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Dyrektorzy Liceum 1945-2015
Edward Machniewicz (1945-1954)
Władysław Wałejko (1954-1956)
Aleksander Baczyński (1956-1959)
Józef Tarkowski (1959-1967)
Jerzy Cichowicz (1967-1972)
Zbigniew Śmiechowski (1972-1975)
Zoﬁa Hanulak (1975-1992)
Bogusław Załoba (1992-1998)

„Młodości! tobie nektar żywota
Natenczas słodki, gdy z innymi dzielę:
Serca niebieskie poi wesele,
Kiedy je razem nić powiąże złota.
Razem, młodzi przyjaciele!”
Adam Mickiewicz

Anna Flig (1998-2000)
Benedykta Nowak (2000-2001)
Irena Krzyszkiewicz (2001-2008)
Małgorzata Patrzykąt (2008-2015)
Magdalena Mielczarek (od 2015)

Wicedyrektorzy Liceum
1948-2013
Władysław Wałejko (1948-1954)

Jacek Figiel (1993-1995)

Stanisław Danilewicz (1954-1955)

Anna Flig (1995-1998)

Aleksander Baczyński (1955-1956)

Benedykta Nowak (1998-2000)

Józef Tarkowski (1956-1959)

Alina Klak (2000-2001)

Zoﬁa Pieńkowska (1959-1963)

Danuta Paruch (2001-2006)

Zoﬁa Hanulak (1963-1975)

Bogumiła Rewers (2004-2005)

Henryk Bakuła (1975-1976)

Alina Borzym (2006-2007)

Andrzej Szeller (1976-1977)

Małgorzata Patrzykąt (2007-2008)

Antoni Nasiadko (1977-1993)

Alina Borzym (2008-2013)
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JUBILEUSZ
70-lecia Liceum
Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Górze

ZAPRASZAMY
Liceum Ogólnokształcące
im. Adam Mickiewicza w Górze
ul. Szkolna 1
56-200 Góra

Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze

Szanowni Państwo!

KADRA PROFESORSKA W ROKU SZKOLNYM 1945/46

Czuję się wielce wyróżniona, mając możliwość jako Dyrektor
podzielenia się z Państwem osobistą reﬂeksją w tym wyjątkowym dniu uroczystych obchodów Jubileuszu 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze.
Z wielkim wzruszeniem wspominam dawne czasy, kiedy jako
uczennica, a później nauczycielka, widziałam twórczy zapał
oraz ogromne zaangażowanie wszystkich uczniów i pracowników Szkoły w liczne działania, inspirowane bogatą twórczością naszego Patrona - Adama Mickiewicza. Dzięki różnorodnym formom pracy nie tylko bogaciliśmy wiedzę humanistyczną, przekazując młodemu pokoleniu kultywowanie
Tradycji Mickiewiczowskich, ale także wytyczaliśmy drogę do
kształtowania własnego charakteru, umiłowania „kraju lat
dziecinnych”, dostrzegania piękna w otaczającym świecie
oraz doceniania kruchości ludzkiego życia.
70 lat to ogrom wydarzeń mierzonych liczbą absolwentów,
którzy swoją postawą ukształtowali tożsamość naszej placówki.
W tym wyjątkowym dniu „ocalmy od zapomnienia” Tych,
którzy tworzyli historię szkoły, przysparzali sukcesów, służyli
swoją wiedzą i doświadczeniem, kształtując jej oblicze aż do
chwili obecnej. Jako depozytariusze tych pięknych tradycji
starajmy się je pielęgnować, wprowadzając i realizując jednocześnie nowe formy i metody edukacji. Pozwólcie, że z głębi
serca serdecznie podziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie naszego wspólnego święta.
Szczególne podziękowania za objęcie Honorowym Patronatem uroczystych obchodów 70-lecia Szkoły połączonych
z Dniem Patrona składam na ręce Starosty Górowskiego
- Pana Piotra Wołowicza, Burmistrza Góry - Pani Ireny Krzyszkiewicz oraz Prezesa Fundacji Pomocy Szkole im. Edwarda
Machniewicza - Pani Elżbiety Skoczylas.
Wszystkim Państwu dedykuję specjalny Koncert „My z Niego
Wszyscy” życząc wielu wzruszeń i niezapomnianych, artystycznych wrażeń.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
mgr Magdalena Mielczarek

„Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!”
Adam Asnyk
KADRA PROFESORSKA WRAZ Z PRACOWNIKAMI
ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ROKU SZKOLNYM 2015/16

Historia
szkoły

Bezpośrednio po zakończeniu
II wojny światowej wśród osadników przybyłych w maju 1945 roku
ze wschodu do Góry zrodziła się
myśl otwarcia szkoły średniej.
Trud zorganizowania jej spoczął na trzyosobowym gronie:
dyrektorze Edwardzie Machniewiczu oraz nauczycielach
Halinie i Stanisławie Badowskich.
Władze miasta przydzieliły na potrzeby szkoły budynek
po byłym muzeum regionalnym. 1 września 135 uczniów
rozpoczęło naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum
podlegającym Kuratorium Wrocławskiemu. Grono pedagogiczne liczyło już 7 osób. Pierwsza matura odbyła się
29 maja 1948 roku. Z dniem 1 września tego roku liceum
zostało przekształcone w szkołę 11-letnią i otrzymało nazwę: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego
i Licealnego w Górze Śląskiej.
Na jubileusz swego XX-lecia 18 września 1965 roku
szkoła otrzymała imię, sztandar oraz nazwę: Liceum
Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. Sztandar ufundowany został przez nauczycieli, absolwentów i społeczeństwo Ziemi Górowskiej.
26 listopada 1965 r. w 110. rocznicę śmierci A. Mickiewicza
odsłonięto tablicę pamiątkową. Od roku 1967 w związku
z reformą liceum rozpoczął się proces modernizacji i przekształcania tradycyjnych klas w pracownie przedmiotowe.
Pracę wychowawczą zaczęto koncentrować wokół osoby
Patrona, który stopniowo stawał się postacią integrującą
różnorodne działania.
W latach 1985-1993 liceum wraz ze Szkołą Podstawową
nr 2 im. Tadeusza Kościuszki wchodziło w skład Zespołu
Szkół Ogólnokształcących. Okres tych lat to czas kolejnych osiągnięć dydaktycznych oraz liczących się wyników
uczniów w różnych konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich.
1 września 1998 roku zmieniła się nazwa szkoły. Powstało
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
w Górze. W 2002 roku placówka ponadpodstawowa
z czteroletnim cyklem nauczania zostaje przekształcona
w szkołę ponadgimnazjalną z trzyletnim cyklem nauczania.
W siedemdziesiątą rocznicę powołania Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego w Górze na nowo wskrzesiliśmy obie szkoły, tworząc Zespół Szkół Ogólnokształcących.
Tym samym rok szkolny 2015/2016 zapisał nowy rozdział
na kartach Mickiewiczowskiej „Kroniki”, która 18 września
2015 r. odnotowała znaczącą rocznicę, a mianowicie 50-lecie nadania szkole imienia naszego narodowego Wieszcza.

