnej 
matury z języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) na poziomie 
rozszerzonym (150 minut), 
28 listopada o godz. 9.00 – początek próbnej matury z przedmiotów dodatkowych: historii, 
WOS-u, biologii, chemii, geografii, fizyki na poziomie rozszerzonym (180 minut). 
Klucze odpowiedzi do arkuszy Próbnej Matury z Operonem będą dostępne dla nauczycieli 
dzień po egzaminie po zalogowaniu na stronie: www.szkola.operon.pl. Tam też uruchomimy 
nowy panel do wprowadzania wyników. 
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Uczniów zachęcamy do odwiedzenia specjalnie dla nich przygotowanego serwisu 
www.gieldamaturalna.pl, gdzie obok arkuszy i kluczy odpowiedzi znajdą również wiele 
materiałów, dzięki którym lepiej przygotowują się do egzaminu maturalnego. 
Aby pokazać, że nauka to także świetna forma zabawy i rywalizacji, w tym roku 
wydawnictwo Operon przygotowało kolejną atrakcję. Jest to nowa odsłona gry 
społecznościowej „Gram i Zdam”. Gra bada i rozwija znajomość tych zagadnień, które są 
niezbędne do zdania egzaminów, a jej zasady opierają się na formule „Milionerów”. Jest ona 
dostępna dla wszystkich maturzystów i gimnazjalistów pod adresem www.gramizdam.pl. 
Górowscy licealiści skorzystają też kolejnego próbnego egzaminu maturalnego. W dniach 15-
19 grudnia maturę organizuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Oceny prac dokonają, 
podobnie jak w egzaminie z Operonem, nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie 
szczegółowych rozwiązań oraz schematów oceniania. Zostaną one przekazane szkołom przez 
okręgowe komisje egzaminacyjne i CKE.  
Tomasz Woźniczka 
na podst. informacji ze strony wyd. Operon i CKE. 
 
Próbna matura z CKE 
Matury próbne 2015 CKE wystartowały 15 grudnia 2014 roku egzaminem z języka 
polskiego. Następnego dnia uczniowie poświęcili na zmagania z zadaniami z matematyki. 
Kolejny egzamin to przeznaczony był na egzamin z wybranego języka obcego. Egzamin 
zakończył się wraz z napisaniem testu na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu. 
Po maturach próbnych przeprowadzonych w grudniu uczniowie rozpoczną oficjalne 
przygotowania do majowego testu dojrzałości. Po poznaniu wyników z matury próbnej 2015 
CKE będą wiedzieć, które partie materiału muszą powtórzyć dokładniej. 
Do matury przystąpili po raz kolejny wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w 
Górze. Większość z nich stwierdziła zgodnie, że zarówno ten, jak i egzamin przeprowadzony 
w ramach programu „Próbna matura z Operonem”, jest znakomitym przetarciem przed 
właściwym egzaminem w maju przyszłego roku. Wyniki poznamy w początkach przyszłego 
roku i wypada mieć nadzieję, że wypadną jak najlepiej. Gdyby jednak wyniki nie były 
zadawalające, to zawsze jest jeszcze czas by nadrobić zaległy materiał. 
Tomasz Wodniczka 
 
Filmowa herstoryczność - WONDERLab. wokół Gondek, Gutowskiej i Josephine 
Dzięki współpracy z Miejskim Biurem Wystaw Artystycznych w Lesznie 17.12.2014 roku 
członkowie Koła Filmowego WONDERLab. działającego w Liceum Ogólnokształcącym im. 
A. Mickiewicza w Górze wraz ze swoją opiekunką Eweliną Waląg mogli uczestniczyć  w 
specjalnym pokazie dla młodzieży w ramach OBLICZA KINA w Galerii MBWA. 
Tego dnia odbyła się projekcja filmów i spotkanie z reżyserką  Katarzyną Gondek, która 
zaprezentowała swoje filmy krótkometrażowe:  "Miasteczko" (3min.), 2011; "Hosanna" (10 
min.); "Najwyższy" (20 min.), 2013 i "Romanse" (14 min.), 2013. Artystka filmowa urodziła 
się w 1982 r. w Kłodzku i jest autorką filmów oraz form literackich. To absolwentka 
filmoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i kursu dokumentalnego w 
Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Wyróżniona została nagrodą 
Warto wrocławskiej „Gazety Wyborczej” w 2014 roku w kategorii filmu. 
Po projekcji górowska młodzież miała okazję porozmawiać z reżyserką, dzięki czemu 
dowiedziała się, jak szukać inspiracji do filmu; co znaczy całościowe spojrzenie; jak z 
zajawki z Teleekspresu zrobić ciekawą etiudę oraz czy warto zamykać w szufladzie pomysł 
po doznaniu krytyki. Wymiana doświadczeń była niezwykle cennym doznaniem i otworzyła 
drzwi do współpracy z poznańską reżyserką. 
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O godzinie 18:00 grupa WONDERLab. wzięła udział w pokazie specjalnym filmu 
"Przypadek Josephine H." i spotkaniu z prof. Izabellą Gustowską. Autorka jest artystką 
multimedialną, wykorzystuje wideoart, tworzy instalacje multimedialne i działa na polu 
performance’u, a latem 2013 roku w NY C poszukiwała swojej Josephine – niezależnej 
współczesnej kobiety. Pierwowzorem dla jej bohaterki była Josephine Hopper - artystka, 
modelka i żona amerykańskiego malarza Edwarda Hoppera. Fragmenty z obrazów, do 
których pozuje i cytaty z jej dzienników, w których walczy o swoją niezależność, wolność i 
godność osobistą powracają w myślach 13 kobiet podglądanych na ulicach, mostach i w 
metrach NY C. Wzorzec wiktoriańskiej moralności skonfrontowany został ze wzorcem 
dzisiejszych zachowań epoki postfeministycznej. Otwartym pozostaje pytanie – czy autorka 
znalazła swoją Josephine w upalne lato z 2013? 
Spotkanie z twórczością Gustowskiej było niezwykle wymagające, bowiem jej artyzm 
przeznaczony jest dla wysublimowanego widza, przepełniony erudycyjnością i cytatami, a 
także założeniami feministycznymi. W „Przypadku Josephine H.” ulice Nowego Jorku stają 
się miejscem poszukiwań współczesnego wcielenia osobowości Josephine Hopper. Jak 
wskazuje Łukasz Jakubowski, wykorzystując linearną narrację przedstawia osiem młodych 
kobiet odgrywających sceny z obrazów amerykańskiego malarza Edwarda Hoppera. W 
swoich nowoczesnych wcieleniach Josephine H. jedzie metrem, robi zakupy, ogląda 
telewizję. Kolor skóry nie ma znaczenia, poziom zamożności również. Dochodzi do nałożenia 
myśli kobiety żyjącej w połowie XX wieku, walczącej o swoją niezależność, bowiem autorka 
wykorzystuje słowa z dziennika Josephine, na ujęcia kobiet żyjących tu i teraz, w 
wielokulturowej metropolii. Tworzy w ten sposób most łączący przeszłość z teraźniejszością. 
Gustowska przedstawia ponadto prywatność małżonków, ich niełatwą relacyjność skupioną 
również wokół przemocy. W odmienny sposób odczytuje też obraz Nowego Yorku 
funkcjonującego w społecznym obiegu. 
Kontakt z przedstawicielkami kultury wysokiej pozwolił zatrzymać się i poddać refleksji 
codzienność oraz banalność niektórych momentów z życia. Otworzył też inne spojrzenie na 
artyzm, a sam wyjazd umocnił grupę oraz przekonanie o sensowności własnych filmowych 
działań. 
Zapraszamy do śledzenia działań Koła Filmowego WONDERLab. na stronie internetowej: 
http://balladynafilm.wix.com/wonderlab1  
 
Specjalne wydanie gazetek - głos klasy humanistycznej na 10 grudnia 
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka przypada 10 grudnia. Z tej okazji na zajęciach z 
podstaw dziennikarstwa od kilku tygodni wraz z młodzieżą z klasy 2a LO w Górze 
przygotowywane zostały specjalne wydania gazetek szkolnych. Dzięki zaangażowaniu 
uczennic i ucznia powstały redakcje - Jaderac oraz Na Pewno - proponujące na ten czas dwa 
numery tematyczne: 

a. "Na pewno" - wydanie poświęcone prawom człowieka ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z niepełnosprawnością, 

b. "Individuo" - wydanie prezentujące kwestie praw człowieka powiązane z tematyką 
filmową. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z powyższymi tytułami, których kolportażem w 
przestrzeni szkolnej zajmiemy się w najbliższych dniach. 
EW 
Wydanie gazetek znajdziecie na stronie:  
„Na pewno”: http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/napewno/14/12/2/ 
„Inviduo”: http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/individuo/14/12/1/ 
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Jasełka 
Utrzymując wieloletni zwyczaj, ostatni dzień przed przerwą świąteczną w Liceum 
Ogólnokształcącym w Górze upłynął pod znakiem zbliżającego Bożego Narodzenia. Nastrój 
świąteczny zapanował już kilka dni wcześniej, w holu szkoły pojawiła się pięknie 
przyozdobiona choinka, a poszczególne gabinety lekcyjne przybrały bożonarodzeniowy 
wystrój. Jednak dopiero 19 grudnia klimat zbliżających się świąt zapanował na dobre za 
sprawą tradycyjnych „Jasełek” i wigilii szkolnych.  
W auli liceum „Jasełkowe” przedstawienie obejrzeli wszyscy uczniowie wraz z 
nauczycielami. Spektakl w reżyserii ks Krzysztofa Głuszki i Alicji Sajdak to wielowątkowa 
wigilijna opowieść nawiązująca w swej treści do tradycji świąt w naszym kraju. Fabuła 
przedstawienia składała się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich odnosiła się do 
ewangelicznego przekazu związanego z narodzeniem Chrystusa. Poszczególne wątki narracji 
zostały umieszczone w sześciu obrazach, którym, ze względu na ich treść nadałem tytuły: I. 
Maryja i Józef szukają miejsca w gospodzie w Betlejem, II. Anioł obwieszcza dobrą nowinę, 
III. Narodziny Jezusa, IV. Pasterze u żłóbka, V. Pokłon Trzech Króli. Każda ze scen kończyła 
się występem zespołu wokalnego „Postscriptum”, który zobrazował następujące po sobie 
wydarzenia kolędami: „Gdy się Chrystus rodzi”, „W żłobie leży”, „Lulajże Jezuniu”, 
„Przybieżeli do Betlejem”. Druga część przeniosła nas w czasy nam współczesne. Poznaliśmy 
obraz przeciętnej polskiej rodziny, borykającej się z wieloma problemami, praca za granicą, 
dzieci pozbawianie właściwej opieki, i ciepła rodzinnego, wyobcowani i zbuntowaniu młodzi 
ludzie, nie rozumiejące tych wszystkich trudności maluchy Na szczęście wszystko dobrze się 
kończy, pomimo wielu perturbacji, wszyscy członkowie rodziny zasiadają za wigilijnym 
stołem. „Gdy się bardzo wierzy, to życie może stać się znośne”, brzmiały ostatnie słowa tej 
familijnej części. Na koniec po raz kolejny wystąpił zespół „Postscriptum” i wykonał kolędę 
„Gdy śliczna panna”. 
Po spektaklu wszystkim uczniom i pracownikom LO w Górze życzenia świąteczne złożyła 
dyrektor szkoły pani Małgorzata Patrzykąt. Jednocześnie złożyła podziękowania dla 
szkolnego wolontariatu za zorganizowanie pomocy na rzecz dzieci ze świetlicy przyszkolnej 
w Górze i Domu Dziecka w Jaworze oraz uczniom kl. III a za włączenie się do akcji 
„Szlachetna Paczka”. Ogłoszone zostały też wyniki szkolnych konkursów. Główne nagrody w 
Konkursie Wiedzy o Hiv i AIDS otrzymały klasy 1. IIc, 2. Ia, 3. IIa, w konkursie „Góra 
Grosza” 1. IIIa, 2. Ia, 3.IIa i IIc, „Wystrój klas” 1. Ia, IIIa i IIc 3. Ib i IIa, „Stroik 
Świątzeczny” 1. Ia, 2. IIIa, 3.IIa i IIIc.  
Ostatnim akcentem tego dnia były klasowe spotkania wigilijne uczniów z wychowawcami. 
Tomasz Woźniczka 
Fot. E. Orłowska, T. Wodniczka 
 
Licealiści w Domu Małego Dziecka w Jaworze 
Tradycją się już stało, że uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Górze przygotowują dary 
dla podopiecznych z Domu Małego Dziecka w Jaworze. Zbiórkę prezentów dla najmłodszych 
dzieci w postaci zabawek, gier, kredek, kolorowanek, książeczek, chusteczek higienicznych, 
pieluszek jednorazowych, gotowych deserków, obiadków, soczków oraz innych potrzebnych 
na co dzień rzeczy przeprowadziła pomysłodawczyni przedsięwzięcia Pani mgr Małgorzata 
Kauch. W tym roku akcja znacznie poszerzyła kręgi i nabrała większego rozpędu, gdyż do 
współpracy zaproszeni zostali też górowscy strażacy.  
W dniu 19 grudnia br. Pani Małgorzata Kauch, Pani Monika Zagrobelna i uczniowie ze 
szkolnego wolontariatu w asyście funkcjonariuszy KP PSP w Górze odwiedzili 
podopiecznych Domu Małego Dziecka w Jaworze. W trakcie pobytu nauczyciele wraz z 
uczniami zabawiali dzieci, opowiadali ciekawe historie, słuchali wierszyków, piosenek i 
modlitw zaprezentowanych przez mieszkańców placówki. Wizyta przebiegła w miłej, 
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świątecznej atmosferze i z pewnością długo pozostanie w pamięci tych, którzy zdecydowali 
się odwiedzić sympatyczne maluchy. 
Małgorzata Kauch 
 
Szlachetna paczka 
09.01.2015 
W przedświątecznym okresie uczniowie wielu szkół w Polsce obdarowują się nawzajem 
jakimiś drobiazgami sprawiając sobie nawzajem ogromną radość. Również i w naszej szkole 
zwyczaj jest szeroko zakorzeniony. W tym roku klasa III a postanowiła zrobić prezent komuś, 
kto naprawdę tego potrzebuje. Dlatego też uczniowie postanowili włączyć się w akcję 
"Szlachetna Paczka”. 
W porozumieniu z wolontariuszami fundacji zajmującej się tą inicjatywą, zgromadzili rzeczy 
niezbędne osobie, której postanowili zrobić prezent. W ten sposób chwilę przed przerwą 
świąteczną do wskazanego adresata trafiło aż 96 kg przedmiotów codziennego użytku. 
Zapewniło to nieopisaną radość osoby, do której paczka była adresowana, a klasie III a 
zapewniło dobry uczynek na koncie. 
Agata Sibilak 
 
Licealistki na rzecz WOŚP 
16.01.2015 
Dnia 11 stycznia 2015 roku odbył się kolejny, już 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Nasi uczniowie, co roku czynnie biorą udział w tej akcji. W tym roku działania na 
rzecz WOŚP podjęły: Estera Orłowska, Natalia Zajączkowska, Aleksandra Wybierała, Maria 
Wiśniewska, Katarzyna Skrzynecka, Agata Sibilak, Marcelina Sieczka, Alicja Całujek. 
Uczennice zbierały na ulicach miasta pieniądze do puszek, a także pomagały w organizacji 
finału w Domu Kultury w Górze. Oprócz tego Katarzyna Wyszyńska, Kamila Marcinkowska 
i Agata Wietrzykowska występiły na scenie w Domu Kultury. 
Wolontariusze, jak sami twierdzą, są bardzo zadowoleni z przebiegu tej wielce pożytecznej 
akcji, gdyż pomoc w zbieraniu funduszy dla dzieci i osób starszych daje naprawdę wiele 
satysfakcji. 
Katarzyna Skrzynecka 
 
Górowskie licealistki w II etapie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 
20.01.2015 
Uczennice klasy III c Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze, Małgorzata 
Buda oraz Magdalena Szankowska, dostały się do części pisemnej zawodów II stopnia 
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Jury Komitetu Okręgowego oceniło wysoko prace 
tegorocznych maturzystek, przyznając im odpowiednio – 54 punkty i 50 punktów na 60 
możliwych. Małgorzata Buda stworzyła rozprawkę do tematu "Pan Tadeusz” a idealne i 
realne piękno romantyczne (F. Schlegel, M. Mochnacki), a Magdalena Szankowska popełniła 
pracę dotyczącą świadomości kultury antycznej i klasycyzmu w poezji Tadeusza Różewicza 
czasów po Oświęcimiu. Należy podkreślić, że to już druga przygoda Magdaleny z olimpiadą, 
bowiem dwa lata temu dzięki pracy Historie rodzinne w literaturze polskiej XIX, XX i XXI 
wieku także brała udział w zawodach II stopnia we Wrocławiu. 
Tegoroczne zawody pisemne składają się z dwóch części - pracy o charakterze 
interpretacyjnym lub rozprawki (ocenianej w skali od 0 do 60 punktów) oraz testu z nauki o 
języku (oceniany w granicach od 0 do 30 punktów). Maturzystki do kolejnego etapu 
zaplanowanego na 14 lutego przygotowują się intensywnie także w trakcie ferii. 
W tej edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego wzięła również udział uzdolniona 
polonistycznie uczennica klasy I - Oliwia Morawiecka, dla której była to możliwość 
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pobudzenia swej aktywności już na początku nauki w liceum. Wszystkie uczennice zostały 
przygotowane do konkursu przez nauczycielkę języka polskiego i etyki, Ewelinę Waląg. 
Gratulujemy. 
EW 
 
Wyniki próbnej Matury z Operonem 
21.01.2015 
W listopadzie ub. roku wydawnictwo Operon przeprowadziło w całym kraju próbną maturę. 
Do egzaminu przystąpiło blisko 3500 szkół we całym kraju, wśród nich byli też uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego w Górze.  
Prace uczniów poprawiane były przez uczących w danej szkole nauczycieli, po to by 
uczniowie klas trzecich na „gorąco” mogli uzyskać informację o swoich postępach i stanie 
przygotowań pod kątem właściwej matury w maju 2015 roku. Wyniki poszczególnych szkół 
został y też przesłane za pośrednictwem platformy elektronicznej do wydawnictwa Operon. 
Na tej podstawie powstał szczegółowy raport dotyczący wyników egzaminu próbnego. Został 
on aktualnie opublikowany na stronie internetowej Operonu pod adresem: 
http://www.operon.pl/aktualnosci/probna_matura_z_operonem_wyniki_ogolnopolskie 
Warto zapoznać się z raportem, jego analizy i wnioski powinny zainteresować zarówno 
nauczycieli jak i uczniów. Opublikowany został również ranking szkół sporządzony na 
podstawie wyników próbnej matury obejmującej w sumie 12 przedmiotów. Można też pobrać 
arkusze maturalne, które obowiązywały na egzaminie. Należy jeszcze dodać, z e tym roku 
wydawnictwo po raz pierwszy w swojej historii proponuje przeprowadzenie jeszcze jednego 
egzaminu próbnego w marcu 2015 roku. Warto rozważyć tą propozycję! 
Tomasz Woźniczka 
 
Kolędownie w Środowiskowym Domu Samopomocy 
22.01.2015 
Dnia 14 stycznia 2015 roku 7-osobowa grupa wokalistek z Liceum Ogólnokształcącego 
odwiedziła Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze, by choć na kilka chwil powrócić do 
magii Świąt Bożego Narodzenia przy wspólnie wykonywanych kolędach i recytacjach. 
To był z pewnością wyjątkowy koncert, w którym publiczność z wielkim entuzjazmem 
dołączyła do wspólnego śpiewania, niejednokrotnie klaszcząc i podrygując w rytm 
wykonywanych utworów. Nie zabrakło również krótkiej sesji zdjęciowej i pysznego 
słodkiego poczęstunku, a kulminacyjnym punktem naszej wizyty było oprowadzenie po 
wszystkich pracowniach ośrodka. Miałyśmy więc szansę dowiedzieć się jak wygląda praca z 
podopiecznymi placówki, w jakie zajęcia są oni zaangażowani i jak wspaniałe ozdoby 
potrafią stworzyć. W ramach podziękowania za występ każda z nas otrzymała również 
maleńkie, lecz jakże piękne, ręcznie robione serduszko! 
Pożegnawszy się z podopiecznymi oraz pracownikami wyszłyśmy pełne energii i pomysłów 
na kolejne kroki integracji z ludźmi niepełnosprawnymi. To były dla nas wyjątkowe chwile, 
pełne niesamowitych wrażeń i cudownej atmosfery. 
Dziękujemy! 
Alicja Sajdak 
 
Połowinki 
02.02.2015 
Dnia 16 stycznia o godz. 18 w górowskiej restauracji „Rosette” odbyły się „Połowinki” klas 
drugich Liceum Ogólnokształcącego w Górze. 
Na imprezę, mającą już kilkuletnią tradycję, przybyło około 70 uczniów ubranych na tą 
okazję w bardzo eleganckie stroje. Niektórzy uczniowie, za zgodą wychowawców, zaprosili 
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osoby towarzyszące. Organizacją „Połowinek” zajęli się rodzice wraz z nauczycielami – 
wychowawcami poszczególnych klas. Za oprawę muzyczną odpowiadała dwójka bardzo 
dobrych DJ-ów (również uczniów naszej szkoły), Bartosz Gościniak i Damian Górczak. 
Zabawa była naprawdę udana i długo będziemy ją wspominać. 
Katarzyna Skrzynecka 
 
Współpraca LO w Górze z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
04.02.2015 
Liceum im. A. Mickiewicza w Górze podjęło współpracę z Uniwersytetem im.  A. 
Mickiewicza w Poznaniu. Związana jest ona z udziałem w projekcie naukowym "Po co komu 
literatura? Odpowiada młodzież. Podpowiada - Richard Rorty". Przez wieloletnie odwołanie 
do własnej biografii intelektualnej – także okresu dorastania – oraz zachęty do 
interpretacyjnej swobody myśli Rorty’ego projekt staje się doskonałym punktem wyjścia do 
zainteresowania teorią literatury młodzieży. 
Grupa z górowskiego liceum złożyła dokumenty aplikacyjne obejmujące m.in. rozprawkę na 
temat „Po co komu literatura?” oraz opis doświadczenia dziennikarskiego i znalazła się w 
gronie 5 najlepszych szkół zakwalifikowanych do wspólnych działań z Instytutem Filologii 
Polskiej UAM. 
Celem działań jest popularyzacja wiedzy naukowej dotyczącej podstawowych zagadnień 
teorii literatury oraz promowanie kariery naukowej wśród młodzieży. Projekt w szkole 
zrealizuje zespół 4 uczennic z klas I i II – Oliwia Morawiecka, Anna Bezwerchna, Katarzyna 
Skrzynecka i Agata Wietrzykowska – pod kierunkiem polonistki i nauczycielki etyki, 
Eweliny Waląg. Działania obejmujące m.in. zadania badawcze oraz dziennikarsko-
promocyjne zakończone zostaną w październiku 2015 roku. 
Projekt przewiduje m. in.: 
warsztaty dziennikarskie, 
warsztaty z zakresu promocji projektu dla uczniów, 
wspólne badania z kadrą naukową UAM, 
nagrywanie filmów popularyzatorskich z profesjonalistami, 
wspólne prowadzenie e-czasopisma i bloga popularyzatorskiego, 
literaturę przedmiotu dla szkoły. 
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu Skills-eNgage Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej, współfinansowanego ze środków unijnych (EFS) i oficjalnie realizowanego na 
Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. eNgage wspiera interesujące projekty 
popularyzujące wiedzę naukową wśród nienaukowców, szczególnie wśród młodzieży. Projekt 
"Po co komu literatura..." wsparto kwotą niemal 45 000 zł, a jego laureatem jest doktorant 
UAM Tomasz Umerle. 
Gratulujemy! 
EW 
 
Warsztaty filmowe dla nauczycieli i nauczycielek 
07.02.2015 
Serdecznie zapraszam na spotkanie w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Liceum 
Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Górze (przybudówka), 12 lutego 2015r. o godz. 
16:00. Spotkanie przeznaczone jest dla nauczycielek i nauczycieli powiatu i gminy Góra, a 
jego celem będą warsztaty filmowe oraz szkolenie z zakresu korzystania z pakietu Filmoteki 
Szkolnej i sposobów udostępniania filmów uczniom i uczennicom. Gościem i 
współprowadzącym będzie Pan Piotr Kalitka, także lider Filmoteki. 
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Spotkanie sygnowane jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polski Instytut Sztuki 
Filmowej. W ramach warsztatów otrzymają Państwo zaświadczenia oraz materiały związane 
z edukacją filmową przygotowane przez CEO. 
Wszystkie osoby zainteresowane proszę o potwierdzenie udziału do 08 lutego (niedziela), co 
ułatwi zorganizowanie odpowiedniej liczby zaświadczeń i materiałów. Kontakt - 
balladynafilm@gmail.com. 
Informacje prezentowane w trakcie warsztatów przydadzą się nie tylko osobom, które 
zajmują się stricte edukacją filmową, ale także każdemu/każdej nauczycielowi/nauczycielce 
w realizacji swojego przedmiotu. 
Zapraszam do śledzenia strony internetowej Szkolnego Koła Filmowego WONDERLab. - 
http://balladynafilm.wix.com/wonderlab1 
Ewelina Waląg, 
Liderka Filmoteki Szkolnej 
ZAPROSZENIE 
 
Studniówka „Miło szaleć, kiedy czas ku temu” 
09.02.2015 
7 lutego uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego w Górze bawili się na 
tradycyjnej „Studniówce”. W tym roku zabawa miała wyjątkowy charakter,  przynajmniej z 
dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze w tym roku szkoła obchodzić będzie 70-lecie 
istnienia i z tego względu w październiku odbędzie się XI Zjazd Absolwentów, drugi powód, 
to po raz pierwszy w dziejach „studniówka” odbyła się poza murami szkoły. Miejscem gdzie 
przyszli abiturienci „staropolskim zwyczajem zadość czyniąc na 100 dni przed maturą” Bal 
Studniówkowy wyprawili była restauracja „Asti”. We wspaniale udekorowanej sali młodzież 
licealna i nauczyciele wraz z osobami towarzyszącymi świetnie się bawili przy dźwiękach 
muzyki serwowanej przez wokalno-instrumentalne trio. 
Zgodnie z tradycją Bal Studniówkowy otworzyła Dyrektor LO Małgorzata Patrzykąt, 
następnie grupa przyszłych maturzystów wykonała „poloneza”. Dodatkową atrakcją było 
wykonanie przez sześć par pięknego układu tanecznego. Były też kwiaty i podziękowania 
złożone na ręce Pani Dyrektor Małgorzaty Patrzykąt, wychowawców poszczególnych klas 
trzecich, Doroty Giezek, Eweliny Waląg i Mirosława Wesołowskiego oraz Magdaleny 
Mielczarek za przygotowanie układów tanecznych. Odbyła się też pamiątkowa sesja 
zdjęciowa, a potem wszyscy oddali się wspaniałej, trwającej wiele godzin, zabawie. 
A już za 100 dni matura! 
Tomasz Woźniczka 
 
Z potrzeby serca... 
16.02.2015 
„Czujesz się osamotniony -  postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny” 
Jan Paweł II 
9 lutego 2015r. uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Górze odwiedzili mieszkańców Domu Opieki 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, przystąpili do odwiedzin osób 
będących mieszkańcami ośrodka. Licealiści podarowali wiele istotnych dla funkcjonowania 
placówki rzeczy, na których zakup przeznaczone zostały wcześniej zebrane fundusze. 
Większość mieszkańców stanowią osoby ze znacznym i głębokim stopniem 
niepełnosprawności. 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. 
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W odczuciu wielu uczniów spotkanie nie należało jednak do najprostszych. Bardzo trudno 
było bowiem patrzeć na ból i ludzkie cierpienie, zdając sobie jednocześnie sprawę z 
niemożności udzielenia jakiejkolwiek pomocy chorym. Licealiści doświadczyli z ich strony 
wiele serdeczności i przyjaznych gestów, szczególnie w trakcie prezentacji krótkiego 
programu artystycznego. Większość podopiecznych Sióstr Elżbietanek jest nieuleczalnie 
chora, nie może mówić bądź nie słyszy żadnych dźwięków. Tylko niektórzy pensjonariusze 
byli świadomi odwiedzin. 
Wizyta skłoniła młodzież do głębszych refleksji, uświadomiła wartość ludzkiego życia, 
a pensjonariuszom, miejmy nadzieję, dostarczyła wielu radości. 
Po zakończeniu odwiedzin w Domu Opieki Społecznej, uczniowie ogólniaka udali się do 
Głogowa, gdzie w Centrum Sportu i Rekreacji spędzili czas na lodowisku i kręgielni. 
T.W. 
 
Warsztaty filmowe w PFSz 
16.02.2015 
W czwartek 12 lutego odbyło się spotkanie w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Liceum 
Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Górze. Warsztaty filmowe zostały przeznaczone 
dla nauczycielek oraz nauczycieli powiatu i gminy Góra – z wszystkich poziomow nauczania. 
Spotkanie skupiłam wokół omówienia potencjału edukacji filmowej w pracy w szkole, 
wymiany doświadczeń związanych z działalnością filmową oraz szkolenia z zakresu 
korzystania z pakietu Filmoteki Szkolnej. Zebrani poznali zasady udostępniania filmów 
uczniom i uczennicom, a także możliwości dotyczące wykorzystania  filmu na lekcji. 
Współnie obejrzeliśmy jedną z produkcji proponowanych przez Filmotekę Szkolną i 
opracowaliśmy zakres tematyczny do pracy z tym filmem oraz potencjalne zagrożenia i ich 
rozwiązania. Gościem i współprowadzącym spotkanie był również Piotr Kalitka, lider 
filmowy z Wielkopolski, z którym współpracuję. 
Cieszy niezmiernie fakt, że wszyscy obecni w trakcie jednozdaniowej recenzji spotkania 
wskazywali na merytoryczność i potencjał warsztatów filmowych. Wiele osób podkreślało, iż 
czekało na taką współpracę oraz wymianę myśli wyposażoną w poczucie wzajemnego 
uczenia się. I to nie gdzieś daleko w Warszawie, ale tu, na miejscu – w Górze. Z tą energią i 
ja wróciłam do domu. 
Warsztaty sygnowane były przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polski Instytut Sztuki 
Filmowej. W ramach przedsięwzięcia obecni otrzymali zaświadczenia oraz materiały 
związane z edukacją filmową przygotowane przez CEO. 
Serdecznie dziękuję za obecność i zapraszam na kolejne spotkania! 
Więcej informacji na stronie Szkolnego Koła Filmowego WONDERLab. – 
http://balladynafilm.wix.com/wonderlab1 
Ewelina Waląg, 
liderka filmowa na Dolnym Śląsku 
 
Pierwsze spotkanie projektowe na Uniwersytecie w Poznaniu 
16.02.2015 
W piątek 13 lutego uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze - 
Oliwia Morawiecka, Anna Bezwerchna, Katarzyna Skrzynecka i Agata Wietrzykowska - 
wraz z opiekunką Eweliną Waląg miały możliwość uczestniczenia w pierwszym zjeździe 
projektowym zaproponowanym przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu w ramach 
naukowych działań "Po co komu literatura? Odpowiada młodzież, podpowiada Rorty". W 
Salonie Mickiewicza reprezentantki Góry spotkały się z czterema innymi szkołami oraz 
autorem przedsięwzięcia - Panem Tomaszem Umerle. 
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Po części wstępnej i omówieniu kwestii organizacyjnych zebrani uczestniczyli w wykładzie 
przybliżającym sylwetkę współczesnego filozofa oraz podstawowe założenia jego teorii. W 
trakcie prelekcji zostało zaprezentowanych pięć tematów wypływających z rozmyślań 
Rorty'ego, z których każdy zespół miał wybrać tezę stanowiącą od tego momentu podstawę 
dalszych rozważań. Wybór nie był łatwy, bowiem większość tez okazała się niezwykle 
inspirującymi do pracy badawczej. Nasze licealistki zajęły się tematem: "Powieść to gatunek 
demokratyczny", do którego na bazie różnorakich wypowiedzi naukowych oraz własnych 
przemyśleń mają teraz stworzyć dwa eseje interpretacyjne. Zostaną one wydane w 
czasopiśmie naukowym. Dalsze działania obejmą pracę nad scenariuszem do filmu 
propagującego wybrane zagadnienie na zasadzie spotkania uczeń-mistrz. W ramach 
przedsięwzięcia uczennice z Góry spotkają się również z dziennikarzami i wydawcami, np. 
"Czasu kultury", by wspólnie pracować nad edycją publikacji oraz pracownikami telewizji. 
Nad pracą zespołów będzie czuwał opiekun naukowy, przeprowadzając cykliczne 
konsultacje, bowiem o koncepcjach Rorty’ego młodzież będzie mówiła także w swojej 
szkole. 
E.W. 
 
Zaproszenie na konferencję równościową 
16.02.2015 
Serdecznie zapraszam wszystkich - dyrektorów_ki, nauczycieli_ki, pedagogów_żki oraz 
zainteresowane osoby - do uczestniczenia w działaniach propagujących edukację 
antydyskryminacyjną zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym z 10.05.2013r. Wszystkie 
przedsięwzięcia odbędą się w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Górze. Oto 
proponowane działania: Od 19 lutego do 04 marca 2015 roku w przestrzeni liceum 
prezentowana będzie wystawa projektu "Berlin - Yogyakarta". Na tytuł wystawy składają się 
nazwy dwóch miast z dwóch kontynentów, podkreślając globalną skalę zarówno zjawiska 
wykluczania jak i obowiązywania praw człowieka. Z nazwą Yogyakarty łączy się aktualna 
część wystawy, Berlinowi przypisany jest jej aspekt historyczny. Szkicuje on początki i 
osiągnięcia ruchu na rzecz emancypacji osób nieheteroseksualnych oraz przedstawia historię 
ich prześladowań przez nazistów. 
Celem projektu "Berlin - Yogyakarta" jest przypomnienie historii prześladowań gejów, 
lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych przez nazistów podczas ich panowania w 
Europie oraz podkreślenie, że prawa człowieka są niezbywalne i przysługują każdemu 
człowiekowi,  również osobom nieheteroseksualnym. Refleksja nad tragedią II wojny 
światowej skutkowała wydaniem szeregu dokumentów podkreślających wagę praw człowieka 
i obywatela, w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz tzw. "Zasad 
Yogyakarty". 
"Zasady" zostały opublikowane w 2006 roku w formie deklaracji w mieście Yogyakarta przez 
Międzynarodową Komisję Prawników, organizację pozarządową założoną przed 50 laty w 
Berlinie. Deklaracja stanowi zbiór międzynarodowych standardów stosowania praw 
człowieka w odniesieniu do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej. 
Pragniemy włączyć do polskiej pamięci zbiorowej przemilczane ofiary nazistowskiego 
totalitaryzmu. 
We wtorek 24 lutego 2015 zapraszam na konferencję dla nauczycieli_ek, pedagożek_gów, 
dyrektorów_ek szkół powiatu i gminy Góra. Konferencja organizowana jest przez Liceum 
Ogólnokształcące im. A Mickiewicza w Górze 
we współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii. Projekt realizowany za wsparciem Fundacji 
Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość. 
Temat: Przykłady historyczne we współczesnej edukacji antydyskryminacyjnej. 
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Cele: propagowanie w środowisku lokalnym edukacji antydyskryminacyjnej zgodnie z 
Rozporządzeniem MEN z dn. 10.05.2013r.;  wskazywanie działań przeciwdziałania przemocy 
motywowanej uprzedzeniami; przekazanie wiedzy na temat dyskryminacji opartej na różnych 
przesłankach; przedstawienie opresyjności wobec osób homoseksualnych w ujęciu 
historycznym i współczesnym; zwiedzanie wystawy. 
Program konferencji w załączniku 
W środę 25 lutego 2015 odbędzie się wieczór filmowy w Pracowni Filmoteki Szkolnej. 
Cele: propagowanie w środowisku lokalnym edukacji antydyskryminacyjnej zgodnie z 
Rozporządzeniem MEN z dn. 10.05.2013r.;  promowanie edukacji filmowej; przekazanie 
wiedzy na temat dyskryminacji opartej na różnych przesłankach; przedstawienie opresyjności 
wobec osób homoseksualnych w ujęciu historycznym i współczesnym. 
16:00 – 16:15 Wstęp do filmów. 
16:15 – 18:00 Projekcje wybranych filmów z wystawy projektu „Berlin – Yogyakarta”. 
18:00 – 19:00 Dyskusja. 
Wszystkie zainteresowane osoby proszę o potwierdzenie udziału do niedzieli 21 lutego - w 
celu zebrania odpowiedniej liczby zaświadczeń i materiałów pokonferencyjnych. Zgłoszenie 
można wysyłać na adres: balladynafilm@gmail.com lub bezpośrednio przez kontakt na 
stornie Szkoły Tolerancji - http://balladynafilm.wix.com/szkola-tolerancji. Więcej informacji 
na stronie Szkoły Tolerancji - http://balladynafilm.wix.com/szkola-tolerancji 
Serdecznie zapraszam! 
Ewelina Waląg, 
liderka Szkoły Tolerancji 
 
Warsztaty filmowe z ekspertem 
19.02.2015 
Już w czwartek 19 lutego w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. 
A. Mickiewicza odbędzie się kolejne spotkanie filmowe. Tym razem będzie można wysłuchać 
rozważań Igora Leńskiego – członka grupy filmowej Qltura Film, współautora filmów 
dokumentalnych „Nakrętka” i „14 dni”. Wraz z zainteresowanymi sztuką filmową 
przejdziemy wspólnie drogę po wiadomościach dotyczących gatunków filmowych czy 
zagadnień technicznych. Z pewnością będzie to budujące spotkanie, szczególnie dla 
początkujących filmowców. 
Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli_ek oraz uczniów/uczennic z powiatu i gminy 
Góra. 
Serdecznie zapraszam! 
Ewelina Waląg, 
liderka Filmoteki Szkolnej 
 
Odnowiona pracownia komputerowa 
16.02.2015 
Po powrocie z ferii zimowych uczniowie liceum rozpoczęli lekcje informatyki w odnowionej 
pracowni komputerowej. Wzbogacenie bazy dydaktycznej było możliwe dzięki firmie Credit 
Suisse (Poland) Sp. z o.o. w Warszawie (oddział we Wrocławiu), która przekazała szkole 
komputery (16 stanowisk) o wysokich parametrach technicznych. Dotychczasowy sprzęt trafił 
do sal lekcyjnych, ułatwiając tym samym dydaktyczną pracę pedagogów. W odnowienie 
pracowni informatycznej szczególnie zaangażował się Pan Ryszard Huzar - nauczyciel 
informatyki oraz Pan Bogusław Sitnik - nauczyciel geografii. 
Pozyskany sprzęt niewątpliwie zwiększy kompetencje informatyczne przyszłych 
absolwentów szkoły. 
RH 
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14 lutego Dzień Zakochanych 
20.02.2015 
Z okazji „Walentynek”, dnia 13 lutego 2015r. w naszej szkole odbył się tradycyjny koncert 
dla „zakochanych par”. 
Trzon programu artystycznego stanowi, występ zespołu wokalnego „Postscriptum”, 
działającego pod kierownictwem pani Alicji Sajdak. Duet Katarzyny Wyszyńskiej i Moniki 
Wrony wprowadził wszystkich w miłosny nastrój piosenką „Love me like you do”. 
W trakcie koncertu prowadzonego przez Dawida Mazurczaka oraz Martyny Rozmiarek, 
odczytywane były miłosne życzenia. Najwięcej „walentynek” otrzymał pierwszoklasista, 
ulubieniec dziewcząt – Michał Niedźwiecki. Kolejną atrakcją tej uroczystości było to, że, 
wszyscy obecni w auli widzowie mogli wybrać spośród  nominowanych „ zakochaną parę 
roku”. Zwycięzcami w tej niezwykle osobliwej kategorii okazali się Magdalena Rybczyńska i 
Jakub Kosowski – gratulujemy! 
W czasie trwania koncertu mogliśmy zakupić słodkości, od naszego koła wolontariatu, którzy 
zbierają pieniądze na rzecz Emilki, która potrzebuje specjalistycznego wózka inwalidzkiego. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a szczególności tym którzy wprowadzili nas 
w ten miłosny akcent, tego święta. 
Aleksandra Buchar 
 
Uczciliśmy pamięć Żołnierzy Wyklętych 
01.03.2015 
 
1 marca już po raz piąty obchodzony był Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.  
Celem tego Święta jest oddanie hołdu tym, których propaganda PRL-u nazywała „zaplutymi 
karłami reakcji”. Data obchodów święta nawiązuje do egzekucji w więzieniu mokotowskim 
siedmiu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" z mjr. 
Łukaszem Cieplińskim na czele. Komuniści stracili poprzez rozstrzelanie polskich żołnierzy 
podziemia 1 marca 1951 roku, skazując ich wcześniej w pokazowym procesie. 
Również uczniowie Liceum Ogólnokształcącego po raz kolejny włączyli się do akcji 
upamiętnienia żołnierzy partyzantki antykomunistycznej, którzy z bronią w ręku opierali się 
powojennej sowietyzacji Polski. 
Na szkolnym korytarzu można obejrzeć wystawkę pt. „1 marca Dzień Żołnierzy Wyklętych” 
przygotowaną przez uczniów klasy III a. 
Natomiast dziś Scena Faktu TVP 1 o godz 20:25 przedstawi spektakl „Inka 1946” Wojciecha 
Tomczyka w reżyserii Natalii Korynckiej-Gruz. To sztuka o niezwykłej postaci, zapomnianej 
i niedocenionej – Danucie Siedzikównie, ps. Inka. Nastoletnia dziewczyna została stracona 
przez komunistyczne władze za czynny udział w polskim podziemiu. Warto obejrzeć! 
Tomasz Woźniczka 
 
Współ-zwycięstwo w konkursie "Akcja bez nienawiści" 
02.03.2015 
Ogłoszono wyniki prac jury, w odbywającym się w ramach międzynarodowej Kampanii Rady 
Europy „Bez nienawiści”, konkursie "Akcja bez nienawiści". Dwie spośród sześciu 
głównych, indywidualnych nagród otrzymały Teresa Witkowska z Zespołu Szkół im. gen. 
Sylwestra Kaliskiego w Górze oraz Ewelina Waląg z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Górze. 
Nagrodą będzie udział w wizycie studyjnej w instytucjach europejskich, połączony ze 
spotkaniami z ekspertami od tematyki Konkursu. 
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Dolny Śląsk w oczach młodzieży 
06.03.2015 
Na początku marca br. ukazał się szczegółowy raport z 30 powiatowych konferencji w 
ramach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Opracowanie pt. "Dolny 
Śląsk w oczach młodzieży" przekonuje, że młodzież dolnośląskich szkół ma wiele do 
powiedzenia i zaoferowania. Licząca 1622 osób grupa młodych Dolnoślązaków rozmawiała 
m.in. o problemach z dojazdem do szkoły, braku wsparcia dla uzdolnionych uczniów, 
niedostatecznej edukacji seksualnej, przemocy wśród rówieśników i obawach związanych z 
wejściem w dorosłość. 
Koordynatorka działań MSWD Anna Skocz ze Stowarzyszenia "Semper Avanti" we wstępie 
do raportu zwróciła uwagę na ogromną kreatywność młodzieży w trakcie trwania każdej z 
konferencji. Bardzo istotna w tym miejscu jest informacja, że młodzi dolnoślązacy 
zaproponowali łącznie aż 195 tematów, koncentrujących się wokół czterech zasadniczych 
kwestii. Największą popularnością cieszyły się problemy w obszarze "Organizacja czasu 
wolnego i rozwijanie pasji młodzieży". 
Pierwsza z ubiegłorocznych konferencji odbyła się we powiecie górowskim dnia 7 
października 2014 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Uczestniczyło w niej 
ok. 200 uczniów z LO i ZS w Górze. Spotkanie prowadzone metodą Open Space pozwoliło 
młodym ludziom na samodzielne ustalenie jego przebiegu. Wśród wielu zgłoszonych 
pomysłów, ostatecznie pod dyskusję zgłoszono 9 z nich. Spotkanie w Liceum 
Ogólnokształcącym w Górze zakończono wyborami uzupełniającymi do Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W wyniku przeprowadzonych wyborów 
reprezentantem powiatu została po raz drugi Agata Wietrzykowska z LO w Górze. Drugim 
reprezentantem jest Kamil Górecki z ZS w Górze, który został wybranych w 2013 roku. 
Warto zapoznać się z raportem by mieć świadomość jak wiele pomysłów wypływa z potrzeb 
współczesnej młodzieży. Pocieszający jest również fakt, że nie brakuje wśród uczniów 
chętnych do podjęcia lokalnych inicjatyw. Chciało by się w tym momencie zakończyć 
stwierdzeniem: "Ach, ta młodzież!". 
Tomasz Woźniczka 
 
Dzień z naukowcami z Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego 
12.03.2015 Ewelina Waląg 
Raz, dwa, trzy… winny_a jesteś ty – dzień z naukowcami z Wydziału Prawa UW 
W związku z nawiązaniem współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim do Liceum 
Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza zawitali przedstawiciele Katedry Kryminalistyki 
Wydziału Prawa Administracji Ekonomii Uniwersytetu – Artur Telążka oraz Emil Koźbiał. 
Zaproszeni goście przybyli do szkoły w czwartek 12 marca, by przeprowadzić warsztaty 
dotyczące zagadnień prawnych oraz grę tematyczną związaną z prowadzeniem śledztwa. 
Gościem tego spotkania był także nasz absolwent, Paweł Bandoch, naukowo związany z 
Wydziałem Weterynarii, ale nieoceniony przy organizacji wydarzenia. 
  
Emil Koźbiał jako reprezentant Koła Naukowego Kryminalistyki, prowadzonego przez dra 
Rafała Cieślę, przedstawił zebranym materiały pochodzące z Uniwersyteckiej Poradni 
Prawnej. 
W ramach swojej prezentacji omówił definicje przestępstwa i wykroczenia oraz nieletniego 
i małoletniego. Odwołując się do ustaw, przedstawił odpowiedzialność za przestępstwo 
i wykroczenie nieletniego oraz małoletniego, wskazując jednocześnie na kary i środki karne. 
Druga część warsztatów – prowadzona przez Artura Telążka – dotyczyła zmieniających się 
praw konsumenckich, przede wszystkim ich przełożenia na rzeczywiste życie uczniów i 
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uczennic. Dzięki temu wywiązała się dyskusja na tematy bezpośrednio dotyczące 
uczestników 
i uczestniczek, którzy mogli weryfikować pod względem prawnym swoje zachowania czy 
postępowanie innych. Prowadzący odniósł się ponadto do zagadnień związanych z ochroną 
dóbr osobistych naruszonych w Internecie, a tu w szczególności kwestią definicji dobra 
osobistego, sposobów jego naruszeń czy odpowiedzialności odszkodowawczej. 
Po trzygodzinnej części warsztatowej rozpoczęła się trzygodzinna gra tematyczna, 
prezentowana także na Dolnośląskim Festiwalu Nauki we Wrocławiu. Zarezerwowana została 
ona dla klasy humanistycznej, która obecnie omawia zagadnienia kryminalne na podstawie 
książki Fiodora Dostojewskiego „Zbrodnia i kara”. Uczennice i uczeń wcielili się w rolę 
śledczych i spróbowali znaleźć odpowiedź na podstawowe pytanie - Kto zabił? Podejrzanych 
było wielu, a jeszcze więcej przesłuchań. Dlatego uczestniczki i uczestnik podzieleni na 
grupy musieli dokonać oględzin miejsca zdarzenia, oznaczyć ślady kryminalistyczne, 
ujawnić, oznaczyć i zabezpieczyć odciski palców, uszu, ust, śladów biologicznych, dokonać 
weryfikacji autentyczności dokumentów i pieniędzy (m.in. w świetle UV), czy zdobyć 
podstawowe informacje o zabezpieczaniu śladów zapachowych. A wszystko przy użyciu 
profesjonalnego sprzętu. Dwie z pięciu grup prawidłowo wytypowało sprawcę zbrodni, 
przechodząc przez długą drogę dedukcji czy zawiłych opowieści świadków. Spotkanie to i 
możliwość poznania meandrów kryminalistyki – właśnie w formie gry – pozwoliło inaczej 
spojrzeć na zagadnienie oraz zrodzić myśl, iż sztuka zbrodni może uniknąć miana doskonałej. 
Koordynatorka projektu: Ewelina Waląg 
 
II Olimpiada Solidarności 
12.03.2015 Tomasz Woźniczka 
We wtorek 10 marca 2015 r. w gościnnych progach LO Nr XVII im. A. Osieckiej we 
Wrocławiu odbył się etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu historycznego 
"OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII", której organizatorem jest 
Fundacja Centrum Solidarności. 
W finale wystąpiło 79 uczniów reprezentujących 39 dolnośląskich szkół, wyłonionych na 
podstawie eliminacji regionalnych. W myśl regulaminu do finału centralnego mogło 
awansować tylko 3 najlepszych uczniów, rywalizacja o premiowane miejsca była, więc 
niezwykle interesująca. Wśród uczestników finału wojewódzkiego były dwie uczennice 
Liceum Ogólnokształcącego w Górze, Katarzyna Skrzynecka i Agata Stodoła. 
Przed ogłoszeniem wyników wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego i ich opiekunowie 
zostali zaproszeni przez dyrektora placówki Pana Romana Kowalczyka do wzięcia udziału w 
Przeglądzie Piosenki "Solidarnościowej". 
Bardzo dobrze spisała się Katarzyna Skrzynecka, która zdobyła 46 pkt i zajęła 4 miejsce, do 
premiowanego awansem miejsca zabrakło jej zaledwie 1 punktu. Szczęście było więc bardzo 
blisko, dosłownie na "wyciągnięcie ręki", cieszy wysoka lokata górowskiej licealistki, chociaż 
miejsce poza "pudłem" jest najmniej lubiane. Opiekunem obydwu uczennic był nauczyciel 
historii i WOS Tomasz Woźniczka. 
Laureaci etapu wojewódzkiego utworzą teraz 3-osobowy zespół, który będzie rywalizował z 
reprezentacjami pozostałych województw o główne nagrody. Wcześniej finaliści spotkają się 
podczas wizyty studyjnej w Centrum "Solidarności" w Gdańsku. 
Finał Konkursu odbędzie się dnia 10 czerwca 2015 roku w Warszawie. 
 
Finał I Powiatowego Konkursu Historycznego 
18.03.2015 Tomasz Woźniczka 
18 marca w auli Liceum Ogólnokształcącego Górze odbył się finał I Powiatowego Konkursu 
Historycznego. Tematem przewodnim pierwszej edycji była „Starożytna Grecja”. W szranki 
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rywalizacji o główne laury stanęło 54 uczniów reprezentujących szkoły ziemi górowskiej. 
Konkurs odbywał się na trzech poziomach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne. Zadaniem uczestników było rozwiązanie w ciągu półtorej godziny testu 
złożonego z kilkudziesięciu pytań. Rozwiązane testy oceniał zespół nauczycieli górowskich 
szkół pod przewodnictwem Pani Elżbiety Makowskiej, doradcy metodycznego w PCDNiPPP 
w Górze – organizatora konkursu. 
Kategorii szkół ponadgimnazjalnych 3 pierwsze lokaty zajęli uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego Górze. Zwyciężył Maciej Skrzyneczki, drugą lokatę zajął Mateusz 
Borowski, a trzecią Katarzyna Skrzyneczka. Opiekunem merytorycznym laureatów z 
górowskiego ogólniaka był Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i WOS. 
 
"Baczyniak" - Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
21.03.2015 Tomasz Woźniczka 
19 marca 2015 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze 
wzięli udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „ BACZYNIAK”, 
propagującego twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nowosolskie liceum gościło 34 
finalistów ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z różnych rejonów Polski. 
Patronat honorowy nad imprezą sprawowali: Prezydent Miasta Nowa Sól - Pan Wadim 
Tyszkiewicz oraz Starosta Nowosolski - Pan Waldemar Wrześniak. Tremę przed zmaganiami 
konkursowymi na chwilę rozluźnił występ aktorów szkolnego teatru Avis, w autorskim 
spektaklu Alicji Chyżak - Fitas „Sztukmistrz”. Następnie w kameralnej atmosferze i ciszy 
publiczność wsłuchiwała się w trudne, momentami mroczne strofy najpiękniejszych utworów 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Młodzi mistrzowie słowa dzielnie radzili sobie ze stresem i 
stawiali czoła konkursowemu wyzwaniu. Po długich obradach członkowie Rady Artystycznej 
w składzie: Elżbieta Gonet, Małgorzata Tatuśko, Zbigniew Palczyński , ogłosili werdykt. 
Pierwsze miejsce zdobyła Magdalena Rygiel z Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. 
Baczyńskiego w Nowej Soli. Drugie miejsce wywalczyła uczennica Liceum 
Ogólnokształcącego nr 7 we Wrocławiu – Julia Kłonowska. Trzecie miejsce Jury przyznało 
Aleksandrze Buchar z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze. 
Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Klaudia Posila z Liceum Ogólnokształcącego im. . 
Bolesława Chrobrego we Wrocławiu oraz Kamil Tomes reprezentant Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowej Soli. 
Zdaniem oceniających wszyscy uczestnicy wykazali się wysokim poziomem recytacji, 
zwłaszcza „mocna” reprezentacja górowskiego liceum w składzie: Aleksandra Buchar, Estera 
Orłowska, Dawid Mazurczak oraz Bartosz Pałka. Do udziału w zmaganiach konkursowych 
uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego - Pana Macieja 
Kostyka. 
 
Spotkanie z przedstawicielami GWO 
22.03.2015 Tomasz Woźniczka 
Dnia 19 marca w auli Liceum Ogólnokształcącego Górze odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Wzięli w nim udział dyrektorzy 
doradcy metodyczni i nauczyciele szkól powiatu górowskiego. Głównym celem, jaki 
przyświecał organizatorom było zaprezentowanie aktualnej oferty wydawniczej GWO. W 
trakcie spotkania zwrócono szczególną uwagę na zalety korzystania z multipodręczników. Są 
to cyfrowe wersje książek wydawnictwa uzupełnione o treści interaktywne. Pozwalają 
korzystać z zalet nowych technologii w codziennej nauce. Po wejściu w życie nowej ustawy, 
podręczniki będą musiały służyć trzem rocznikom, ponieważ staną się one własnością szkoły. 
Z tego względu multipodręcznik może stać się doskonałą alternatywą dla podręczników 
drukowanych. 
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Rekolekcje wielkopostne 
24.03.2015 Tomasz Wożniczka 
W bieżącym roku szkolnym rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
odbywają się w dniach 23-25 marca. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego uczestniczą w 
spotkaniach zorganizowanych przez rekolekcjonistów – studentów z grupy „Droga” na 3 
pierwszych godzinach lekcyjnych, wg. ustalonego harmonogramu. Natomiast od godz. 11 
młodzież bierze udział we mszy św. w kościele św. Katarzyny sprawowanej przez ks dr hab. 
Rajmunda Pietkiewicza. Po powrocie do szkoły uczniowie mają normalne zajęcia szkolne. 
Natomiast wszyscy uczniowie, którzy w rekolekcjach nie biorą udziału, uczestniczą w 
zajęciach zorganizowanych przez pedagogów szkolnych. 
 
Matematyczne sukcesy licealistów 
28.03.2015 Tomasz Woźniczka 
Aula Liceum Ogólnokształcącego w Górze była areną zmagań finalistów III 
Międzypowiatowego Przedmaturalnego Górowskiego Konkursu Matematycznego 
„MATGURA” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W rywalizacji wzięli udział 
wyłonieni na podstawie wcześniejszych eliminacji uczniowie z Leszna, Rawicza, Wschowy i 
Góry. Górowscy licealiści osiągnęli w doborowej stawce miłośników „królowej nauk” spore 
sukcesy.W kategorii III PR dla uczniów klas III liceum ogólnokształcącego lub 
profilowanego i klas IV technikum uczących się matematyki na poziomie rozszerzonym 
zwyciężył Sebastian Bienert. Z kolei w kategorii III P dla uczniów klas III liceum 
ogólnokształcącego lub profilowanego i klas IV technikum uczących się matematyki na 
poziomie podstawowym trzecią lokatę zdobyła Agata Siedlarz. Opiekunami górowskich 
finalistów byli nauczyciele matematyki Franciszek Pobiarżyn i Radomir Miłaszewicz. 
Cieszą uzyskane przez uczniów LO w Górze wyniki świadczące o dobrym przygotowaniu 
uczniów do zbliżającego się egzaminu maturalnego. 
Laureaci I miejsc w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone 
17.04.2015 r. o godz. 13.00 w PCDNiPPP w Górze. 
 
Warsztaty teatralne w przeddzień Międzynarodowego Dnia Teatru 
28.03.2015 
Stanisław Górka w Górze 
Stanisław Górka, aktor teatralny i filmowy odwiedził 26 marca Górę. Głównym celem pobytu 
artysty, na co dzień wykładowcy Akademii Teatralnej i aktora Teatru Współczesnego w 
Warszawie, było przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla młodzieży. W przeddzień 
Międzynarodowego Dnia Teatru w auli Liceum Ogólnokształcącego spotkał się z uczniami 
Gimnazjum nr 1, a następnie odbył zajęcia z licealistami, aktorami szkolnego teatru 
„Adamus”. Dla wielu uczniów możliwość odbycia zajęć z aktorem była nie lada wyzwaniem, 
a jednocześnie przeżyciem wspaniałej przygody z „żywym słowem”. Artyście towarzyszyła 
aktorka i reżyserka - Aurelia Sobczak, która udzieliła młodzieży wielu cennych porad i 
wskazówek pomocnych nie tylko w rozwijaniu artystycznych talentów, ale również w 
codziennym życiu. Poznanie i rozwijanie własnych możliwości, koncentracja, ćwiczenie 
wyobraźni i pamięci, to główne elementy, na które prelegentka zwróciła szczególną uwagę. 
Po części teoretycznej przyszedł czas na praktyczne ćwiczenia z profesorem. Warsztaty 
składały się z kilku części, a ich zadaniem było m.in. kształcenie właściwej modulacji głosu, 
jego siły i poprawnej dykcji. W tej części zaprezentowane zostały zestawy ćwiczeń 
artykulacyjnych z emisji głosu, choreografii i ruchu scenicznego. Kolejnym krokiem było 
przeprowadzenie kilku scen dialogowych i określonych zadań aktorskich. Niezwykle twórcze 
spotkanie stworzyło młodzieży możliwości świadomego obcowania ze sztuką, rozwinęło 
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wrażliwość emocjonalną i co najważniejsze - wzmocniło poczucie własnej wartości.Po 
zakończeniu zajęć aktor spotkał się z dyrektorem liceum - Panią Małgorzatą Patrzykąt. W 
trakcie rozmowy Stanisław Górka zapoznał się z tradycjami organizowania w szkole 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, obejrzał kronikę dokumentującą artystyczne 
przedsięwzięcia uczniów, a także dokonania szkolnego teatru „Adamus”. Warto również w 
tym miejscu wspomnieć, że aktor doskonale pamięta absolwentkę liceum - Paulinę Korhals, 
którą uczył w trakcie studiów aktorskich. Wieczorem Stanisław Górka wystąpił na scenie 
górowskiego Domu Kultury z recitalem „Panie i Panowie”. Podczas występu z gościnnym 
udziałem Aurelii Sobczak, można było wysłuchać kilku pięknie wykonanych, nastrojowych 
piosenek oraz usłyszeć ciekawe historie z życia artysty. 
 
Finał XV Międzywojewódzkiego Górowskiego Konkursu Informatycznego 
28.03.2015 Tomasz Woźniczka 
Dnia 26 marca 2015 r. odbyły się eliminacje finałowe XV Międzywojewódzkiego 
Górowskiego Konkursu Informatycznego organizowanego przez Powiatowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli 
i Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego w Górze 
Do eliminacji finałowych przystąpiło 29 uczniów, którzy zostali zakwalifikowani przez 
Komisję XV Międzywojewódzkiego Górowskiego Konkursu Informatycznego. 
Eliminacje finałowe przebiegały w trzech kategoriach:  
rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programów użytkowych, 
rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem języków programowania 
szkoły podstawowe. W pierwszej z konkursowej kategorii czołowe lokaty zajęli uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego w Górze: Sebastian Bienert zajął II miejsce, a Bartosz Gościniak 
III miejsce. Gratulujemy osiągniętych wyników. 
ina podst. informacji ze strony PCDNiPPP w Górze 
 
Wędrówki szlakiem wartości 
01.04.2015 Uczennice Liceum Ogólnokształcącego laureatkami Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego przeprowadzonego w ramach projektu „WĘDRÓWKI SZLAKIEM 
WARTOŚCI ” 
26 marca 2015 r. uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze 
wzięły udział w finale Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego, którego myślą przewodnią 
były słowa Alberta Schweitzera: „Zwierzęta - bracia nasi najmniejsi. Jesteśmy życiem, które 
chce żyć pośród życia, które chce żyć”. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była 
Fundacja „PAX ET BONUM”, a gospodarzem zmagań recytatorów i wykonawców poezji 
śpiewanej - Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu. Patronat 
honorowy nad imprezą sprawowali: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Wojewoda 
Dolnośląski, Prezydent Miasta Wrocławia, Dolnośląski Kurator Oświaty, Ksiądz Arcybiskup 
Metropolita Wrocławski, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.  
Jury złożone z polonistów, twórców kultury wrocławskiej, m.in aktorki Haliny Fiećko oraz 
przedstawicieli organizatorów przyznało nagrody  i wyróżnienia.  W kategorii: recytacja - I 
miejsce zdobyła Aleksandra Buchar, reprezentująca Liceum Ogólnokształcące im. Adama 
Mickiewicza w Górze, II miejsce w tej samej kategorii wywalczała Estera Orłowska, także z 
LO w Górze. Trzecie miejsce Jury przyznało Dominice Kierakowicz z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu. 
W kategorii: poezja śpiewana - I miejsce zdobyła Julia Bogacz z Liceum Ogólnokształcącego 
im. K. K. Baczyńskiego we Wrocławiu, II miejsce wywalczyła Katarzyna Wyszyńska z LO w 
Górze, której na gitarze akustycznej akompaniował Błażej Kostyk - uczeń Gimnazjum nr 1. 
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Kamila Marcinkowska z LO w Górze.  
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Laureaci Konkursu zaprezentują swój talent na uroczystym Koncercie Galowym, który 
odbędzie się w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Do udziału w zmaganiach 
konkursowych uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem Pani Anety Juski, Pani Alicji 
Sajdak oraz Pana Macieja Kostyka. 
Tomasz Woźniczka 
 
Nasza szkoła w Projekcie: "Kształcenie Ustawiczne w Powiecie Górowskim" 
01.04.2015 Alina Borzym i Małgorzata Dudzińska 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze realizuje Projekt: 
„KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W POWIECIE GÓROWSKIM” 
Czas realizacji projektu: 1 lipca 2012 r. – 31 sierpnia 2015 r. 
Celem Projektu jest uzyskanie wykształcenia średniego w formie zaocznej przez 55 osób w 
okresie 38 miesięcy realizacji projektu w technikum i liceum. Umożliwi to beneficjentom 
przystąpienie do egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe, pozwoli również łatwiej znaleźć pracę, uzyskać większe wynagrodzenie oraz dać 
możliwość dalszego kształcenia się w szkołach policealnych lub na wyższych uczelniach. 
W ramach działań można skorzystać z usługi doradczej i wsparcia w zakresie wyborów 
kierunków związanych z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. 
Przez doradców zawodowych Panią Edytę Wojciechowską i Pana Krzysztofa Łomnickiego 
zostanie określona ścieżka rozwoju klienta z wykorzystaniem testów preorientacji zawodowej 
psychologicznej. 
 
Nasza szkoła w Powiatowym Programie Doradztwa Zawodowego 
01.04.2015 Alina Borzym i Małgorzata Dudzińska 
Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – 
Pedagogicznego w Górze realizuje Powiatowy Program Doradztwa Zawodowego dla szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego autorem jest doradca zawodowy Edyta 
Wojciechowska.Celem głównym Programu jest przygotowanie młodzieży do trafnego 
wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia poprzez pobudzenie uczniów do 
samopoznania i zdobycia wiedzy niezbędnej do właściwego zaplanowania kariery 
zawodowej.Grupowe formy poradnictwa zawodowego odbywają się w ramach lekcji 
wychowawczych. W trakcie doświadczeń grupowych uczeń może dokonać adekwatnej 
samooceny swoich zdolności i umiejętności, określić konkretne zmiany w sposobie myślenia i 
działania.Zajęcia grupowe oprócz możliwości otrzymania informacji zwrotnych od kolegów i 
koleżanek umożliwiają także pokonywanie osobistych barier związanych z funkcjonowaniem 
społecznym. Tak więc podczas zajęć grupowych uczniowie doskonalą swoje umiejętności 
interpersonalne i uzyskują niezbędne informacje edukacyjne i zawodowe.Metody i techniki 
wykorzystywane w poradnictwie grupowym to : mini wykład, mapy myśli, prezentacje 
multimedialne, dyskusje, burze mózgów, treningi umiejętności społecznych, inscenizacje i 
odgrywanie ról, metody testowe ( kwestionariusze, ankiety, testy ), filmy edukacyjne itp. 
Tematyka zajęć realizowana jest w trzech blokach : 
Klasa I – Rozwój samopoznania 
W obszarze tym realizowana jest tematyka dotycząca zainteresowań i kierunków aktywności 
oraz przeprowadzane są testy osobowościowe. 
Klasa II – Badanie predyspozycji zawodowych 
Młodzież przygotowywana jest do roli pracownika, poznaje zawody przyszłości i 
oczekiwania pracodawców oraz uczy się jak dokonywać wyboru zawodu i pracy. 
Klasa III – Planowanie kariery 
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W obszarze tym realizuje się tematykę z zakresu: znaczeniu motywacji w życiu człowieka, 
planowania własnych działań, umiejętność podejmowania decyzji oraz jaki i gdzie 
poszukiwać informacji o możliwości dalszej edukacji a także o przyszłej pracy. 
 
Relacja z „ Drzwi Otwartych Szkoły ” 
02.04.2015 „Zaplanuj swoją przyszłość z Mickiewiczem” 
Spotkanie z gimnazjalistami w ramach „Drzwi Otwartych” miało miejsce w auli Liceum 
Ogólnokształcącego w Górze - 31 marca o godz. 12.00. W trakcie gościnnej wizyty uczniów 
 i nauczycieli szkół gimnazjalnych powiatu górowskiego, zaprezentowane zostały zarówno 
umiejętności i talenty licealistów, jak również oferta dydaktyczna szkoły. Program 
nawiązywał w dużej mierze do Tradycji Mickiewiczowskich. Warto również wspomnieć, że 
we wrześniu LO obchodzić będzie 70. rocznicę istnienia i 50. rocznicę nadania imienia 
Wielkiego Wieszcza.  W programie wykorzystano także elementy kultury francuskiej w 
związku z Dniem Frankofońskim, którego obchody zbiegły się z organizacją „Drzwi 
otwartych”. Imprezie towarzyszyły liczne wystawy prac plastycznych uczniów LO i 
finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Mickiewiczowskiego „Adamus”. 
Spotkanie rozpoczęło się od wykonania piosenki pt. „Frere Jacques” przez zespół wokalny 
„Postscriptum”, prowadzony przez nauczycielkę j. angielskiego - Panią Alicję Sajdak. 
W trakcie utworu można było obejrzeć prezentację multimedialną zwierającą zdjęcia z życia 
szkoły, przygotowaną przez uczniów klas trzecich. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego, 
Aleksandra Zakaszewska i Dawid Mazurczak powitali wszystkich obecnych na spotkaniu 
Następnie Dyrektor LO - Pani Małgorzata Patrzykąt przybliżyła historię i ofertę placówki. 
Kończąc wystąpienie skierowała kilka ciepłych słów do przyszłych licealistów: „ Marzec to 
czas, gdy drzwi naszej szkoły otwieramy właśnie dla Was, uczniów klas trzecich gimnazjum. 
Być może niektórzy już dziś podejmą ważne decyzje. Mamy nadzieję, że zaplanujecie swoją 
przyszłość z Mickiewiczem”. 
W dalszej części programu nie zabrakło wielu niespodzianek. Piosenkę pt. „El na eme” 
wykonała Katarzyna Wyszyńska, zaraz po niej etiudę teatralną „Niewdzięczny!  Szukałeś 
wzroku mego, teraz go unikasz…” zaprezentowali aktorzy teatru „Adamus” - Aleksandra 
Buchar i Bartosz Pałka.  Dialog Telimeny z Tadeuszem zobrazowany został prezentacją 
multimedialną, dokumentującą 15 – lecie działalności Teatru, którego twórcą i opiekunem 
jest nauczyciel języka polskiego - Pan Maciej Kostyk. „Można tancerza czucia i myśli 
wyczytać: Oto stanął, jak gdyby chciał swą damę pytać, Pochyla ku niej głowę…” - tak 
poetycko zatytułowany został pokaz walca w wykonaniu tegorocznych maturzystów, 
przygotowany przez nauczycielkę wychowania fizycznego - Panią Magdalenę Mielczarek. 
Pięknie wykonany układ taneczny wprowadził zebranych w klimat paryskich salonów, co 
zobrazowała piosenka „O Chanse Lize” w wykonaniu Wiktorii Strojek. 
 „Mały książę” z wizytą w Soplicowie…” to tytuł krótkiej etiudy teatralnej, wykonanej 
w języku francuskim przez uczniów z Gimnazjum nr 1 w Górze pod kierunkiem Pani Aliny 
Borzym. Wielkie emocje wśród publiczności wywołała kolejna część programu zatytułowana 
„Bitwa! Gdzie? W której stronie – pytają młodzieńce…” - czyli pokaz walki karate shotokan 
w wykonaniu Jakuba Kosowskiego i Aleksandra Panicza. Jakub, uczeń kl. III b, łączy naukę 
w klasie o profilu matematyczno - fizycznym z treningami karate shotokan. W 2014 r. wygrał 
Olimpiadę Informatyczną, a w 2013r. był członkiem kadry narodowej Polskiego Związku 
Karate Fudokan odnosząc wiele ogólnopolskich i zagranicznych sukcesów. Za swoje 
osiągnięcia został doceniony przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i kapitułę konkursową, 
która w 2014 r. nominowała go do tytułu „Orzeł Dolnośląski”. „Filmowe perypetie Zosi i 
Tadeusza” tak zatytułowana była prezentacja dokonań szkolnego koła filmowego 
WONDERLab, działającego od kilku lat pod opieką Eweliny Waląg, nauczycielki języka 
polskiego i etyki. 
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Następnym punktem programu był niezwykle emocjonujący „Pojedynek Dowejki z 
Domejką”, czyli Pierwsze Międzyszkolne Zawody w układaniu Kostki Rubika na czas! W 
szranki rywalizacji stanęli uczniowie z LO, ZS  i SP nr 1 w Górze. Zwyciężył Marek 
Kajetańczyk, uczeń klasy II b Liceum Ogólnokształcącego w Górze osiągając czas 45,30 sek. 
Jest to pierwszy rekord szkoły w tej osobliwej dyscyplinie sportu, której początki sięgają lat 
70-tych XX w. Konkurs przygotował i przeprowadził wraz z uczniami klasy II b Tomasz 
Woźniczka, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Wręczenie nagród laureatom 
konkursu poprzedziły „Taneczne flirty  z Telimeną”, czyli muzyczne impresje w rytmie 
francuskiego kankana w wykonaniu uczennic LO. Następną niespodzianką były 
„Hrabiowskie czekoladki nadziewane losem francuskiej arystokratki”, czyli loteria z 
nagrodami dla zaproszonych gimnazjalistów i nauczycieli. 
Utwór z repertuaru Edith Piaf pt. „Milord” wykonany przez Karolinę Pomieszcz ponownie 
wprowadził zebranych w klimat francuskich pejzaży, po czym nadszedł czas na Konkurs: Czy 
znasz Francję? W quizie mógł uczestniczyć każdy z uczniów, a za poprawną odpowiedź 
można było otrzymać drobne upominki. Na zakończenie piosenkę pt. „Stand By Me” 
wykonał zespół wokalny „Postscriptum”, a Dyrektor LO - Pani Małgorzata Patrzykąt 
zaprosiła gimnazjalistów do zwiedzania szkoły i na poczęstunek, wszak „Niepodobna 
wieczerzy na później odkładać”. 
Wszyscy uczestnicy „Drzwi Otwartych” otrzymali pakiet materiałów, zawierający ofertę 
edukacyjną Liceum Ogólnokształcącego w Górze. 
Dziękujemy wszystkim gimnazjalistom i nauczycielom za mile spędzony czas w murach 
szkoły noszącej imię naszego Narodowego Wieszcza. Mamy nadzieję, że „Zaplanujecie 
swoją przyszłość 
z Mickiewiczem” i po wakacjach - 1 września 2015 roku ponownie otworzycie drzwi liceum, 
bo przecież „Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,  Że gościnna i wszystkich w 
gościnę zaprasza”. 
Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Górze 
 
Odeszła Zofia Hanulak 
15.04.2015 
Pogrążeni w głębokim bólu i żalu zawiadamiamy, że dnia 15 kwietnia 2015 roku zmarła mgr 
Zofia Hanula  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 
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”. 
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 
Cześć Twojej Pamięci 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18 kwietnia 2015 r. (sobota) 
o godz. 11.00 na Cmentarzu Komunalnym w Górze. 
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Młodzież 
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze 
  
Matematyczne sukcesy w Konkursie Pangea 
18.04.2015 Tomasz Woźniczka 
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W ubiegłym tygodniu licealiści uzyskali znakomite wyniki w Konkursie Matematycznym 
Pangea. Konkurs Pangea organizowany jest przez międzynarodową warszawską szkołę 
Meridian i Akademię Biznesu i Finansów Vistula. Jego głównym celem jest propagowanie 
wiedzy matematycznej wśród uczniów polskich szkół. Konkurs rozgrywany jest również w 
kilku krajach europejskich. Odbywa się na trzech poziomach klasa 4, 5 i 6 szkoły 
podstawowe, klasa 2 i 3 gimnazjum i klasa 1 i 3 liceum. Całość podzielona jest na dwa etapy, 
eliminacyjny, do którego mogą przystąpić uczniowie polskich szkół po uprzedniej rejestracji i 
finałowy, do którego zakwalifikowanych jest 150 najlepszych uczniów z całego kraju 
zakwalifikowanych w każdej kategorii. Poziom zadań testowych jest niezwykle wysoki i 
wymaga sporej wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki. Do eliminacji przystąpiła 
kilkunastoosobowa grupa uczniów LO w Górze. Miło nam poinformować, że do finału w 
kategorii Liceum3 zakwalifikowała się uczennica kl. III b Weronika Korylak. Opiekunem 
Weroniki był Grzegorz Goździewicz. Rozgrywki finałowe odbyły się 17 kwietnia w 
Warszawie (Vistula) i we Wrocławiu (Wyższa Szkoła Handlowa). Czekamy na wyniki rundy 
finałowej i liczymy, że górowska licealistka powalczy o czołowe lokaty, aczkolwiek już sam 
udział w finale jest już sporym sukcesem. 
 
Nasze sukcesy w Konkursie Algorytmiczno-Logicznym KoALa 
18.04.2015 Tomasz Woźniczka 
I Konkurs Algorytmiczno-Logiczny KoALa 2015 organizowany jest przez Fundację 
Matematyków Wrocławskich. Nazwa konkursu to skrót wyrażenia Kombinatoryka, 
Algorytmika i Logika. Celem konkursu jest popularyzacja myślenia algorytmicznego oraz 
matematyki współczesnej. Do udziału w konkursie zaproszona jest młodzież, która umie 
nieco posługiwać się logiką, rozumianą jako sztuka efektywnego rozumowania, jest ciekawa 
tego, jak matematyka dyskretna (kombinatoryka) i informatyka (algorytmika) pomagają w 
rozwiązywaniu problemów współczesnego świata, lubi rozwiązywać niebanalne zadania. 
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: dla uczniów szkół gimnazjalnych i 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, w I edycji 
konkursu wzięło udział 412 uczniów z 29 gimnazjów oraz 384 uczniów z 27 szkół 
ponadgimnazjalnych. 
Laureatami konkursu zostali dwaj uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Górze: 
Maciej Skrzynecki kl. 1 a – 5 miejsce i Michał Niedźwiecki kl. 2 b - 7 miejsce. 
Opiekunem naszych matematyków w konkursie był Grzegorz Goździewicz. 
Gratulujemy tak wspaniałego sukcesu, znaleźć się w pierwszej dziesiątce laureatów w tak 
wielkiej liczbie uczestników nie było łatwym zadaniem, licealiści z Góry udowodnili jednak, 
że są w stanie tego dokonać. 
 
Gimnazjum Dwujęzyczne Otwiera Drzwi! 
20.04.2015 
Szanowni Państwo 
Informujemy, że na podstawie uchwały Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015 r. 
od 1  września 2015 r. utworzone zostanie Gimnazjum Dwujęzyczne z siedzibą w budynku 
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze . 
Serdecznie zapraszamy szóstoklasistów wraz z rodzicami na 
„Drzwi Otwarte”, które odbędą się w sobotę  
25 kwietnia o godz. 10.00 w sali 115. 
Podczas spotkania z Dyrektorem Szkoły oraz nauczycielami przybliżymy zasady rekrutacji 
oraz ofertę edukacyjną placówki. 
Po części informacyjnej zaprosimy Państwa do zwiedzenia szkoły, która w 2015 r. obchodzi 
70. rocznicę istnienia. 
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Czekamy na Was …Młodzi Przyjaciele!„W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele, 
Jednością silni, rozumni szałem, Razem, młodzi przyjaciele!” 
Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego  im. Adama Mickiewicza w 
Górze 
 
Tydzień promocji zdrowia 
21.04.2015 Irena Dziamarska 
"Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym" 
W dniach 13-17 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym w Górze zorganizowano szereg 
imprez w ramach Tygodnia promocji zdrowia. Tegoroczne hasło tej wielce pożytecznej akcji 
brzmiało „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”. Na lekcjach biologii w I i II klasach 
odbyło się szereg prelekcji na temat odżywiania się młodzieży naszej szkoły. Tematyka zajęć 
została zorganizowana na podstawie ankiet przeprowadzonych w roku szkolnym 2013/2014). 
Na terenie szkoły (hol, parter i II piętro) zostały rozmieszczone tematyczne gazetki. 
Podsumowaniem akcji był wykład wygłoszony dla uczniów klas I i II Powiatowego auli 
szkoły przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pana Jarosława Szypiłło na 
temat prawidłowego żywienia. Dodatkowo rozdawane były jabłka i ulotki na tematycznie 
związane prawidłowego problematyką sposobów prawidłowego żywienia. 
Tydzień promocji zdrowia przeprowadzony został przy współpracy z górowskim oddziałem 
SANEPID przez nauczycielkę biologii Irenę Dziamarską oraz pedagogów, Monikę 
Zagrobelną i Anetę Zmuda. 
 
Z Mickiewiczem w świat! 
24.04.2015 Tomasz Woźniczka 
24 kwietnia 2015 roku z murami Liceum Ogólnokształcącego w Górze pożegnali się 
tegoroczni maturzyści. Na uroczystość zakończenia roku klas trzecich przybyło wielu gości, 
Starosta Górowski Piotr Wołowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Jan Rewers, 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Mariola Szurynowska oraz 
radny Powiatu Ryszard Wawer. Obecni byli przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, a 
przede wszystkim tegoroczni maturzyści oraz ich koleżanki i koledzy z młodszych klas. 
„Jak pokolenia przekazują sobie z rąk do rąk lampę żywota, tak uczniowie przekazują 
młodszym tradycje szkolne” - słowa wypowiedziane przez dyrektora LO Panią Małgorzatę 
Patrzykąt wprowadziły do jednej z najistotniejszej, kultywowanej od 50 lat tradycji, czyli 
uroczystego przekazania Sztandaru Szkoły. Ceremonię tę prowadziła przewodnicząca 
Samorządu Uczniowskiego - Agata Wietrzykowska. Podczas akademii minutą ciszy uczczono 
pamięć zmarłej niespełna tydzień wcześniej Zofii Hanulak – wspaniałej nauczycielki języka 
polskiego, a także wieloletniej wicedyrektor i dyrektor górowskiego liceum. 
Wiele ciepłych słów padło pod adresem tegorocznych abiturientów LO ze strony dyrektora 
szkoły Pani Małgorzaty Patrzykąt i Starosty Górowskiego Pana Piotra Wołowicza. W trakcie 
okolicznościowych przemówień odczytano list gratulacyjny Burmistrza Góry – Pani Ireny 
Krzyszkiewicz, skierowany do Absolwentów, Grona Pedagogicznego i Rodziców. Następnie 
rozdano świadectwa wyróżnionym absolwentom. W tym roku 12 uczniów klas trzecich 
osiągnęło średnią wymaganą do otrzymania świadectwa z czerwonym paskiem (4,75 
i więcej). Byli to: Sebastian Bienert (najwyższa średnia w szkole 5.3),  Agata Siedlarz, 
Magdalena Seń, Magdalena Szankowska, Małgorzata Buda, Jakub Kosowski, Agata Sibilak, 
Martyna Rozmiarek, Kamila Kucharska, Jagoda Tarońt i Magdalena Rybczyńska. 
Tegorocznym maturzystom wręczono liczne dyplomy za osiągnięte sukcesy w konkursach, 
olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, a także aktywną działalność w 
Samorządzie Uczniowskim i szkolnym wolontariacie. Przed uroczystym wyprowadzeniem 
sztandaru głos zabrali przedstawiciele klas trzecich: Szanowna Dyrekcjo. Drodzy 
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Wychowawcy, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły,  Koleżanki i Koledzy. Nasza trzyletnia 
nauka w liceum dobiega końca, dlatego składamy serdeczne podziękowania za to, że 
nauczyliście nas, jak wykorzystywać własne zdolności. Dziękujemy za każdy wspólnie 
spędzony dzień oraz zrozumienie w  chwilach słabości.Trzy lata nauki postaramy się  ocalić 
od zapomnienia, zabierając ze sobą bagaż doświadczeń i miłych wspomnień. Dziś wyruszamy 
w dalszą drogę - z Mickiewiczem w Świat! 
 Po części oficjalnej przyszedł czas na program artystyczny, w którym zaprezentowali się 
uczniowie górowskich szkół wraz z aktorami teatru „Adamus” oraz wokalistkami zespołu 
„Postscriptum”. Wiele wzruszeń wywołała prezentacja zdjęć maturzystów, będąca swoistą 
retrospekcją do minionych lat spędzonych w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum 
i liceum. Debiutujące na scenie górowskiego ogólniaka dzieci: Hania Kauch, Zuzia Sajdak, 
Lenka Orłowska zaprezentowały utwory Jana Brzechwy, za które otrzymały gromkie brawa 
i róże. Fragment powieści Lucy Maud Monngomery „Ania z Zielonego Wzgórza” 
przedstawiła Ada Figiel, a romantyczną balladę Adama Mickiewicza „Czaty” Błażej Kostyk.  
Piosenkę z repertuaru Maryli Rodowicz pt. „Ale to już było” wykonały wokalistki zespołu 
Postscriptum w składzie: Katarzyna Wyszyńska, Sandra Remiszewska, Kamila 
Marcinkowska. Tegoroczna laureatka Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego - 
Aleksandra Buchar zaprezentowała fragment powieści „Szczęście jest kotką”.Z kolei 
nostalgiczną „Piosenkę dla ptaka” wykonał duet wokalno - instrumentalny: Katarzyna 
Wyszyńska (wokal) i  Błażej Kostyk ( gitara akustyczna). 
Punktem kulminacyjnym programu była zbiorowa recytacja „Desideraty” w interpretacji 
Estery Orłowskiej, Emilii Horbulewicz, Dawida Mazurczaka, Bartosza Pałki oraz piosenka 
„Musisz mi pomóc” w wykonaniu Agaty Śliwińskiej, utalentowanej wokalistki, absolwentki 
liceum. 
Program uroczystości opracował i wyreżyserował Maciej Kostyk, nauczyciel języka 
polskiego, we współpracy z nauczycielami języków obcych - Alicją Sajdak, Ewą Gajewską, 
 a także uczniami – Piotrem Piszczkiem, Konradem Sztymą, Bartkiem Mrozowskim, 
odpowiedzialnymi za techniczną oprawę koncertu. 
Wszystkim Abiturientom życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych. 
Połamania piór! 
Katarzyna Skrzynecka i Agata Stodoła 
 
Drzwi Otwarte Gimnazjum Dwujęzycznego 
27.04.2015 Tomasz Woźniczka 
Od 1 września 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze 
oprócz klas licealnych utworzone zostanie Gimnazjum Dwujęzyczne dla absolwentów 
wszystkich szkół podstawowych. Nowy rok szkolny zapisze na kartach Mickiewiczowskiej 
Kroniki kolejny rozdział. Szkoła, która we wrześniu obchodzić będzie 70 - lecie istnienia 
Państwowego Gimnazjum i Liceum wraca do powojennej tradycji. 
25 kwietnia odbyły się „Drzwi Otwarte” dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych, 
na których przybliżone zostały zasady rekrutacji oraz oferta edukacyjna. 
Przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania, uczeń Gimnazjum nr 1 w Górze Błażej Kostyk 
wykonał utwór z repertuaru Erica Claptona „Tears In Heaven”. Po tej ciekawej, muzycznej 
introdukcji, uroczystego otwarcia „Drzwi Otwartych” dokonała dyrektor LO Pani Małgorzata 
Patrzykąt. 
W swoim wystąpieniu szczególny akcent położyła na zasady funkcjonowania nowej 
placówki. Przybliżyła obecnym na spotkaniu uczniom i ich rodzicom specyfikę nauki w 
Gimnazjum Dwujęzycznym. Szkoła planuje w tym roku otworzyć jeden oddział, w którym 
szczególny nacisk położony będzie na intensywną naukę języka angielskiego. W pierwszej 
klasie przewidzianych jest aż 6 godzin nauki tego języka. W kolejnych klasach wprowadzane 
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będą elementy słownictwa angielskiego w nauczaniu biologii i chemii. Ponadto uczniowie 
dokonają wyboru dodatkowego języka obcego. Pozostałe przedmioty będą nauczane według 
programu normalnego gimnazjum. 
Szóstoklasistom przedstawiono także nauczycieli, którzy od nowego roku szkolnego będą 
uczyć w oddziale gimnazjalnym. Wychowawca klasy Pan Maciej Kostyk, nauczyciel języka 
polskiego, zwrócił uwagę na ogromne znaczenie znajomości języków obcych we 
współczesnym świecie. Nowo tworzona placówka stworzy młodym ludziom taką możliwość, 
bo podstawowym jej celem będzie rozwijanie wszechstronnych kompetencji językowych. W 
trakcie nauki uczniowie będą też mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji. 
Nauczycielka języka angielskiego Pani Edyta Bretsznajder zapoznała uczestników zebrania z 
tajnikami testu predyspozycji językowych, który będzie podstawowym kryterium rekrutacji 
do szkoły. Pod koniec spotkania uczennica LO Aleksandra Buchar, laureatka tegorocznego - 
Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego, zaprezentowała fragment powieści „Szczęście jest 
kotką” Ewy Berberich. Krótką prezentację funkcjonowania kół zainteresowań przedstawili: 
Radomir Miłaszewicz – koło matematyczne, Wojciech Janicki- koło sportowe, Maciej Kostyk 
– koło teatralne, Ewelina Waląg – koło filmowe, Alicja Sajdak –koło wokalne, Monika 
Zagrobelna – szkolny wolontariat. 
Po części informacyjnej uczniowie wraz z rodzicami zostali zaproszeni do zwiedzenia szkoły, 
Przez cały czas czynny był punkt informacyjny, gdzie można było podzielić się 
spostrzeżeniami na tematy związane z funkcjonowaniem szkoły i otrzymać okolicznościowy 
folder. Dużym zainteresowaniem wśród przyszłych gimnazjalistów cieszyły się eksperymenty 
naukowe - prezentowane przez Panią Małgorzatę Kauch – nauczycielkę chemii i matematyki 
oraz Panią Dorotę Giezek –nauczycielkę fizyki. Zwieńczeniem „Drzwi Otwartych” była 
ciekawie przeprowadzona zabawa edukacyjna, rozwijająca predyspozycje językowe. Jej 
pomysłodawczynią była Pani Agata Figiel – nauczycielka języka angielskiego. Zabawa, 
będąca swoistym punktem kulminacyjnym sobotniego spotkania, zintegrowała 
szóstoklasistów i obecnych uczniów liceum. 
 
Święto Konstytucji 3 Maja i IV Batalia Historyczna 
02.05.2015 Tomasz Woźniczka 
30 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym w Górze miała miejsce uroczystość z okazji 224 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To niezwykle istotne wydarzenie w naszych 
dziejach narodowych, Konstytucja była bowiem drugą na świecie, a pierwszą w Europie 
ustawą zasadniczą. Jednocześnie stwarzała nadzieję na przeprowadzenie gruntownej reformy 
państwa i uratowanie jego suwerenności. 
Obchody majowego święta składały się z dwóch części, w pierwszej z nich zgromadzeni w 
auli szkoły nauczyciele i młodzież licealna poznała historię powstania Konstytucji, a w 
drugiej uczniowie szkół powiatu górowskiego rywalizowali w Międzyszkolnym Konkursie 
pod hasłem „IV Batalia Historyczna”. 
Całość rozpoczęła instrumentalna introdukcja - „Mazurek 3 Maja”, po czym Bartosz Pałka i 
Aleksandra Buchar zaprezentowali fragmenty „Koncertu Jankiela”, po czym w krótkim 
wystąpieniu wprowadzili nas w klimat radosnego nastroju towarzyszącego Polakom w dniu 3 
Maja 1791 roku. Nadzieje Polaków na lepszą przyszłość pogrzebała Targowica i kolejne 
rozbiory, wydarzenia te w rezultacie doprowadziły do całkowitej utraty niepodległości. 
Zwieńczeniem tej części było wykonanie utworu „Mury:” autorstwa Jacka Kaczmarskiego 
przez duet Katarzyna Wyszyńska i Monika Wrona. 
Po zakończeniu tej części programu, dyrektor LO Pani Małgorzata Patrzykąt dokonała 
uroczystego otwarcia Międzyszkolnego Konkursu pod hasłem „IV Batalia Historyczna”. 
W związku z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja, konkurs miał temat: Czasy 
Stanisławowskie. Konstytucja 3 Maja. O miano największego znawcy jednego z najbardziej 
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burzliwych okresów naszych dziejów narodowych stanęli uczniowie reprezentujący 
następujące szkoły: Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Górze, Gimnazjum w Irządzach, 
Zespół Szkół w Górze oraz dwie ekipy gospodarza turnieju, Liceum Ogólnokształcącego w 
Górze, reprezentanci klas pierwszych (LO1) i klas drugich (LO2). Konkurs wzorowany był na 
popularnym od kilku lat programie TVP „Wielki Test z ...” oczywiście z pewnymi 
modyfikacjami dopasowanymi do warunków szkolnych, by jego formuła była równie 
atrakcyjna. 
Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego w Górze, a w tym roku do wspólnej zabawy zachęciliśmy 
gimnazjalistów. Pytania uczestnikom konkursu prezentowali Emilia Horbulewicz i Dawid 
Mazurczak. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało jury w składzie: Pan Tomasz 
Woźniczka, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie i Kamil Kutny, student V roku 
historii na Uniwersytecie Opolskim. 
W przerwie niezwykle zaciętej rywalizacji wystąpił zespół Postscriptum prezentując utwór 
„Ostatni list”. Po rozegraniu pięciu rund eliminacyjnych do ścisłego finału awansowały 
zespoły LO1 i Gimnazjum nr2 w Górze. W ostatecznej rozgrywce na wszystkie pytania 
bezbłędnie odpowiedzieli licealiści i dzięki czemu stanęli na najwyższym stopniu podium. 
Zwycięską ekipę klas pierwszych LO w Górze reprezentowali Mateusz Borowski i Maciej 
Skrzynecki. 
Ostateczna klasyfikacja „IV Batalii Historycznej”: 1. LO (klasy) 1, 2. Gimnazjum nr 2 Góra, 
3. Gimnazjum nr1 Góra, 4-6. Gimnazjum Irządze, ZS Góra, LO (klasy2). 
Laureaci konkursu otrzymali z rąk dyrektora LO nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy 
okolicznościowość dyplomy. Nagrodę otrzymał też ks Krzysztof Głuszko, który prawidłowo 
odpowiedział na skierowane do publiczności pytanie konkursowe. 
Całość przygotowali uczniowie Samorządu Uczniowskiego LO w Górze pod kierunkiem Pani 
Alicji Sajdak i Pana Tomasza Woźniczki. 
Szczególne podziękowania składamy Paniom Elżbiecie Maćkowskiej, Małgorzacie 
Smolińskiej i Anecie Skrzyneckiej za przygotowanie uczniów szkół gimnazjalnych do 
rywalizacji ze starszymi kolegami. 
 
Triumf Macieja i Katarzyny Skrzyneckich 
27.05.2015 Tomasz Woźniczka 
22 maja br. w Wąsoszu odbył się finał Konkursu Wiedzy „Góra Ziemia Górowska Moja Mała 
Ojczyzna”. Do rywalizacji z wiedzy o Górze i powiecie górowskim stanęli uczniowie ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W kategorii gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące w Górze reprezentowało troje uczniów: 
Katarzyna Skrzynecka kl. II a, Maciej Skrzynecki kl. I a i Bartosz Czaja kl. II b. 
Po rozegraniu części pisemnej 10 najlepszych zawodników zakwalifikowało się do etapu 
ustnego. Wszyscy licealiści znaleźli się  w grupie finalistów, w której prym wiodło 
rodzeństwo Skrzyneckich. Po niezwykle zaciętej rywalizacji obfitującej w wiele 
zaskakujących sytuacji zwycięstwo odniósł Maciej Skrzynecki, drugie miejsce zajęła jego 
siostra Katarzyna, a trzecie – Jakub Walaszczyk z SP Jemielnie. Dużą niespodzianką było to, 
że pięciokrotna zwyciężczyni konkursu Katarzyna Skrzynecka tym razem przegrała z 
własnym bratem i musiała zadowolić się drugą lokatą. Opiekunem wszystkich licealistów był 
Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i WOS w LO w Górze. 
 
Dni Afryki w naszym liceum 
27.05.2015 
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W ramach obchodów Dni Afryki w górowskim liceum społeczność szkolna będzie miała 
możliwość zdobyć wiedzę na temat Afryki poza ujęciem stereotypowym i oferowanym 
poprzez media oraz biura turystyczne. 
Oto program działań: 
Środa, 27 maja 2015 r.: 
Warsztaty dla uczniów i uczennic "Afryka bez maski. Warsztaty postkolonialnego 
postrzegania Afryki subsaharyjskiej". 
Tematyka warsztatów: 
Afryka subsaharyjska to prawdopodobnie najbardziej obarczona stereotypami część świata! 
Zaskakujące, biorąc pod uwagę jej ogromną różnorodność kulturową, hybrydyczność oraz 
dynamikę. Zrozumienie źródeł sztancowego postrzegania Afryki, wyrosłego w dużej mierze z 
ideologii kolonialnej i do dziś chętnie powielanego przez język mediów, pozwoli uczestnikom 
na zmianę perspektywy, podjęcie próby poznania kontekstu kulturowego omawianych 
zjawisk. Dowiemy się, że terminy takie, jak „historia”, „sztuka”, „tradycja”, mogą mieć wiele 
znaczeń, nie ma też jednej wersji historii.  Spróbujemy dostrzec to, co wymyka się sztywnym 
kategoriom. Poznamy kosmopolityczny i synkretyczny wymiar „tradycji” afrykańskich: ten 
dynamiczny, często „niewygodny” dla biur turystycznych. Spróbujemy dostrzec Afrykę 
subsaharyjską bez maski. 
Prowadzenie: 
dr Karolina Marcinkowska - antropolożka, od ok. 10 lat prowadzi autorskie prelekcje 
dotyczące sztuki Afryki, współczesnych zjawisk kulturowych w Afryce i międzykulturowości 
m.in. na Uniwersytecie Otwartym UW, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej 
UW, na wydziale Kulturoznawstwa UKSW i w ramach wydarzeń kulturalnych związanych z 
Afryką. Obecnie pracuje w Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta 
Rzeczpospolita w Warszawie, jest pomysłodawczynią i organizatorem inicjatywy AFRICA 
REMIX. 
Czwartek, 28 maja 2015 r.: 
Wykład dla całej społeczności szkolnej - Obraz Afryki. 
Tematyka spotkania: Wielokulturowość, integracja, imigracja, międzykulturowość. 
Warsztaty dla klasy humanistycznej. 
Tematyka spotkania: Jak pisać i mówić o Afryce, by nie powielać postaw 
dyskryminacyjnych? Nowe standardy dla mediów - Info Migrant. 
Prowadzenie: 
Mamadou Diouf - doktor weterynarii, poeta, muzyk, współtwórca portalu Afryka.org. i 
fundator Fundacji Afryka Inaczej. Urodził się w Senegalu. Od prawie 30 lat mieszka w 
Warszawie. Od końca lat 90. przybliża Polakom afrykańską rzeczywistość. Odziera ją ze 
stereotypów i pokazuje jej wielokulturowy aspekt. Robi to bez skrępowania, jako człowiek 
stąd. Zna dobrze historię Polski, 
a tę najnowszą jej część przeżył już osobiście 
 
Wielki sukces Agaty 
28.05.2015 
Uczennica klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze, Agata 
Wietrzykowska została zakwalifikowana do Międzynarodowego Programu Liderskiego 
"Women2Women" organizowanego przez Empower Peace w Bostonie. Założeniem tego 
działania jest stworzenie sieci obiecujących młodych kobiet (w wieku 15-19 lat) z całego 
świata, zaangażowanie je w kwestie, które definiują ich życie oraz uposażenie w narzędzia, 
znajomości oraz możliwości potrzebne do bycia liderką. Na konferencji będzie okazja, by 
pracować z liderami/kami z dziedziny edukacji, biznesu, gospodarki oraz praw człowieka, 
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którzy/które przyczyniają się do rozwoju całego programu. W 2014 roku pojawiło się 60 
młodych kobiet z 17 krajów, a przez ostatnie dziewięć lat – 700 młodych liderek z 51 krajów. 
 
Sprawdzian predyspozycji językowych już za nami! 
31.05.2015 
Zgodnie z trwającą rekrutacją do Gimnazjum Dwujęzycznego 14 maja przeprowadziliśmy 
sprawdzian kompetencji językowych dla szóstoklasistów. 
Cieszy fakt, że propozycja utworzenia klasy dwujęzycznej spotkała się z zainteresowaniem 
uczniów i rodziców. 
Wszystkim, którzy nie mogli wziąć udziału w dzisiejszym sprawdzianie proponujemy 
dodatkowy - drugi termin 28 maja 2015 r. o godzinie 13.00 w sali 212. 
Drodzy Rodzice 
dziękujemy za zaufanie i otwartość na nową perspektywę edukacji w naszym środowisku 
lokalnym. 
Dyrektor i Grono Pedagogiczne 
Liceum Ogólnokształcącego  im. Adama Mickiewicza w Górze 
 
Ogólnopolska akcja „Zryw wolnych serc” 
31.05.2015 
Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i 
zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc 
silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale 
potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniem i przemocą. 
W dniu 1 czerwca (poniedziałek) na koniec 7 lekcji o godz. 13:50 wszyscy uczniowie wraz z 
nauczycielami proszeni są o wyjście do parku szkolnego, gdzie nastąpi włączenie się do akcji 
„ZRYW WOLNYCH SERC” całej społeczności szkolnej. Przez 60 sekund akcentować 
będziemy swój udział w w/w akcji. 
Społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” zaprasza Państwa do 
ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki. 
Odezwa we tej sprawie znajduje się na stronie: 
http://pat.policja.gov.pl/pat/wydarzenia/3036,Ogolnopolski-Glos-Profilaktyki-2015.html 
Tylko 60 sekund! Tak niewiele, a znaczyć będzie tak dużo. 
Zobacz zdjęcia 
 
Podwójny sukces górowskich licealistek 
02.06.2015 W.K. Wróbel 
Wielkim sukcesem zakończył się udział uczennic górowskiego liceum w V Ogólnopolskim 
Konkursie Piosenki Rosyjskiej. Jeden z najbardziej prestiżowych przeglądów twórczości 
rosyjskiej odbył się w łódzkim Teatrze Muzycznym w dniach 28-29 maja. W Festiwalu 
wzięło udział 84 wykonawców z różnych stron Polski. Młodzi artyści wykonali łącznie 101 
piosenek opartych zarówno o tradycyjne klimaty, jak również o współczesne rytmy. Była to 
prawdziwa uczta dla miłośników piosenki rosyjskiej. 
W kategorii duety II miejsce za piosenkę Колыбельная (Kolybelnya) zajęły Monika Wrona i 
Kasia Wyszyńska. Natomiast zespół „Postscriptum” w składzie: Aleksandra Buchar, Kamila 
Marcinkowska, Kasia Wyszyńska i  Monika Wrona za wykonanie utworu За тихой рекою ( 
Za tihoy rekoy) otrzymał I nagrodę! 
Sukces górowskich licealistek były dziełem Alicji Sajdak, odpowiedzialnej za wokalne 
wykonanie utworów i Katarzyny Wróbel, która zadbała o poprawność językową 
prezentowanych piosenek. 
Zobacz zdjęcia 
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Warsztaty fizyko-chemiczne w LO 
02.06.2015 Małgorzata Kauch 
Dnia 29 maja w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Górze odbyły się 
warsztaty fizyko – chemiczne. Zajęcia skierowane były do uczniów klasy III Gimnazjum nr 2 
im. M. Kopernika w Górze. Podczas zajęć wykonywano ciekawe doświadczenia z zakresu 
chemii nieorganicznej oraz prądu elektrycznego. Gimnazjaliści samodzielnie wykonywali 
doświadczenia z prawa Ohma i I Prawa Kirchhoffa. 
Ćwiczenia przygotowane zostały przez nauczyciela fizyki – Dorotę Giezek oraz nauczyciela 
chemii – Małgorzatę Kauch przy współudziale uczennic klasy II c – Oliwi Prosianowskiej 
oraz Marysi Wiśniewskiej, a także absolwenta LO – Huberta Billera. Warsztaty cieszyły się 
dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem gimnazjalistów. 
 
Odznaka „Szkoła równego traktowania” 
03.06.2015 
29 maja, Ewelina Waląg, nauczycielka języka polskiego i etyki Liceum Ogólnokształcącego 
w Górze odebrała z rąk Wicemarszałka Sejmu Wandy Nowickiej odznakę „Szkoły równego 
traktowania”. 
Była to nagroda za projekt, który przez uczestników_czki konferencji przeprowadzonej w 
lutym w liceum. Szkolna inicjatywa była rezultatem dwóch szkoleń - w zakresie 
identyfikowania zdarzeń mających charakter dyskryminacyjny, jej skutków i związanej z nią 
przemocy, postrzegania dyskryminacji z perspektywy osób doświadczających dyskryminacji, 
sprawców i świadków oraz reagowanie na nią - przeprowadzonych przez mentorów 
związanych z Fundacją Geremka. 
Szczegóły na stronie: Szkoła tolerancji 
 
Pierwsza Filmowa Gra Miejska w Górze 
08.06.2015 
Film Pawła Pawlikowskiego pretekstem do mówienia o kulturze żydowskiej; dzieło Marka 
Piwowskiego czynnikiem rozpoczynającym filmowy rejs; dokument Marcela Łozińskiego 
bodźcem do zawarcia znajomości z siedzącymi na rynku miasta; animacja Juliana Antonisza 
filmem prowokującym do rozważań dotyczących praw zwierząt - to niektóre z atrakcji 
zrealizowanych w ramach Filmowej Gry Miejskiej w Górze. Wydarzenie to zostało 
przygotowane przez moich_je podopiecznych_e ze Szkolnego Koła Filmowego 
WONDERLab. oraz wybrane osoby ze szkoły. W organizacji pomogła także klasa 2 a, która 
zajęła się oprawą filmową i fotograficzną. Wspólnie zabezpieczyliśmy ponadto poczęstunek 
dla zaproszonych gości. 
Filmowa Gra Miejska odbyła się w poniedziałek 01 czerwca 2015r. Do wspólnej zabawy 
zostały zaproszone wszystkie szkoły powiatu i gminy Góra, a docelowo udział wzięły: 
najliczniej reprezentowana grupa z Gimnazjum nr 1; grupa z Gimnazjum nr 2; drużyna ze 
Szkoły Podstawowej nr 3; dwie drużyny z Zespołu Szkół oraz drużyna z Liceum 
Ogólnokształcącego. Na uczestników_czki przedsięwzięcia na poszczególnych przystankach 
czekały zadania, wskazówki do dalszej zabawy oraz nagrody zapewnione przez zewnętrznych 
organizatorów. 
 
Aktorzy teatru „Adamus” z wizytą w Akademii Malucha 
08.06.2015 
We wtorek, 2 czerwca 2015 r.  Akademię Malucha w Górze odwiedzili aktorzy szkolnego 
teatru „Adamus”. Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka młodzi wykonawcy 
przygotowali dla przedszkolaków literacką niespodziankę. Była nią recytacja wybranych 
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utworów Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.  Krótkie, zabawne wierszyki stały się pretekstem 
do pytań, na które chętnie i spontanicznie odpowiadały maluchy.  
Zaczarowany świat bajek prezentowany przez Aleksandrę Buchar, Esterę Orłowską, Kamilę 
Marcinkowską, Emilię Horbulewicz, Bartosza Pałkę, Adę Figiel, Hanię Kauch oraz 
nauczyciela języka polskiego - Pana Macieja Kostyka, w lekki i żartobliwy sposób uwrażliwił 
dzieci na sztukę. Niewątpliwie był także ciekawym doświadczeniem dla recytatorów, którym 
przedszkolaki podziękowały za występ żywiołowym wykonaniem piosenki „Dla 
maluszków”. Przedpołudniowe spotkanie w Akademii Malucha dostarczyło wielu 
niezapomnianych wrażeń. 
Więcej zdjęć 
 
Mamy nowego dyrektora! 
12.06.2015 
Od 1 września br w związku z powołaniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze w 
skład którego wejdą Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza oraz Gimnazjum 
Dwujęzyczne w Górze, nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora nowo utworzonej szkoły. 
Funkcję tę piastować będzie Pani Magdalena Mielczarek, która została wyłoniona na to 
stanowisko w drodze konkursu w dniu 21 maja 2015 r. 
10 czerwca 2015 r. Zarząd Powiatu Górowskiego odwołał z dniem 31 sierpnia 2015 r. ze 
stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza panią Małgorzatę 
Patrzykąt, jednocześnie powołał z dniem 1 września 2015 r. na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Górze panią Magdalenę Mielczarek. 
Po zakończeniu posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego z obecną i przyszłą panią 
dyrektor spotkał się Starosta Górowski Piotr Wołowicz, który osobiście wręczył stosowne 
uchwały , wyraził słowa podziękowania dla odchodzącej ze stanowiska Małgorzaty Patrzykąt 
i życzenia sukcesów dla Magdaleny Mielczarek - pierwszego dyrektora tworzonego Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Górze. Były kwiaty, upominki i wspólna rozmowa o przyszłości 
szkoły. Nowemu dyrektorowi życzymy wielu sukcesów w pełnieniu tak zaszczytnej funkcji i 
jednocześnie wytrwałości w realizacji zamierzonych celów. 
Szczegóły na stronie: http://www.powiatgora.pl/5757,zmiany-w-powiatowej-oswiacie.html 
 
Magdalena Seń laureatką konkursu historycznego 
Tegoroczna maturzystka Magdalena Seń znalazła się w gronie 19. laureatów z całej Polski X 
edycji konkursu historycznego „Historia i Życie” organizowanego przez Fundację Wiedza i 
Praktyka. 
Patronat honorowy nad konkursem corocznie obejmował niedawno zmarły prof. Władysław 
Bartoszewski i Minister Edukacji Narodowej Pani Joanna Kluzik Rostowska, natomiast 
patronat naukowy nad konkursem sprawuje Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku. 
Głównymi celami konkursu są: kształtowanie świadomości narodowej młodzieży na 
podstawie tradycji i wiedzy, a nie urazów i resentymentów, ukazywanie, że doświadczenia 
historyczne narodów wpływają na mentalność kolejnych pokoleń i są podstawą ich własnego 
systemu wartości społecznych, propagowanie postawy nacechowanej tolerancją i otwartością 
na różne opinie i doświadczenia, zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych 
poszukiwań badawczych. 
Magdalena napisała bardzo osobistą pracę pt. „Radość powojennej odbudowy. Z życia 
przesiedleńców”. Opisała w niej radości i troski, nadzieje i rozczarowania własnej rodziny, w 
trudnym okresie dziejowych. Kapituła konkursu uznała, że praca zasługuje, by jej autorkę 
zakwalifikować do grona laureatów. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie 
Gali Finałowej w Warszawie. Uroczystość odbędzie się w pierwszej połowie września 2015, i 
została na nią zaproszona Magda wraz nauczycielem historii Mirosławem Wesołowskim. 
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6. Festiwal Filmoteki Szkolnej za nami 
W dniach 11 i 12 czerwca 2015 roku w Warszawie odbyła się organizowana przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej 6. edycja Festiwalu Filmoteki Szkolnej. Uczestniczyły w nim 
uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Górze – Oliwia Morawiecka, Estera Orłowska i 
Martyna Mikuś. W trakcie pobytu górowskie uczennice mogły spotkać się z osobami ze 
świata kina w Warszawskiej Szkole Filmowej. W sali kina „Muranów” odbyły się pokazy 
filmów młodych twórców, wystawa plakatów, warsztaty oraz spotkania z filmowcami, 
między innymi Tomaszem Wasilewskim, Magdaleną Czerwińską i Sebastianem Fabijańskim. 
 
Agata wyróżniona w VI edycji konkursu „Jestem szefową” 
18.06.2015 
Dnia 17 czerwca 2015 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się 
uroczyste ogłoszenie wyników VI edycji ogólnopolskiego konkursu JESTEM SZEFOWĄ – 
wspólnej inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania realizowanej we 
współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Przedstawicielstwem Komisji 
Europejskiej w Polsce. Uroczystość poprowadziła aktorka Katarzyna Żak.  
Ogólnopolski konkurs „Jestem Szefową” to wspólna inicjatywa Pełnomocnika Rządu do 
spraw Równego Traktowania realizowaną we współpracy z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Jego celem jest 
przełamywanie stereotypów dotyczących kobiet i władzy oraz promowanie pozytywnego 
wizerunku kobiet – liderek wśród młodzieży. Konkurs skierowany jest do uczennic I i II klas 
szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zainteresowanych wzmacnianiem swoich zdolności 
przywódczych. Uczestniczki konkursu przygotowują prace na temat „Jestem szefową”, które 
ocenia Kapituła konkursu złożona z liderek i liderów polskiej sceny politycznej i 
gospodarczej. Pojęcie „szefowej” obejmuje wszystkie obszary aktywności społecznej i 
zawodowej. Uczestniczki konkursu mają za zadanie wyobrazić sobie siebie w roli 
przywódczej i opisać, jakie mają cele, co robią na tym stanowisku, dlaczego zdecydowały się 
je pełnić, czy to, że są kobietami ma wpływ na sprawowanie władzy?  
„Kobiety są świetnymi mentorkami (...), są osobami, które innym pomagają budować swoją 
karierę” - podkreśliła pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania Małgorzata 
Fuszara. Zaznaczyła, że bardzo ważne są również współpraca oraz wzajemna wymiana 
wiedzy i doświadczeń pomiędzy kobietami a mężczyznami. 
Z prawie 400 prac zgłoszonych na VI edycję konkursu Kapituła konkursu na posiedzeniu w 
dniu 29 maja br. wybrała 15 finalistek VI edycji, w tym laureatki I, II i III miejsca. Wśród 
wyróżnionych znalazła się praca Agaty Wietrzykowskiej z Liceum Ogólnokształcącego w 
Górze, która w swojej pracy połączyła tematykę dotyczącą osób z niepełnosprawnościami z 
działaniami ambasadorskimi. Efektem twórczej wypowiedzi, ale także zaangażowania Agaty 
w róznorakie inicjatywy zarówno na poziomie lokalnym, ogólnopolskim, jak i 
międzynarodowym było zdobycie aż trzech wyróżnień:  
- wyróżnienia od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  
- wyróżnienia od Firmy Procter&Gamble,  
- wyróżnienia od Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 
Specjalne wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej otrzymała nauczycielka Ewelina Waląg 
„za wspieranie i promowanie przywództwa dziewcząt”. Jej uczennice były finalistkami oraz 
laureatkami czterech edycji konkursu „Jestem szefową”.  
W tym roku oprócz dwudniowego pobytu w Warszawie dla finalistek VI edycji, został 
zorganizowany czterodniowy program szkoleniowy dla finalistek wszystkich 
dotychczasowych edycji konkursu w październiku tego roku. 
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Nagrody dla laureatów konkursów powiatowych 
19.06.2015 Tomasz Woźniczka na post. Informacji na stronie www.pcdn.edu.pl 
18 czerwca 2015 roku, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów organizowanych 
przez PCDN i PPP w Górze w roku szkolnym 2014/2015. Na tegoroczną galę laureatów, 
która miała miejsce w sali widowiskowej Domu Kultury w Górze na zaproszenie Dyrektora 
Domu Kultury w Górze: Danuty Piwowarskiej – Berus oraz Dyrektora Powiatowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno –Pedagogicznego w Górze – 
Bernarda Bazylewicza przybyło wielu znakomitych gości - Jana Ucinek – Wójt Gminy 
Jemielno, w imieniu Starosty Górowskiego – Sławomir Bączewski Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze, w imieniu Burmistrza 
Góry – Tadeusz Otto Sekretarz Miasta i Gminy Góra, w imieniu Burmistrza Wąsosza – 
Grzegorz Kordiak inspektor Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Wąsoszu. Obecni byli także: Mariola Szurynowska –Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Górowskiego, Teresa Frączkiewicz – 
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 
Górowskiego, dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele: przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Prezesi fundacji, towarzystw, stowarzyszeń, 
dyrektorzy i kierownicy instytucji współpracujących z PCDNiPPP w Górze. Przybyli także 
rodzice oraz główni bohaterowie gali – utalentowani laureaci konkursów, wyróżnieni 
uczniowie oraz młodzież i dzieci uświetniające koncert. .Gala prowadzona przez Elżbietę 
Maćkowską i Macieja Kostyka rozpoczęła instrumentalną interpretacją utowru z repertuaru 
zespołu Led Zeppelin „Stairway to Heaven” w wykonaniu Marceliny Parzonki – uczennicy 
Gimnazjum nr 2 w Górze. 
Dyrektor PCDNiPPP w Górze w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że w mijającym 
roku szkolnym zorganizowano i przeprowadzono 25 różnego rodzaju konkursów 
przedmiotowych, przeglądów artystycznych oraz turniejów matematyczno – sportowych o 
zasięgu powiatowym, ponadpowiatowym lub międzywojewódzkim. 
Łącznie w etapie szkolnym we wszystkich naszych konkursach wzięło udział 2044 uczniów. 
W finałach na szczeblu powiatowym wzięło udział 1057 uczestników. Indywidualnie tytuł 
laureata uzyskało – 129 uczniów i 7 nauczycieli. Przyznano także 7 wyróżnień, W 
konkurencjach drużynowych wyłoniono 6 drużyn uczniowskich, które uzyskały także tytuły 
laureatów. Wśród laureatów powiatowych konkursów było też wielu uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego w  Górze. W XIV Powiatowym Konkursie Przyrodniczym w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła Agata Siedlarz, drugie Magdalena 
Szankowska, a trzecie Maciej Skrzynecki. Opiekunem nagrodzonych uczniów była 
nauczycielka biologii Pani Irena Dziamarska. Następnie w I Powiatowym Konkursie 
Historycznym „Starożytna Grecja” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsza lokata 
przypadła Maciejowi Skrzyneckiemu, druga Mateuszowi Borowskiemu, a trzecia Katarzynie 
Skrzyneckiej. Opiekunem laureatów był nauczyciel historii i WOS Pan Tomasz Woźniczka. 
Wcześniej nagrodzeni byli uczniowie w XV Międzywojewódzkim Górowskim Konkursie 
Informatycznym, III Międzypowiatowym Przedmaturalnym Górowskim Konkursie 
Matematycznym „MATGURA” oraz XXI Konkursie Wiedzy „Góra Ziemia Górowska Moja 
Mała Ojczyzna” gdzie główne laury zdobyli, Sebastian Bienert, Agata Siedlarz, Bartosz 
Gościniak, Maciej i Katarzyna Skrzyneccy. 
Na zakończenie dyrektor PCDNiPPP w Górze pogratulował sukcesów uczniom, które 
osiągnęli dzięki swojej wytrwałości i pracy, pod kierunkiem swoich nauczycieli. 
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Podsumowanie projektu "Nienawiść. Jestem przeciw!" 
22.06.2015   
W czwartek i piątek w Warszawie odbyły się spotkania z uczestnikami i uczestniczkami 
projektu "Nienawiść. Jestem przeciw!". W ramach konferencji podsumowującej działania 
zebrani mogli podzielić się efektami swojej całorocznej pracy, której zwieńczeniem były 
kampanie społeczne w szkołach i środowiskach lokalnych. Grupy projektowe wzięły udział w 
warsztatach, giełdzie projektów oraz miejskiej akcji przeciw mowie nienawiści.. 
Naszą licealną grupę Language reprezentowała tegoroczna maturzystka Agata Sibilak, która 
przedstawiła zebranym roczne działania w przygotowanej przez siebie prezentacji :) A było 
ich wiele, m.in. działania muralowe w przestrzeni miasta i pozostawienie logo projektu na 
ścianie, różnorakie projekty równościowe, spotkania w trenerami antydyskryminacyjnymi czy 
organizacja akcji "Kilometry przeciw nienawiści". 
Informacja ze strony: http://balladynafilm.wix.com/szkola-tolerancji#!Podsumowanie-
projektu-Nienawi%C5%9B%C4%87-Jestem-przeciw/cyvb/5585528e0cf2a5839d90a1bd 
 
Uczniowie górowskich szkół laureatami Wojewódzkiego Konkursu „WĘDRÓWKI 
SZLAKIEM WARTOŚCI ” 
22.06.2015 Tomasz Woźniczka 
20 czerwca 2015 r. w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbył się 
uroczysty Koncert Galowy, podsumowujący cykl konkursów „WĘDRÓWKI SZLAKIEM 
WARTOŚCI”, których myślą przewodnią były słowa Alberta Schweitzera: „Zwierzęta - 
bracia nasi najmniejsi. Jesteśmy życiem, które chce żyć pośród życia, które chce żyć”. 
Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja „PAX ET BONUM”, a patronat 
honorowy sprawowali: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Wojewoda Dolnośląski, 
Prezydent Miasta Wrocławia, Dolnośląski Kurator Oświaty oraz Arcybiskup Metropolita 
Wrocławski. Jury złożone z wykładowców Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego, dziennikarzy, aktorów i artystów plastyków w ciągu kilku miesięcy oceniało 
prezentacje uczniów, nadsyłane ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. W trakcie sobotniego koncertu wręczono dyplomy i nagrody laureatom, 
wśród których znaleźli się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 1 w Górze.  
KONKURS RECYTATORSKI SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 
II miejsce - Błażej Kostyk, Gimnazjum nr 1 w Górze 
KONKURS RECYTATORSKI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
I miejsce - Aleksandra Buchar, Liceum Ogólnokształcące w Górze 
II miejsce - Estera Orłowska, Liceum Ogólnokształcące w Górze 
POEZJA ŚPIEWANA 
II miejsce - Katarzyna Wyszyńska ( śpiew), Liceum Ogólnokształcące w Górze 
Błażej Kostyk ( akompaniament), Gimnazjum nr 1 w Górze 
Wyróżnienie - Kamila Marcinkowska, Liceum Ogólnokształcące w Górze 
KONKURS LITERACKI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
III miejsce - Magdalena Seń, Liceum Ogólnokształcące w Górze 
KONKURS PLASTYCZNY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
II miejsce - Danuta Rudnicka, Liceum Ogólnokształcące w Górze 
Do udziału w zmaganiach konkursowych uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem 
Pani Anety Juski, Pani Alicji Sajdak oraz Pana Macieja Kostyka. 
 

Physics Chemistry and English  

25.06.2015 Dorota Giezek 
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W dniu 24 czerwca odbyły się warsztaty „Physics Chemistry and English”. Zajęcia były 
skierowane do uczniów klas szóstych – przyszłych uczniów gimnazjum dwujęzycznego oraz 
licealistów. Pokazy z chemii przygotowała Małgorzata Kauch, natomiast ćwiczenia z fizyki 
przeprowadziła Dorota Giezek. Szczególnymi gośćmi na zajęciach byli studenci wymiany 
międzynarodowej, której koordynatorką jest nauczycielka języka angielskiego Agata Figiel . 
Wyjątkowym gościem wymiany, który zaangażował się w pokazy był student fizyki Timothy 
Chan z The Chinese University of Hong Kong. 
Uczniowie opuścili pracownię z uśmiechem na twarzy i udali się na dalszą, niezwykle 
interesującą część zajęć związaną z wymianą międzynarodową. 
 

Sukces Dawida w Krasnymstawie 

25.06.2015 
Dawid Mazurczak, uczeń LO w Górze, członek Koła Filmowego „WONDERlab” zdobył II 
nagrodę w finale X Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego w Krasnymstawie. Konkurs 
polegał na przygotowaniu recytacji utworu Cypriana Norwida, wykonaniu pracy plastycznej 
lub opracowaniu i przesłaniu nagrania kompozycji muzycznych. Zadaniem każdego z 
uczestników było wybrać tylko jedną z podanych kategorii. Do finału komisje konkursowe 
zakwalifikowały w kategorii recytacji 16 osób, w kategorii plastycznej – 14, a poezji 
śpiewanej 10 osób. Dawid wystąpił w kategorii plastycznej i by dostąpić udziału w finale, w 
pierwszej kolejności przesłał organizatorom konkursu wykonaną przez siebie ilustrację do 
utworu „Do obywatela Johna Browna”. Następnie w trakcie zmagań finałowych w ciągu 
dwóch godzin wykonał pracę wykonaną ołówkiem do wybranego przez siebie wiersza 
Cypriana Kamila Norwida pt. „Żydowie polscy”. 
Szczegóły występu naszego ucznia w finale konkursu na stronie: 
http://balladynafilm.wix.com/wonderlab1#!Sukces-Dawida-w-Krasnymstawie/ 
 

Tydzień Bezpieczeństwa 

25.06.2015 Tomasz Woźniczka 
W dniach 23-25 czerwca Liceum Ogólnokształcącym w Górze, zgodnie z wieloletnią 
tradycją, miał miejsce „Tydzień Bezpieczeństwa”. 
Pierwszego dnia uczniowie szkoły uczestniczyli w spotkaniach z psychologiem i pedagogiem 
z PCDNiPPP w Górze. Pani Marzena Kostyk przeprowadziła zajęcia pod hasłem „Techniki 
relaksacyjne”, Pani Agnieszka Strzyż pogadankę na temat „Pragnienie i cele życiowe”, a Pani 
Agnieszka Węgrzynowska-Rawluk interesujący wykład nt. „Jak nie poddać się manipulacji”. 
Następnie odbyły się spotkania z wychowawcami poszczególnych klas. W środę 24 czerwca 
uczniowie poszczególnych klas rywalizowali w kilku konkurencjach ramach „Dnia Sportu”. 
Natomiast w czwartek młodzież uczestniczyła we mszy św. w Kościele Św. Katarzyny, a 
następnie wraz z wychowawcami udali się na rajd rowerowy bądź pieszy wyznaczoną przez 
siebie trasą. 
Odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach „Tygodnia 
Bezpieczeństwa” byli, doradcy zawodowi, pedagodzy, nauczyciele wf i wychowawcy 
poszczególnych klas. 
 

Żegnaj szkoło 

01.07.2015 Tomasz Woźniczka 
26 czerwca był ostatnim roku szkolnego 2014/15. W Liceum Ogólnokształcącym w Górze 
uroczysta akademia końcoworoczna miała miejsce w auli szkoły. W tym roku na wakacje 
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udało się 120 uczniów z pięciu oddziałów klas I i II. Na uroczystość przybyło wielu gości: 
Starosta Górowski Piotr Wołowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Jan Rewers, 
radny powiatu Kazimierz Bogucki reprezentujący również posła na Sejm RP Jacka Świata, 
Przewodnicząca Rady Rodziców Izabella Sokołowska oraz Rady Szkoły Daria Miszkiewicz. 
Wszystkich zebranych powitała dyrektor LO Małgorzata Patrzykąt. W swoim wystąpieniu 
dokonała podsumowania osiągnięć szkoły na polu dydaktycznym i wychowawczym. 
Szczególną uwagę zwróciła na liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i 
artystycznych oraz zawodach sportowych. 
Przekazała również życzenia udanego wakacyjnego wypoczynku skierowane do uczniów i 
nauczycieli przez Burmistrza Góry Irenę Krzyszkiewicz. Natomiast Starosta Powiatu 
pogratulował uczniom osiągniętych wyników i życzył udanego wakacyjnego wypoczynku. 
Młodzież liceum w podzięce za trud włożony w działania dydaktyczne i wychowawcze 
wręczyła swoim pedagogom kwiaty. 
W dalszej części uroczystości wręczone zostały nagrody, wyróżnienia i dyplomy. Najwyższą 
frekwencję – 100% uzyskały Weronika Akacka z kl. Ib i Agata Jaz kl. IIa. Aż 19 uczniów 
uzyskało świadectwa z wyróżnieniem (średnia 4,75 i więcej), a byli to: Maciej Skrzynecki, 
Julia Cicha, Matusz Borowski kl. Ia, Aleksandra Kosowska, Agnieszka Felska, Weronika 
Akacka kl. Ib, Katarzyna Skrzynecka, Agata Wietrzykowska, Aleksandra Buchar, Anna 
Bezwerchna, Katarzyna Wyszyńska, Daria Paturej, Agata Jaz, Bartosz Czaja kl. IIb oraz 
Oliwia Prosianowska, Katarzyna Mackiewicz, Aleksandra Wybierała, Maria Wiśniewska i 
Emilia Horbulewicz kl. IIc. 
Katarzyna Skrzynecka uzyskała najwyższą w szkole średnią ocen 5,75 i została nominowana 
do stypendium Prezesa Rady Ministrów 
Od kilku lat przyznawane są nagrody Starosty pn. „Super Uczeń”. W tym roku w kategorii 
artystycznej nagrodę otrzymała Aleksandra Buchar, natomiast w kategorii osiągnięć 
naukowych  Agata Wietrzykowska i Maciej Skrzynecki. Nagrody uczniom wręczał wraz z 
serdecznymi gratulacjami i życzeniami Starosta Górowski Piotr Wołowicz. Ponadto Agata 
Wietrzykowska otrzymała nagrodę posła na Sejm RP Jacka Świata, którą w jego imieniu 
wręczył radny powiatowy Kazimierz Bogucki oraz specjalne stypendium ufundowane przez 
Starostę Powiatu. 
Ostatnią część uroczystości wypełnił program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy 
Ia pod kierunkiem Alicji Sajdak. 
Żegnaj szkoło... na 2 miesiące. 


