Górowski „Mickiewicz” ma 70 lat!
70 lat temu, we wrześniu 1945 roku, grupa 135 uczniów wraz z 7 pedagogami rozpoczęła naukę w
Państwowym Gimnazjum i Liceum w Górze. I tak oto zapoczątkowana została historia szkoły,
która na jubileusz XX-lecia otrzymała sztandar oraz nazwę: Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza.
W siedemdziesiątą rocznicę powołania Gimnazjum i Liceum na nowo wskrzeszone zostały obie
szkoły, powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze.
Rok 2015 dla placówki noszącej imię Wielkiego Wieszcza jest naprawdę wyjątkowy i to z wielu
powodów. W październiku miały miejsce uroczystości związane z XI Zjazdem Absolwentów.
Natomiast obchody Jubileuszu 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Górze połączone ze
Świętem Patrona Adama Mickiewicza, odbyły się 4 grudnia 2015 r.
Jubileusz zainaugurowała się uroczysta Msza święta, którą odprawił ks. Krzysztof Głuszko w
Kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze. Wzięli w niej udział uczniowie oraz obecni
i emerytowani pracownicy szkoły. Wygłoszona przez ks. Krzysztofa homilia odnosiła się w istotny
sposób do roli Szkoły w edukacji i wychowaniu młodych pokoleń. Kapłan zwrócił również uwagę
na wyjątkowe walory poezji Adama Mickiewicza w kształtowaniu postaw wielu pokoleń Polaków.
Punktem kulminacyjnym obchodów Jubileuszu 70-lecia Szkoły był Koncert Galowy pt. „My z
niego wszyscy”. W uroczystości wzięło udział wielu gości: Starosta Górowski - Pan Piotr
Wołowicz, Wicestarosta Powiatu Górowskiego – Pan Paweł Niedźwiedź, Burmistrz Góry, a
zarazem były Dyrektor naszej Szkoły - Pani Irena Krzyszkiewicz, Wiceburmistrz Góry – Pan
Andrzej Rogala, Sekretarz Powiatu Górowskiego – Pani Elżbieta Kwiatkowska, Przewodniczący
Rady Powiatu Górowskiego - Pan Jan Rewers wraz z radnymi, Przewodniczący Rady Miejskiej w
Górze - Pan Jerzy Kubicki wraz z radnymi, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
starszy brygadier - Pan Arkadiusz Szuper, Dyrektorzy Szkół Powiatu Górowskiego, jednostek
organizacyjnych organów samorządowych, placówek kulturalno-oświatowych, zakładów pracy,
nauczyciele języka polskiego wraz z delegacjami uczniów, obecni wychowankowie, nauczyciele i
pracownicy oświaty oraz rodzice na czele z Przewodniczącą Rady Rodziców - Panią Marleną
Świątek i Przewodniczącą Rady Szkoły - Panią Darią Miszkiewicz. Patronat honorowy nad
obchodami Jubileuszu 70-lecia Szkoły i Świętem Patrona sprawowali: Starosta Górowski,
Burmistrz Góry i Prezes Fundacji Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze.
Uroczystość rozpoczęło wykonanie pieśni „Gaudeamus igitur” przez chór nauczycielski „Pro
Bono”. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, na którym widnieją słowa Wieszcza: „Ojczyzna-NaukaCnota”, przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego”, została wciągnięta na maszt flaga narodowa.
Następnie słowa powitania do zebranych na uroczystości gości skierowała Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Górze Pani Magdalena Mielczarek.
„Dzisiejszy dzień to czas przywoływania w pamięci koleżanek, kolegów i nauczycieli. Ta także czas
wzruszeń i refleksji nad mijającym czasem. Z perspektywy mijających lat działalność dydaktyczno –
wychowawcza szkoły została uwieńczona wieloma prestiżowymi sukcesami uczniów i nauczycieli.
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze jest niewątpliwie placówką przyjazną
dla uczniów, którzy pragną wykorzystać swoje możliwości we wszystkich wymiarach:
intelektualnym, społecznym, estetycznym i moralnym” – powiedziała Pani Dyrektor, zwracając
uwagę na wyjątkowość tej uroczystości w życiu szkoły. Bogata historia liceum obfituje w ogrom
wydarzeń, które stały się udziałem jej dyrektorów, nauczycieli i absolwentów. Obecny na XI
Zjeździe najstarszy absolwent Jan Czerniak z rozrzewnieniem wspominał lata spędzone w
górowskim ogólniaku. „Nie mogę nie powiedzieć o rozczuleniu, jakiego doznaję, kiedy znajdę się w
szkole, w której spędziłem kilka lat swojej młodości. Bo jest coś, co stanowi o jej wyjątkowości, co
sprawia, że kolejne pokolenia wychowanków nie zapominają o swoich licealnych latach, że
interesują się losami szkoły, są dumni z jej osiągnięć. Odwiedzając stare mury, odczuwają przy tym

jakiś szczególny sentyment do tego miejsca, które wzrasta z upływem lat. Wspomnienia młodości
odżywają i stają się tym silniejsze, im więcej lat upływa od matury. Fenomen ten trudno
wytłumaczyć. Można tylko stwierdzić, ale za to z pełnym przekonaniem,, że to liceum jest nie tylko
zwykłą szkołą, ale czymś w rodzaju międzypokoleniowej więzi wychowanków”.
„Pamięci tych, którzy odeszli” czyli zmarłych pracowników i absolwentów szkoły poświęcony był
utwór „Ocalić od zapomnienia”, który wykonała absolwentka LO Agata Śliwińska przy
akompaniamencie Arkadiusza Gustawa.
W imieniu całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi
oraz rodziców Dyrektor Liceum Magdalena Mielczarek przyznała Tytuły Honorowego Przyjaciela
Szkoły wraz ze słowami najwyższego uznania za postawę godną prawdziwego szacunku: Staroście
Górowskiemu - Panu Piotrowi Wołowiczowi, Burmistrzowi Góry, a zarazem byłemu Dyrektorowi
naszej szkoły - Pani Irenie Krzyszkiewicz, Prezesowi Fundacji Pomocy Szkole im. Edwarda
Machniewicza - Pani Elżbiecie Skoczylas, Dyrektorowi Domu Kultury w Górze- Pani Danucie
Piwowarskiej- Berus, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej Panu Bernardowi Bazylewiczowi, Dyrektorowi Centrum
Kształcenia
Praktycznego
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Ustawicznego
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Mielczarkowi,
Dyrektorom Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych na ręce Pani
Dyrektor Ewy Gano, byłym Dyrektorom Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza,
emerytowanym nauczycielom liceum, absolwentom szkoły na ręce wybitnego aktora teatralnego i
filmowego Pana Zbigniewa Walerysia, Pani Ewie Wierzbińskiej-Klosce zaprzyjaźnionej z
młodzieżą i szkołą poetce, głównej bohaterce naszych licznych wieczorów poetyckich, Pani dr
Annie Meterze za udział w komisji konkursowej wszystkich edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego „Adamus”, Nauczycielskiemu chórowi „Pro Bono” za uświetnianie swoimi
wokalnymi umiejętnościami wielu przedsięwzięć szkolnych, Panu dr Stanisławowi Hoffmannowiprzewodniczącemu Kapituły medalu „Chwała szkole, sława absolwentom”, Pani Profesor Janinie
Wlaźlak- emerytowanej nauczycielce języka polskiego i łacińskiego za to, że zaszczepiła w sercach
młodzieży i nauczycieli zamiłowanie do obcowania z twórczością i postacią Adama Mickiewicza.
Starosta Górowski Pan Piotr Wołowicz w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na „wyjątkowość
„sędziwej jubilatki” - „szkoły, która ma swoją tożsamość”. Podkreślił, że zasługą wielu ludzi jest jej
stały rozwój oraz kultywowanie Tradycji Mickiewiczowskich. W tym miejscu złożył
podziękowania oraz listy gratulacyjne i kwiaty na ręce Pani Profesor Janiny Wlaźlak, Dyrektora
Szkoły Magdaleny Mielczarek i Pana Macieja Kostyka. Burmistrz Góry Pani Irena Krzyszkiewicz,
która będąc długoletnią Dyrektorką Szkoły, podziękowała obecnemu Dyrektorowi, nauczycielom,
pracownikom obsługi oraz uczniom i absolwentom za tworzenie wspaniałej historii placówki i
kontynuowanie Tradycji Mickiewiczowskich. „ Uczyć i wychowywać z duchem Wieszcza” - słowa
Pani Burmistrz stały się przesłaniem na dalsze lata działalności szkoły. Gratulacje i życzenia
w imieniu dyrektorów 23 szkół i placówek oświatowych powiatu górowskiego, podkreślając, że
większość z nich kończyła nasza szkołę, wygłosiła Pani Mariola Żywicka, dyrektor Gimnazjum nr
1 w Górze. Życzenia złożyła również Regina Kumala - założycielka i Prezes Górowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W 2008r. Jarosław Mazuryk, absolwent szkoły, we wstępie do tomiku poetyckiego zatytułowanego
„Szkolne pejzaże” napisał : „Ze szkoły można wynieść wiedzę i perspektywy… Można wynieść
emocje, poznać ludzi, z którymi nie wstyd spotkać się kilkanaście lat później. I trzeba się
zakochać… Pamięcią wskrzeszać to wszystko, co może nie przetrwało próby czarnej ziemi, ale
zostało przez ten czas gdzieś na dnie – w Nas”. Ta niezwykle refleksyjne słowa były zaproszeniem
do wysłuchania utworu z repertuaru Piotra Rubika „Psalm dla Ciebie” w wykonaniu
nauczycielskiego Chóru „Pro Bono” .
W trakcie uroczystości ogłoszono wyniki Szkolnego Konkursu o Życiu i twórczości Adama

Mickiewicza, który zorganizowali nauczyciele języka polskiego. Laureatami konkursu zostali:
Katarzyna Skrzynecka –I miejsce, Oliwia Morawiecka –II miejsce, Agnieszka Felska –III miejsce.
Dyrektor Szkoły poinformowała również, że 3 grudnia 2015 r. Maciej Skrzynecki, uczeń kl. II a
w Górze został wyróżniony w XI Dolnośląskim Konkursie Literackim O Laur Złotego Pióra „MY
POLACY, MY DOLNOŚLĄZACY. Na Konkurs, nad którym mecenat honorowy sprawował
wybitny językoznawca prof. Jan Miodek wpłynęło blisko 200 wypracowań. Praca ucznia liceum
znalazła się wśród 35 wyróżnionych przez Jury. Podejmując interpretację tematu „Ubi concordia,
ibi victoria” (Gdzie zgoda, tam zwycięstwo). Refleksje o moralnym zwycięstwie i potrzebie
przebaczania w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej i 50. rocznicę skierowania „Orędzia
biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim” Maciej
przeprowadził literacką polemikę z Adamem Mickiewiczem, ponieważ urodził się 24 grudnia 1998
roku, a więc dokładnie w tym samym dniu i miesiącu, co Wieszcz, tyle, że… 200 lat później!
Opiekunem merytorycznym laureata był nauczyciel języka polskiego Pan Maciej Kostyk.
Na zakończenie tej części uroczystości, Pani Magdalena Mielczarek podziękowała wszystkim
nauczycielom za ogromne zaangażowanie w przygotowanie obchodów Jubileuszu 70-lecia Szkoły i
zaprosiła do odbycia niezwykłej podróży z Mickiewiczem pt. „My z niego wszyscy”.
Instrumentalne wykonanie przez Patrycję Lewczuk utworu z filmu „Polskie drogi” było
początkiem wędrówki do „kraju lat dziecinnych”. Estera Orłowska i Dawid Mazurczak
zaprezentowali jeden z najbardziej osobistych fragmentów w twórczości Adama Mickiewicza czyli
„Inwokację” do „Pana Tadeusza”. W tle widoczny był zadumany poeta (Jakub Garczyński,) z
nostalgią wspominający swoje „sielskie i anielskie” dzieciństwo spędzone w niezwykle urokliwej
scenerii litewskich lasów i pól. Nastrój ten jeszcze bardziej spotęgował utwór „Strumieniu...”
wykonany przez Chór „Pro Bono”.
Kolejna odsłona, tym razem w tle zabrzmiały słowa piosenki „Ta nasza młodość” w wykonaniu
Georiny Tarasiuk będącej wstępem do zbiorowej recytacji „Ody do młodości”. Poszczególne strofy
wiersza zaprezentowały trzy pokolenia osób związanych ze szkołą; uczniowie klasy II a i III c oraz
Bartosz Pałka, Emilia Horbulewicz, Julia Cicha, nauczyciele języka polskiego Ewelina Waląg i
Maciej Kostyk oraz absolwent szkoły, znany aktor Zbigniew Waleryś. Po zakończonej niezwykle
ekspresyjnie recytacji, duet Katarzyna Wyszyńska i Błażej Kostyk wykonał utwór „Piosenka dla
ptaka”.
W kolejnej części zgromadzona w auli liczna publiczność mogła zobaczyć debiutujących na scenie
uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego. W towarzystwie absolwenta szkoły Marcina Szorca i ucznia
kl. II b Marcina Majkowskiego wspólnie wykonali inscenizację ballady Wieszcza pt. „Powrót taty”.
Zwieńczeniem tej niezwykle emocjonującej części poetyckiego programu był utwór „Nasz
codzienny psalm” wykonany przez zespół „Postscriptum”. Muzyczną introdukcją do kolejnej
odsłony spektaklu, była instrumentalna wersja „nieśmiertelnego” szlagieru Louisa Armstronga
„What a Wonderfull World”. Po jej zakończeniu rozpoczął się „Koncert Jankiela” w wykonaniu
Zbigniewa Walerysia. Na zakończenie nastój stał się nieco frywolny za sprawą Tadeusza (Bartosz
Pałka) i Telimeny (Aleksandra Buchar). Kłótnia pary kochanków zakończyła finałowa piosenka pt.
„Nie wie nikt” w interpretacji Agaty Śliwińskiej i Chóru „Pro Bono”.
Kurtyna opadła, ale nie był to zupełny koniec koncertu. Na publiczność czekała jeszcze jedna
niespodzianka. W rytm piosenki „Can`t help falling in love” zaprezentowanej przez Chór „Pro
Bono” na sali pojawiły się Śnieżynki z okazałymi jubileuszowymi tortami. Degustacja słodkiej
niespodzianki zakończyła Koncert Galowy.
Było to wielkie i monumentalne widowisko, godne jubileuszu szkoły noszącej imię naszego
Narodowego Wieszcza.

Koncert galowy „Jubileuszu 70. lecia i Święta Patrona” Liceum Ogólnokształcącego w Górze
Wystąpili:
- recytacja i sceny teatralne: Zbigniew Waleryś, Maciej Kostyk, Ewelina Waląg, Marcin Szorc,
Marcin Majkowski, Marek Goliczewski, Mateusz Borowski, Patryk Wasiluk, Aleksander Wójcik,
Andrzej Niedźwiecki, Aleksandra Buchar, Julia Cicha, Emilia Horbulewicz, Estera Orłowska,
Weronika Szymańska, Dawid Mazurczak, Bartosz Pałka, Alicja Kmietczyk, Jakub Garczyński,
młodzież z klasy II a, III c, LO oraz uczniowie klasy I Gimnazjum Dwujęzycznego;
- występy wokalno-instrumentalne: Agata Śliwińska, Arkadiusz Gustaw, Patrycja Lewczuk, Błażej
Kostyk, zespół „Postscriptum” w składzie: Katarzyna Wyszyńska, Sandra Remiszewska, Róża
Mazurczak. Kamila Marcinkowska, nauczycielski chór „Pro Bono”
Scenariusz i reżyseria: Maciej Kostyk, Alicja Sajdak
Scenografia: Aneta Śliwiak, Bartosz Mrozowski, uczniowie kl. II a
Dźwięk i efekty specjalne: Piotr Piszczek, Konrad Sztyma, Mateusz Borowski, Marek Goliczewski
Zdjęcia: Irena Bulczyńska, Kamila Marcinkowska, Magda Szendryk, Adam Szelążek, Tomasz
Woźniczka
Prezentacja multimedialna: Małgorzata Kauch, Dorota Giezek, Maciej Kostyk
Folder: Adam Szelążek
Wystawa kronik szkolnych: Ewelina Waląg
Tomasz Woźniczka

