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Szanowni Państwo! 
 

Inspiracją do napisania niniejszej publikacji była 10. rocznica powstania Powiatowego Ośrod-

ka Doskonalenia Nauczycieli w Górze, która przypada w 2010 r.  

Monografia zawiera historię Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli od 16 czerwca 

2000 r., który 1 stycznia 2001 r. został połączony z Biblioteką Pedagogiczną w zespół placówek 

oświatowych o nazwie Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, by ostatecznie 1 października 

2002 r. utworzyć z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – Powiatowe Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze.  

Znajdziecie w niej Państwo informacje o dyrektorach, doradcach metodycznych, konsultantach, 

a także kursach i szkoleniach, konkursach, działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bi-

blioteki Pedagogicznej oraz zespołów samokształceniowych. 

Dostajecie Państwo do ręki książkę, którą współtworzyli: doradcy metodyczni, konsultanci, 

pedagodzy, psycholodzy, logopedzi oraz nauczyciele-bibliotekarze. 

Dziękuję wszystkim współautorom za czas poświęcony pisaniu niniejszej monografii. W szcze-

gólności Pani Ewie Walczak, która swoim uporem, dokładnością i determinacją mobilizowała piszą-

cych do wytężonej pracy. 

 

Bernard Bazylewicz 
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Od lewej, stoją: Katarzyna Łęcka, Krystian Pacholski, Agnieszka Turłowicz, Danuta Figiel, Iwona Ptak,  

Roksana Stec-Turowska, Józef Jacek Figiel, Agnieszka Węgrzynowska, 

Aneta Chmiel-Kwaśnica, Patrycja Janicka, Urszula Pawlińska, Bożena Ginc, 

Ryszard Kołodziej, Urszula Szawaryn, Katarzyna Bretsznajder, Benedykta Nowak-Puk, 

Ewa Walczak, Julita Kruszka, Halina Michalec, Agata Downar; 

od lewej, siedzą: Cecylia Rawluk, Magdalena Czepelska, Alicja Symulewicz, 

Mirosław Żłobiński, Bernard Bazylewicz, Sławomir Dębowicz, 

Grażyna Onichimowska, Irena Kalecka 
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W roku 1999, wraz z reformą administracyjną kraju, po likwidacji województwa leszczyń-

skiego jako doradca metodyczny do spraw informatyki w ówczesnym Ośrodku Doskonalenia Nauczy-

cieli w Lesznie zostałem administracyjnie przeniesiony do ODN we Wrocławiu. Zostałem tam mile 

przyjęty przez panią dyrektor Lilię Wojtysiak-Nitkę i jedynego doradcę metodycznego do spraw in-

formatyki w ośrodku wrocławskim Grażynę Kobę. Ubolewałem wówczas nad faktem, że jechałem do 

Wrocławia prowadzić konferencję dla nauczycieli informatyki a za mną jechała grupa tychże nauczy-

cieli z powiatu aby w niej uczestniczyć. Trwało to cały dzień i przynosiło duże koszty delegacji nau-

czycieli oraz ich oderwanie od lekcji. W podobnej sytuacji były też koleżanki Maria Chomicz, Irena 

Hołodowa i Janina Lejczak, które podobnie jak ja zostały przeniesione z Leszna do Wrocławia. 

Powstanie dużych terytorialnie województw spowodowało problemy doradztwa metodycznego i dosko-

nalenia nauczycieli. Zwracał na to uwagę dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego 

Zenon Tagowski, organizując poświęcone temu zagadnieniu konferencje głównie dla władz samorzą-

dowych. W 1999 roku zostały uruchomione grantowe studia podyplomowe „Doskonalenie nauczycieli 

w okresie zmian wynikających z reformy oświaty” przez DODN w Wałbrzychu. Na studia przyj-

mowano po jednej osobie z powiatu. Uzyskałem zgodę starosty Leszka Darłaka na uczestniczenie  

w wykładach, ale bez zwrotu kosztów delegacji. W styczniu 2000 roku ukończyłem studia zdobywa-

jąc nową wiedzę na temat organizacji doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli, mimo że 

ówczesne władze samorządowe nie miały żadnej koncepcji w tej kwestii dla naszego powiatu. Wiosną 

2000 roku Dolnośląski Kurator Oświaty ogłosił konkurs na granty edukacyjne. Zacząłem się za-

stanawiać jak je pozyskać dla naszego powiatu. 

23 marca starostą powiatu został Jerzy Maćkowski, a wicestarostą Krzysztof Mielczarek. 

Sprawy oświaty powierzono wicestaroście. Już w pierwszej rozmowie z Krzysztofem Mielczarkiem 

zauważyłem duże zainteresowanie problemem doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli  

w powiecie. W rozmowach ustaliliśmy, że ja przygotuję dokumentację do pozyskania grantów, a on 

zajmie się sprawą przekonania radnych i powołania ośrodka. 27 kwietnia 2000 r. z inicjatywy 

Krzysztofa Mielczarka odbyło się spotkanie dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Marszałkowskie-

go Województwa Dolnośląskiego Zenona Tagowskiego ze Starostą Powiatowym, wójtami i burmi-

strzami gmin oraz przedstawicielami związków zawodowych, w sprawie organizacji doskonalenia 

nauczycieli w powiecie górowskim na tle dolnośląskiego systemu doskonalenia nauczycieli. Padały 

argumenty: blisko, tanio, wsparcie Urzędu Marszałkowskiego. Podsumowaniem konferencji było 

stwierdzenie, że istnieje pilna potrzeba organizacji doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli 

w Górze dla terenu całego powiatu. 

Zaczął się wyścig z czasem. Po koleżeńsku zachęcałem Marię Chomicz, Janinę Lejczak, Irenę 

Hołodową i Alinę Klak do napisania dokumentacji grantów edukacyjnych. Korzystaliśmy wówczas  

z bazy Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Termin składania dokumentacji upływał 20 czerwca 

2000 roku. Nad treścią uchwały i statutu PODN pracowali wicestarosta Krzysztof Mielczarek  

i powołany w wyniku konkursu nowy dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Janusz Kru-

kowski-Zdanowicz. 15 czerwca 2000 r., Uchwałą Nr 3/XX/00 Rady Powiatu Górowskiego, 

został utworzony Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Górze. Dokumentacja grantowa 

została złożona 18 czerwca 2000 r. 
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Pierwotnie siedziba ośrodka miała znajdować się przy ulicy Poznańskiej 4. Na szczęście Sta-

rosta zmienił decyzję i wskazał lokalizację w budynku przy placu Bolesława Chrobrego 27, na  

I piętrze, pomiędzy Biblioteką Pedagogiczną na parterze a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną na 

II piętrze. Pierwsza wizyta w nowej siedzibie, wraz ze starostą Sławomirem Ruteckim, wicestarostą 

Krzysztofem Mielczarkiem i dyrektorem Januszem Krukowskim-Zdanowiczem, wywarła na mnie 

dość ponure wrażenie. Były to opuszczone lub zagracone, brudne pomieszczenia z obskurną klatką 

schodową. „Mój Boże – w co ja się pakuję. Przecież na to wszystko trzeba pieniędzy, których nie 

ma” pomyślałem.  

Jacek Figiel 
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Jacek Figiel 

PODN 

 

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  
 

Rok szkolny 2000/2001 – pierwszy rok działalności 
 

Mimo powołania PODN w Górze, ośrodek działał początkowo bez dyrektora. Wszyst-

kie obowiązki służące rozwijaniu i działalności ośrodka wykonywał Jacek Figiel. 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu grantowego, Dolnośląski Kurator Oświaty we Wro-

cławiu, przyznał PODN do realizacji 6 grantów, w tym 4 informatyczne, w roku 2000. Granty 

edukacyjne realizowano do końca grudnia 2000 roku. W przypadku szkoleń informatycznych 

korzystano z sal informatycznych Liceum Ogólnokształcącego. Pozostałe odbywały się w 

prowizorycznie przygotowanej sali wykładowej przy placu Chrobrego.  

Od 1 września 2000 roku kadrę ośrodka stanowiło 4 doradców metodycznych: Maria 

Chomicz, Jacek Figiel, Irena Hołodowa i Janina Lejczak. Od 1 listopada 2000 r. obowiązki 

dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Górze powierzono Jackowi 

Figlowi, który na etat referenta administracyjnego zatrudnił Iwonę Ptak. Do tego momentu 

całą dokumentację ośrodka prowadziła Grażyna Bieganowska referentka Wydziału Oświaty, 

Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Górze. Finanse prowadziła Elżbieta Pończocha, 

główny księgowy Starostwa Powiatowego.  

Mimo trudności lokalowych i sprzętowych ośrodek starał się tworzyć dobrą atmosferę, 

aby nauczyciele czuli, że jest to miejsce nie tylko do nauki, ale także nawiązywania współpracy 

i wymiany doświadczeń. Ze skromnych dochodów z prowadzenia form doskonalenia zawsze 

znajdują się środki na kawę i ciastko dla odwiedzających PODN słuchaczy i gości. 

Od grudnia 2000 r. korzystając z pomocy pracowników interwencyjnych z Powiatowego 

Urzędu Pracy w Górze rozpoczęliśmy remonty na I piętrze. W lutym 2001 roku była już go-

towa sala informatyczna, do której nie mieliśmy sprzętu. Już w listopadzie zaczęły się poszu-

kiwania partnera do szkoleń informatycznych, który wyposaży salę komputerową. Najpierw 

prowadzono negocjacje z firmą Soft-Tronik z Wrocławia. Niestety nie udało się wynegocjo-

wać korzystnych warunków. Rozpoczęto kolejne negocjacje tym razem z firmą KEN – Szko-

lenia Informatyczne z Wrocławia. W negocjacjach uczestniczyli dyrektor Wydział Edukacji 

Urzędu Marszałkowskiego Zenon Tagowski, starosta Sławomir Rutecki, wicestarosta Krzysz-

tof Mielczarek, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Janusz Krukowski-Zdanowicz  

i dyrektor Jacek Figiel. Po podpisaniu umowy 9 lutego 2001 roku PCDN otrzymał 16 stano-

wisk komputerowych, serwer i kompletne oprogramowanie systemowe i serwerowe.  

Zlecony do realizacji wspólnie z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wro-

cławiu grant w zakresie nauczania na odległość odbył się już w nowej pracowni. Zajęcia od-

bywały się równocześnie we Wrocławiu, Górze i Dzierżoniowie. Słuchacze równolegle reali-

zowali zadania przez internet. Było to na tamten czas dość odważne przedsięwzięcie.  

Z ramienia NKJO we Wrocławiu koordynowała projekt Hanna Ciszewska doradczyni meto-

dyczna do spraw informatyki DODN z Wrocławia. 

21 grudnia 2000 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Dolnoślą-

skim, a Powiatem Górowskim, na podstawie którego Zarząd Województwa Dolnośląskiego 
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przekazał Zarządowi Powiatu Górowskiego, z dniem 1 stycznia 2001 r. jako zadanie powie-

rzone, prowadzenie w Górze Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.  

22 grudnia 2000 r. Rada Powiatu w uzgodnieniu z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty połączy-

ła Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Górze i Filię Dolnośląskiej Biblioteki 

Pedagogicznej w Górze w zespół placówek o nazwie Powiatowe Centrum Doskonalenia Nau-

czycieli z siedzibą w Górze, pl. Chrobrego 27. PCDN w tym kształcie rozpoczął działalność 

od 1 stycznia 2001 r. Takie połączenie dało możliwość utrzymania dotychczasowych etatów  

w bibliotece, co i tak nie zapewniało jej pełnej obsługi w czasie odpowiadającym czytelnikom 

czyli w godzinach popołudniowych. Wprowadzono stosowne zmiany w statucie placówki. 

W styczniu 2001 roku po realizacji szkoleń grantowych ogłoszono pierwszą w PODN 

propozycję form doskonalenia nauczycieli i konferencji metodycznych. Od stycznia ruszyły 

własne kursy, warsztaty i konferencje metodyczne dla nauczycieli. Zorganizowano pierwsze 

powiatowe konkursy przedmiotowe, I Górowski Konkurs Informatyczny już jesienią. 

Od lutego 2001 r. na bieżąco aktualizowana była informacja o działalności PCDN w in-

ternecie na stronach www na portalu http://pcdn.dgr.szkola.net. Zadaniem witryny było po-

dawanie bieżącej informacji dla nauczycieli naszego powiatu. Naszym staraniem wszystkie 

szkoły powiatu otrzymały subdomeny na portalu szkola.net. Dużą zasługę miała w tym Hanna 

Ciszewska z Wrocławia – sympatyczka naszego ośrodka. W lutym pozyskaliśmy nauczyciela, 

metodyka języków obcych Benedyktę Nowak. 

W tym czasie powołane zostały powiatowe zespoły samokształceniowe nauczycieli. Sta-

nowią one filar naszej działalności, który skutecznie ułatwia współpracę między placówkami, 

wymianę doświadczeń, organizację samokształcenia. Pierwsze z nich to: Zespół Nauczycieli 

Nowatorów do Spraw Informatyki, Powiatowy Zespół Nauczycieli Humanistów, Powiatowy 

Zespół Nauczycieli Edukacji Zintegrowanej i Przedszkolnej, Powiatowy Zespół Nauczycieli 

Języków Obcych. Wiele ośrodków dolnośląskich zaczęło naśladować nasze działania w tym 

zakresie. 

W okresie od 5 do 12 marca gminy Wąsosz, Góra i Jemielno podpisały zobowiązanie 

współfinansowania działania PCDN w Górze w wysokości 5 zł od 1 ucznia w skali roku. 

12 marca 2001 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora PCDN w Górze. Komisja 

jednogłośnie wybrała Jacka Figla.  

W II semestrze odbyły się eliminacje powiatowe konkursów przedmiotowych: 

 Międzywojewódzki Konkurs „Armia Krajowa siłą zbrojną Polskiego Państwa Pod-

ziemnego”. W konkursie wzięło udział 229 uczniów z województwa dolnośląskiego i wielko-

polskiego. 

 I Górowski Konkurs Informatyczny dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie wzięło udział 135 uczniów z województwa dolno-

śląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. 

 VII Konkurs „Góra i Ziemia Górowska Moja Mała Ojczyzna”. W konkursie na eta-

pie szkolnym wzięło udział 83 uczniów z całego powiatu. 

 I Konkurs „Języki obce drogą ku przyszłości”. W konkursie wzięło udział 110 

uczniów z województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, a imprezę uświetnił 

prof. Czesław Karolak, dyrektor Zakładu Metodyki Nauczania Języka Niemieckiego Instytutu 

Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Zorganizowaliśmy także, we współpracy z firmą Soft-Tronik, autoryzowane szkolenia 

dla administratorów Serwerów Windows 2000 NT oraz, w odpowiedzi na zapotrzebowanie 

środowiska, kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej we współpracy z Ośrod-

kiem Doskonalenia Pedagogicznego w Lesznie. 
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W roku szkolnym 2000/2001 rozpoczęliśmy ponadto wydawanie czasopisma „Górow-

skie Zeszyty Oświatowe”. Pismo miało być miejscem, w którym nauczyciele będą mogli za-

mieszczać swoje artykuły, dzielić się doświadczeniami dydaktycznymi i wychowawczymi. Pi-

smo miało służyć także utrwalaniu historii i osiągnięć szkół, i innych placówek oświatowych, a 

także regionu. W roku szkolnym 2000/2001 ukazały się 4 numery pisma. 

Do każdej formy doskonalenia nauczycieli przygotowywane były autorskie materiały 

szkoleniowe, a także dyplomy. Powielanie tych materiałów i oprawa wykonywana była na 

miejscu. Kursy z zakresu technologii informacyjnej kończyły się najczęściej przedstawieniem 

przez każdego słuchacza wypracowanego scenariusza lekcji. Wszystkie materiały z takich szko-

leń słuchacze otrzymywali w postaci elektronicznej na krążku CD. 

 

 
 

Kurs „Awans zawodowy nauczycieli”, prowadzący J. Krukowski-Zdanowicz,  
8 maja 2001 

 

Nauczyciele doradcy i nauczyciele-bibliotekarze systematycznie doskonalili się na różno-

rodnych kursach i szkoleniach, w ośrodkach dolnośląskich i ogólnopolskich. W tym czasie 

nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzy-

chu i wydawnictwami pedagogicznymi. Dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego otrzymali-

śmy 2 komputery dla biblioteki.  

Wyremontowanie 3 sal umożliwiło prowadzenie zajęć w 3 grupach równocześnie. Poło-

żenie sieci informatycznej w budynku pozwoliło na dostęp do internetu z wielu pomieszczeń. 

Po remoncie doradcy przenieśli się do większego pomieszczenia.  

W czerwcu 2001 roku zorganizowaliśmy I Targi Książki z udziałem 6 wydawnictw pe-

dagogicznych. 

Okres od 23 marca do 30 października 2001 roku to okres czarnych chmur nad ośrod-

kiem. Starostą powiatowym zostaje Tadeusz Wrotkowski, który uważa, że ośrodek doskonale-

nia nauczycieli w powiecie jest niepotrzebny. Znajduje wśród radnych kilku zwolenników tej 

teorii. Na szczęście niewielu.  

 

* * * * * 
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Rok szkolny 2001/2002 – drugi rok działalności 
 
Kadra pedagogiczna  

Początek roku 2001 był okresem diagnozowania potrzeb placówek oświatowych i nau-

czycieli w nich zatrudnionych. Analiza zebranego zapotrzebowania wyraźnie wskazywała na 

pilną potrzebę rozszerzenia oferty edukacyjnej ośrodka. Wiązała się z tym potrzeba wzmoc-

nienia naszej skromnej kadry pedagogicznej. 

Od 1 września 2001 r. grono doradców metodycznych PCDN w Górze przedstawiało 

się następująco: 

 Maria Chomicz – doradca historii, WOS i innych przedmiotów z bloku humanistycz-

nego,  

 Jacek Figiel – dyrektor PCDN, doradca w zakresie technologii informatycznej, 

 Teresa Frączkiewicz – doradca szkolnictwa zawodowego, techniki z informatyką  

i edukacji europejskiej w zakresie szkolnictwa zawodowego, 

 Alina Klak – doradca geografii, edukacji ekologicznej i innych przedmiotów z bloku 

przyrodniczego – pełniąca tę funkcję Irena Hołodowa przeszła na emeryturę, 

 Benedykta Nowak – doradca języków obcych i edukacji europejskiej,  

 Urszula Szawaryn – doradca nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolne-

go – pełniąca tę funkcję Janina Lejczak przeszła na emeryturę,  

 Janusz Krukowski – Zdanowicz – doradca biologii oraz wspomagania pracy dyrekto-

rów placówek oświatowych, 

 Grażyna Onichimowska – doradca edukacji artystycznej. 

Włączenie Filii Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu w skład PCDN w Górze, włą-

czyło jej nauczycieli-bibliotekarzy w skład kadry pedagogicznej ośrodka. Dzięki staraniom  

z PFRON pozyskaliśmy jedno dodatkowe stanowisko nauczyciela-bibliotekarza. Pozwoliło to 

wydłużyć czas pracy biblioteki i poprawić jakość jej pracy.  

Nauczyciele-bibliotekarze: 

 Mirosław Żłobiński – wicedyrektor PCDN do spraw biblioteki, 

 Julita Kruszka, 

 Ewa Walczak. 

Dzięki wzmocnieniu kadry pedagogicznej od 1 września 2001 r. PCDN w Górze był 

dostępny dla nauczycieli w godzinach od 8.00 do 18.00 co było niewątpliwym ułatwieniem dla 

nauczycieli. 

 
Konferencje 

Od początku swego istnienia PCDN starał się organizować konferencje metodyczne dla 

nauczycieli. Początkowo nie pozwalała na to skromna obsada kadrowa. Jednak organizowano 

je z wykorzystaniem doradców z zewnątrz, na przykład z wydawnictw pedagogicznych, z któ-

rymi od początków istnienia ośrodek ściśle współpracował. 

W roku 2001/2002 zorganizowaliśmy 16 konferencji metodycznych dla nauczycieli i dy-

rektorów szkół. Prowadzili je wszyscy doradcy metodyczni z ośrodka.  

 
Szkolenia nauczycieli 

Oferta szkoleń na I i II semestr roku szkolnego 2001/2002 została skonstruowana  

w oparciu o przeprowadzoną diagnozę w styczniu 2001 r. Z zaproponowanej oferty szkole-
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niowej nauczyciele wybrali 54 formy, w łącznej ilości 751 godzin, w których uczestniczyło 695 

nauczycieli. Dodatkowo 22 osoby ukończyły w PCDN kurs kwalifikacyjny dla kierowniczej 

kadry oświatowej w wymiarze 220 godzin.  

To zestawienie pokazuje znaczenie funkcjonowania ośrodka dla powiatu. Jakie koszty 

poniosłyby organy prowadzące, aby oddelegować taką liczbę nauczycieli na szkolenia i ile go-

dzin wynosiłaby absencja nauczycieli w szkole? W PCDN szkolenia odbywały się w godzinach 

popołudniowych. 
 

 
 

I Kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej,  
rok szkolny 2001/2002 

 
 

„INTEL – Nauczanie ku przyszłości”, 
rok szkolny 2001/2002 

 

Niewątpliwie poza ilością szkoleń liczy się ich jakość. Szkolenia, które odbywały  

i odbywają się w PCDN w Górze, można podzielić na własne, zewnętrzne, własne zlecone  

i własne grantowe. Dzięki pozyskiwaniu różnorodnych form doskonalenia oferta PCDN jest 

atrakcyjna nawet dla wybrednych nauczycieli. Każde szkolenie może być dodatkowo autory-

zowane, jeśli pod programem szkolenia i przygotowaniem kadry jest podpisana konkretna 

licząca się na rynku firma np. Microsoft.  

Szkolenia własne mają programy przygotowane przez naszych nauczycieli doradców, 

którzy sami odpowiadają za ich realizację. Każde szkolenie od początku działalności ośrodka 

podlega ewaluacji w formie ankiety końcowej. Wyniki ewaluacji wszystkich form doskonalenia 

można znaleźć w rocznych sprawozdaniach z działalności PCDN i PPP, które trafiają do or-

ganu prowadzącego, czyli Starosty oraz organu nadzorującego czyli Kuratora Oświaty we 

Wrocławiu. 

Formy doskonalenia zewnętrze to szkolenia zamawiane w innych ośrodkach na zapo-

trzebowanie nauczycieli, a niemożliwe do zrealizowania przez nas na przykład z powodu bra-

ku kadry w danej dziedzinie. Najczęściej posiłkujemy się ofertą DCIZ i DN z Wałbrzycha  

i DODN z Wrocławia.  

Ciekawą propozycją dla nauczycieli są formy doskonalenia zlecone. Są to z reguły szko-

lenia finansowane ze środków UE i budżetu państwa, opracowane w drodze przetargów przez 

duże firmy. Taka firma zatrudnia naszych nauczycieli doradców, wynajmuje sprzęt i pomiesz-

czenia, dostarcza materiały szkoleniowe oraz czuwa nad realizacją szkoleń. 

Szkolenia własne grantowe to takie, które organizujemy po wygraniu przetargów na 

formy doskonalenia ogłaszane najczęściej przez Kuratorium Oświaty. My opracowujemy wte-

dy programy szkoleń, zapewniamy kadrę, materiały szkoleniowe i ewaluację szkoleń. Pierwsze 

szkolenia grantowe pozyskaliśmy już w pierwszych dniach działalności Ośrodka w 2000 roku. 
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Tematyka szkoleń dopasowywana jest do zapotrzebowania placówek oświatowych na-

szego powiatu rokrocznie, na podstawie wyników ankiet diagnozujących przeprowadzanych 

wśród nauczycieli i dyrektorów placówek naszego powiatu. 
 
Powiatowe zespoły samokształceniowe 

Od początku 2001 roku propagowano działalność powiatowych zespołów samokształ-

ceniowych, które skupiały liderów WDN i najaktywniejszych zawodowo nauczycieli. Prze-

wodniczącymi zespołów zwykle byli nauczyciele doradcy, niekiedy jednak byli nimi nauczycie-

le wybrani z grona zespołu. Zadania zespołu określali nauczyciele wraz z przewodniczącym. 

Spotkania odbywały się z reguły raz w miesiącu w siedzibie PCDN.  

Zespoły samokształceniowe często, wobec braku doradcy ich przedmiotu, były organi-

zowane przez nauczycieli. 

Zespoły Samokształceniowe działające pod egidą PCDN: 

 Powiatowy Zespół ds. Wdrażania Technologii Informacyjnej w Edukacji,  

 Powiatowy Zespół Wspierania Reformy w Zakresie Przedmiotów Humanistycznych,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Nowatorów Matematyki,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Przyrodników,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Języków Obcych,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Sztuki, 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Nauczania Zintegrowanego, 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli-Bibliotekarzy,  

 Powiatowy Zespół Dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkoli, 

 Powiatowy Zespół Dyrektorów Gimnazjów, 

 Powiatowy Zespół Dyrektorów Placówek Ponadgimnazjalnych. 

Ogólne zadania, realizowane przez zespoły samokształceniowe to: wzajemne wspieranie 

się i dzielenie się doświadczeniem zawodowym w ramach zespołu, doradztwo metodyczne  

i merytoryczne dla nauczycieli w zakresie danego przedmiotu, doskonalenie narzędzi pomiaru 

dydaktycznego i metod pracy, organizacja lekcji koleżeńskich dla nauczycieli, organizacja po-

wiatowych konkursów przedmiotowych lub międzyprzedmiotowych, gromadzenie biblioteki 

metodycznej z zakresu danego przedmiotu czyli: programów nauczania, scenariuszy zajęć, 

książek, programów multimedialnych, publikowanie materiałów metodycznych służących wy-

mianie doświadczeń zawodowych, opracowywanie materiałów do publikacji promujących 

osiągnięcia zespołu i ich członków, zbieranie informacji, propozycji, pomysłów od nauczycieli 

w celu doskonalenia pracy zespołów, przygotowanie i upowszechnianie propozycji zastoso-

wania komputerów i technologii informatycznej z zakresu danego przedmiotu. 

 
Konkursy 

W ramach pracy z uczniem zdolnym zorganizowaliśmy 15 konkursów przedmiotowych. 

Wzięło w nich udział 1563 uczniów z naszego powiatu, ale także z innych powiatów woje-

wództwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Ufundowano nagrody na łączną kwotę 

ponad 14 000 zł. Większość konkursów organizowana było dwuetapowo co oznacza, że po 

etapie szkolnym organizowany był etap powiatowy lub ponadpowiatowy. 
 

Wydawnictwa 

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli od wiosny 2001 r. kontynuowało wyda-

wanie „Górowskich Zeszytów Oświatowych”. Wydano już 7 numer pisma. 

Każdy numer było składany, drukowany i oprawiany w PCDN własnymi środkami  

i rozsyłany bezpłatnie do placówek oświatowych powiatu, autorów artykułów oraz wszystkich 
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POD-ów dolnośląskich, a także DODN we Wrocławiu. Wersja elektroniczna w plikach pdf 

udostępniona została na stronach www PCDN. 

 

Materiały do szkoleń 

Do każdej formy doskonalenia nauczycieli przygotowywane były autorskie materiały 

szkoleniowe, a także dyplomy. Powielanie tych materiałów i ich oprawa wykonywana była na 

miejscu. Staraliśmy się aby jakość tych materiałów była jak najlepsza i zadowalała naszych na-

uczycieli.  

 

 
 

Witryna internetowa PCDN (www.pcdn.dgr.szkola.net) 

Od lutego 2001 r. na bieżąco aktualizowana była informacja o działalności PCDN w in-

ternecie na stronach www.  

 
Doskonalenie kadry 

Zdając sobie sprawę, że jakość pracy nauczycieli doradców zależy od ich doświadczeń,  

a przede wszystkim umiejętności i wiedzy, systematycznie prowadzono własne doskonalenie 

zawodowe na różnorodnych kursach i szkoleniach, w ośrodkach w całej Polsce. Były to m.in. 

studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, warsztaty doskonalące umiejętności doradcze  

w innych instytucjach np. DODN we Wrocławiu, autoryzowane szkolenia informatyczne, 

szkolenia i konferencje, doskonalenie w ramach zespołu samokształceniowego nauczycieli 

doradców w PCDN w Górze, wymiana doświadczeń zawodowych na łamach „Górowskich 

Zeszytów Oświatowych”, praca w komisjach przy sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych 

w roli obserwatorów z ramienia OKE we Wrocławiu, praca w komisjach egzaminacyjnych  

i kwalifikacyjnych przy awansie zawodowym nauczycieli, wymiana doświadczeń w ramach prac 

powiatowych zespołów samokształceniowych, udział w ogólnopolskich konferencjach meto-

dycznych przedmiotowych i problemowych.  

Łącznie nauczyciele doradcy i nauczyciele-bibliotekarze brali udział w 52 szkoleniach,  

w łącznym wymiarze 2182 godziny, w innych ośrodkach na terenie całej Polski. Średnio jeden 

doradca szkolił się przez 273 godziny. 
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System wymiany informacji placówek oświatowych 

Dzięki staraniom PCDN wszystkim placówkom edukacyjnym w powiecie utworzono 

wirtualne poddomeny internetowe na portalu edukacyjnym szkola.net. Dzięki temu każda pla-

cówka otrzymała miejsce na witrynę internetową i adresy e-mail. Był to program pilotażowy 

dla województwa wdrażany w naszej placówce. Administratorzy szkolni mogli zakładać konta 

e-mail dla każdego ucznia, nauczyciela i pracownika w szkole bez ograniczeń oraz zarządzać 

swoją witryną internetową. 

Aby zaktywizować szkoły do utworzenia własnych witryn internetowych został ogło-

szony konkurs „Moja szkoła – Mój region”, którego finał odbył się w kwietniu 2002 r. Witry-

ny w myśl regulaminu konkursu miały promować nie tylko osiągnięcia szkoły, lecz także walo-

ry najbliższego regionu, gminy i powiatu. 

 
Współpraca z organizacjami i instytucjami 

Starostwo Powiatowe i urzędy gminne 

Wszystkie działania PCDN były starannie i systematycznie konsultowane ze Starostwem 

Powiatowym. Zarządy Gmin podpisały umowy o współfinansowaniu PCDN na rok 2002 i 

wywiązały się ze swoich zobowiązań. 

Przykładem współpracy była organizacja procedur awansu w siedzibie PCDN, tak dla 

powiatu, jak i wszystkich gmin. Dzięki posiadaniu trzech ekspertów w gronie doradczym, nie 

było potrzeby zabiegania o nich w innych powiatach. 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Od początku istnienia Urząd Marszałkowski pomagał w rozwoju ośrodka. Cyklicznie 

odbywały się spotkania mające na celu wymianę doświadczeń ośrodków i propagowanie wła-

snych rozwiązań.  

W dniach 22 i 23 marca 2001 r. odbyła się ogólnopolska konferencja „Dolnośląski Sys-

tem Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli” w Krzyżowej. W konferencji wzięli udział: Elż-

bieta Nerwińska z Departamentu Doskonalenia Nauczycieli MEN, Jerzy Zieliński wiceprze-

wodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Zenon 

Tagowski dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, Andrzej Beker dyrektor 

DODN we Wrocławiu, starostowie, dyrektorzy Wydziałów Oświaty Starostw Powiatowych, 

dyrektorzy Powiatowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli. Na konferencji przedstawiono 

dolnośląski system doskonalenia nauczycieli, należący do przodujących w kraju. Kilka powia-

tów, w tym nasz, zaprezentowało swój ośrodek. Prezentacji dokonał dyrektor Jacek Figiel. 

Podobna prezentacja odbyła się również w kwietniu tego roku w Kliczkowie koło Bolesławca 

na Ogólnopolskiej Konferencji „System Doskonalenia Nauczycieli”. 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

Część doradców posiadała już uprawnienia egzaminatora OKE. W ramach współpracy 

z OKE wszyscy doradcy metodyczni brali udział, jako obserwatorzy, w badaniach kompeten-

cji na wszystkich szczeblach w całym powiecie i poza jego terenem, w czasie egzaminów ma-

turalnych próbnych jak i końcowych w kwietniu i maju.  
Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Prowadzona była ścisła współpraca z DODN we Wrocławiu. PCDN uczestniczył w 

spotkaniach i szkoleniach dla doradców. Ośrodek korzystał z oferty szkoleń DODN dla na-

szych nauczycieli. Uczestniczyliśmy w działaniach organizacyjnych i prowadziliśmy eliminacje 

powiatowe konkursu wojewódzkiego „zDolny Ślązak”. 
Centrum Informacji Zawodowej 

Współpracowaliśmy z Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu. Uczestniczyli-

śmy w spotkaniach i szkoleniach dla doradców. Korzystaliśmy z oferty szkoleń CIZ oraz z 

http://www.oke.jaworzno.pl/
http://dodn.wroclaw.pl/
http://www.ciz.walbrzych.pl/


PCDN i PPP w Górze 

 15 

 

grantowych szkoleń z zakresu edukacji zawodowej. Podjęliśmy starania mające na celu utwo-

rzenie Powiatowego Centrum Informacji Zawodowej w Górze. 

Kultura 

Współpracowaliśmy ponadto z Górowskim Towarzystwem Kulturalnym oraz Domem 

Kultury w Górze. Organizowaliśmy z powodzeniem wystawy rzeźby, malarstwa i fotografii w 

salach dydaktycznych ośrodka. W maju, w sali informatycznej, otwarta została stała, istniejąca 

do dzisiaj, wystawa „Góra w starej fotografii”. 

Współpraca z Firmą KEN Technologie Informatyczne 

Współpraca ta zapewniła nam serwisowany przez firmę sprzęt, organizację specjali-

stycznych szkoleń po preferencyjnych cenach według zapotrzebowania nauczycieli oraz tanie 

kursy w zakresie technologii informacyjnej. 

Współpraca z Firmą Young Digital Poland 

Ta przodująca w Polsce firma w zakresie multimediów dla szkół, wypożyczyła w paź-

dzierniku 2001 r., a w maju przedłużyła z nami umowę, na prezentację na szkoleniach multi-

medialnego pakietu do nauczania wszystkich przedmiotów dla gimnazjów. 

Inne 

Współpracowaliśmy również z wydawnictwami edukacyjnymi. Poza prowadzeniem spo-

tkań doradczych dla nauczycieli, wydawnictwa dostarczały bezpłatne egzemplarze swojej ofer-

ty do biblioteki. 
 
Najważniejsze osiągnięcia w 2001/2002 roku: 

 Wyremontowanie 2 sal wykładowych, pracowni technologii informacyjnej, pokoju 

doradców, pomieszczenia administracyjnego i kuchni. Równocześnie prowadzono remont 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na II piętrze budynku. 

 Uzupełnienie składu doradców metodycznych. Od września 2002 r. gmina Góra po-

wołała doradcę metodycznego w zakresie matematyki. 

 Wydłużenie czasu pracy PCDN od 8.00 do 18.00, ku zadowoleniu nauczycieli. 

 Porozumienie z Firmą KEN w sprawie wynajmu pracowni składającej się z 16 kom-

puterów z serwerem. 

 Położenie sieci komputerowej obejmującej PODN, BP i PPP o szybkości 100 Mbps. 

 Stałe podłączenie poprzez SDI sieci PCDN do internetu.  

 Wyposażenie biblioteki w 5 stanowisk komputerowych (2 stanowiska z UMWD)  

w tym 3 w pełni multimedialne komputery dla czytelników (z dostępem do internetu). 

 Zakupienie oprogramowania do pracowni: MS Serwer 2000, MS Profesional 2000  

i MS Office 2000 dla wszystkich komputerów w sieci. 

 Umeblowanie pracowni komputerowej, pokoju doradców, pomieszczenia admini-

stracji. 

 Przejęcie budynku w administrowanie. 

 Zakupienie 2 kserokopiarek, z których jedna znajdowała się w czytelni biblioteki 

udostępniona dla czytelników po kosztach eksploatacji. Druga, wykorzystywana była głównie 

do przygotowywania materiałów szkoleniowych. 

 Zakupienie kolorowej drukarki laserowej firmy Minolta, pracującej jako drukarka sie-

ciowa na potrzeby wydruków materiałów szkoleniowych, udostępniana także szkołom do 

wydruków wysokiej jakości np. zaproszeń. 

 Zakupienie w styczniu 2002 r. projektora multimedialnego z dużym rabatem ceno-

wym, dzięki udziałowi PCDN w rządowym projekcie „INTEL – Nauczanie ku przyszłości”. 

 Systematyczne organizowanie konferencji metodycznych i szkoleń dla nauczycieli. 
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 Zorganizowanie i systematyczna praca 12 zespołów samokształceniowych szczebla 

powiatowego. 

 Systematyczne organizowanie konkursów przedmiotowych aktywizujących szkoły  

i uczniów uzdolnionych. 

 Nawiązanie współpracy z licznymi wydawnictwami edukacyjnymi w zakresie edukacji 

nauczycieli. 

 Uzyskanie statusu autoryzowanego ośrodka w programie „INTEL – Nauczanie ku 

przyszłości”. Jacek Figiel na tygodniowym szkoleniu w Sopocie zdobył tytuł „Trener – Intel 

Teach to the Future” i przeszkolił 4 grupy nauczycieli naszego powiatu w ramach projektu. 

Uzyskali oni tytuły Liderów programu, mających za zadanie kaskadowo przeszkolić nauczycieli 

w swoich szkołach. 

 Nawiązanie współpracy z firmą szkoleniową „Sof-Tronik” w celu organizacji autory-

zowanych szkoleń informatycznych. 

 Zorganizowanie dla wszystkich placówek oświatowych, wirtualnych domen interne-

towych do wymiany informacji i prezentowania osiągnięć szkół i regionu. 

 Zacieśnienie współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi powiatu. 

 Dobra współpraca z władzami powiatu i gmin, czego dowodem jest zorganizowanie 

w PCDN w Górze komisji awansu na nauczyciela mianowanego dla wszystkich nauczycieli 

powiatu.  

 Praca naszych nauczycieli ekspertów w komisjach awansu nauczycieli dla całego po-

wiatu, w komisjach innych powiatów i gmin oraz w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 

 Zorganizowanie we współpracy z DODN we Wrocławiu zaawansowanych kursów 

dla nauczycieli. 

 Cykliczne wydawanie „Górowskich Zeszytów Oświatowych” służących wymianie 

doświadczeń zawodowych nauczycieli. 

 Zorganizowanie pracowni plastycznej. 

 Systematyczne organizowanie wystaw rzeźby, malarstwa, fotografii. 

 Systematyczne udostępnianie pracowni komputerowej dla szkół podstawowych  

i przedszkoli. 

 

* * * * * 
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Rok szkolny 2002/2003 – trzeci rok działalności 
 
Zmiany organizacyjne 

Uchwałą Nr 5/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 sierpnia 2002 r. włączono  

w skład Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Górze i zatwierdzono statut placówki, o nazwie Powiatowe Centrum Dosko-

nalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze. W wyniku kon-

kursu na stanowisko dyrektora wybrano Jacka Figla. 

Dokonano odpowiednich zmian statutowych dla nowej placówki. 

Wicedyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej została pełniąca do tej pory 

obowiązki dyrektora Wanda Takuśki. Wicedyrektorem Biblioteki Pedagogicznej pozostał jak 

do tej pory Mirosław Żłobiński.  

Od 1 września 2002 r. PCDN i PPP w Górze był dostępny w godzinach od 8.00 do 

18.00.  

 
Kadra pedagogiczna PODN 

Na początku 2002 roku przeprowadzono we wszystkich placówkach oświatowych po-

wiatu, diagnozę potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli w nich zatrudnionych.  

Od 1 września 2002 r. grono doradców metodycznych PCDN w Górze przedstawiało 

się następująco: 

 Maria Chomicz – doradca historii, WOS i innych przedmiotów z bloku humanistycz-

nego,  

 Jacek Figiel – dyrektor PCDN, doradca w zakresie technologii informatycznej, 

 Teresa Frączkiewicz – doradca szkolnictwa zawodowego, techniki z informatyką  

i edukacji europejskiej w zakresie szkolnictwa zawodowego, 

 Bernard Bazylewicz – doradca matematyki, 

 Alina Klak – doradca geografii, edukacji ekologicznej i innych przedmiotów z bloku 

przyrodniczego,  

 Benedykta Nowak – doradca języków obcych i edukacji europejskiej,  

 Urszula Szawaryn – doradca nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolne-

go,  

 Janusz Krukowski-Zdanowicz – doradca biologii oraz wspomagania pracy dyrekto-

rów placówek oświatowych, 

 Grażyna Onichimowska – doradca edukacji artystycznej. 

Do zadań nauczycieli doradców należało: udzielanie nauczycielom pomocy metodycznej 

i merytorycznej w formie konsultacji indywidualnych i zbiorowych w zakresie: prawa oświato-

wego, dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli, gromadzenia i porządkowania dokumen-

tacji na awans zawodowy nauczycieli, przeprowadzanie egzaminów poprawkowych (zatwier-

dzenie zadań, aspekty prawne), konsultacje dotyczące prowadzonych kursów, pomoc nauczy-

cielom w przygotowaniu lekcji otwartych, praca doradcza w przygotowywaniu zadań na kon-

kursy i zawody, analiza obserwowanych lekcji w aspekcie awansu zawodowego nauczycieli, 

poradnictwo w zakresie rozwiązań metodycznych na lekcjach, pomoc w organizacji konkur-

sów szkolnych, pomoc w awansie zawodowym nauczycieli – na nauczycieli kontraktowych, 

mianowanych i dyplomowanych, przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych (za-
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wodowych), przygotowanie do pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnych, ocenianie 

prac artystycznych dzieci i młodzieży, pomoc w wyborze podręcznika i programu nauczania, 

organizowaniu lekcji koleżeńskich i sporządzaniu konspektów lekcji oraz tworzeniu planów 

wynikowych, wypełnianiu arkuszy hospitacji diagnozującej, pomoc w rozwiązywaniu proble-

mów wychowawczych w licznych klasach, wdrażanie w stosowaniu metod aktywizujących na 

lekcjach, wdrażanie form pracy z uczniem zdolnym, a także pracy z uczniem z dysleksją i dys-

grafią.  

W konsultacjach w roku szkolnym 2002/2003 wzięło udział 519 nauczycieli. 

 
Szkolenia nauczycieli 

W roku szkolnym 2002/2003 przeprowadzono 71 form doskonalenia, w łącznym wy-

miarze 661 godzin, dla 1532 nauczycieli.  

Przeciętna forma doskonalenia nauczycieli trwała 9,3 godziny. Statystycznie każdy nau-

czyciel powiatu uczestniczył w 2,55 formy doskonalenia zawodowego. Coraz częściej szkoły 

składały konkretne zamówienia dotyczące tematyki szkoleń, wynikające z bieżących proble-

mów placówki. Średnio na pełny etat doradczy przypadło 88 godzin zorganizowanych form 

doskonalenia nauczycieli. 

 
Powiatowe zespoły samokształceniowe 

W roku szkolnym 2002/2003 w PCDN i PPP działały następujące Zespoły Samokształ-

ceniowe: 

 Zespół Nauczycieli Nowatorów Matematyki, 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Humanistów, 

 Zespół ds. Wdrażania Technologii Informacyjnej w Edukacji, 

 Zespół Nauczycieli Szkolnictwa Zawodowego, 

 Zespół Nauczycieli Przyrodników, 

 Zespół Nauczycieli Nowatorów Nauczania Języków Obcych, 

 Zespół Opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich, 

 Zespół Samokształceniowy Przedmiotów Artystycznych, 

 Zespół Dyrektorów Gimnazjów, 

 Zespół Dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkoli, 

 Zespół Wspierająco-Konsultacyjny dla Pedagogów Szkolnych, 

 Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego i Gimnastyki Korekcyjno- 

Kompensacyjnej, 

 Zespół Edukacji Elementarnej. 

W spotkaniach zespołów w roku szkolnym wzięło udział 1222 nauczycieli. 

 
Konkursy 

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach pracy z uczniem zdolnym, 

zorganizowało lub współorganizowało szereg konkursów przedmiotowych lub międzyprzed-

miotowych. Większość konkursów organizowana była dwuetapowo, co oznacza że po etapie 

szkolnym organizowany był etap powiatowy lub ponadpowiatowy. 

Zorganizowano 26 konkursów przedmiotowych. Wzięło w nich udział 3397 uczniów  

z naszego powiatu, ale także z innych powiatów województwa dolnośląskiego, wielkopolskie-

go i lubuskiego. Ufundowano nagrody na łączną kwotę 12 080 zł. 
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Doskonalenie kadry 

Nauczyciele doradcy uczestniczyli w studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyj-

nych, warsztatach doskonalących umiejętności doradcze, autoryzowanych szkoleniach infor-

matycznych, szkoleniach i konferencjach np. w DODN we Wrocławiu. Łącznie nauczyciele 

doradcy szkolili się na 48 szkoleniach w łącznym wymiarze 993 godzin. 

 
Współpraca z organizacjami i instytucjami 

Starostwo Powiatowe i urzędy gminne 

Wszystkie działania PCDN i PPP były konsultowane ze Starostwem Powiatowym. Za-

rządy Gmin podpisały umowy o współfinansowaniu PCDN na rok 2003 i wywiązały się ze 

swoich zobowiązań. 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Ośrodek systematycznie prezentował swoje osiągnięcia na konferencjach organizowa-

nych przez UMWD i ośrodki powiatowe. Konferencje te miały charakter wojewódzki lub 

ogólnopolski.  

Forum Edukacyjne Społeczeństwa Informacyjnego 

Ten, wspierający realizację założeń reformy oświaty projekt, miał na celu szerokie i efek-

tywne wdrożenie TI do praktyki szkolnej, z położeniem akcentu na transformacyjną rolę no-

wych technologii. 

Jego realizacja w założeniach wpłynąć miała na szybsze dostosowanie szkół i lokalnych 

systemów oświatowych do wymogów tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, a w ob-

szarze celów i metod kształcenia doprowadzić do zastępowania behawioralnego nauczania 

konstruktywistycznym budowaniem wiedzy. Projekt przewidywał przeszkolenie nauczycieli  

w ramach studiów podyplomowych, a w dalszej kolejności dostarczanie sprzętu i oprogramo-

wania do szkół. 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

W dalszym ciągu doradcy metodyczni brali udział, jako obserwatorzy, w badaniach 

kompetencji na wszystkich szczeblach w całym powiecie i poza jego terenem. 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Prowadzona była dalsza ścisła współpraca z DODN. Uczestniczyliśmy w spotkaniach  

i szkoleniach dla doradców. Korzystaliśmy z oferty szkoleń DODN dla naszych nauczycieli. 

Uczestniczyliśmy w działaniach organizacyjnych konkursu wojewódzkiego „zDolny Ślązak”  

i „zDolny Ślązaczek”. 

Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej  

Nadal współdziałaliśmy z CIZ w Wałbrzychu. Uczestniczyliśmy w spotkaniach i szkole-

niach dla doradców. Korzystaliśmy z oferty szkoleń oraz z grantowych szkoleń z zakresu edu-

kacji zawodowej. W maju i czerwcu odbyły się dwa takie szkolenia. 

We współpracy z CIZ utworzyliśmy Lokalne Centrum Informacji Zawodowej w Górze. 

We wrześniu 2003 zorganizowaliśmy wspólnie wojewódzką konferencję dla około 100 

osób na temat organizacji systemu preorientacji zawodowej. 

Kultura 

Wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Górowskiej rozpoczęliśmy wydawanie 

„Kwartalnika Górowskiego”. Organizowaliśmy wystawy rzeźby, malarstwa i fotografii w sa-

lach dydaktycznych. Rozwijaliśmy stałą wystawę „Góra w starej fotografii”. Zbiory do niej 

udostępnili Grzegorz Trojanek i Janina Błyga. Reprodukcje wykonał Jacek Figiel a oprawy 

dokonała Grażyna Onichimowska. 

http://www.oke.jaworzno.pl/
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W salach dydaktycznych oraz na korytarzach budynku grupa artystyczna „SPOZA”, 

której opiekunką była Grażyna Onichimowska, wystawiała swoje prace malarskie. Dla grupa 

„SPOZA” zostały urządzone w PCDN i PPP dwie pracownie artystyczne. 

Współpraca z Firmą KEN Technologie Informatyczne 

Współpraca ta zapewniła nam serwisowany przez firmę sprzęt, organizację specjali-

stycznych szkoleń po preferencyjnych cenach według zapotrzebowania nauczycieli oraz tanie 

kursy w zakresie technologii informacyjnej. 

Inne 

Podobnie jak w latach poprzednich współpracowaliśmy z wydawnictwami edukacyjny-

mi. Poza prowadzeniem spotkań doradczych dla nauczycieli wydawnictwa dostarczały bez-

płatne egzemplarze swojej oferty do biblioteki. 

 
Najważniejsze osiągnięcia w 2002/2003 roku 

 Zakończenie remontów wewnątrz Biblioteki Pedagogicznej, Poradni Psychologicz-

no-Pedagogicznej, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, remont dachu z opierze-

niami i instalacją odgromową, remont korytarzy i klatki schodowej.  

 
 
 

 
 

Remont korytarza na parterze, 
listopad 2002 

 
 

 

Remont korytarza na I piętrze,  
wrzesień 2002 

 

 Uzupełnienie składu doradców metodycznych. Od września 2002 r. gmina Góra po-

wołała doradcę metodycznego w zakresie matematyki. 

 Utrzymanie wydłużonego czasu pracy PCDN i PPP od 8.00 do 18.00 – od paździer-

nika również Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 Rozbudowanie sieci komputerowej obejmującej PODN, bibliotekę i PPP. 

 Stałe podłączenie poprzez DSL sieci PCDN i PPP do internetu.  

 Utworzenie w bibliotece stanowiska informacji zawodoznawczej. 

 Pozyskanie bezpłatnie do pracowni oprogramowania MS Office XP dla wszystkich 

komputerów. 

 Zakupienie na wszystkie stanowiska w pracowni komputerowej specjalistycznego 

oprogramowania do testów psychologicznych oraz programów logopedycznych. 
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 Zakupienie kolorowej drukarki laserowej firmy Nashuatec formatu A3 pracującej ja-

ko drukarka sieciowa na potrzeby wydruków materiałów szkoleniowych, udostępnianej także 

szkołom na ich potrzeby. 

 Systematyczne organizowanie i wzbogacanie oferty konferencji metodycznych i szko-

leń dla nauczycieli. 

 Zorganizowanie i systematyczna praca 13 zespołów samokształceniowych szczebla 

powiatowego. 

 Systematyczne organizowanie konkursów przedmiotowych aktywizujących szkoły i 

uczniów uzdolnionych często o zasięgu ponadwojewódzkim. 

 Systematyczna współpraca z licznymi wydawnictwami edukacyjnymi. Zorganizowa-

nie w PCDN i PPP I Targów Książki. 

 Uzyskanie statusu autoryzowanego ośrodka w programie „INTEL – Nauczanie ku 

przyszłości”. Przeszkolenie 6 grup nauczycieli w ramach projektu. 

 Utrzymanie dla wszystkich placówek oświatowych, wirtualnych domen interneto-

wych do wymiany informacji i prezentowania osiągnięć szkół i regionu. 

 Zacieśnienie współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi powiatu – dobra 

współpraca z dyrektorami. 

 Dalszy, systematyczny udział nauczycieli doradców w pracach OKE we Wrocławiu. 

 Zorganizowanie we współpracy z DODN we Wrocławiu zaawansowanych kursów 

dla nauczycieli. 

 Przygotowanie dwóch pracowni plastycznych. 

 

* * * * * 
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Rok szkolny 2003/2004 – do grudnia 2003 –  
czwarty rok działalności 
 
Zmiany organizacyjne 

Uchwałą Nr 2/2003/2004 Rady Pedagogicznej Powiatowego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze z dnia 23 grudnia 2003 r. 

w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 

Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze dokonano niezbędnych zmian statutowych. Od 

2004 roku kalendarzowego ulega zmianie cykl organizacyjny placówek Doskonalenia Nauczy-

cieli, na roczny w układzie kalendarzowym. Do tej pory planowanie i sprawozdawczość odby-

wały się w ramach roku szkolnego od września do września.  

 
Organizacja pracy PCDN i PPP w Górze 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli nadal pracuje od godz. 8.00 do godz. 

18.00. Nauczyciele doradcy odbywali swoje dyżury doradcze wg oddzielnego harmonogramu 

tak, aby nauczyciele mogli skorzystać z ich pomocy w godzinach dopołudniowych lub popo-

łudniowych.  

 

Kadra pedagogiczna PODN 

W ośrodku zatrudnieni byli jako doradcy metodyczni:  

 Maria Chomicz – doradca historii, WOS i innych przedmiotów z bloku humanistycz-

nego,  

 Jacek Figiel – konsultacje w zakresie technologii informacyjnej i informatyki, 

 Alina Klak – doradca geografii, edukacji ekologicznej i innych przedmiotów z bloku 

przyrodniczego, 

 Janusz Krukowski-Zdanowicz – doradca ds. biologii oraz wspomagania pracy dyrek-

torów placówek oświatowych, 

 Benedykta Nowak – doradca języków obcych i edukacji europejskiej, 

 Grażyna Onichimowska – doradca edukacji artystycznej, nauczyciel konsultant, 

 Urszula Szawaryn – doradca nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolne-

go, 

 Bernard Bazylewicz – doradca matematyki. 

Na nowy rok szkolny kadra zaproponowała nauczycielom do wyboru:  

 18 konferencji metodycznych dla nauczycieli,  

 55 form doskonalenia dla nauczycieli,  

 16 tematycznych rad pedagogicznych, 

 12 zespołów samokształceniowych szczebla powiatowego, 

 21 konkursów przedmiotowych. 

 

Organizacja konferencji wojewódzkiej 

W dniach od 6 do 8 października 2003 r. odbyła się konferencja „Rozwój zawodowy – 

zasoby ludzkie w aspekcie potrzeb rynku pracy przygotowanie programów z zakresu funduszy 

strukturalnych”. Jej organizatorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 
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Starostwo Powiatowe w Górze, Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej. Gospodarzem 

spotkania było PCDN i PPP w Górze.  

Celem spotkania było nawiązanie współpracy w zakresie opracowywania strategii roz-

woju oświaty w środowiskach lokalnych w obszarze rozwoju zasobów ludzkich, orientacji  

i poradnictwa zawodowego. Platformą do dyskusji było wdrażanie programu o nazwie Woje-

wódzki System Informacji Zawodowej – zadania realizowanego przez Dolnośląskie Centrum 

Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu w ramach Kontraktu Wo-

jewódzkiego. 

 

 
 

Rejestracja uczestników 

 

 
 

Uczestnicy konferencji podczas wykładu 

 

 
 

Uczestnicy konferencji oglądają PCDN i PPP 

 
 

Osiągnięcia PCDN i PPP przedstawia Jacek Figiel 

 

Tematami konferencji były: 

 Operacyjne programy – Europejski Fundusz Strukturalny. 

 Rynek pracy w dobie wejścia do Unii Europejskiej, wymagane kwalifikacje, oczeki-

wane umiejętności. 

 Rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Ośrodka Doradczego  

w tworzeniu strategii rozwoju oświaty w środowisku lokalnym. 

 Wykorzystanie środków zewnętrznych w pracy placówek oświatowych na przykła-

dzie Wojewódzkiego Systemu Informacji Zawodowej. 

 Prezentacja doświadczeń w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Po-

radnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze – współpraca Poradni i Ośrodka Dorad-

czego. 

 Prezentacja programów – Fundusze Strukturalne.  

 Polityka zatrudnienia w UE a Europejskie Fundusze. 
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 Sektorowy program operacyjny. 

 Rozwój zasobów ludzkich jako przygotowanie Polski do absorpcji środków. 

 Konstruowanie wniosku, wypełnianie aplikacji, kształcenie praktycznych umiejętno-

ści w zakresie opracowania koncepcji programu. 

Podczas trzydniowej konferencji wykłady wygłosili m.in.: 

 Bogumiła Mandat – wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, 

 dr Leszek Karwowski – prezes Związku Pracodawców Dolnego Śląska, 

 Małgorzata Jeżewska-Maicka – dyrektor DCIZ i DN w Wałbrzychu, 

 Ludmiła Krawczyk – konsultant DCIZ i DN w Wałbrzychu, 

 Ryszard Pronobis – st. wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocła-

wiu, 

 Krzysztof Mielczarek – wicestarosta Powiatu Górowskiego, 

 Zenon Tagowski – Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego 

we Wrocławiu, 

 Joanna Naliwajko – nauczyciel, konsultant DCIZ i DN w Wałbrzychu, 

 Jacek Figiel – dyrektor PCDN i PPP w Górze, 

 Janusz Krakowski-Zdanowicz – dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu w Górze, 

 Wanda Takuśki – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Górze. 

W konferencji wzięło udział 80 osób. Na zakończenie obrad odbyła się dyskusja, przed-

stawione zostały wnioski z prac na zajęciach oraz podsumowanie konferencji. 

 

 
 

„Kinezjologia”, 26 września 2003 

 
 

Kurs „Tworzenie stron www”, 25 listopada 2003 

 

Szkolenia i konferencje 

Do grudnia 2003 roku przeprowadzono 8 szkoleń, w wymiarze 90 godzin, dla 129 nau-

czycieli. Przeprowadzono 9 szkoleniowych rad pedagogicznych dla 238 nauczycieli oraz  

3 szkolenia grantowe dla 74 nauczycieli. 

 

* * * * * 
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Rok kalendarzowy 2004 –  
czwarty i początek piątego roku działalności 
 
Zmiany organizacyjne 

Od 1 września 2004 roku dotychczasowa wicedyrektor d/s Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej – Wanda Takuśki przeszła na emeryturę. Funkcję wicedyrektora objęła Magda 

Czepelska. 

 

Szkolenia i konferencje 

W roku 2004 odbyło się 25 konferencji metodycznych dla 386 nauczycieli. Zorganizo-

waliśmy 47 form doskonalenia nauczycieli, w łącznym wymiarze 827 godzin, dla 704 nauczy-

cieli. Przeprowadziliśmy 32 godziny szkoleniowych rad pedagogicznych dla 1065 nauczycieli. 

 

 
 

Kurs OSI CompuTrain z Warszawy, 4-9 lipca 2004 

 
 

Kurs FESI, 16 kwietnia 2004 

 

Ewaluacja form doskonalenia nauczycieli 

Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli podlegały stałej ewaluacji od początku dzia-

łalności ośrodka. Celowi temu służyły wypracowane przez doradców metodycznych ankiety 

przeprowadzane wśród słuchaczy, po zakończeniu każdego kursu lub szkolenia. Opracowana 

w PCDN i PPP aplikacja komputerowa pozwalała na zbieranie wyników każdej formy  

z przedstawieniem jej na tle wyników całego roku. Badania objęły 659 nauczycieli na 705 prze-

szkolonych w bieżącym roku. 

Wyniki ankiety ewaluacyjnej za 2004 rok: 

 Kurs był dla mnie: w sam raz – odpowiedziało 82% ankietowanych, łatwy – 12%, 

 Czy kurs zrealizował oczekiwane przez Państwa cele: blisko 80% odpowiedziało tak, 

a tylko 20% że częściowo, 

 Sposób przekazywania wiedzy przez wykładowcę był: dla ponad 60% przystępny, 

ponad 30% zadowalający, a dla zaledwie kilku procent nieprzystępny, 

 Atmosfera na zajęciach była: dla blisko 70% dobra, a dla pozostałych 30% zadawala-

jąca, 

 Ćwiczeń było: dla 90% w sam raz, a dla 10% za mało, 

 Konsultacji było: dla blisko 100% w sam raz, 

 Materiałów pomocniczych było: dla blisko 90% w sam raz, a dla kilku procent za du-

żo lub za mało, 
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 Poziom merytoryczny: 70% ankietowanych oceniło jako dobry a blisko 30% jako za-

dawalający, 

 Merytoryczną i metodyczną jakość szkolenia: blisko 80% ankietowanych oceniło 

bardzo dobrze, 10% dobrze, 3% wystawiło trójkę, 

 Warunki pracy: ponad 80% uczestników oceniło jako bardzo dobre. 

 

Konkursy przedmiotowe 

W 41 zaproponowanych konkursach dla uczniów wszystkich szczebli kształcenia wzięło 

udział 4983 uczniów. Na nagrody przeznaczono 9 159 złotych, z czego Starostwo Powiatowe 

przekazało kwotę 6 469 złotych. 

 

Zespoły Samokształceniowe  

W PCDN i PPP w Górze w 2004 roku działały następujące Zespoły: 

 Powiatowy Zespół ds. Wdrażania Technologii Informacyjnej w Edukacji,  

 Powiatowy Zespół Wspierania Reformy w Zakresie Przedmiotów Humanistycznych,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Nowatorów Matematyki,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Przyrodników,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Języków Obcych,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Sztuki, 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Nauczania Zintegrowanego, 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli-Bibliotekarzy,  

 Powiatowy Zespół Dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkoli, 

 Powiatowy Zespół Dyrektorów Gimnazjów, 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego i Gimnastyki Korekcyjno- 

Kompensacyjnej, 

 Zespół Wspierająco-Konsultacyjny dla Pedagogów Szkolnych. 

Łącznie w 47 spotkaniach zespołów, trwających średnio 2 godziny, wzięło udział 593 

nauczycieli. 

 

Doskonalenie kadry doradczej 

Doradcy metodyczni, tak jak inni nauczyciele PCDN i PPP w Górze, systematycznie, jak 

w latach poprzednich, doskonalili się zawodowo, uczestnicząc w różnych formach doskonale-

nia na terenie całego kraju. Brali udział w studiach podyplomowych, konferencjach, naradach 

itp. 

Łącznie doradcy szkolili się głównie na studiach podyplomowych w wymiarze 2202 go-

dzin. Średnio doradca szkolił się w 2004 roku przez 275 godzin. 

 

Inne formy pracy ośrodka 

 Działalność wydawnicza: 

Wydawano kolejne numery dwumiesięcznika „Górowskie Zeszyty Oświatowe”  

i „Kwartalnika Górowskiego”, 

Wydawnictwa książkowe, 

Wydawnictwa okolicznościowe. 

 Wspieranie uzdolnień artystycznych: 

Wspieranie działającej przy PCDN i PPP grupy plastycznej „SPOZA”, 

Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 Organizacja wystaw prac artystycznych i dydaktycznych. 
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 Udostępnianie pracowni komputerowej dla przedszkoli i szkół podstawowych. 

 Wdrażanie TI do badań psychologicznych i terapii psychologiczno-dydaktycznej. 

 Współpraca z instytucjami powiatowymi (PUP, PCPR, Policja itp.). 

 Ścisła współpraca z innymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli, tak wojewódzkimi 

jak i powiatowymi.  

 Współpraca z OKE we Wrocławiu – praca doradcza w charakterze obserwatorów. 

 Praca w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. 

 Prowadzenie egzaminów na ECDL (European Computer Driving Licence). 

 Dalszy udział w programie „INTEL – Nauczanie ku przyszłości”. 

 Koordynowanie programu „FESI” dla powiatu górowskiego oraz współpraca w two-

rzeniu programu i jego realizacji. 

 Upowszechnianie materiałów informacyjnych i dydaktycznych na własnej stronie in-

ternetowej w domenie www.pcdn.edu.pl. 

 Umożliwianie i pomoc szkołom w tworzeniu i rozwijaniu subdomen w domenie 

pcdn.edu.pl: lo.pcdn.edu.pl, gim1gora.pcdn.edu.pl, gimwasosz.pcdn.edu.pl, sp3gora.pcdn.edu. 

pl, zsczernina pcdn.edu.pl, gimirzadze. pcdn.edu.pl. 

 Włączanie się do akcji społecznych np. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. 

 Uczestnictwo w programie „Starszy Brat – Starsza Siostra”. 

 

* * * * * 
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Rok kalendarzowy 2005 –  
piąty i początek szóstego roku działalności 
 

Wiosną 2005 roku placówka poddana została planowanej, kompleksowej wizytacji  

i ocenie pracy przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Wizytacja odbyła się na przełomie 

marca i kwietnia 2005. Dokonała jej Maria Kramarczyk – wizytator Kuratorium Oświaty we 

Wrocławiu. Wynikiem wizytacji było wystawienie oceny pracy placówki – bez zastrzeżeń, co 

wystawia PCDN i PPP bardzo dobre świadectwo i pochlebne podsumowanie pięcioletniej 

działalności. Ocenie podlegał również dyrektor placówki Jacek Figiel, który otrzymał najwyż-

szą ocenę pracy – wyróżniającą. 

 

Kadra pedagogiczna PODN 

Jako doradcy metodyczni w ośrodku zatrudnieni byli:  

 Maria Chomicz – doradca historii, WOS i innych przedmiotów z bloku humanistycz-

nego,  

 Jacek Figiel – konsultant w zakresie technologii informacyjnej i informatyki, 

 Alina Klak – doradca geografii, edukacji ekologicznej i innych przedmiotów z bloku 

przyrodniczego, 

 Janusz Krukowski-Zdanowicz – doradca ds. biologii oraz wspomagania pracy dyrek-

torów placówek oświatowych, 

 Benedykta Nowak – doradca języków obcych i edukacji europejskiej, 

 Grażyna Onichimowska – konsultant edukacji artystycznej, 

 Urszula Szawaryn – doradca nauczania zintegrowanego i wychowania  

przedszkolnego, 

 Bernard Bazylewicz – doradca matematyki. 

 

Szkolenia i konferencje 

W roku 2005 odbyło się 17 konferencji metodycznych dla 205 nauczycieli. Zorganizo-

waliśmy 42 formy doskonalenia nauczycieli, w łącznym wymiarze 508 godzin, dla 740 uczest-

ników oraz 6 form prowadzonych przez osoby z zewnątrz, w wymiarze 358 godzin dla  

55 osób. Przeprowadziliśmy 11 warsztatów w wymiarze 21,5 godziny dla 182 nauczycieli oraz 

12 szkoleń w wymiarze 24 godziny szkoleniowych rad pedagogicznych dla 262 nauczycieli. 

 

Ewaluacja form doskonalenia nauczycieli 

Wzorem lat ubiegłych wszystkie formy doskonalenia nauczycieli podlegały stałej ewalu-

acji. Służyły temu celowi udoskonalone przez doradców metodycznych ankiety przeprowa-

dzane wśród słuchaczy po zakończeniu każdej formy.  

Poniżej przedstawione zostały wyniki ankiety ewaluacyjnej za rok 2005: 

 Kurs był dla mnie: w sam raz odpowiedziało 75% ankietowanych, łatwy – 25%, 

 Czy kurs zrealizował oczekiwane przez Państwa cele: blisko 82% odpowiedziało tak, 

a tylko 18% że częściowo, 

 Sposób przekazywania wiedzy przez wykładowcę był: dla ponad 63% przystępny, 

ponad 37% zadowalający, a dla zaledwie kilku procent nieprzystępny, 
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 Atmosfera na zajęciach była: dla blisko 82% dobra, a dla pozostałych 18% zadawala-

jąca, 

 Ćwiczeń było: dla 92% w sam raz, a dla 6% za mało, 

 Konsultacji było: dla blisko 98% w sam raz, 

 Materiałów pomocniczych było: dla blisko 96% w sam raz, a dla kilku procent za du-

żo lub za mało, 

 Poziom merytoryczny: 70% ankietowanych oceniło jako dobry, a blisko 30% jako 

zadawalający, 

 Merytoryczną i metodyczną jakość szkolenia: blisko 75% ankietowanych oceniło 

bardzo dobrze, 22% dobrze, 3% wystawiło trójkę, 

 Warunki pracy: ponad 76% uczestników oceniło jako bardzo dobre, 20% jako dobre 

i 3% dostateczne. 

 

 
 

Uczniowie SP nr 1 na lekcji w sali komputerowej 

 

 
 

Warsztaty z choreoterapii, 28 maja 2005 

 

 
 

Kurs „Opiekun szkolnego centrum multimedialnego,”  
30 listopada 2005 

 
 

Dzieci z Przedszkola nr 1 na zajęciach  
w sali komputerowej 

 

Konkursy przedmiotowe 

W 31 zaproponowanych konkursach dla uczniów wszystkich szczebli kształcenia wzięło 

udział 3985 uczniów. Na nagrody przeznaczono 17 237 złotych, z czego Starostwo Powiato-

we przekazało kwotę 11 096 złotych. 

 

Zespoły Samokształceniowe  

W PCDN i PPP w Górze działały następujące Zespoły Samokształceniowe: 

 Powiatowy Zespół ds. Wdrażania Technologii Informacyjnej w Edukacji,  
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 Powiatowy Zespół Wspierania Reformy w Zakresie Przedmiotów Humanistycznych,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Nowatorów Matematyki,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Przyrodników,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Języków Obcych,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Sztuki, 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Nauczania Zintegrowanego, 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli-Bibliotekarzy,  

 Powiatowy Zespół Dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkoli, 

 Powiatowy Zespół Dyrektorów Gimnazjów, 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego i Gimnastyki Korekcyjno- 

Kompensacyjnej. 

 Zespół Wspierająco-Konsultacyjny dla Pedagogów Szkolnych 

Łącznie w spotkaniach, trwających średnio 2 godziny, wzięło udział 1201 nauczycieli. 

 

Doskonalenie kadry doradczej 

Doradcy metodyczni brali udział w studiach podyplomowych, konferencjach, naradach 

itp. Łącznie szkolili się głównie na studiach podyplomowych w wymiarze 1401 godzin. Śred-

nio doradca w roku 2005 szkolił się przez 175 godzin. 

 

Inne formy pracy ośrodka 

Ośrodek, podobnie jak w latach poprzednich wykonywał szereg zadań na rzecz placó-

wek oświatowych i środowiska lokalnego. 

 

* * * * * 
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Rok kalendarzowy 2006 –  
szósty i początek siódmego roku działalności 
 

Z dniem 1 stycznia 2006 roku stanowisko dyrektora placówki objął po wygranym kon-

kursie były doradca metodyczny Janusz Krukowski-Zdanowicz. Dotychczasowy dyrektor Ja-

cek Figiel przeszedł na wcześniejszą emeryturę i został zatrudniony na pół etatu jako nauczy-

ciel konsultant ds. informatyki. Wicedyrektorem ds. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

został Sławomir Dębowicz, jej dotychczasowy nauczyciel-pedagog. Kierownikiem Biblioteki 

Pedagogicznej pozostał Mirosław Żłobiński. 

 

Kadra pedagogiczna PODN  

 Maria Chomicz – doradca historii, WOS i innych przedmiotów z bloku humanistycz-

nego, 

 Jacek Figiel – konsultant ds. informatyki, 

 Alina Klak – doradca geografii, edukacji ekologicznej i innych przedmiotów z bloku 

przyrodniczego, 

 Benedykta Nowak – doradca języków obcych i edukacji europejskiej, 

 Grażyna Onichimowska – konsultant edukacji artystycznej, 

 Urszula Szawaryn – doradca nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolne-

go, 

 Bernard Bazylewicz – doradca matematyki. 

 

Szkolenia i konferencje 

W roku 2006 odbyło się 19 konferencji metodycznych dla 217 nauczycieli. Zorganizo-

waliśmy 32 formy doskonalenia nauczycieli, w łącznym wymiarze 436 godzin, dla 518 uczest-

ników oraz 3 formy prowadzone przez osoby z zewnątrz w wymiarze 810 godzin dla 46 osób. 

Przeprowadziliśmy 4 warsztaty w wymiarze 9 godzin dla 65 nauczycieli oraz 12 szkoleń  

w wymiarze 25 godzin szkoleniowych rad pedagogicznych dla 226 nauczycieli. 

 

Ewaluacja form doskonalenia nauczycieli 

Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli podlegały stałej ewaluacji. Ankiety obejmo-

wały 99% szkolonych nauczycieli. Poniżej przedstawione zostały wyniki ankiety ewaluacyjnej 

za roku 2005: 

 Kurs był dla mnie: w sam raz odpowiedziało 80% ankietowanych, łatwy – 20%, 

 Czy kurs zrealizował oczekiwane przez Państwa cele: blisko 80% odpowiedziało tak, 

a 20%, że częściowo, 

 Sposób przekazywania wiedzy przez wykładowcę był: dla ponad 67% przystępny,  

a dla 33% zadowalający, 

 Atmosfera na zajęciach była: dla 80% dobra, dla pozostałych 20% zadawalająca, 

 Ćwiczeń było: dla 93% w sam raz, dla 7% za mało, 

 Konsultacji był: dla blisko 97% w sam raz, dla 3% za mało,  

 Materiałów pomocniczych było: dla blisko 93% w sam raz, dla 7% za mało, 

 Poziom merytoryczny: 70% ankietowanych oceniło jako dobry, a blisko 30% jako 

zadawalający, 
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 Merytoryczną i metodyczną jakość szkolenia: blisko 76% ankietowanych oceniło 

bardzo dobrze, 20% dobrze, 4% wystawiło trójkę, 

 Warunki pracy: ponad 78% uczestników oceniło jako bardzo dobre, 19% jako dobre 

i 3% dostateczne. 

 

 
 

Kurs OSI CompuTrain z Warszawy, 3-8 lipca 2006 

 
 

Kurs pedagogiczny, 27 maja 2006 

 

Konkursy przedmiotowe 

Z 28 zaproponowanych, odbyło się 26 konkursów dla uczniów wszystkich szczebli 

kształcenia. Wzięło w nich udział 3142 uczniów. Na nagrody przeznaczono 13 971 złotych  

z czego Starostwo Powiatowe przekazało kwotę 9 629 złotych. 

 

Zespoły Samokształceniowe  

W roku 2006 w PCDN i PPP w Górze działały następujące Zespoły: 

 Powiatowy Zespół ds. Wdrażania Technologii Informacyjnej w Edukacji,  

 Powiatowy Zespół Wspierania Reformy w Zakresie Przedmiotów Humanistycznych,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Matematyki,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Przyrodników,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Języków Obcych,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Sztuki, 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Nauczania Zintegrowanego, 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli-Bibliotekarzy,  

 Powiatowy Zespół Dyrektorów Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów  

i Szkół Ponadgimnazjalnych, 

 Zespół Wspierająco-Konsultacyjny dla Pedagogów Szkolnych 

Łącznie odbyło się 70 spotkań zespołów trwających średnio 2 godziny. 

 

Doskonalenie kadry doradczej 

Doradcy metodyczni szkolili się w wymiarze 1526 godzin. Średnio doradca szkolił się w 

2006 roku przez 218 godzin. 

 

Inne formy pracy ośrodka 

Inna działalność ośrodka była kontynuacją działań z dwóch poprzednich lat. 
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Budynek PCDN i PPP przed remontem elewacji,  

maj 2006 
 

Budynek PCDN i PPP po remoncie elewacji,  
grudzień 2006 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

* * * * * 
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Rok kalendarzowy 2007 –  
siódmy i początek ósmego roku działalności 
 

Organizacja pracy placówki 

Początek roku kalendarzowego przyniósł kolejną zmianę dyrektora placówki, w związku 

z odejściem Janusza Krukowskiego-Zdanowicza na wcześniejszą emeryturę. Dyrektorem zo-

stał, wyłoniony w drodze konkursu, dotychczasowy doradca metodyczny Bernard Bazylewicz. 

 

Kadra pedagogiczna PODN 

 Maria Chomicz – doradca historii, WOS i innych przedmiotów z bloku humanistycz-

nego, 

 Jacek Figiel – konsultant ds. informatyki, 

 Alina Klak – doradca geografii, edukacji ekologicznej i innych przedmiotów z bloku 

przyrodniczego, 

 Benedykta Nowak – doradca języków obcych i edukacji europejskiej, 

 Grażyna Onichimowska – konsultant edukacji artystycznej, 

 Urszula Szawaryn – doradca nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolne-

go, 

 Bernard Bazylewicz – konsultant ds. matematyki. 

 

Szkolenia i konferencje 

Zorganizowano 40 form doskonalenia nauczycieli dla 737 osób w łącznym wymiarze 

712 godzin. Odbyło się 10 konferencji metodycznych, w wymiarze 23 godzin, w których wzię-

ło udział 113 osób. 

 

Ewaluacja form doskonalenia nauczycieli 

Wyniki ankiet diagnozujących za 2007 przedstawiały się następująco: 

 Kurs był dla mnie: w sam raz odpowiedziało 75% ankietowanych, łatwy – 25%, 

 Czy kurs zrealizował oczekiwane przez Państwa cele: blisko 88% odpowiedziało tak, 

12% że częściowo, 

 Sposób przekazywania wiedzy przez wykładowcę był: dla ponad 74% przystępny, dla 

26% zadowalający, 

 Atmosfera na zajęciach była: dla blisko 80% dobra, dla 20% zadawalająca, 

 Ćwiczeń było: dla 95% w sam raz, dla 5% za mało, 

 Konsultacji było: dla blisko 97% w sam raz, dla 3% za mało,  

 Materiałów pomocniczych było: dla blisko 89% w sam raz, dla 11 % za mało, 

 Poziom merytoryczny: 75% ankietowanych oceniło jako dobry, a blisko 25% jako 

zadawalający, 

 Merytoryczną i metodyczną jakość szkolenia: blisko 78% ankietowanych oceniło 

bardzo dobrze, 14% dobrze, 8% wystawiło trójkę, 

 Warunki pracy: ponad 88% uczestników oceniło jako bardzo dobre, 11% jako dobre 

i 1% dostateczne. 

Były to wyniki porównywalne z poprzednim rokiem. 
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Konkursy przedmiotowe 

Odbyło się 26 konkursów dla uczniów wszystkich szczebli kształcenia. Wzięło w nich 

udział 3152 uczniów. Na nagrody przeznaczono 13 421 złotych, z czego Starostwo Powiato-

we przekazało kwotę 9 539 złotych. 

 

 
 

Konferencja „Analiza wyników egzaminów zewnętrznych”,  
15 listopada 2007 

 

 
 

Kurs grantowy „Mądrze i skutecznie wychowywać”,  
16-18 listopad 2007 

 

 
 

Kurs „Terapia pedagogiczna dzieci”, 19 listopada 2007 

 
 

Kurs „Gry i zabawy interakcyjne”, 24-25 października 2007 

 

Zespoły Samokształceniowe 

W roku 2007 w PCDN i PPP w Górze działały następujące Zespoły: 

 Powiatowy Zespół ds. Wdrażania Technologii Informacyjnej w Edukacji,  

 Powiatowy Zespół Wspierania Reformy w Zakresie Przedmiotów Humanistycznych,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Matematyki,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Przyrodników,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Języków Obcych,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Sztuki, 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Nauczania Zintegrowanego, 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli-Bibliotekarzy,  

 Powiatowy Zespół Dyrektorów Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów  

i Szkół Ponadgimnazjalnych, 

 Zespół Wspierająco-Konsultacyjny dla Pedagogów Szkolnych. 

Łącznie odbyło się 69 spotkań zespołów, trwających średnio 2 godziny. 
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Inne formy pracy ośrodka 

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, pracowników zakładów pracy oraz bezro-

botnych 

W roku 2007 przeprowadziliśmy 37 bezpłatnych szkoleń w ramach środków EFS. Były 

to szkolenia w ramach Akademii Społeczeństwa Informacyjnego dla osób pracujących, w tym 

nauczycieli, realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Szkolenia 

ICT 2007, realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Szkolenia 

przygotowujące nauczycieli pod potrzeby dostarczanego sprzętu informatycznego z Europej-

skiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. W ramach tych kursów przeszkoliliśmy  

572 osoby w ciągu 938 godzin. Wydaliśmy 120 Europejskich Kart Umiejętności Komputero-

wych. Przeprowadziliśmy 153 egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputero-

wych. W ramach organizacji tych szkoleń pozyskaliśmy kwotę 24 228 zł na rzecz zwiększenia 

dochodów własnych PCDN i PPP w Górze. Należy podkreślić, że wszystkie szkolenia były 

bezpłatne dla uczestników. 

Szkolenia grantowe 

W ramach przetargów nieograniczonych, przeprowadzonych przez Dolnośląskie Kura-

torium Oświaty we Wrocławiu, pozyskaliśmy i przeprowadziliśmy 4 szkolenia grantowe. Prze-

szkoliliśmy 160 nauczycieli. Łączny koszt szkoleń wynosił 29 400 zł, z czego 90% pokrywało 

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pozostałą część natomiast pokrywali 

uczestnicy szkoleń. Przeprowadzenie wyżej wymienionych szkoleń pozwoliło na zwiększenie 

dochodów PCDN i PPP w Górze o kwotę 2 940 zł. 

Praca z uczniem zdolnym i współpraca z instytucjami 

W ramach środków własnych placówki, oprawialiśmy i prezentowaliśmy najciekawsze 

prace plastyczne, nagradzane na licznych konkursach organizowanych przez cały rok. Wysta-

wy te były ogólnie dostępne zwiedzającym indywidualnie i grupowo (lekcje tematycznie zwią-

zane z analizą dzieła). Najciekawsze prace pokonkursowe z eliminacji powiatowych wysyłane 

zostały na konkursy ogólnopolskie i międzynarodowe. W ramach współpracy z innymi insty-

tucjami okołopowiatowymi przygotowywaliśmy prace, które przekazywane były jako nagrody 

lub prezenty dla gości odwiedzających nasz powiat, jak również dla grup sportowych rozgry-

wających mecze w hali ARKADIA. Służyliśmy pomocą przy opracowywaniu projektów, np. 

plakatów, znaczków okolicznościowych, broszur, ulotek itp. Współpracowaliśmy z innymi 

instytucjami, w ramach udziału w licznych komisjach konkursowych, służąc własnym do-

świadczeniem i fachowością. 

Wolontariat 

Wznowiliśmy działalność programu „Starszy Brat – Starsza Siostra”. W jego trzeciej 

edycji uczestniczyło 18 par (uczeń potrzebujący wsparcia emocjonalnego i starszy wolonta-

riusz). W programie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych. 

Przeprowadzano spotkania okolicznościowe dla wolontariuszy, konsultacje z pedagogami 

szkół oraz spotkanie integracyjne mające na celu wyłonienie par. Trzecia edycja zakończyła się 

w czerwcu 2008 r. 

Kolejny raz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Górze zorganizowała Mikołaja 

dla dzieci objętych terapią przez pracowników poradni. Tym razem zaproszono dzieci do bez-

płatnego udziału w wycieczce do Sali Zabaw w Lesznie. Koszty przedsięwzięcia w znacznej 

części sfinansowane zostały przez sponsorów. 
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Bezpłatne szkolenia rad pedagogicznych i rodziców 

W zależności od zapotrzebowania szkół prowadziliśmy pedagogizacje rodziców oraz 

szkoleniowe rady pedagogiczne dla nauczycieli. Zakres tematyki był stale powiększany i dosto-

sowywany do aktualnych potrzeb szkół i środowiska. Pracownicy Poradni współpracowali  

z PODN przygotowując szkolenia dla nauczycieli. Opracowywali materiały służące do terapii, 

ułatwiające diagnozę i zalecenia do pracy dla rodziców.  

Działalność wydawnicza 

Prowadziliśmy również działalność wydawniczą. W roku 2007 wydaliśmy jeden numer 

„Górowskich Zeszytów Oświatowych” (nr 30-31), liczący 146 stron formatu A4. „Górowskie 

Zeszyty Oświatowe” były czasopismem skierowanym przede wszystkim do nauczycieli powia-

tu górowskiego. Prawie wszystkie czynności związane z redagowaniem i wydawaniem wyko-

nywali pracownicy biblioteki.  

Współpraca z Towarzystwem Miłośników Ziemi Górowskiej 

Od wiosny 2003 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Górowskiej oraz PCDN i PPP  

w Górze rozpoczęli wspólne wydawanie „Kwartalnika Górowskiego”, pisma poświęconego 

historii powiatu górowskiego.  

 

* * * * * 
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Rok kalendarzowy 2008 –  
ósmy i początek dziewiątego roku działalności 
 

Organizacja pracy placówki 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w roku 2008 r. podobnie jak w latach 

ubiegłych pracował w godzinach od 8.00 do 18.00. Nauczyciele doradcy i inni pracownicy 

pedagogiczni odbywali swoje dyżury doradcze wg oddzielnego harmonogramu tak, aby nau-

czyciele mogli skorzystać z ich pomocy w godzinach przedpołudniowych lub popołudnio-

wych.  

 

Kadra pedagogiczna PODN 

 Bernard Bazylewicz – konsultant matematyki – szkoły podstawowe i gimnazjum, 

awans zawodowy, 

 Maria Chomicz – doradca historii, WOS i innych przedmiotów z bloku humanistycz-

nego, awans zawodowy, 

 Jacek Figiel – konsultant ds. informatyki, 

 Alina Klak – doradca geografii, edukacji ekologicznej i innych przedmiotów z bloku 

przyrodniczego, 

 Barbara Gozdecka – doradca matematyki – szkoły ponadgimnazjalne, awans zawo-

dowy, 

 Benedykta Nowak – doradca języków obcych i edukacji europejskiej, 

 Grażyna Onichimowska – konsultant edukacji artystycznej, 

 Urszula Szawaryn – doradca nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolne-

go. 

 

Szkolenia i konferencje 

Zorganizowano 22 formy doskonalenia nauczycieli, w łącznym wymiarze 317 godzin, 

dla 288 osób. Przeprowadzono 5 konferencji metodycznych w wymiarze 10 godzin dla 115 

osób. 

 

Ewaluacja form doskonalenia nauczycieli 

Ankiety ewaluacyjne w 2008 roku obejmowały 99% szkolonych nauczycieli. Wyniki 

przedstawiały się następująco: 

 Kurs był dla mnie: w sam raz odpowiedziało 79% ankietowanych, łatwy – 21%, 

 Czy kurs zrealizował oczekiwane przez Państwa cele: blisko 85% odpowiedziało tak, 

15% że częściowo, 

 Sposób przekazywania wiedzy przez wykładowcę był: dla ponad 73% przystępny, 

27% zadowalający, 

 Atmosfera na zajęciach była: dla blisko 82% dobra, dla 18% uczestników zadawalają-

ca, 

 Ćwiczeń było: dla 95% w sam raz, dla 2% za mało, a dla 3 % za dużo, 

 Konsultacji było: dla blisko 97% w sam raz, dla 2% za mało, dla 1 % za dużo,  

 Materiałów pomocniczych było: dla blisko 88% w sam raz, dla 6% za mało lub za 

dużo, 
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 Poziom merytoryczny: 70% ankietowanych oceniło jako dobry, a blisko 30% jako 

zadawalający, 

 Merytoryczną i metodyczną jakość szkolenia: blisko 84% ankietowanych oceniło 

bardzo dobrze, 12% dobrze, 4% wystawiło trójkę, 

 Warunki pracy: ponad 86% uczestników oceniło jako bardzo dobre, 12% jako dobre 

i 2% dostateczne. 

Były to wyniki porównywalne z poprzednimi latami. 

 

 
 

Kurs „Decoupage”, 1 marca 2008 

 

 
 

Konferencja „Jak wspierać uczące się dzieci”,  
30 października 2008 

 

Konkursy przedmiotowe 

Odbyło się 26 konkursów dla uczniów wszystkich szczebli kształcenia. Wzięło w nich 

udział 1460 uczniów. Na nagrody przeznaczono 7 100 złotych, z czego Starostwo Powiatowe 

przekazało kwotę 3 700 złotych. 

 

Zespoły Samokształceniowe  

W roku 2008 w PCDN i PPP w Górze działały następujące Zespoły: 

 Zespół Samokształceniowy Dyrektorów Placówek Oświatowych Powiatu Górow-

skiego, 

 Zespół ds. Wdrażania Technologii Informacyjnej w Edukacji, 

 Zespół Samokształceniowy Edukacji Artystycznej,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Matematyki, 

 Zespół Samokształceniowy Nauczycieli-Bibliotekarzy, 

 Zespół Nauczycieli Nowatorów Nauczania Języków Obcych,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Humanistów, 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Przyrodników, 

 Powiatowy Zespół Edukacji Elementarnej. 

Łącznie odbyło się 69 spotkań zespołów, trwających średnio 2 godziny. 

 

Inne formy pracy ośrodka 

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, pracowników zakładów pracy oraz bezro-

botnych, w ramach środków unijnych 

W roku 2008 przeprowadziliśmy szkolenia w ramach środków EFS dla osób bezrobot-

nych i wycofanych społecznie. Były to szkolenia w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Górze oraz PUP w Świdnicy. Przeprowadziliśmy 4 szkolenia: „Program w za-

kresie treningu umiejętności społecznych dla opiekunek osób zaburzonych psychicznie”, 

http://pcdn.edu.pl/zespoly/artystyczny/index.htm
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„Planowanie kariery zawodowej”, „Planowanie kariery zawodowej z indywidualnym doradz-

twem zawodowym”, „Zaawansowane narzędzia MS Excel oraz podstawy wykorzystania MS 

Access i Autocad w pracy zawodowej”. Należy podkreślić, że wszystkie szkolenia były bez-

płatne dla uczestników. Łączna kwota dochodów wyniosła 19 468 zł.  

Szkolenia grantowe 

W ramach przetargów nieograniczonych przeprowadzonych przez Dolnośląskie Kura-

torium Oświaty we Wrocławiu pozyskaliśmy 2 szkolenia grantowe. Były to szkolenia bezpłat-

ne dla 42 nauczycieli – w tym nauka języka angielskiego, 160 godzin dla 12 osób. 

Praca z uczniem zdolnym i współpraca z instytucjami 

Projektowaliśmy oprawę graficzną zaproszeń, plakatów i ulotek na podsumowanie kon-

kursów i przeglądów oraz wystaw okolicznościowych. Prowadzaliśmy systematycznie zajęcia  

i spotkania z młodzieżą plastycznie uzdolnioną. Przygotowaliśmy ich do licznych konkursów 

gminnych, powiatowych, międzypowiatowych, wojewódzkich, międzywojewódzkich, ogólno-

polskich i międzynarodowych. Wspieraliśmy innych nauczycieli w przygotowywaniu dekoracji 

okolicznościowych, wystaw i przeglądów. Wspieraliśmy w dziedzinie plastyki inne organizacje 

działające na terenie gminy i powiatu. Prowadziliśmy stałą współpracę z nauczycielami o krót-

kim stażu pracy, wspieraliśmy w przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych. Na 

prośbę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty przygotowaliśmy opinię Podstawy Programowej 

takich przedmiotów jak: historia sztuki, wiedza o kulturze, plastyka, matematyka.  

Bezpośrednie pozyskiwanie środków z EFS 

Wzięliśmy udział w konkursie zamkniętym organizowanym przez Dolnośląski Woje-

wódzki Urząd Pracy nr II /9.5/08 na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-

nach”. Działanie 9.5 – „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Złożyliśmy 

wniosek o dotację w wysokości 47 339 zł.  

Wzięliśmy udział jako partner firmy OSI CompuTrain w konkursie organizowanym 

przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompeten-

cji w regionach”, nazwa działania 9.4 – „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. 

Tytuł projektu: „E -Belfer – przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu w nauczaniu 

i samokształceniu”. Wnioskowana kwota 328 098 zł. Oba wnioski zostały ocenione pozytyw-

nie pod względem formalnym. 

Współpraca z gminami 

Systematycznie współpracowaliśmy z organami prowadzącymi placówki oświatowe 

gmin powiatu górowskiego. Udało nam się wynegocjować umowy o refinansowanie działalno-

ści doradztwa metodycznego w Górze oraz nagród konkursowych z trzema gminami: Góra, 

Niechlów i Jemielno. 

 

* * * * * 
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Rok kalendarzowy 2009 –  
dziewiąty rok i dziesięciolecie działalności 
 

Kadra pedagogiczna PODN 

 Bernard Bazylewicz – konsultant ds. matematyki – szkoły podstawowe i gimnazjum, 

awans zawodowy, 

 Maria Chomicz – doradca historii, WOS i innych przedmiotów z bloku humanistycz-

nego, awans zawodowy do listopada 2009 roku, 

 Jacek Figiel – konsultant ds. informatyki, 

 Alina Klak – doradca geografii, edukacji ekologicznej i innych przedmiotów z bloku 

przyrodniczego do 31 sierpnia 2009 roku, 

 Barbara Gozdecka – doradca matematyki – szkoły ponadgimnazjalne, awans zawo-

dowy, 

 Benedykta Nowak – doradca języków obcych i edukacji europejskiej, 

 Grażyna Onichimowska – konsultant edukacji artystycznej, 

 Urszula Szawaryn – doradca nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolne-

go. 

 

Szkolenia i konferencje 

Zorganizowano 35 form doskonalenia nauczycieli, w łącznym wymiarze 347 godzin, dla 

666 osób, przeprowadzono 21 konferencji metodycznych w wymiarze 32 godzin dla 429 osób. 

Zorganizowano 20 szkoleniowych rad pedagogicznych, w wymiarze 40 godzin, dla 435 

nauczycieli w wymiarze 40 godzin. 

 

Ewaluacja form doskonalenia nauczycieli 

Ankiety ewaluacyjne w 2009 roku obejmowały większość szkolonych nauczycieli. Wyni-

ki ankiet przedstawiały się następująco: 

 Kurs był dla mnie: w sam raz odpowiedziało 85% ankietowanych, łatwy – 15%, 

 Czy kurs zrealizował oczekiwane przez Państwa cele: blisko 78% odpowiedziało tak, 

a tylko 18% że częściowo, 

 Sposób przekazywania wiedzy przez wykładowcę był: dla ponad 71% przystępny, 

ponad 29% zadowalający, a dla zaledwie kilku procent nieprzystępny, 

 Atmosfera na zajęciach była: dla blisko 83% dobra, dla 15% zadawalająca, 

 Ćwiczeń było: dla 95% w sam raz, dla 2% za mało, a dla 3% za dużo, 

 Konsultacji było: dla blisko 96% w sam raz, dla 2% za mało, a dla 1 % za dużo,  

 Materiałów pomocniczych było: dla blisko 98% w sam raz, a dla 2% procent za mało 

lub za dużo, 

 Merytoryczną i metodyczną jakość szkolenia: ponad 85% ankietowanych oceniło 

bardzo dobrze, 12% dobrze, 3% wystawiło trójkę, 

 Warunki pracy: ponad 87% oceniło jako bardzo dobre, 11% jako dobre i 2% dosta-

teczne. 
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Konkursy przedmiotowe 

Odbyło się 25 konkursów dla uczniów wszystkich szczebli kształcenia. Wzięło w nich 

udział 2094 uczniów. Na nagrody przeznaczono blisko 8 847 złotych, z czego Starostwo Po-

wiatowe przeznaczyło kwotę 5 010 złotych.  

 

 
 

Kurs „Prawo oświatowe”, 28 marca 2009 

 

 
 

Zakończenie kursu „Język angielski”, 5 maja 2009 

 

 
 

Warsztaty „Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole”, 2 grudnia 2009 

 

Zespoły Samokształceniowe  

W PCDN i PPP w Górze w 2009 r. działały następujące Zespoły: 

 Powiatowy Zespół ds. Wdrażania Technologii Informacyjnej w Edukacji,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Humanistów, 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Matematyki,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Przyrodników,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Języków Obcych,  

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Edukacji Artystycznej, 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Nauczania Zintegrowanego i Edukacji Elementarnej, 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli-Bibliotekarzy,  

 Powiatowy Zespół Samokształceniowy Dyrektorów, 

 Powiatowy Zespół Pedagogów Szkolnych. 

 

Inne formy pracy ośrodka 

 Zorganizowano i przeprowadzono wspólnie z Domem Kultury w Górze, eliminacje 

powiatowe XIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”, którego głównym or-

ganizatorem jest Kłodzki Ośrodek Kultury. 
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 Zorganizowano i przeprowadzono wspólnie z Domem Kultury w Górze, eliminacje 

powiatowe 54. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Uczniów Szkół Gimnazjalnych, 

którego głównym organizatorem jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach. 

 Zorganizowano i przeprowadzono trzecią edycję Ogólnopolskiego Konkursu Języ-

kowego „Słowo daję” dla uczniów szkół podstawowych, którego głównym organizatorem jest 

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny 

we Wrocławiu. 

 Kontynuowano współpracę z Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

i Poradnictwa Psychologicznego we Wrocławiu, w szczególności w organizacji eliminacji po-

wiatowych konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i Interdyscyplinarnego konkursu dla 

szkół podstawowych „zDolny Ślązaczek”. 

 Kontynuowano współpracę z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu. 

 Kontynuowano współpracę z instytucjami realizującymi zadania na rzecz oświaty,  

w tym z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Do-

mem Kultury, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacją Pomocy Szkole im. Edwar-

da Machniewicza. 

 Kontynuowano współpracę z Towarzystwem Miłośników Ziemi Górowskiej, po-

przez wydawanie przez PCDN i PPP „Kwartalnika Górowskiego” poświęconego historii zie-

mi górowskiej. W 2009 roku wydano 4 numery w nakładzie 150 sztuk każdy. 

 W 2009 r. wydano publikację metodyczną dotyczącą pomocy w przygotowaniu matu-

rzystów do nowej obowiązkowej matury z matematyki. Jest to zbiór zadań zgodny z Nową 

Podstawą Programową. 

 Przebudowano stronę internetową www.pcdn.edu.pl na serwerze pcdn.edu.pl  

w oparciu o własny zaprogramowany dynamiczny CMS. 

 Opublikowano na witrynie interaktywną ankietę diagnozującą potrzeby edukacyjne 

dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych oraz ankietę aspiracji uczniów klas III 

gimnazjów. 

 Umożliwiono zainteresowanym publikowanie interaktywnych testów na naszej witry-

nie internetowej np. konkurs biblioteczny on-line, konkurs informatyczny on-line. 

 Organizowano konferencje metodyczne dla nauczycieli, ze szczególnym uwzględnie-

niem problemów wynikających z reformy systemu oświaty i problemów bieżących, w tym: 

zmiany w Podstawach Programowych, analizy wyników egzaminów zewnętrznych i zadań 

priorytetowych.  

 Organizowano pomoc w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego nauczy-

cieli poprzez prowadzenie warsztatów, szkoleń i konsultacji oraz organizowanie w PCDN  

i PPP w Górze posiedzeń komisji egzaminacyjnych. 

 Ściśle współpracowano z CODN w Warszawie (obecnie ORE), wojewódzkimi i po-

wiatowymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie: doskonalenia nauczycieli, wymiany 

doświadczeń, podejmowania oświatowych inicjatyw międzypowiatowych. Uzyskiwano możli-

wość prowadzenia seminariów dla nauczycieli przez konsultantów z wojewódzkiego ośrodka 

doskonalenia we Wrocławiu. 

 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zrealizował projekt systemowy „Wdra-

żanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w po-

szczególnych typach szkół”. Projekt realizowany był we współpracy z MEN w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.3. Szkolenie realizowane było w formie 

stacjonarnej i e-learningowej. Tytuł eksperta przedmiotowego województwa dolnośląskiego 

uzyskali: Jacek Figiel – informatyka, Grażyna Onichimowska – plastyka i przedmioty arty-
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styczne. Eksperci uzyskali kompetencje do wspierania nauczycieli w pracy z nową podstawą 

programową. Podobne kompetencje w pozostałych przedmiotach na terenie województwa 

dolnośląskiego pozyskało 29 nauczycieli konsultantów lub doradców. 

 Pozyskano środki na szkolenia w ramach grantów edukacyjnych oraz zatrudniono 

odpowiednią kadrę, która przygotowywała programy szkoleniowe. 

 Wykorzystywano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez prowadze-

nie szkoleń zleconych przez inne instytucje. 

 Koordynowano pilotażowy programu e-Szkoła we współpracy z Urzędem Marszał-

kowskim i DCDN i IP we Wrocławiu.  

 Kontynuowano współpracę ze środowiskami akademickimi, DCDN i IP we Wro-

cławiu, DCIZ i DN w Wałbrzychu, i innymi instytucjami na potrzeby szkół. 

 

Podsumowanie 
W zamieszczonym powyżej tekście starałem się przedstawiać tylko efekty wymierne na-

szej pracy, nie wymieniłem natomiast, jak dotąd, efektów niemierzalnych, takich jak stałe pod-

noszenie jakości pracy nauczycieli i pracy szkoły, a w efekcie podnoszenie osiągnięć uczniów, 

nauczycieli, szkół i ich środowisk. Ośrodek od początku był nie tylko miejscem nauki nauczy-

cieli, ale co ważniejsze miejscem wymiany doświadczeń nauczycieli, kuźnią nowych pomysłów 

i idei. Miejscem pracy z uczniem – szczególnie tym uzdolnionym. Trzeba wziąć pod uwagę 

fakt położenia geograficznego naszego powiatu. Korzystanie z doradztwa metodycznego we 

Wrocławiu w zasadzie jest niemożliwe ze względu na odległość. Doskonalenie nauczycieli 

przy takiej odległości jest możliwe, jednak bardzo kosztowne. Mam tutaj na uwadze koszty 

delegacji nauczycieli i ich absencji na zajęciach. Poprzez wielorakość form swojej pracy, 

PCDN i PPP jest miejscem kulturotwórczym dla naszego środowiska. Wiele pozytywnych 

doświadczeń naszego ośrodka wielokrotnie przenoszono na grunt innych powiatów – nie tyl-

ko w naszym województwie.  

Pracy naszego ośrodka, zwłaszcza doradczej zazdrości nam wiele większych od Góry 

miast np. Leszno. Przykładem jest udział w pracach ośrodka wielu nauczycieli z innych powia-

tów z województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Konkursy organizowane przez nasz ośro-

dek są popularne wśród dzieci i młodzieży z wielu ościennych powiatów: rawickiego, głogow-

skiego, wschowskiego, leszczyńskiego, lubińskiego, legnickiego i innych. Nierzadko też Góra 

kojarzona jest w wielu instytucjach wrocławskich z PCDN-em. 
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Kurs „Role i zadania opiekuna nauczyciela  
odbywającego staż”, 18 stycznia 2010 

 

 
 

Kurs pedagogiczny, prowadząca B. Nowak-Puk,  
19 stycznia 2010 

 
 

Kurs „Gromadzenie i porządkowanie dokumentacji na awans  
nauczyciela z wykorzystaniem technologii informacyjnej  

i komputerowej”, 18 lutego 2010 

 

 
 

„Tańce Narodowe”, 26-27 lutego 2010 

 
 

Kurs „Metody i formy z uczniem zdolnym”, 1 marca 2010 

 
 

Uroczyste podsumowanie konkursów organizowanych  
przez PCDN i PPP, 17 czerwca 2010 
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Doradcy i konsultanci obecnie zatrudnieni w PODN 
 

Bernard Bazylewicz – nauczyciel dyplomowany, absolwent Akademii Rolniczej we 

Wrocławiu – 1990 r. Ukończył w 1995 r. Studia Podyplomowe Matematyka z Informatyką na 

Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Matematyki, a w 2005 r. Studia Podyplomowe w 

zakresie Edukacji Informatycznej – dla Szkolnych Koordynatorów Technologii Informacyjnej, 

także na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Informatyki. Pracę pedagogiczną rozpoczął 

1 września 1991 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Górze na stanowi-

sku nauczyciela matematyki, a następnie od 1 września 2000 r. kontynuował ją w tym samym 

budynku, już w Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze. Od 1 września  

2002 r. doradca metodyczny matematyki w PODN w Górze. Od 1 stycznia 2007 r. pełni 

funkcję dyrektora PCDN i PPP w Górze. Ukończył „Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do 

pracy edukatorskiej” oraz „Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą”. 

W zakresie doradztwa metodycznego: 

 dzieli się doświadczeniem zawodowym, 

 prowadzi doradztwo metodyczne i merytoryczne dla nowozatrudnionych nauczycieli 

w zakresie matematyki i awansu zawodowego, 

 wspiera doskonalenie narzędzi pomiaru dydaktycznego i metod pracy, 

 organizuje lekcje otwarte dla nauczycieli, 

 organizuje powiatowe konkursy matematyczne, 

 organizuje Turniej „Dzień Matematyki i Sportu”, 

 gromadzi bibliotekę metodyczną z zakresu matematyki i awansu zawodowego, 

 publikuje materiały metodyczne służące wymianie doświadczeń zawodowych, 

 zbiera informacje, propozycje, pomysły od nauczycieli w celu wprowadzania innowa-

cji pedagogicznych, 

 upowszechnia szerokie zastosowanie komputerów i technologii informacyjnej na lek-

cjach matematyki, 

 koordynował udział szkół powiatu górowskiego w Dolnośląskich Meczach Matema-

tycznych, 

 W latach 2003-2006 redaktor strony internetowej www.pcdn.edu.pl. 

 

 

Maria Chomicz – nauczyciel dyplomowany, z trzecim stopniem specjalizacji zawodo-

wej z zakresu nauczania historii. Pełni funkcję doradcy metodycznego od 1991 roku. Przez 

ostatnie dziesięć lat sprawuje ją w PCDN i PPP w Górze. 

Brała udział w budowie efektywnego lokalnego systemu doskonalenia nauczycieli na te-

renie powiatu górowskiego. Doradztwem metodycznym i merytorycznym obejmowała nau-

czycieli historii, WOS oraz języka polskiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-

nazjalnych z terenu powiatu górowskiego. 

W ramach pracy doradczej prowadziła konferencje przedmiotowo-metodyczne, liczne 

konsultacje indywidualne i grupowe oraz zajęcia otwarte dla innych nauczycieli. Przeprowadzi-

ła wiele form doskonalących zawodowo nauczycieli w PCDN i PPP w Górze i we własnej 

szkole. 
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Utworzyła Powiatowy Zespół Nauczycieli Humanistów i koordynuje jego pracami. 

Uczestniczy w lekcjach otwartych innych nauczycieli i sama prowadziła lekcje otwarte. 

Dzieliła się również swoim doświadczeniem zawodowym poprzez publikacje związane  

z wykonywaną pracą.  

Prowadziła różne formy działań w ramach pracy z uczniem zdolnym oraz promocji pra-

cy innych nauczycieli w tym zakresie.  

Organizowała i przeprowadzała corocznie kolejne edycje Międzywojewódzkiego Kon-

kursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Międzywojewódzkiego Konkursu „Losy Po-

laków pod okupacją radziecką i niemiecką 1939 – 1945”, powiatowych konkursów humani-

stycznych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, etapy powiatowe 

konkursu historycznego, WOS i polonistycznego „zDolnego Ślązaka”, etapy powiatowe kolej-

nych edycji Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego i Dolnośląskiego Konkursu Recytator-

skiego dla Gimnazjum oraz Powiatowego Konkursu Gazetek Szkolnych „Nasza Gazetka”. 

Była także koordynatorem rejonowym Ogólnopolskiego Konkursu „Daję słowo”. 

Ustawicznie doskonali się zawodowo. Uczestniczyła w wielu formach doskonalenia za-

wodowego, w tym w ostatnich pięciu latach – w 37 kursach, warsztatach i konferencjach oraz 

ukończyła studia podyplomowe FESI „Doradca nauczycieli w szkole uczącej się” i kwalifika-

cyjny kurs edukatorski. 

Wykonywała zadania eksperta ds. nadawania stopni awansu zawodowego nauczycielom 

pracując w komisjach w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w Urzędzie Miasta we Wrocła-

wiu, na rzecz nauczycieli powiatu górowskiego, w Miliczu, Wołowie, Głogowie i Środzie Ślą-

skiej.  

Uczestniczyła w komisjach odwoławczych ds. oceny pracy nauczycieli i dyrektorów  

w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 

Była również obserwatorem na maturach i egzaminach po szkole podstawowej oraz po 

gimnazjum z ramienia OKE we Wrocławiu. 

Opiniowała programy własne nauczycieli oraz artykuły do publikacji w „Górowskich 

Zeszytach Oświatowych”. 

Współpracowała z ośrodkami akademickimi Wrocławia, IPN-em i DCDN-em we Wro-

cławiu i innymi krajowymi instytucjami kształcenia nauczycieli oraz władzami samorządowymi 

i szkołami powiatów górowskiego i ościennych. 

 

 

Józef Jacek Figiel – ukończył studia na Wydziale Techniki obecnego Uniwersytetu 

Zielonogórskiego. W 1986 r. ukończył Studia Podyplomowe z Informatyki w Instytucie 

Kształcenia Nauczycieli w Poznaniu. Od roku 1979 zatrudniony w Liceum Ogólnokształcą-

cym w Górze jako nauczyciel techniki, a od 1986 jako nauczyciel informatyki. W roku 1991 

zostaje powołany dodatkowo na stanowisko doradcy metodycznego do spraw informatyki w 

Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. Po reformie administracyjnej w 1999 roku zo-

staje przeniesiony jako doradca do DODN we Wrocławiu. Od 2000 roku współtworzy obec-

ny PCDN i PPP w Górze i zostaje w nim dyrektorem do 2005 roku. Od 2005 roku pracuje 

nadal w PCDN i PPP na stanowisku konsultanta do spraw informatyki.  

Ukończył „Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej” oraz „Kurs 

kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą”. W 2001 roku uzyskał tytuł nauczy-

ciela dyplomowanego. Jest ekspertem MEN wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych  

i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. Posiada 

uprawnienia egzaminatora na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – ECDL  
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z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Systematycznie doskonali swoje umiejęt-

ności z zakresu dydaktyki informatyki na różnych formach doskonalenia nauczycieli.  

Pracował w zespole redakcyjnym i wykonał skład komputerowy „Monografii Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze”. Wykonał też skład komputerowy wielu publikacji Janiny 

Wlaźlak: „Mickiewicz i Antyk”, „My z Niego Wszyscy”, „Tradycje Mickiewiczowskie w Li-

ceum Ogólnokształcącym w Górze”. Pracował w zespole redakcyjnym „Górowskich Zeszy-

tów Oświatowych”.  

Był inicjatorem i organizatorem pierwszych pracowni informatycznych w Liceum Ogól-

nokształcącym oraz PCDN i PPP w Górze. 

Był współtwórcą programu autorskiego 3-letniego nauczania informatyki zatwierdzone-

go przez MEN w 1993 roku do użytku w Liceum Ogólnokształcącym w Górze (nr DKO-723-

205/93), a realizowanego do 2000 roku. Tworzył i zapełniał treściami pierwsze witryny inter-

netowe Liceum Ogólnokształcącego oraz PCDN i PPP w Górze. Do dzisiaj na witrynie li-

ceum można znaleźć treści poświęcone historii szkoły i tradycjom mickiewiczowskim opraco-

wane w roku 1999 specjalnie na witrynę przez Janinę Wlaźlak, polonistkę liceum.  

W latach 1993-1996 równocześnie z pracą doradczą pełnił funkcję wicedyrektora Li-

ceum Ogólnokształcącego w Górze. W roku 2001 uzyskał tytuł trenera w programie In-

terkl@sy „INTEL – Nauczanie ku przyszłości”. W latach 1998-1999 pełnił obowiązki Woje-

wódzkiego Koordynatora Edukacji Informatycznej województwa leszczyńskiego. Brał udział 

w zespole współpracującym z Wydziałem Informatyki MEN nad przyjęciem standardów 

przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej oraz projektów doskonalenia 

nauczycieli. 

Jest autorem wielu publikacji poświęconych dydaktyce informatyki oraz dziesiątek pro-

gramów szkoleń dla nauczycieli z zakresu TI.  

Wielokrotnie nagradzany narodami Ministra Edukacji Narodowej, nagrodami Kuratora 

Oświaty i nagrodami dyrektora. 

 

 

Benedykta Nowak-Puk – doradca metodyczny języków obcych i edukacji europejskiej 

w PCDN i PPP w Górze, nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego, mgr filologii germań-

skiej z przygotowaniem pedagogicznym. 

Przez 30 lat pracowała w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze 

jako nauczyciel języka niemieckiego. Od 29 września 1998 r. do 4 października 2000 r. pełniła 

funkcję wicedyrektora LO w Górze, od 4 października 2000 r. do 31 stycznia 2001 r. p.o. dy-

rektora LO w Górze. 

Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Filologii Germańskiej, Studia Podyplomowe 

„Doradca nauczycieli w szkole uczącej się” oraz szereg kursów metodycznych. Posiada bogate 

doświadczenie z zakresu prowadzenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli m.in. jako 

współautor i realizator grantów kuratoryjnych z zakresu wychowania: „Doskonalenie umiejęt-

ności wychowawczych nauczyciela”, „Mądrze i skutecznie wychowywać” oraz grantu „ Hospi-

tacja diagnozująca” i „Różnorodne formy pracy w świetlicy szkolnej”.  

Pracę jako doradca rozpoczęła 1 lutego 2001 r. 

W zakresie doradztwa metodycznego: 

 udziela nauczycielom pomocy metodycznej i merytorycznej w formie konsultacji in-

dywidualnych i zbiorowych, 

 otacza szczególną opieką nauczycieli rozpoczynających pracę, 
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  wyraża opinie o pracy nauczyciela w ramach dokonywania oceny pracy nauczyciela 

(na wniosek nauczyciela bądź dyrektora szkoły), 

 organizuje współpracę oraz wymianę doświadczeń między nauczycielami w ramach 

Powiatowego Zespołu Nauczycieli Języków Obcych, 

 propaguje i pomaga wdrażać do praktyki szkolnej założeń reformy oświaty, w szcze-

gólności nowych programów nauczania, metod i form pracy poprzez organizowanie konfe-

rencji oraz innych form doskonalenia, 

 gromadzi, opracowuje i upowszechnia materiały metodyczne, 

 wspiera nowatorstwo pedagogiczne nauczycieli – zachęca do tworzenia programów 

autorskich publikacji m.in. na łamach „Górowskich Zeszytów Oświatowych”, referatów na 

spotkaniach zespołu przedmiotowego, 

 wspiera działania nauczycieli związane z ich rozwojem i awansem zawodowym, 

 ustawiczne podnosi własne kwalifikacje, 

 współpracuje z doradcami, konsultantami i zespołami PCDN i PPP w Górze, 

DODN we Wrocławiu, ośrodkami metodycznymi województwa dolnośląskiego, 

 współpracowała ze Studium Metodyki Nauczania Języków Obcych w Poznaniu, pra-

cownikami Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Go-

ethego w Warszawie oraz wydawnictwami szkolnymi i pedagogicznymi, 

 organizuje konkursy językowe „Języki obce drogą ku przyszłości”, 

 organizowała powiatowe konkursy o tematyce unijnej oraz czterokrotnie Powiatowe 

Targi Książki. 

 

 

Grażyna Onichimowska – nauczyciel dyplomowany, edukator z 27-letnim stażem pra-

cy pedagogicznej. Od 1987 r. pracuje w Liceum Ogólnokształcącym w Górze jako nauczyciel 

plastyki, obecnie nauczyciel wiedzy o kulturze. W roku 2003 została zatrudniona na stanowi-

sku nauczyciela konsultanta w PCDN i PPP w Górze. W latach 1982-2003 pracowała w Do-

mu Kultury w Górze na stanowisku głównego instruktora ds. plastyki. Ukończyła Wyższą 

Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu, Studia Podyplomowe w zakresie „Edukacji artystycz-

nej przedmiotu sztuka”, Studia Podyplomowe w zakresie „Wiedza o Kulturze”, Studia Pody-

plomowe Forum Edukacyjne Społeczeństwa Informacyjnego (FESI), „Kurs kwalifikacyjny 

przygotowujący do pracy edukatorskiej” oraz „Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i za-

rządzania oświatą”, a także uczestniczyła w licznych szkoleniach, warsztatach metodycznych  

i konferencjach. Bierze udział w warsztatach malarskich dla instruktorów i nauczycieli plastyki. 

W 1991 r. założyła młodzieżowo-studencką grupę plastyczną „SPOZA”. 

Prowadzi otwartą pracownię w zakresie przedmiotów artystycznych dla nauczycieli oraz 

dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone przez nią cieszą się dużym zainteresowaniem wśród 

dzieci, młodzieży i rodziców. Corocznie organizuje warsztaty plenerowe dla uzdolnionej pla-

stycznie młodzieży oraz wystawy poplenerowe. Systematycznie uczestniczy w pracach komisji 

konkursów plastycznych. Przygotowuje dzieci i młodzież do różnego typu konkursów, prze-

glądów i olimpiad plastycznych: powiatowych, międzypowiatowych, wojewódzkich, ogólno-

polskich i międzynarodowych. Organizuje cykliczne wystawy w PCDN i PPP oraz innych 

placówkach oświatowych. Wykonała stałą ekspozycję w sali PCDN i PPP „Góra w starej fo-

tografii”. W latach 2003-2008 była członkiem zespołu redakcyjnego „Kwartalnika Górowskie-

go”. Opracowuje szatę graficzną publikacji wydawanych przez PCDN i PPP w Górze. Jest 

inicjatorką i przewodniczącą Powiatowego Zespołu Samokształceniowego Edukacji Arty-

stycznej. Udziela nauczycielom pomocy metodycznej i merytorycznej w formie konsultacji 
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indywidualnych i zbiorowych w zakresie edukacji artystycznej, wspiera działania nauczycieli 

związane z ich rozwojem i awansem zawodowym. 

Za swoje liczne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej wielokrotnie nagra-

dzana i wyróżniana m.in.: w 1994 r. otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony 

Działacz Kultury”, w 2001 r. – Brązowy Krzyż Zasługi, w 2004 r. – Medal Komisji Edukacji 

Narodowej, w 2008 r. – Medal Srebrny za Wieloletnią Służbę. W roku 2010 została uhonoro-

wana medalem „Zasłużony dla ziemi górowskiej”. 

 

 

Bernarda Sitnik – nauczyciel dyplomowany. Od 1 stycznia 2010 roku pełni funkcję do-

radcy metodycznego przedmiotów przyrodniczych w PCDN i PPP w Górze. Absolwentka 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – 1984 r., w 1996 roku ukończyła Studia Podyplomowe 

z Geografii na Uniwersytecie Poznańskim. 

Pracę pedagogiczną rozpoczęła 1 września 1984 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ta-

deusza Kościuszki w Górze na stanowisku nauczyciela geografii, a od 1 września 2000 r. kon-

tynuuje ją w Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze.  

W roku 2006 ukończyła „Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą”. 

W zakresie doradztwa metodycznego:  

 dzieli się doświadczeniem zawodowym, 

 organizuje powiatowe konkursy przyrodnicze, 

 organizuje we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Górowskiej powia-

towy konkurs „Góra i Ziemia Górowska – Moja Mała Ojczyzna”, 

 zbiera propozycje i pomysły nauczycieli w celu wprowadzenia innowacji pedagogicz-

nych, 

 prowadzi doradztwo metodyczne dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. 

 

 

Urszula Szawaryn – nauczyciel dyplomowany, z wieloletnim stażem pracy pedagogicz-

nej na różnych szczeblach nauczania (asystent na WSP w Zielonej Górze, nauczyciel wycho-

wania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym we Wronowie, nauczyciel nauczania począt-

kowego i wychowawca klasy terapeutycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Górze oraz kształ-

cenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 1 w Górze) Obecnie wicedyrektor w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. B. Prusa w Górze. Posiada I stopień specjalizacji zawodowej. 

Od 2001 roku doradca metodyczny edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w PCDN 

i PPP w Górze. Wieloletni obserwator sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. 

Ustawicznie doskonali własne umiejętności i podnosi kwalifikacje zawodowe. Ukończy-

ła studia podyplomowe „Doradca metodyczny w szkole uczącej się”, kursy kwalifikacyjne 

przygotowujące do pracy edukatorskiej i zarządzania oświatą oraz wiele kursów doskonalących 

z zakresu dydaktyki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jest inicjatorką powstania Powiatowego 

Zespołu Nauczycieli Edukacji Elementarnej, któremu przewodniczy do dnia dzisiejszego. 

Przez okres dziesięciu lat organizuje i prowadzi dla nauczycieli powiatu górowskiego różno-

rodne formy doskonalenia zawodowego: kursy doskonalące, warsztaty, rady szkoleniowe  

i konferencje. Promuje pracę uczniów zdolnych organizując powiatowe formy edukacyjne  

i kulturalne: 

 Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas III szkół podstawowych,  

 Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla klas III szkół podstawowych,  

 Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej uczniów klas I-III, 
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 Powiatowy Przegląd Artystyczny Przedszkolaków, 

 Powiatowy Przegląd Artystyczny Dzieci klas I-III. 

Od 2007 roku jest rejonowym koordynatorem Ogólnopolskiego Konkursu Językowego 

„Słowo Daję” przeznaczonego dla uczniów klas starszych szkół podstawowych. 

Współpracuje z wieloma instytucjami wspierającymi pracę nauczycieli organizując dla 

nich szkolenia i wyjazdy edukacyjne oraz poszukuje sponsorów nagród dla najmłodszych dzie-

ci, biorących udział w konkursach i przeglądach. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, prowa-

dzi zajęcia otwarte dla nauczycieli oraz publikowała artykuły o charakterze dydaktyczno-

metodycznym na łamach „Górowskich Zeszytów Oświatowych”. Za wyróżniającą pracę dy-

daktyczno-wychowawczą i doradczą nagrodzona została licznymi nagrodami dyrektora szkoły 

oraz Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

 

 
 

Doradcy 2002 rok, od lewej: Benedykta Nowak, Mirosław 
Żłobiński, Urszula Szawaryn, Grażyna Onichimowska,  

Bernard Bazylewicz, Maria Chomicz,  
Teresa Frączkiewicz, Alina Klak, Jacek Figiel 

 
 

Doradcy 2010 rok, od lewej: Maria Chomicz,  
Benedykta Nowak-Puk, Urszula Szawaryn,  

Bernard Bazylewicz, Jacek Figiel,  
Grażyna Onichimowska, Bernarda Sitnik 
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Grażyna Onichimowska 

PODN 

 

GRUPA „SPOZA” 
Poznawanie rzeczywistości przez 

pryzmat sztuki prowadzi do poszukiwania, 
dostrzegania, doznawania piękna, 

a ono nie poniża, lecz raduje 
i nasyca naszą świadomość 

nasze zmysły, wyobraźnię i uczucia – 
zupełnie jak woda i chleb 

karmią i sycą nasze ciało… 

 

Grupa plastyczna „SPOZA” działa od 1991 roku.* Jej założycielką i opiekunką jest do-

radca metodyczny edukacji artystycznej – Grażyna Onichimowska. Grupa zrzesza młodzież 

górowskiego Liceum Ogólnokształcącego, studentów i osoby pracujące zawodowo. 

Zajęcia plastyczne, na których członkowie zespołu mogli rozwijać swoje zainteresowa-

nia, odbywały się w pracowni Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 

Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze, a w okresie letnim na plenerach, w trakcie których 

utalentowane plastyczki miały wielokrotnie okazję uwiecznić w swoich pracach odwiedzane 

miejsca, m.in. Boszkowo, Paczków, Świeradów Zdrój, Górsko, Golinę, Lubiatów, Paryż, Pi-

skorze, Jerzmanową, Rawicz i Wieleń. Członkinie grupy wykonały tam wiele prac o różnej 

tematyce i różnym charakterze. Powstały dzieła ze skóry, malarstwo na szkle, porcelanie, je-

dwabiu, malarstwo olejne, pastele, rysunki, akwarele oraz wytwory wykonane techniką miesza-

ną.  

Prace młodych artystek prezentowane były podczas corocznych wystaw ukazujących 

piękno otaczającej natury, walory krajobrazowe różnych miejsc, zabytki architektury i zatrzy-

mane w kadrze ulotne i niepowtarzalne wrażenia. Spełniały ponadto rolę propagatora piękna 

krajobrazów i walorów odwiedzanych regionów. Potrzeba tworzenia i aktywność kulturalna 

artystek, amatorsko uprawiających sztukę na przekór wszystkim przeciwnościom dnia co-

dziennego sprawiały, że model i styl ich życia zdeterminowany był dążeniem do realizacji wła-

snego „ja” poprzez działalność artystyczną.  

Głównym celem programu edukacji artystycznej grupy „SPOZA” było rozwijanie moż-

liwości twórczych młodzieży w różnym wieku poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, 

kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej. Prowadzo-

ne zajęcia plastyczne miały na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych, pobu-

dzanie rozwoju samoakceptacji i poczucia estetyki. Kształciły percepcję wzrokową, pobudzały 

wszechstronny rozwój młodzieży. Stwarzały możliwość konfrontacji swoich dokonań twór-

czych z dokonaniami innych uczestników grupy. Organizowanie rokrocznych warsztatów pla-

stycznych miało natomiast na celu wzrost zdolności percepcyjno-poznawczych, rozwój emo-

cjonalno-społeczny oraz rozwijanie umiejętności współpracy z innymi.  

Program warsztatów zawierał głównie ćwiczenia praktyczne z możliwością wyboru te-

matyki i techniki przez poszczególne osoby, proponowaliśmy ćwiczenia uwzględniające takie 

                                                 
* Tekst zamieszczony poniżej powstał w 2007 roku. Wszelkie zawarte w nim informacje pochodzą z tamtego 
okresu. 
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pojęcia jak: harmonia, symetria, światło, kolor, faktura oraz różne sposoby ich realizacji. 

Wprowadzaliśmy różnorodne techniki plastyczne: malarstwo olejne, akwarelowe, malarstwo 

na szkle i jedwabiu, rysunek, grafikę, rzeźbę oraz wytwory ze skóry. Zwracając uwagę na dzie-

dziny pokrewne w plastyce tj. film, fotografia, teatr, reklama itp. 

 

 
 

Letnie warsztaty plenerowe – Wieleń, 
od lewej: Ewa Kozłowska, Jolanta Pawlicka 

 
 

Wystawa prac grupy „SPOZA” powstałych na plenerze, 
zorganizowana z okazji dni Miejskiej Górki 

 

 
 

Wernisaż 2005 r. 

 

 
 

Wernisaż 2006 r. 

 

Praca z grupą na łonie natury pozwalała na: 

 odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych młodego człowieka, 

 eksponowanie inwencji twórczej w różnych formach aktywności twórczej i ekspresji 

plastycznej, 

 nabywanie umiejętności poprzez działania, 

 wspieranie samodzielnych i grupowych działań, 

 organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających młodzieży kontakt z różnymi 

dziedzinami sztuki: malarstwem, rzeźbą, muzyką, ruchem, tańcem, teatrem itp., 

 kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze 

sztuką,  

 rozwijanie pomysłowości i wyobraźni w działaniu poprzez dostarczenie młodzieży 

akcesoriów, materiałów, narzędzi i środków oraz wskazywanie na różne możliwości ich wyko-

rzystywania, 

 dostarczanie bogactwa przeżyć emocjonalnych w kontaktach ze sztuką, 

 kształcenie umiejętności współdziałania z innymi w procesie twórczości artystycznej, 
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 budowanie indywidualnego sposobu przekazu poprzez wykorzystanie konwencji oraz 

wyobraźni plastycznej, 

 rozumienie prawidłowości w przemianach sztuki na przestrzeni dziejów, 

 świadome posługiwanie się różnorodnymi technikami plastycznymi, 

 przyswojenie umiejętności analizy i oceny poszczególnych poglądów, programów, 

manifestów artystycznych,  

 

 
 

Grupa „SPOZA” podczas wernisażu zorganizowanego w PCDN i PPP w Górze w 2006 r. 
Od lewej: Alicja Lesiak, Katarzyna Dziemiesz, Ewa Kozłowska,  

opiekun grupy Grażyna Onichimowska, Agnieszka Polak,  
Jolanta Pawlicka, Olga Kaczorowska 

 

 doskonalenie organizacji pracy indywidualnej oraz grupowej, 

 indywidualny odbiór dzieła plastycznego i jego krytyczną analizę, 

 wykorzystanie wiedzy o sztuce w procesie edukacji międzyprzedmiotowej, 

 posługiwanie się właściwą terminologią „języka sztuki”, 

 dotarcie do dzieła sztuki przy wykorzystaniu różnorodnych technik informacyjnych, 

 swobodne obcowanie z zasobami sztuki (galeria, muzea, teatry, filharmonie, opery), 

 korzystanie z dziedzictwa kulturowego, regionu, kraju. 

 

 
 

Motywy świąteczne – warsztaty  

 
 

Mirosława Salamon 
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Wśród uczestniczek grupy plastycznej „SPOZA” najbardziej aktywne twórczo były: 

 

Jolanta Pawlicka – absolwentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk pla-

stycznych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

W pracy artystycznej przeobraża, modyfikuje realność świata zewnętrznego, wykorzystu-

jąc techniki malarstwa olejnego, malarstwa na szkle, rysunku węglem i pastelami. 

 
 

 
 

 
 
 
  

 

 

Katarzyna Dziemiesz – studentka malarstwa w Zielonej Górze. To co było dla niej 

przyjemnością, stało się życiem codziennym. Czas spędzony na plenerze jest odpoczynkiem, 

jest oderwaniem od tak już znanej rzeczywistości martwych natur. Pozwala odpocząć i odna-

leźć na nowo przyjemność nie tylko w malarstwie olejnym, ale także pastelach, kredkach i ma-

larstwie na szkle. 
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Olga Kaczorowska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Górze, ciągle poszuku-

jąca nowych, odrębnych celów w życiu. Interesuje ją sztuka, literatura polska, taniec, ogrodnic-

two, historia starożytna, podróże i sport. W swoich pracach wykorzystuje techniki malarstwa 

na szkle, akwareli i pasteli, ukazujące intensywne barwy, najczęściej i najchętniej brązy, czer-

wienie i żółcie. 

 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

Alicja Lesiak – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. Jej zainteresowania 

zmieniają się niczym w kalejdoskopie, więc trudno za nią nadążyć. Jednak rysunek, malarstwo 

oraz artystyczne tworzenie niezmiennie są dla Ali przyjemnością. Jej ulubioną techniką jest 

rysunek kredkami wodnymi i pastelami ukazujący soczyste odcienie zieleni i brązów. Bardzo 

lubi stwarzać tzw. „coś z niczego” w postaci prezentów m.in. kolczyki, własne albumy, ramki, 

etc. 
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Agnieszka Polak – jest nauczycielką języka polskiego w gimnazjum w Zespole Szkół  

w Jemielnie. Kocha las, morze i książki, a jej ukochane miejsca w Polsce – Mazury i Hel – są 

źródłem inspiracji plastycznej. Jej ulubioną techniką plastyczną jest malarstwo na jedwabiu  

i pastel. Idealnym i odkrywanym wciąż na nowo modelem jest dla niej drzewo, które stało się 

znaczącym elementem wielu jej prac i twórczych przemyśleń. 

 

  
 

 

Ewa Kozłowska – zawsze była jej bliska natura, a ukończony kierunek studiów – archi-

tektura krajobrazu pozwala Ewie na bliższe jej poznawanie i pracę z tą materią. Na co dzień 

oddaje się twórczej pasji projektowania ogrodów. W pracy inspiracji poszukuje w naturze, 

uwielbia długie spacery, fotografię, odwiedza wystawy i „pochłania” książki. Zainteresowanie 

taką tematyką jest widoczne w jej obrazach, które są pełne barw i faktur, płynnych linii, nie-

kiedy zacierających realność obrazu i wprowadzających nutę baśniowości. W obrazowaniu 

wrażeń najchętniej posługuje się dużym płótnem i farbami olejnymi. 
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Beata Czarna-Nowak – ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej 

pasją jest malarstwo olejne, akwarela, malarstwo na szkle i pastel. Swoje umiejętności wykorzy-

stywała też przy wykonywaniu portretów i karykatur.  

 
 

 
 

 
 
 
  

 

 

Katarzyna Hołtra – absolwentka Państwowego Liceum Plastycznego im. Piotra Po-

tworowskiego w Poznaniu. Obecnie studiuje na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, na 

Wydziale Komunikacji Multimedialnej. Jednocześnie jest słuchaczką Policealnego Studium 

Piosenkarskiego im. Czesława Niemena przy Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu. W pra-

cy twórczej najbardziej interesuje się stosunkiem świata i środowiska społecznego do pojedyn-

czego człowieka. Bardzo bliskie są jej również klasyczne techniki plastyczne, takie jak malar-

stwo i rysunek, w których to najczęściej wyraża swój własny subiektywny sposób odbierania 

świata.  
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Beata Poźniak – ukończyła Wydział Chemii na Politechnice Wrocławskiej. Po studiach 

zaczęła pracować w Gazecie Wrocławskiej, gdzie zajmowała się składaniem i przygotowaniem 

materiałów do druku. Ściślej zajmowała się stroną graficzną codziennej gazety, a później wy-

dania tygodniowego magazynu. Obecnie kieruje działem techniczno-graficznym Wydawnictwa 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Równocześnie od 4 lat prowadzi własną działalność gospodar-

czą, w której realizuje projekty związane z layoutami magazynów firmowych. 

 

  
 

Prace młodych twórczyń to głównie wypowiedzi artystyczne ukazujące piękno otaczają-

cej natury, walory krajobrazowe poszczególnych regionów, widoki, panoramy, zabytki, drzewa, 

kwiaty, fragmenty architektury i otaczającej rzeczywistości. 

Do szczególnych dokonań grupy „SPOZA” zaliczyć można, o czym już wspominałam, 

wystawy poplenerowe, które stały się tradycją i okazją do pokazania plonów ich pracy. Ogląda-

jąc i smakując tę twórczość, można dać upust fantazji i wyjść z bagażem niezapomnianych 

artystycznych wrażeń. Podczas ostatniej wystawy starsze uczestniczki grupy stwierdziły, że 

plenery stały się dla nich jedyną okazją do wspólnej pracy twórczej, ponieważ proza życia 

spowodowała, że ich spotkania w pracowni są sporadyczne.  

 

A tak wspominają swoje uczestnictwo w grupie „SPOZA” członkinie tego zespołu: 

Katarzyna Hołtra – do pracowni pani Grażynki trafiłam kiedy miałam 13 lat. Przyszłam 

sama nie za bardzo wiedząc co mnie czeka… Trudno było się w tym wieku spodziewać, że 

taka decyzja zdeterminuje moje dalsze „zawodowe” losy. 

Z początku można powiedzieć, że bałam się pani Grażynki, ponieważ sprawiała wraże-

nie osoby bardzo wymagającej i surowej, ale oprócz tego miała w sobie coś takiego co spra-

wiało, że za wszelka cenę chciałam sprostać wymaganiom jakie stawiała. Najbardziej wdzięcz-

na jej jestem za to że zawsze mówiła, co i jak – gdzie popełniam błędy, nigdy nic mi nie poka-

zała, zawsze zmuszała swoich podopiecznych do własnych poszukiwań. Dzięki temu wy-

kształciły się wśród nas tak zróżnicowane osobowości twórcze. 

Decydującym momentem był plener w Lubiatowie. Pamiętam, że było to dla mnie wiel-

kie wyróżnienie kiedy pani Grażynka zaproponowała mi udział we wspólnym wyjeździe ze 

starszymi dziewczętami z grupy „SPOZA”. Zawsze patrzyłam na prace Joli Pawlickiej czy np. 

Ewy Kozłowskiej z wielkim uznaniem i podziwem. Dzięki obserwacjom i rzeczowym wska-
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zówkom pani Grażynki nauczyłam się naprawdę bardzo dużo. Plener był dla mnie prawdziwą 

męczarnią… tyle pomysłów, tyle inspiracji, a moja ręka odmawia posłuszeństwa, ale mimo 

wszystko to tam właśnie postanowiłam zmierzyć się i startować do liceum plastycznego do 

Poznania. Pani Grażynka mój pomysł skwitowała: „no, zacięcie to ty masz, ale musisz dużo 

pracować jeśli chcesz się dostać” i zaczęła się ciężka praca… całodniowe pokutowanie przy 

sztalugach, dziurawe kartki od ciągłego wymazywania. Nauka patrzenia, rozwijanie ręki, oswa-

janie się z materią. 

Skończyło się to wszystko wielkim sukcesem bo dostałam się na drugim miejscu. Zaczę-

ło się dla mnie całkiem nowe życie, w wielkim mieście, z dala od rodziców, na własną odpo-

wiedzialność. W szkole pod względem warsztatu z malarstwa i rysunku cały czas bazowałam 

na umiejętnościach, które nabyłam w Górze. W Poznaniu nauczyłam się projektowego i kon-

cepcyjnego myślenia i ogólnych zasad projektowania graficznego.  

Zawsze, kiedy wracałam do domu na weekendy, zaglądałam do pracowni PCDN. 

Teraz już jestem na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Komunikacji 

Multimedialnej na Intermediach i na co dzień mam raczej mało do czynienia ze sztalugami, 

farbami i tego typu klasycznymi dziedzinami sztuki, teraz moimi narzędziami są komputer, 

kamera, aparat fotograficzny i inne tego typu sprzęty.  

Czasem naprawdę z sentymentem wspominam te czasy spędzone w pracowni, najpierw 

w Domu Kultury, a potem w PCDN. Miłe jest to, że teraz zawsze kiedy chcę mogę wrócić  

i porozmawiać z panią Grażynką, która dziś już nie jest dla mnie surową nauczycielką, ale bar-

dzo bliską mi osobą, która wiele mi w życiu pokazała i dzięki swojej pomocy umożliwiła mi 

realizowanie moich marzeń i ambicji. Drzwi pracowni są też dla mnie otwarte i czasem siadam 

tak jak kiedyś do sztalug, i zostawiam w Górze jakiś obrazek, który jest zawsze jak wspomnie-

nie tych dobrych lat. 

W życiu każdy z nas spotyka ludzi, którzy są jak drogowskazy i kierują nas na właściwe 

tory. Dziś nie wyobrażam sobie życia bez sztuki i chyba po tym wszystkim, co napisałam nie 

muszę tłumaczyć jaki pani Grażynka miała w tym udział. 

 

Katarzyna Dziemiesz – Czym jest sztuka? Jest czymś, co pozwala wybić się człowiekowi 

z szarej rzeczywistości dnia codziennego. Według Leonarda da Vinci umysł malarza jest po-

dobny do umysłu boskiego. Sam może kreować światy na zamkniętej przestrzeni swojego 

płótna, kartki, jedwabiu czy szkła. Dzięki wyobraźni, kreatywności i ciężkiej (chodź przyjem-

nej) pracy ubarwiamy nasze i innych życie. Każda z dziewcząt z grupy „SPOZA” trafiła pod 

skrzydła pani Grażynki dzięki spostrzegawczości ludzi z zewnątrz. Będąc zauważona i chwa-

lona wiedziała, że czymś się odróżnia od innych. Tak jak ja około 15 lat temu zostałam wzięta 

za rękę przez tatę i zaprowadzona do miejsca i ludzi, dzięki którym moje życie wygląda w ten, 

a nie inny sposób. Studiuję malarstwo na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze 

oraz jubilerstwo i obróbkę kamieni szlachetnych w Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznych  

i Zarządzania we Wrocławiu. Już od dzieciństwa podróżuję bogatymi ścieżkami sztuki dzięki 

pani Grażynie Onichimowskiej, która mnie na nie wprowadziła. Grupa „SPOZA” – to grupa 

młodych i ambitnych kobiet żyjąca kolorami swojej wyobraźni z głowami pełnymi marzeń. 

 

Olga Kaczorowska – Zaznaczyć muszę, że lat tych z rzędu będzie ze... 14. Pierwsze sko-

jarzenia, jakie nasuwają się na myśl, to mnóstwo materiałów, kartek, brystoli, kolorów, pędzli, 

ołówków... kocham ten rozgardiasz! Specyficzny zapach unoszący się wśród ścian, swoboda, z 

jaką można się tam poruszać i pracować sprawiają, że zamknąwszy się za tymi białymi 
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drzwiami zapomina się o całej otaczającej rzeczywistości. Wszystko to wiąże się z fantastycz-

nymi wspomnieniami, które zawsze dadzą mi impuls, by tam powracać.  

Wielu ludzi pyta jak to się dzieje, że to, co robię, nie nudzi mi się przez tyle lat. Odpo-

wiedź jest prosta: pasja pochłania do tego stopnia, że nie jestem w stanie z tego zrezygnować, 

uciec od tego, zastąpić czymś z innej półki. Praca przez te wszystkie lata, multum zmarnowa-

nych kartek, gumek, wylanych farb, pokruszonych pasteli, nienaostrzonych ołówków. 

Twórczo rozwijałam się nie tylko w pracowni. Organizowane przez panią Grażynkę 

plenery malarskie dawały mi fantastyczną możliwość i mobilizację do dalszego postępu. Lubia-

tów, Jerzmanowa, Piskorze, Miejska Górka, Wieleń… dalej czy bliżej, nieważne. Ważne, że  

z tą grupą, z tymi osobami i z tym instruktorem. Wieczorne rozmowy przed pałacem na zim-

nych schodach, skoki do jeziora z żółtą klamerką na nosie, opalanie w glanach, nocne zdjęcia 

kobiety-zjawy w białej sukni, miliony świetlików w przypałacowym lesie, szkicowanie w tere-

nie, łabędzi karmienie, na pomoście zadumanie… Pierwsze wylane farby do szkła na ulubioną 

bluzę, pobite anty-ramy, darte prace. Bujanie w hamaku, pyszne desery, od których nie żal 

było utyć, siedzenie godzinami na prawie że rozlatującej się ambonie w szczerym polu. Upał, 

wiatr, mżawka, burza. Te krótkie retrospekcje na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Wsparte 

zdjęciami, pozostałymi pracami. I przede wszystkim: nauka, nauka, nauka. Mimo zmarnowa-

nych kartek, szkieł, porozlewanych farb, pogryzionych z braku weny gumek i ołówków, prze-

żartych nerwów, bólu ramienia przy ślęczeniu nad kolejnym obrazem – UBÓSTWIAM. 

Jako że ćwiczenie czyni mistrza, ogólnie nauka nie idzie w las, korzenie jej gorzkie,  

a owoce słodkie, pamiętajmy, że z nieba nic samo nie spadnie – rysujmy, malujmy, twórzmy – 

póki weny i sił nam starczy, by utrzymać pędzel, węgiel, dłuto, piórko czy ołówek! 

 

Ewa Kozłowska – „Kiedy śpimy, budzimy się do innej formy istnienia. Śnimy. Wynaj-

dujemy historie nie mające precedensu w sferze realności, historie, które nigdy się nie zdarzyły 

[…] czasem widzimy najpiękniejsze sceny i jesteśmy szczęśliwi, to znów ogarnia nas paniczny 

lęk.” (R. Jacobson).  

I tak chyba jest z malarstwem, które kształtuje nie tylko naszą osobowość, ale także wy-

obraźnię. W moim przypadku takie postrzeganie własnej wrażliwości nie byłoby możliwe, 

gdyby nie przypadkowy kontakt z plastyką, malarstwem i ogólnie pojmowaną sztuką piękną. 

Ta ostatnia w pewnym okresie mojego życia z pewnością stała się „cenniejsza niż złoto”. 

Moja twórcza droga zaczęła się z chwilą, gdy zapisałam się do sekcji plastycznej, której 

opiekunem była pani Grażyna. Miałam wtedy 15 lat. Po niedługim czasie, jako najmłodsza 

członkini grupy „SPOZA”, mogłam pojechać na mój pierwszy plener malarski do Paczkowa. 

Pamiętam, jak trudne były dla mnie początki. Z uwagą podglądałam pracę starszych ode mnie 

o kilka lat dziewczyn. Chciałam z taką łatwością jak one przelewać swoje uczucia i spostrzeże-

nia na płótno, czy kartkę papieru. To na tym plenerze namalowałam mój pierwszy obraz olej-

ny. Od tamtej pory ta technika malarska jest mi najbliższa. W niej poczułam swobodę wyraża-

nia się za pomocą dużego płótna i szerokiego pędzla. Z każdym plenerem poznawałam nowe  

i jakże różnorodne techniki plastyczne. Wśród nich, obok malarstwa olejnego, bliskie stało mi 

się malarstwo na jedwabiu. Z każdego pleneru powracałam z bagażem nowej wiedzy, a także 

nabytymi nowymi umiejętnościami, które chciałam bardziej rozwijać. Wiedziałam, że jeżeli się 

zatrzymam w miejscu lub przestanę malować i jeździć na plenery to już więcej nie chwycę za 

pędzel.  

Czas spędzony na plenerach wyostrzył moje spojrzenie na naturę. Nauczyłam się pa-

trzeć na przyrodę wnikliwiej niż dotychczas, przedstawiać ją na rysunkach, a nawet kształto-

wać we własnym umyśle. Tę umiejętność rozwinęłam dzięki ukończonym studiom, które po-
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zwalają mi realizować się w pracy architekta krajobrazu. Jestem pewna, że moja wrażliwość na 

naturę nie byłaby tak silna, gdyby nie liczne godziny spędzone w plenerze ze szkicownikiem…  

Pomimo wykonywanej pracy zawodowej z wielką przyjemnością wyjeżdżam z dziew-

czynami co roku na plenery. Termin letnich wyjazdów na stałe wpisał się w wakacyjny kalen-

darz i nie wyobrażam sobie, by chociaż parę dni nie spędzić razem z grupą „SPOZA”. Przy-

zwyczaiłam się do corocznych plenerów i gdy zbliża się okres letni wyczekuję telefonu od pani 

Grażyny, która mi powie: „Ewka rezerwuj czas na kilka dni w lipcu – jedziemy na plener!”… 

 

Alicja Lesiak – Na zajęcia plastyczne po raz pierwszy przyszłam w wieku 7 lat, czyli  

w 1995 roku. Chodzić zaczęłam dzięki kuzynce, która także należy do grupy „SPOZA” – Ka-

tarzyny Dziemiesz. To Ona, jako pierwsza zainteresowała mnie sztuką. Zajęcia początkowo 

odbywały się w Domu Kultury. Były one tak wciągające, że czasem siedziałyśmy nawet do 21-

22 godziny.  

W pewnym momencie miałam sporą kilkuletnią przerwę. Gdy Grupa zaczęła działać 

przy PCDN i PPP w 2004 roku powróciłam – przypominając sobie, że zmarnowałam dużo 

czasu, a przecież wymyśliłam sobie studia na ASP bo innej pracy niż twórczej i interesującej  

w przyszłości nie chcę. Byłam na 3 plenerach – w Jerzmanowej, w Wieleniu i w Miejskiej Gór-

ce – na zaproszenie władz miasta. Co za tym idzie brałam udział w dwóch wernisażach – je-

den odbywał się w auli Liceum Ogólnokształcącym w Górze, drugi natomiast w budynku 

PCDN i PPP. W ostatnim czasie zdobyłam nagrody w powiatowym konkursie „Piękno wokół 

nas” oraz w eliminacjach wojewódzkich – Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Krajo-

braz Polski” we Wrocławiu. Bardzo lubię chodzi na zajęcia, dlatego też właśnie pakuje rzeczy  

i wychodzę przygotowywać teczkę na ASP. 

 

Beata Poźniak – Moja przygoda zaczęła się w liceum, kiedy to przypadkiem trafiłam na 

zajęcia plastyczne, które odbywały się w Domu Kultury. Pani prowadzącej zasygnalizowałam, 

że bardzo lubię pracę manualną, lubię rysować i chciałabym w tym kierunku się rozwijać. Na 

początku wykonywałam kilka ćwiczeń wprowadzających i sprawdzających, po których przy-

stąpiłam do rozrysowania martwej natury. 

Stałam przy sztaludze a naprzeciwko mnie strasznie skomplikowana martwa natura 

(wtedy dla mnie taka martwa natura była przerażeniem, nie wiedziałam jak się do tego zabrać, 

pomimo iż wszystko zostało mi wytłumaczone). Pomyślałam sobie, że chyba ta kobieta osza-

lała, ale w końcu sama tego chciałam… Więc zaparłam się, męczyłam się strasznie; mazałam, 

rysowałam mazałam…, aż w końcu po dwóch tygodniach codziennej ciężkiej pracy, wielu 

uwagach i krytyce rysunek skończyłam. Nie było to studium idealne, ale ja byłam „cała dum-

na” i to nie dlatego, że rysunek się udał ale dlatego, że znalazłam pewien sposób na życie, swo-

ją pasję. Tak to się właśnie zaczęło. Takich licealistek jak ja uczęszczało na zajęcia więcej. Pani 

Grażyna Onichimowska zbierała nas w jednej pracowni i uczyła kompozycji, rysunku oraz 

malarstwa.  

Rokrocznie grupa się rozrastała, dołączały nowe pasjonatki, powstały nowe martwe na-

tury, studium postaci, płótna, rzeźby. Na dzień dzisiejszy jedne się uczą, inne pracują, każda  

z nas ma jakieś obowiązki. Jednak ciągle jeździmy na plenery, na których powstają coraz to 

ciekawsze prace, eksponowane rokrocznie na wystawach poplenerowych. Niektóre z nas miały 

też okazję zorganizować wystawę indywidualną. Ja na swojej, którą zorganizowałam w 1998 r. 

prezentowałam prace wykonane różnymi technikami np.: malarstwo na szkle, pastel, rysunek, 

malarstwo olejne. 
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Pomimo tego, że ukończyłam Wydział Chemii na Politechnice Wrocławskiej to dziś je-

stem kierownikiem działu techniczno-graficznego Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego 

i w pełni wykorzystuję doświadczenie i umiejętności jakie uzyskałam w pracowni dzięki wy-

trwałości naszej „mistrzyni pędzla”.  

 

Jolanta Pawlicka – Pamiętam swój pierwszy, spontaniczny rysunek, odwzorowany  

z okładki płyty analogowej. Ile „wiosen” temu miał miejsce pierworodny objaw twórczości? 

Zapewne jakieś piętnaście lat temu, a może więcej? Do dnia obecnego mam go w swoich zbio-

rach, portret Boba Marleya. Kiedy ukończyłam pracę nad nim, uświadomiłam sobie, że potra-

fię rysować. Ha! Mam talent!  

Tak mi się wydawało dopóki, w sposób nieprzypadkowy znalazłam się w pracowni pla-

stycznej, zaprowadziła mnie tam koleżanka – Beata Poźniak, która była bardziej doświadczona 

plastycznie, można by napisać, stała bywalczyni owej pracowni.  

Owa ułuda świadomości super talentu i możliwości jakimi dysponowałam legła w gru-

zach w momencie poznania wymagań gospodyni – pani Grażynki. Nie zapomnę tych wielu... 

wielu... wielu... delikatnie pisząc... godzin spędzonych przed sztalugą. Nieustającego słowa: źle, 

nie tak, popraw „to”, niepoprawne skosy, a zróżnicowanie walorów to gdzie? proporcje! kart-

kę na drugą stronę i od nowa!... Poprzeczka była baaaaaardzo wysoko.  

Pamiętam swój pierwszy plener. Boszkowo. Pierwszy obraz olejny, który namalowałam. 

Pierwszy wernisaż, wystawa... Niesamowite przeżycie. Zaproszeni goście, kwiaty, gratulacje, 

chwile wzruszenia... 

Później? Kolejne plenery: Paczków, Świeradów Zdrój, Paryż, Górsko, Jerzmanowa, Ra-

wicz..., tyle miejsc było i będzie...:-) 

Wszystkie plenery, nakład pracy jaki im towarzyszył był olbrzymi, ale nie o plenerach, 

wernisażach, wystawach, gratulacjach, bukietach kwiatów zamierzałam pisać. Chcę napisać  

o czymś bardziej istotnym i wartościowym. O ludziach, których spotykamy na swojej drodze 

życia. Ludziach, którzy pomagają poprzez swoje powołanie, przez miłość, która im towarzyszy 

w tym co robią... taką osobą była Grażyna Onichimowska, to ona pomogła mi uwierzyć  

w marzenia. Studia, o których śniłam, ukończyłam, tworzę, baaaaaa... mam niesamowitą frajdę, 

prowadzę pracownię plastyczną, warsztaty z dziećmi i dorosłymi... wystawiam... 

Z perspektywy czasu jestem w pełni przekonana: umiejętności, chęć i odrobina talentu 

to nie wszystko. Pracowitością, sumiennością, wiarą w swoje możliwości i narzuconą dyscypli-

ną można dokonać cudów. A do tego we właściwym miejscu i o właściwym czasie spotkać 

właściwą osobę. Mnie się udało. 

 

Tworząc Grupę sugerowaliśmy się miedzy innymi przekonaniem, ze istotą każdego dzia-

łania jest przekonanie, że to, co się robi, jest tym co robić się powinno, co wyznacza kierunek  

i nadaje sens naszemu istnieniu.  

Bez względu na to, czy naucza się innych, czy tworzy w samotności, czy w grupie – 

przywołuje do istnienia nowe byty, wszystkiemu musi towarzyszyć pasja i zaangażowanie, wy-

pływające z wnętrza twórcy.  

Podczas zajęć szukały inspiracji, stamtąd czerpały siły i podniety do pracy, stamtąd pły-

nęły pytania, na które musiały znaleźć odpowiedź w sobie i swojej twórczości, pytania o sens 

istnienia, o celowość wszelkiego działania, bycia z innymi i dla innych. Wierzyły, że z materii, 

jaką są farby, pastele, węgle, można stworzyć idee, że w sztuce można dotknąć Absolutu, że 

świat można opisać i starały się robić to własnym językiem.  
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Owocami tego wszystkiego są prace, które świadczą o poszukiwaniu własnych dróg  

i obszarów ekspresji, są jednak tylko początkiem, zarysem nowych koncepcji i niewiadomo 

dokąd mogą każdą z nich zaprowadzić. 

Do roku 2007 grupa „SPOZA” rozwijała swą działalność przy PCDN i PPP w Górze,  

a od 2007, ze względu na brak środków na dofinansowanie tego typu działalności, członkowie 

prowadzą działalność artystyczną indywidualnie. W pracowni PCDN i PPP prowadzone są 

natomiast cykliczne zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą w ramach pracy z uczniem zdol-

nym. 
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Mirosław Żłobiński 

Biblioteka Pedagogiczna 

 

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 
 

Wstęp historyczny 
Biblioteka Pedagogiczna w Górze Śląskiej powstała w 1951 r. Funkcjonowała wówczas 

w lokalu wydziału oświaty prezydium Powiatowej Rady Narodowej przy ówczesnej ul. Mar-

chlewskiego (obecnie ul. Podwale). Pod koniec pierwszego roku działalności księgozbiór liczył 

576 woluminów. Jeszcze w tym samym 1951 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika, 

został nim Anatol Dobrowolski (nazwiska pierwszej osoby, która pełniła tę funkcję, nie udało 

się odtworzyć), a biblioteka przeniosła się do lokalu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Kadr Oświatowych przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 2. Pierwszy rok funkcjo-

nowania w Górze Śl. zamknął się następującymi wskaźnikami: 29 zapisanych czytelników i 160 

wypożyczeń; odwiedziny i materiały udostępnione w czytelni nie zostały zarejestrowane1. 

Kolejnymi kierownikami Biblioteki Pedagogicznej byli Henryk Kubiak (1953-1954)  

i Antoni Czerwiński (1954-1965), który przez większość czasu sprawowania funkcji był też jej 

jedynym pracownikiem.  

Od listopada 1965 r. następowały częste zmiany na stanowisku kierownika. Do 1972 r. 

funkcję tę pełniło 5 osób: Zofia Zarzecka, Ryszard Kucharski (tylko 7 miesięcy), Eugeniusz 

Haręzga, Bogdan Kosmulski i Jan Hryniewicz. Rok 1966, biorąc pod uwagę zmiany kadrowe, 

był wyjątkowy, biblioteka miała bowiem aż trzech kolejnych kierowników. 

W 1955 r. doszło do zmiany siedziby. Biblioteka znalazła się w pomieszczeniach wydzia-

łu oświaty. W listopadzie 1963 r. została przeniesiona do budynku będącego własnością pre-

zydium Powiatowej Rady Narodowej (ul. Armii Polskiej 15), w którym także znajdowała się 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Zajmowała jedno pomieszczenie o powierzchni  

35 m2. Dopiero w 1973 r. pozyskano nowy lokal (3 izby przy ul. Marchlewskiego 43), w któ-

rym biblioteka osiadła na dłużej. Wtedy na tyle poprawiły się warunki lokalowe, że pozwoliło 

to na urządzenie czytelni.  

Od 1972 do 1985 r. funkcję kierownika pełnił Ryszard Kucharski. 

W 1975 r. po zmianie podziału administracyjnego Polski Biblioteka Pedagogiczna  

w Górze z woj. wrocławskiego przeszła do nowo utworzonego woj. leszczyńskiego, stając się 

największą filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lesznie. Jako jedyna posiadała czy-

telnię, co stało się podstawą do zwiększenia liczby pracowników do 5 (od 1982 r. do 1992 r.). 

W 1985 r. zmienił się kierownik. Została nim Zofia Stepan, absolwentka biblioteko-

znawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, od siedmiu lat pracująca w bibliotece. Pełniła tę 

funkcję do 2001 r. 

Od 1991 r. PBW w Lesznie ze swoimi filiami weszła w skład Wojewódzkiego Ośrodka 

Metodycznego, który kilkakrotnie zmieniał nazwę.  

Choć Biblioteka Pedagogiczna w Górze nadal zajmowała dotychczasową siedzibę użyt-

kowana powierzchnia uległa powiększeniu. Zajęła bowiem pomieszczenia swojego sąsiada – 

Poradni Wychowawczo-Zawodowej – który przeniósł się w inne miejsce oraz otrzymała do-

                                                 
1 Kwestionariusz sprawozdawczo-statystyczny za rok 1951 (SB 1). 
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datkową salę na pierwszym piętrze. Ostatecznie posiadała lokal o powierzchni 198,1 m2. Nadal 

było to za mało w stosunku do potrzeb. 

Dzięki staraniom Z. Stepan przydzielono Bibliotece Pedagogicznej pomieszczenia przy 

pl. Bolesława Chrobrego 27. Pod koniec 1992 r. rozpoczęły się prace budowlane, które miały 

przystosować budynek do nowych potrzeb. Mimo że nie wszystkie prace zostały wykonane, 

pod koniec marca 1993 r. zaczęły się przenosiny. Wiązała się z tym konieczność zamknięcia 

biblioteki na kilka miesięcy. 

W parze z tak znaczną poprawą warunków lokalowych poszły w górę prawie wszystkie 

wskaźniki obrazujące pracę biblioteki, nie wzrosła jedynie liczba kupowanych książek. W 1994 

r. zostało zapisanych 1.224 czytelników (w tym 284 nauczycieli) – rekordowy wskaźnik w dzie-

jach górowskiej książnicy. Wypożyczyli oni 14.103 książki. W czytelni skorzystano z 2.362 

książek i 6.254 egzemplarzy czasopism.  

Z dniem 1 stycznia 1999 r. wraz z wprowadzonym nowym podziałem administracyjnym 

kraju biblioteka weszła w skład Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej. Nie był to jednak ko-

niec zmian. Z dniem 1 stycznia 2001 r. przejęły ją władze powiatowe. 

 

Struktura organizacyjna 
Od 1 stycznia 2001 r. Biblioteka Pedagogiczna funkcjonowała w ramach Powiatowego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, instytucji podległej starostwu powiatowemu w Górze,  

a od 1 października 2002 r. do chwili obecnej – w ramach Powiatowego Centrum Doskonale-

nia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. 

 

Pracownicy 
W 2001 r. w bibliotece pracowały tylko dwie osoby – Zofia Stepan i Mirosław Żłobiń-

ski. Pełniąca funkcję zastępcy dyrektora PCDN Z. Stepan, niespodziewanie zrezygnowała  

z pracy w Bibliotece Pedagogicznej i z dniem 1 września 2001 r. przeniosła się do biblioteki 

Gimnazjum nr 2 w Górze. Tego samego dnia funkcję wicedyrektora ds. biblioteki objął  

M. Żłobiński (zatrudniony w bibliotece od 1988 r.); od 1 maja 2005 r. zajmuje stanowisko 

kierownika biblioteki.  

16 lipca 2001 r. zatrudniona została Julita Kruszka, absolwentka polonistyki Uniwersyte-

tu Szczecińskiego, a 1 września tego samego roku – Ewa Walczak, absolwentka biblioteko-

znawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauczyciele-bibliotekarze wspomagani byli w róż-

nych okresach przez stażystów i pracowników interwencyjnych. 

M. Żłobiński (od 2002 r.) i E. Walczak (od 2008 r.) posiadają stopień nauczyciela dy-

plomowanego; J. Kruszka odbywa staż w celu jego uzyskania. 

 

Lokal i jego wyposażenie 
Biblioteka w 2001 r. użytkowała pomieszczenia na pierwszym piętrze, parterze i w piw-

nicy. Część z nich zajętych zostało przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 

W 2002 r. rozpoczął się remont budynku, poczynając od poradni znajdującej się na dru-

gim piętrze. Jesienią pracownicy remontowi dotarli do biblioteki. Konieczne było przenosze-

nie zbiorów z jednego pomieszczenia do drugiego. Najbardziej dramatyczny moment nastąpił 

30 stycznia 2003 r. Wtedy wypożyczalnię ulokowano na korytarzu. Umieszczono na nim kata-

logi, ladę biblioteczną i stolik z dwoma krzesłami – dla czytelników. Drzwi od frontu zostały 

zamknięte, czytelnicy oraz klienci poradni i ośrodka musieli wchodzić do budynku od podwó-

rza. W takich warunkach i przy słabym oświetleniu odbywało się wypożyczanie książek do 

początku marca. Wtedy nastąpiła przeprowadzka z korytarza do czytelni i wypożyczalni. Uda-
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ło się to wykonać w trzy dni, ale tylko prowizorycznie, w następnych dniach zajmowano się 

dalszym porządkowaniem, np. przenoszeniem księgozbioru czytelni i czasopism. 

W czasie remontu praca była bardzo trudna, pięciu pracowników interwencyjnych bez 

przerwy chodziło po bibliotece wykonując prace remontowe. Po remoncie tylko w magazynie 

czasopism pozostały kraty, z reszty okien – zniknęły. Wszędzie ulokowano czujki alarmu. 

 

 
 

 
 

  
 

Na początku grudnia 2003 r. nastąpiła wymiana okien na nowe. Wówczas usunięto kraty 

w oknach magazynu czasopism, ostatnie takie zabezpieczenie w bibliotece. 

W opinii czytelników i pracowników remont przyniósł bardzo dobre efekty, poprawiając 

funkcjonalność i estetykę biblioteki; znacznie poprawiło się oświetlenie pomieszczeń. 

Do 2001 r. użytkowano komputer i drukarkę laserową zakupione przez sejmik samorzą-

dowy we Wrocławiu; tego komputera już nie ma, ale drukarka nadal służy pracownikom i czy-

telnikom. Z powstaniem PCDN-u przybył jeden komputer z napędem DVD oraz kserograf 

(pracuje do dziś). Zostały one kupione ze środków uzyskanych w wyniku utworzenia miejsca 

pracy dla osoby niepełnosprawnej w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych.  

Liczba komputerów wahała się od 4 do 5, przez kilka lat (2004-2008) mieliśmy do dys-

pozycji bibliotekarzy skaner. Przez pewien czas w czytelni służyły czytelnikom 3 komputery, 

obecnie żaden. 

Biblioteka zajmuje 6 pomieszczeń na parterze: dział gromadzenia i opracowywania zbio-

rów i zarazem gabinet kierownika biblioteki – 13,7 m2; magazyn czasopism – 15,2 m2, czytelnia 

– 49,8 m2, katalogi – 15,6 m2, magazyn literatury psychologiczno-socjologiczno-pedagogicznej 

– 51,9 m2 i magazyn z literaturą piękną, biografiami i wspomnieniami – 29,8 m2; w piwnicy 
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dysponujemy dwoma magazynami – 32,7 i 44,8 m2. Wszystkie pomieszczenia wykorzystywane 

przez bibliotekę mają łączną powierzchnię 253,5 m2. 

 

Gromadzenie zbiorów 
Wraz z rozwojem internetu i powstaniem księgarni internetowych zniknął uciążliwy 

problem z dotarciem do odpowiednich pozycji książkowych dla biblioteki. Niemal wszystkie 

książki były kupowane za pośrednictwem internetu. Olbrzymie możliwości w uzupełnianiu 

zbiorów stwarzają internetowe antykwariaty i portal aukcyjny Allegro, jedyną barierą są pienią-

dze i konieczność uzyskania faktury. 

Funkcjonowanie biblioteki w ramach PCDN-u z perspektywy gromadzenia, rozpoczęło 

się źle. W 2001 r. księgozbiór powiększył się o 155 książek, ale jedynie 14 pozycji zakupiono  

z budżetu PCDN. Właściwie były to dwa tytuły: 3. tom encyklopedii socjologicznej i encyklo-

pedia biologiczna w 13. tomach, reszta nabytków to dary (91) i książki odkupione przez czy-

telników (50). W latach następnych było lepiej. 

 
Gromadzenie w latach 2001-2009 

 

Rok Suma 
Liczba 
książek 

Zakupy Dary 

Liczba książek Wartość w zł Liczba książek Wartość w zł 

2001 2 700,11 155 14 660,90 141 2 039,21 

2002 8 484,21 310 209 6 121,61 101 2 345,80 

2003 5 724,86 245 100 3 111,06 145 2 586,00 

2004 6 434,74 234 134 4 684,04 100 1 749,80 

2005 8 330,93 341 178 5 315,83 163 3 015,40 

2006 8 998,32 393 219 6 188,70 174 2 809,62 

2007 18 289,05 593 430 15 090,81 163 3 198,24 

2008 14 401,75 643 331 11 201,34 312 3 200,41 

2009 2 311,82 74 54 1 999,82 20 312,0 

 

Ograniczone środki finansowe nie pozwalają na zakup licznych nowości, zwykle są one 

nabywane w jednym egzemplarzu. Bardziej poszukiwane przez czytelników książki trafiają do 

czytelni, przez co biblioteka nabiera charakteru biblioteki prezencyjnej. Od ponad dziesięciu 

lat ograniczono czy wręcz zaniechano zakupu książek z nauk ścisłych i technicznych. W ten 

sposób nie można w pełni zaspokoić potrzeb czytelników. W latach 2007-2008 sytuacja po-

prawiła się dzięki dotacjom Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. 

Liczba prenumerowanych czasopism, m.in. dzięki wsparciu Dolnośląskiej Biblioteki Pe-

dagogicznej we Wrocławiu, utrzymywała się na podobnym poziomie. 

 
Prenumerata czasopism  

w latach 2001-2009 
 

Rok Liczba tytułów 

2001 81 

2002 79 

2003 77 

2004 76 

2005 77 

2006 71 

2007 77 

2008 74 

2009 73 
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Księgozbiór 
W 2001 r. przeprowadziliśmy selekcję książek niepoczytnych z zakresu literatury pięknej 

i książek przestarzałych z zakresu literatury naukowej i popularnonaukowej (5258 pozycji).  

W kolejnych latach wykonywano kolejne selekcje (np. nieaktualnych programów szkolnych 

oraz informatorów na studia oraz innych przestarzałych pozycji, pozycji wieloegzempla-

rzowych) oraz ubytkowanie książek zagubionych przez czytelników. 

W 2009 roku na polecenie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu przeprowadziliśmy 

skontrum (inwentaryzację księgozbioru). Trwało ono od 22 czerwca do 9 września. W tym 

czasie zbiory (do końca sierpnia) nie były udostępniane czytelnikom. Poprzednie skontrum 

odbyło się w 1995 r.  

 

Czytelnicy w wypożyczalni 
Można ocenić, iż przez pierwsze pięć lat liczba czytelników (nauczycieli i innych) utrzy-

mała się na podobnym poziomie, dopiero w 2006 r. ich liczba znacząco się zmniejszyła.  

W następnych latach spadek był już mniejszy. Zjawisko to dotknęło również inne biblioteki  

w regionie dolnośląskim. 

 
Czytelnicy w latach 2001-2009 

 

Nauczyciele 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Szkoły podstawowe 97 84 75 74 62 55 43 48 37 

Gimnazja 22 26 30 23 23 25 27 25 22 

LO 15 11 13 13 9 9 9 9 8 

Szkoły zawodowe 18 15 13 14 16 9 8 9 6 

Przedszkola 20 14 12 11 16 7 7 7 3 

Inni 29 25 34 28 24 27 26 27 27 

Razem 201 175 177 163 150 132 120 125 103 
 

Pozostali czytelnicy 

Studenci 398 368 371 407 397 355 358 332 294 

Uczniowie 94 116 118 110 132 92 89 72 86 

Inni 158 153 181 173 145 135 114 117 109 

Razem 650 637 670 690 674 582 561 521 489 

          

Ogółem 851 812 847 853 824 714 681 646 592 

 

Wypożyczenia w wypożyczalni 
Do 1 lutego 2001 r. biblioteka udostępniała zbiory od poniedziałku do piątku w godz. 

12.00-17.00, a w soboty – od godz. 8.00 do 15.00. Od 1 lutego 2001 r., w związku ze zmniej-

szeniem liczby pracowników, zrezygnowano z pracy w soboty, a w pozostałe dni zbiory były 

dostępne w godz. od 12.00 do 17.00. Od 1 września 2001 r. czas udostępniania zbiorów został 

wydłużony – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00. 

Odwiedziny czytelników ogółem w latach 2001-2005 utrzymywały się na podobnym 

poziomie (ok. 5 tys.) ze szczytem w roku 2004 r. Wtedy bibliotekę odwiedziło 5091 osób.  

W roku 2003 remont i związane z tym uciążliwości mogły zniechęcić czytelników do wizyt  

w bibliotece, ale w statystyce tego nie widać. Od 2006 r. widać znaczny spadek czytelnictwa. 
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Odwiedziny i wypożyczenia w wypożyczalni w latach 2001-2009 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 

Odwiedziny 

Odwiedziny ogółem 4789 4740 4922 5091 4910 4037 3663 3138 2373 

w tym nauczyciele 2754 2101 1784 911 772 733 650 600 405 

w tym nauczyciele  
studiujący 

1104 753 618 217 142 145 154 128 79 

 

Wypożyczenia 

Wypożyczenia  
ogółem 

9974 9872 8869 9257 8672 7749 6858 5949 4939 

w tym nauczyciele 2902 2754 1784 1940 1508 1673 1468 1246 1013 

w tym nauczyciele  
studiujący 

1431 1104 618 511 351 364 495 309 277 

w tym wypożyczenia 
pozostałych  
czytelników 

7120 7034 7085 7317 7162 6076 5390 4703 3927 

w tym studentów 4844 4842 4720 5127 4872 4388 3837 3351 2684 

 
Wypożyczalnia międzybiblioteczna  

w latach 2001-2009 
 

Rok Wysłane rewersy Otrzymane książki 

2001 9 - 

2002 12 11 

2003 67 42 

2004 69 42 

2005 39 14 

2006 43 29 

2007 109 88 

2008 154 140 

2009 90 70 

 

Sporadycznie też udostępnialiśmy swoje książki innym bibliotekom. 

 

Czytelnia i jej użytkownicy 
Z czytelni mogą korzystać wszyscy (osoby zapisane w wypożyczalni i nie zapisane), stąd 

trudno mówić o liczbie czytelników, za to można mówić o liczbie odwiedzin. W ciągu tego 

dziesięciolecia liczba ta wahała się, osiągając szczyt w 2002 r. – 4501. Odstaje jedynie rok 2003 

ze względu na remont pomieszczeń bibliotecznych i związane z tym utrudnienia w korzystaniu 

ze zbiorów. Jednak ostatnie lata cechuje spadek liczby odwiedzin, co nie napawa optymizmem 

na przyszłość. W przypadku odwiedzin nauczycieli też widać wyraźną tendencję malejącą.  

Od 1 września 2001 r. w czytelni funkcjonowały stanowiska komputerowe z bezpłat-

nym dostępem do internetu oraz z możliwością dokonania wydruku. Pracownicy biblioteki 

służyli pomocą w obsłudze komputera i w dostępie do internetu. Komputery te przyczyniły 

się do znacznego wzrostu odwiedzin w czytelni. 

Wypożyczenia książek utrzymywały się na podobnym poziomie – ok. 2600-2700 wolu-

minów, nie licząc r. 2003. W latach 2005 i 2006 odnotowaliśmy wyraźny spadek. Związane jest 

to ze zmianami regulaminowymi. Wcześniej pod pewnymi warunkami wypożyczaliśmy książki 

z czytelni do domu. Pod koniec 2004 r. nastąpiły niekorzystne zmiany i stąd duże ograniczenia 

w wypożyczeniach, co od razu rzutowało negatywnie na wielkość tego wskaźnika. Podobna 
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sytuacja była z czasopismami: najpierw wzrost z wahnięciem w 2003 r. i od 2004 r. niewielki 

spadek, w kolejnych latach większy. 

W zbiorach czytelni znajdują się kasety wideo i płyty CD (z czasopism komputerowych). 

Korzystanie z nich było odnotowane jako wypożyczenia inne, ich ilość była niewielka. 

 
Odwiedziny i wypożyczenia w czytelni w latach 2001-2009 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 

Odwiedziny 

Odwiedziny ogółem 2560 4501 4010 4475 3754 2907 2858 1621 1379 

w tym nauczyciele 538 498 353 370 389 442 342 252 205 
 

Wypożyczenia ogółem 

Wypożyczenia  
książek (k) 

2614 2713 2090 2629 1960 1884 1333 1163 1212 

czasopism (cz) 6541 7326 4684 6914 4500 3561 2237 2094 2557 

Razem (k+cz) 9155 10039 6774 9543 6460 5445 3570 3257 3769 

Inne 95 157 181 157 93 127 81 34 32 

Internet 418 2414 1766 1781 1529 1045 1091 200 55 
 

Wypożyczenia nauczycieli 

Wypożyczenia  
książek (k) 
przez nauczycieli 

384 303 270 182 234 167 127 112 151 

Wypożyczenia 
czasopism (cz) 

3145 3059 1816 1519 1744 1333 790 656 602 

Razem (k+cz) 3529 3362 2086 1601 1978 1500 917 768 753 

Inne – kasety wideo  
i CD 

30 53 46 27 34 39 19 9 12 

Internet 12 59 26 31 34 11 4 1 2 

 

Usługi informacyjne 
Wraz z reformą oświatową (m.in. związaną z wprowadzeniem sześcioklasowej szkoły 

podstawowej i gimnazjów) PCDN i PPP otrzymywało od różnych wydawnictw oświatowych 

publikacje, które były popularyzowane wśród nauczycieli. W magazynie literatury pięknej 

znajduje się regał z podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i opracowaniami metodycznymi wy-

dawnictw, takich jak WSiP, „MAC Edukacja” i „Demart”, z którymi czytelnicy mogą się zapo-

znać. W czytelni były udostępniane w podobny sposób książki takich wydawnictw, jak: „Ar-

ka”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, „MAC Edukacja”, OPERON, WSiP, „Bea-Bleja”, 

„Demart”, „Juka”, „Nowa Era”, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Oficyna Wydawni-

cza PAZDRO i Rożak.  

Od lutego 2001 r. w witrynie internetowej PCDN-u funkcjonowały strony poświęcone 

Bibliotece Pedagogicznej. Tekst i zdjęcia dostarczył Mirosław Żłobiński, wykonał je i opubli-

kował w internecie Jacek Figiel. W 2004 r. powstała nowa strona internetowa biblioteki o ad-

resie //bpgora.fm.interia.pl. Utworzyły ją E. Walczak i J. Kruszka; z poprzedniej strony www 

pozostała tylko część poświęcona historii biblioteki. Obecny adres tej strony to 

www.bp.pcdn.edu.pl. 

Od 1985 r. biblioteka informowała placówki oświatowe o nowościach pedagogicznych 

za pomocą „Wykazu Nowości Pedagogicznych”. W 2001 r. ukazał się nr 99, w 2008 r. –  

nr 115. Z tym numerem zaprzestano jego wydawanie. W 2001 r. osobą odpowiedzialną za 

„Wykaz” był M. Żłobiński, od 2002 r. – E. Walczak. Nowości biblioteczne były również po-

pularyzowane na łamach „Górowskich Zeszytów Oświatowych”. 
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Od 2001 r. biblioteka komputeryzuje się w systemie „Aleph”. Obecnie w tej bazie są 

umieszczone wszystkie książki, które od 1988 r. weszły w skład zbiorów biblioteki. Wiele in-

formacji udzielanych czytelnikom dotyczy korzystania z tego katalogu oraz bazy bibliograficz-

nej artykułów z czasopism oświatowych „Edukacja”. J. Kruszka sporządziła instrukcję korzy-

stania z bazy bibliograficznej „Edukacja”. Aby pomóc w korzystaniu z katalogu on-line  

E. Walczak opracowała pisemną instrukcję, która jest rozdawana zainteresowanym osobom.  

Na stronie internetowej biblioteki znajduje się łącze do strony z katalogiem „Aleph”, 

pozwalającym na szukanie książek. 

 
Usługi informacyjne 2001-2009 

 

Rok 
Udzielone 
informacje 

Wystawki 

Wykazy Nowości  
Pedagogicznych 

Lekcje biblioteczne 

Liczba Opisy Lekcje 
w tym w ra-

mach preorien-
tacji zawodowej 

2001 3 085 5 2 19 55 - 

2002 4 687 8 1 17 39 22 

2003 4 170 7 2 22 38 37 

2004 6 407 6 3 33 74 25 

2005 5 611 8 3 39 31 12 

2006 5 936 2 1 11 25 25 

2007 5217 3 2 22 45 42 

2008 4746 3 2 40 21 18 

2009 3086 - - - 24 24 

 

Lekcje biblioteczne 
Nauczyciele-bibliotekarze są zobowiązani prowadzić lekcje biblioteczne, ale w ostatnich 

latach zainteresowanie nimi jest coraz mniejsze. 

W roku 2000/2001 odbyły się zajęcia z uczniami LO w Górze: edukacja czytelnicza  

i medialna (8 spotkań po dwie godziny lekcyjne) – Z. Stepan; „Tworzenie bibliografii lokalnej 

jako forma edukacji regionalnej” (9 spotkań po 2 godziny lekcyjne) – M. Żłobiński. 

W roku szkolnym 2001/2002 były również prowadzone zajęcia z zakresu edukacji czy-

telniczej i medialnej (moduł biblioteczny) z uczniami klasy IId LO – 2 godziny miesięcznie.  

W tym celu J. Kruszka i E. Walczak sporządziły program, którego głównym celem było przy-

gotowanie uczniów do samokształcenia poprzez pozyskiwanie i opracowywanie informacji 

pochodzących z różnych źródeł. Część tematów zawartych w tym programie była realizowana 

w pracowni informatycznej wyposażonej w projektor komputerowy. Prowadzenie tych zajęć 

było możliwe dzięki zaangażowaniu Lucyny Wilkiewicz, nauczycielki języka polskiego w LO  

w Górze. 

Na początku roku szkolnego 2004/2005 przeprowadzono cykl lekcji z klasami matural-

nymi z LO i ZS (nauczycielki L. Wilkiewicz, J. Jabłońska-Panek i T. Witkowska) przygotowu-

jącymi się do nowej matury (12 lekcji J. Kruszka i 12 lekcji E. Walczak).  

Na końcu roku szkolnego 2003/2004 odbył się cykl lekcji z edukacji czytelniczej i me-

dialnej w klasach Ic i Ie LO (nauczycielka L. Wilkiewicz). 12 lekcji przeprowadziła J. Kruszka 

(wybrane tematy: „Katalogi kartkowe biblioteki pedagogicznej”, „Wyszukiwanie informacji na 

określony temat”), E. Walczak – 10 (wybrane tematy: „Katalogi biblioteczne on-line”, „Two-

rzenie bibliografii załącznikowej”) i M. Żłobiński – 2.  

7 lutego 2005 r. odbyły się zajęcia dla maturzystów przygotowujące ich do nowej matu-

ry: E. Walczak „Elektroniczne bazy danych. Komputerowe bazy danych Biblioteki Narodowej 
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i Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej” (2 lekcje) i J. Kruszka „Opis bibliograficzny. Katalo-

gi biblioteczne” (2 lekcje). 

Na początku roku szkolnego 2005/2006 urządzono cykl lekcji z klasami maturalnymi  

z LO i Zespołu Szkół (Technikum Ekonomiczne i Liceum Profilowane) przygotowującymi się 

do nowej matury (nauczycielka T. Witkowska). 6 lekcji przeprowadziła E. Walczak (w pra-

cowni komputerowej – elektroniczne bazy danych) i 6 lekcji. M. Żłobiński (w czytelni biblio-

teki – opis bibliograficzny i bibliografia załącznikowa).  

 

 
 

Lekcja biblioteczna, 14 listopada 2002 

 
 

Lekcja biblioteczna, 12 czerwca 2007 

 

W roku szkolnym 2009/2010 M. Żłobiński przeprowadził szereg lekcji i prelekcji doty-

czących historii Góry: „Pocztówkowy zawrót głowy” (Górowski Uniwersytet Trzeciego Wie-

ku, Środowiskowy Hufiec Pracy, Szkoła Podstawowa nr 1), historia górowskiej straży pożarnej 

i zasiedlenie powiatu po II wojnie światowej (Środowiskowy Hufiec Pracy), historia Góry  

(SP w Glince, Witoszycach i SP nr 1), ponadto uczestniczył w szkolnym festiwalu nauki  

w SP nr 1. Pracując z uczniami z SP nr 1, brał udział w realizacji ogólnopolskiego projektu 

„Szkoła myślenia – Śladami przeszłości”. 

Połączenie PCDN z PPP w 2002 r. było związane z tworzeniem centrum informacji 

zawodowej, które realizuje działania związane z preorientacją zawodową oraz wspomaga mło-

dzież w wyborze kierunków dalszego kształcenia. Od roku szkolnego 2002/2003 są organizo-

wane zajęcia dla uczniów klas III gimnazjów z terenu powiatu górowskiego z zakresu porad-

nictwa zawodowego.  
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Mirosław Żłobiński 

Biblioteka Pedagogiczna 

 

„GÓROWSKIE ZESZYTY OŚWIATOWE” 
 

Poczynając od wiosny 2001 r. Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (obecnie 

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicz-

nego) z inicjatywy sprawującego wówczas funkcję dyrektora Jacka Figla wydawał własny 

dwumiesięcznik o nazwie „Górowskie Zeszyty Oświatowe”. Tytuł wymyślił ówczesny dyrek-

tor wydziału edukacji w starostwie Janusz Krukowski-Zdanowicz.  

 

 
 
 
 

 

 
 

Julita Kruszka składa „GZO”, 2002 

 

 
 

Mirosław Żłobiński, 2005 

 

Pismo służyło upowszechnianiu osiągnięć dydaktycznych nauczycieli i miało im poma-

gać w awansie zawodowym, ponieważ w tym czasie warunkiem otrzymania stopnia nauczycie-

la dyplomowanego było opublikowanie dwóch artykułów. Wtedy też była taka obfitość mate-

riałów, że autorzy musieli czekać na ich publikację. Od początku funkcję redaktora naczelnego 

pisma pełnił Mirosław Żłobiński.  
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Początkowo „GZO” wydawano co dwa miesiące z przerwą wakacyjną. W roku 2001 

ukazały się 4 numery, w 2002 – 5, w 2003 – 4 (w tym jeden łączony – nr 12-13), w 2004 – 4  

(w tym jeden łączony – nr 16-17). W roku 2005 w związku ze zmianami przepisów dotyczą-

cymi awansu zawodowego nauczycieli zmniejszyło się zainteresowanie publikowaniem artyku-

łów, stąd pojawiła się konieczność wydawania numerów łączonych. W 2005 r. wydano  

2 numery – obydwa łączone: nr 21-22 i nr 23-25, w 2006 – 2 (w tym jeden łączony –  

nr 26-28), a w 2007 – 1 (łączony 30-31). W 2010 r. udało się opublikować jeden numer (nr 32), 

poświęcony problematyce katyńskiej. Podsumowując tę statystykę, jak dotąd ukazały się  

24 zeszyty „GZO”. 

Nakład pierwszych numerów wynosił 70 egzemplarzy; później wzrósł do 120-130. 

Zwykle numer liczy ok. 100 stron maszynopisu formatu A4; rekordowymi numerami były: 11 

z 2003 r. liczył 147 stron, 12-13 z 2003 r. – 144 stron i 30-31 z 2007 r. – 146 stron. 

Na łamach dotychczas wydanych numerów „GZO” ogłoszono ok. 700 artykułów.  

O zawartości mówią same tytuły działów: „Prezentacja placówek oświatowych powiatu gó-

rowskiego”, „Scenariusze imprez szkolnych”, „Propozycje metodyczne”, „Samokształcenie”, 

„Edukacja przedszkolna”, „Biblioteki oświatowe”, „Nasz region”, „Przegląd wydawniczy”. 

Najwięcej artykułów było publikowanych w dziale „Propozycje metodyczne”. Zwykle numer 

ukazujący się na początku roku szkolnego zawierał ofertę szkoleniową PCDN i PPP w Górze. 

Czasopismo stworzyło ponadto możliwości popularyzowania zbiorów biblioteki (rubry-

ka „Nowości Biblioteki Pedagogicznej”) czy publikowania artykułów o bibliotece (np. obszer-

ne omówienie historii Biblioteki Pedagogicznej w Górze (nr 1, nr 2, nr 7, nr 11, nr 26-28).  

„Górowskie Zeszyty Oświatowe” były powielane techniką kserograficzną. Przygotowa-

nie składu i samo powielenie spoczywało na barkach pracowników Biblioteki Pedagogicznej  

w Górze. Pismo kolportowano do wszystkich placówek oświatowych powiatu górowskiego  

i wszystkich ośrodków doradztwa metodycznego województwa dolnośląskiego oraz do dwóch 

bibliotek pedagogicznych – w Lesznie i we Wschowie oraz bibliotek publicznych w Górze  

i w Wąsoszu. Każdy autor otrzymywał egzemplarz, w którym opublikował swój artykuł. Po-

szczególne numery były umieszczane na stronie PCDN i PPP w postaci plików pdf. 
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Mirosław Żłobiński 

Biblioteka Pedagogiczna 

 

„KWARTALNIK GÓROWSKI” 
 

Pomysł wydawania „Kwartalnika Górowskiego”, pisma poświęconego historii lokalnej, 

ostatecznie wykrystalizował się podczas luźnej rozmowy niżej podpisanego z Cezarym Jurgą  

i Robertem Mazulewiczem.* Naszym, nie do końca pozytywnym, wzorem był „Przyjaciel Lu-

du” (wydawany od 1986 r. w Lesznie, najpierw jako dwumiesięcznik, obecnie jako kwartalnik), 

który publikował materiały historyczne bez podania źródeł, czyli bez przypisów i bibliografii. 

Oceniliśmy, że jeśli Leszno mogło wydawać takie pismo, to dlaczego nie moglibyśmy uczynić 

tego samego w Górze. Uznaliśmy, że nasz „Kwartalnik Górowski” będzie tak jak „Przyjaciel 

Ludu” miał charakter popularnonaukowy, ale raczej bliżej określenia „naukowy” niż „popu-

larny”. 

 

 
 

Wydawało się oczywistym, że wydawcą nowego periodyku powinno zostać Towarzy-

stwo Miłośników Ziemi Górowskiej. 9 stycznia 2003 r. podczas posiedzenia zarządu TMZG 

zaproponowałem, żeby Towarzystwo podjęło się wydawania pisma poświęconego historii 

Góry i powiatu górowskiego. Miałoby być powielane przy pomocy kserografu w nakładzie  

50-80 egzemplarzy oraz zamieszczane w internecie w postaci pliku pdf. Okładka mogłaby być 

wykonana przy pomocy drukarki laserowej drukującej w kolorze, będącej w posiadaniu PCDN 

i PPP. Wtedy na okładkach byłyby reprodukowane grafiki poświęcone tematyce lokalnej. Po-

jawiły się głosy, że „Kwartalnik Górowski” nie powinien się ograniczać do tematyki historycz-

nej. 

Jeszcze przed tym posiedzeniem TMZG kilka osób zadeklarowało chęć pisania do no-

wo powstającego pisma oraz pomocy przy jego redagowaniu: wykonywanie składu – Ewa 

                                                 
* Wersja zmieniona i rozszerzona artykułu Mirosława Żłobińskiego, pt. 25 numerów Kwartalnika Górowskiego, 
„Kwartalnik Górowski” 2008 nr 25 s. XXXVII-XXXIX, il. 
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Walczak, dostarczanie grafiki na okładkę – Grażyna Onichimowska. Wszystkie prace miały 

być wykonywane społecznie.  

Podczas rozmów z Jackiem Figlem – ówczesnym dyrektorem PCDN i PPP – nieco 

zmieniła się koncepcja wydawnicza, dostrzegł on bowiem w tym piśmie cenną pomoc dydak-

tyczną i postanowił wesprzeć jego wydawanie. Kolejni dyrektorzy – Janusz Krukowski-

Zdanowicz i Bernard Bazylewicz – podtrzymali tę decyzję.  

Od numeru czwartego do numeru trzynastego (bez dziesiątego) wydawanie wspomagała 

prywatna szkoła – Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia w Górze. Numer dziesiąty w całości 

poświęcony „Solidarności” górowskiej w latach 1980-1981 pomogła wydać „Solidarność” pra-

cowników oświaty i wychowania. Podczas obchodów jubileuszu 25-lecia „Solidarności”  

w Górze każdy uczestnik mógł otrzymać ten egzemplarz pisma.  

Pierwszy numer „Kwartalnika Górowskiego” dotarł do czytelników 22 maja 2003 r. 

podczas podsumowania konkursu „Góra i Ziemia Górowska – Moja Mała Ojczyzna” na po-

siedzeniu Rady Miejskiej Wąsosza.  

 

 
 

Zespół redakcyjny „Kwartalnika Górowskiego”, od lewej: Julita Kruszka, Zofia Hanulak,  
Mirosław Żłobiński, Ewa Walczak, Elżbieta Maćkowska 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Górowskiej oraz Powiatowe Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego wspólnie wydają „Kwartalnik Gó-

rowski” w formacie A5 zawierający ok. 40 stron, początkowo w nakładzie 100 egzemplarzy, 

następnie – 140, od nru 29 – 150. Dwukrotnie archiwalne numery były dodrukowane, by za-

spokoić potrzeby czytelnicze. 

W skład redakcji wchodzą lub wchodziły Zofia Hanulak, Elżbieta Maćkowska, Grażyna 

Onichimowska (do nru 21), Julita Kruszka (od nru 13), Ewa Walczak i Mirosław Żłobiński.  

G. Onichimowska dbała o oprawę plastyczną, stąd każdą okładkę zdobi grafika związana te-

matycznie z powiatem górowskim; obecnie zajmuje się tym J. Kruszka. E. Walczak wykonuje 

skład i pełni funkcję sekretarza redakcji, a pozostałe osoby – są autorami publikowanych tek-

stów lub zajmują się korektą. Oprócz nich autorami byli: Jerzy Maćkowski, Olgierd Stankie-

wicz, Tadeusz Otto, Marta Kaiser, Marek Piesiewicz, Robert Mazulewicz, Czesława Gierycz, 



PCDN i PPP w Górze 

 78 

 

Lidia Kaczor, Grzegorz Mycyk, Ewa Osuch, Anna Gołębiowska i inni. Zwykle w numerze 

znajdują się teksty tłumaczone z języka niemieckiego. Pochodzą one z książek poświęconych 

Górze lub z miesięcznika „Guhrauer Kreiszeitung” (pismo górowskich Niemców poświęcone 

ich małej ojczyźnie, którą opuścili). Tłumaczami, stale współpracującymi z „Kwartalnikiem 

Górowskim”, są Antoni Czerwiński, Daniel Wojciechowski i Jadwiga Wawryszczuk. Stałym 

współpracownikiem był Tomasz Woźniczka – nauczyciel historii z LO w Górze. 

Dzięki przekładom mogliśmy przybliżyć czytelnikom interesujące epizody z historii Gó-

ry i powiatu górowskiego, niekiedy po raz pierwszy w języku polskim. Dotyczyły one pocho-

dzącego z Góry malarza Paula Stankiewicza, górowskiego cyrku Blumenfelda i lokalnego świę-

ta dzieci. Zamieściliśmy wiele tekstów przetłumaczonych przed laty przez Antoniego Czerwiń-

skiego, m.in. Hansa Klappera „Cechy miasta Góry w latach 1300-1900” (nry 6-9, 11-13) i Otto 

Tippela „Góra na przełomie wieków” (nry 14-17). Ostatnio drukujemy w jego przekładzie 

pracę H. Schucha „Kasztelania sądowelska i jej germanizacja”(nr 26-29), a wkrótce ogłosimy 

pracę K. Raebigera „Historia miasta Wąsosza i ewangelickiej gminy kościelnej w Wąsoszu”  

(z 1908 r.). Jest ona wąsoskim odpowiednikiem górowskiej książki Ziołeckiego o historii Góry 

(z 1900 r.) 

Możemy się pochwalić opublikowaniem dwóch prac magisterskich. Od nru 19 do 24 

publikowaliśmy „Historię parafii w Czerninie” Lidii Kaczor i w numerach 26 i 27 „Dzieje koła 

łowieckiego »Bażant« nr 24 na tle rozwoju sportu łowieckiego na Ziemi Górowskiej” Anny 

Sokołowskiej; w numerze 30 – fragment pracy Anny Pieprz „Rozwój i działalność Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze Śląskiej lata 1945-1979” poświęcony niedawno zmarłej Urszuli 

Kwiatkiewicz, a w planach mamy druk całości. Numery „łowieckie” ukazały się w imponują-

cym nakładzie 300 egzemplarzy, gdyż członkowie koła „Bażant” sfinansowali druk dodatko-

wych numerów, które potraktowali jako okolicznościową publikację uświetniającą jubileusz 

koła. 

Na łamach pisma zamieściliśmy prace uczniów biorących udział w konkursie pn. „Hi-

storia bliska” Fundacji im. Stefana Batorego i Ośrodka „Karta”. 

W roku szkolnym 1998/99 Karina Chochowska, Elżbieta Chomicz, Wioletta Szostak, 

Joanna Zaremba – wówczas uczennice LO w Górze – wzięły udział w jego edycji zatytułowa-

nej „Najważniejsze wydarzenie w dziejach mojej społeczności. Świadkowie i świadectwa”. Ich 

praca „Coś się kończy, coś zaczyna…” zajęła drugie miejsce. Eryk Koziołkowski – uczeń Ze-

społu Szkół w Górze – dwukrotnie startował w konkursach „Karty”: w roku 2004/2005 dzię-

ki pracy „To działo się naprawdę. Codzienność w czasie przełomu 1944-1945” uzyskał wy-

różnienie I stopnia i w roku 2005/2006 za pracę „Okruchy życia religijnego na ziemi górow-

skiej w epoce PRL-u” (temat konkursu „Życie religijne w czasach PRL — jednostka, wspólno-

ta, instytucja”) – wyróżnienie II stopnia. W roku 2008 temat konkursu brzmiał „Mała ojczyzna 

w pamięci i świadectwach”. Wziął w nim udział Kamil Kutny – uczeń LO w Górze – z pracą 

„Tam dom mój, gdzie serce moje”, którą opublikowaliśmy w nrze 24 i 25. 

Będziemy drukować kolejną pracę konkursową „Rok przełomu? Rok kontynuacji!”, któ-

ra powstała na temat „Rok 1989: koniec, przełom, początek...?” Autorki – Ewelina Kędzierska 

i Anna Krawczyk z górowskiego LO – poświęciły ją wyborom kontraktowym w 1989 r. na 

Ziemi Górowskiej. 

Poczynając od nru 28 ogłaszamy prace nagrodzone w konkursie „Losy wschodnie 

mieszkańców powiatu górowskiego”, zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Grodna 

i Wilna, TMZG oraz PCDN i PPP. 

Mimo że pismo jest poświęcone tematyce historycznej, na specjalnej wkładce umiesz-

czane są teksty literackie lokalnych autorów takich jak Stefan Sammler, Agnieszka Polak, Mar-
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lena Jarema, Jakub Korthals, Hubert Kubicki, Bogdan Kosmulski (pośmiertnie), Jerzy Stan-

kiewicz i inni; zamieściliśmy również relacje z wieczorów autorskich górowskiego prozaika 

Tadeusza Żuczkowskiego. 

W numerze 15 i 25 zostały opublikowane spisy autorów artykułów i grafik oraz tytułów 

artykułów opublikowanych w dotychczas wydanych numerach. 

„Kwartalnik Górowski” jest wysyłany do wszystkich placówek oświatowych powiatu 

górowskiego i jako egzemplarze obowiązkowe do ważniejszych bibliotek w Polsce. Część na-

kładu otrzymują TMZG i osoby zainteresowane historią lokalną. Wszystkie numery znajdują 

się w zbiorach bibliotek publicznych Wąsosza i Góry oraz Biblioteki Pedagogicznej w Górze, 

a także są umieszczone w internecie – na stronie PCDN i PPP i przez pewien czas na nieofi-

cjalnej stronie TMZG. 

O jakości poznawczej artykułów ogłaszanych na jego łamach świadczy rozdział książki 

„Dolny Śląsk 1945 – Dolny Śląsk 2005” (Wrocław 2006) poświęcony powiatowi górowskie-

mu, który w znacznej mierze powstał na podstawie tekstów opublikowanych na łamach tego 

pisma. 
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Sławomir Dębowicz 

PPP 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 

Historia poradnictwa na ziemiach górowskich sięga początków lat siedemdziesiątych.  

1 stycznia 1970 roku Tadeusz Podwiński, Inspektor Oświaty i Wychowania, powierzył funkcję 

kierownika Teresie Czerskiej, która w 1973 r. została dyrektorem Poradni Wychowawczo-

Zawodowej w Górze.* Z dużym zaangażowaniem podjęła trudną i odpowiedzialną funkcję, 

która związana była z organizacją nowo powstałej placówki oświatowej tj. pozyskaniem lokalu, 

zatrudnieniem nauczycieli, zgromadzeniem pomocy dydaktycznych oraz testów służących do 

badań dzieci i młodzieży. Początkowo pracę rozpoczęło dwóch pedagogów, psycholog  

(1/2 etatu) oraz sekretarka. Poradnia rozpoczęła swoją działalność w jednym pokoiku Szkoły 

Podstawowej nr 1.  

Przy wsparciu Inspektora Oświaty i Wychowania Edwarda Prajsnera i jego zastępcy 

Franciszka Bobrowskiego zwiększyła się kadra pedagogiczna Poradni. Działalność diagno-

styczna, postdiagnostyczna, terapeutyczna i doradcza zyskiwała coraz większe zainteresowanie 

i zrozumienie wśród nauczycieli i lokalnego społeczeństwa. Z zaangażowaniem realizowano 

zadania opiekuńczo-wychowawcze w środowisku zaniedbanym, z młodzieżą i dziećmi niedo-

stosowanymi społecznie.  

Poradnia wychowawczo-zawodowej skoncentrowana była przede wszystkim na: 

 działalności diagnostycznej, mającej na celu wczesne rozpoznanie różnorodnych 

deficytów, upośledzeń, szczególnych uzdolnień, predyspozycji – w tym zawodowych tj. 

wyboru kierunku kontynuowania kształcenia bądź wyboru zawodu, ale także na zbadaniu, 

określeniu zachowań wychowanków w różnych okolicznościach życiowych, 

 działalności korekcyjnej – prowadzeniu zajęć o charakterze indywidualnym lub 

grupowym terapeutycznym przez psychologów, pedagogów, logopedów, które oparte były 

przede wszystkim na dokonanej wcześniej diagnozie i opracowanych zaleceniach, 

 działalności profilaktycznej – zapobieganiu występowania trudności szkolnych, 

wychowawczych, a także promowaniu zachowań mniej szkodliwych, akceptowanych społecz-

nie. 

W latach siedemdziesiątych Góra została włączona do nowo powstałego województwa 

leszczyńskiego. Nadzór merytoryczny nad naszą placówką objęła Wojewódzka Poradnia Wy-

chowawczo-Zawodowa w Lesznie podlegająca pod Kuratorium Oświaty w Lesznie. 

W roku 1978 Teresa Czerska przeszła na emeryturę, a funkcję dyrektorki powierzono 

Wandzie Takuśki. W 1982 r. Poradnia przeniesiona została do większego lokalu przy ul. Armii 

Polskiej 15, zajmowanego przez LOK. Wzrosła wówczas liczebność specjalistycznej kadry.  

Z czasem siedzibą PW-Z stały się pomieszczenia przy ul. Marchlewskiego 15, obecnie ul. 

Podwale 15. 

                                                 
* Na podstawie: Róża Pawłowska, Poradnictwo pedagogiczne, Warszawa 1986; Wanda Takuśki, 30 lat Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej, „Górowskie Zeszyty Oświatowe” 2002 nr 9 s. 117-120; wspomnień Ireny Kaleckiej, wielolet-
niego pracownika i świadka historii PPP w Górze, a także innych pracowników. 
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W roku szkolnym 1985/1986 pracownicy placówki, wspólnie z Inspektorem Oświaty  

i Wychowania zorganizowali szkolenie dla nauczycieli reedukatorów. Opracowali materiały 

szkoleniowe oraz do pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi w szkołach. 

W 1991 roku Poradnia została przeniesiona do wyremontowanego budynku w centrum 

miasta na pl. Bolesława Chrobrego 27, w związku z czym warunki lokalowe uległy poprawie. 

Dzięki staraniom i troskliwości jej dyrektora zakupione zostały nowe pomoce dydaktyczne  

i testy do badań psychologiczno-pedagogicznych. 

Z dniem 1 września 1993 roku w całym kraju poradnie zostały przekształcone w porad-

nie psychologiczno-pedagogiczne. Wejście w życie reformy oświatowej spowodowało wiele 

zmian w sensie administracyjnym i merytorycznym w ich funkcjonowaniu. Główny nacisk 

zaczęto kłaść na terapię i szeroko rozumianą profilaktykę. W związku z tym pracownicy roz-

poczęli dokształcanie się (ukończyli wówczas m.in. Studium Psychoterapii Gestalt, Terapię 

Systemową Rodzin, terapię wymowy, psychoterapię). 

 

 
 

Korytarz – widok ogólny 
 

 
 

Zajączek, zajęcia grupowe 

 
 

Pracownicy z najdłuższym stażem pracy – 40-lecie PPP w Górze,  
18 czerwca 2010 

 

Wprowadzony od 1 stycznia 1999 r. nowy podział administracyjny przyczynił się do 

powrotu Poradni w Górze pod pieczę Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Od tego czasu 

poszerzył się zakres obowiązków placówki. Pomocą zostały objęte dzieci już od pierwszych 

dni życia oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna i o głębokim stopniu upośledzenia umysło-

wego. Organem prowadzącym zostało Starostwo Powiatu Górowskiego. Swój istotny wkład  

w rozwój poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w naszym powiecie mieli wówczas 

wicestarosta Krzysztof Mielczarek i dyrektor Wydziału Oświaty Janusz Krukowski-

Zdanowicz. Ten okres zaowocował wzrostem zatrudnienia wysoko wyspecjalizowanych pra-
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cowników pedagogicznych, poprawą warunków lokalowych oraz zakupem pomocy dydak-

tycznych i terapeutycznych. Poradnia zorganizowała szkolenie „Terapia autyzmu”, który po-

prowadziła dr Małgorzata Sekułowicz z Pracowni Badań nad Autyzmem Dolnośląskiej Wyż-

szej Szkoły Edukacji we Wrocławiu. 

W tym samym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało Magdalenie Czepel-

skiej grant edukacyjny za autorski program profilaktyczno-wychowawczy „Wśród ludzi oraz w 

szkole”. Dzięki temu uczniowie gimnazjów powiatu górowskiego wzięli udział w warsztatach 

interpersonalno-motywujących. 

W roku 2001, wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców dzieci niepełnosprawnych 

umysłowo, psycholog Urszula Pawlińska zorganizowała i prowadziła Grupę Wsparcia dla Ro-

dziców Dzieci Niepełnosprawnych Umysłowo. Głównym jej założeniem było wspieranie  

i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i wspomaganiem rozwoju 

dziecka. 

W roku szkolnym 2001/2002 pracownicy Poradni przystąpili do realizacji programu 

„Słyszę” – w ramach umowy podpisanej pomiędzy MENiS a Instytutem Fizjologii i Patologii 

Słuchu. 

1 października 2002 r. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Powiatowe Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli połączono w zespół placówek o nazwie Powiatowe Centrum Do-

skonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze. Funkcję dy-

rektora objął Józef Jacek Figiel, a na stanowisko wicedyrektora PCDN i PPP ds. Poradni Psy-

chologiczno-Pedagogicznej została powołana Wanda Takuśki. W wyniku tych zmian nasze 

zadania oraz możliwości zwiększyły się. Pracownicy Poradni mogli korzystać z nowocześnie 

wyposażonej pracowni komputerowej, co znacząco podniosło standard naszej pracy. Zostały 

zakupione programy do terapii dzieci i młodzieży, testy psychologiczne i pedagogiczne. 

W roku 2004/2005 w ramach realizacji programu badań przesiewowych „Słyszę” oraz 

„Widzę” – przebadano kolejną grupę dzieci z górowskich przedszkoli oraz klas I-III szkół 

podstawowych. 

Dużym osiągnięciem w pracy profilaktycznej było wdrożenie i realizacja, w porozumie-

niu z Fundacją „Odzew”, amerykańskiego programu mentoringowego „Starszy Brat – Starsza 

Siostra”. Program oparty był na wolontariacie. Udział w nim brali uczniowie szkół podstawo-

wych oraz górowskich szkół ponadgimnazjalnych (wolontariusze). Inicjatorem i koordynato-

rem tego programu jest Urszula Pawlińska. Pierwsza edycja trwała od czerwca 2004 r. do 

kwietnia 2005 r. Uczestniczyło w niej 13 par, tj. dziecko potrzebujące wsparcia emocjonalnego 

i starszy wolontariusz. W kolejnych edycjach brało udział nawet 18 par. Organizowano dla 

dzieci i wolontariuszy imprezy integrujące m.in. wyjazd do Leszna, spotkania okolicznościowe 

(Andrzejki, Mikołajki, topienie Marzanny), wyjazdy na basen, spotkania przy ognisku. 

1 stycznia 2004 r., w związku z odejściem Wandy Takuśki na emeryturę, na stanowisko 

wicedyrektora PCDN i PPP ds. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej powołano pedagoga 

Magdalenę Czepelską. 

W 2005 r. w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (EFS) i Mi-

nisterstwa Edukacji i Nauki otrzymaliśmy nieodpłatnie sprzęt komputerowy wraz z oprogra-

mowaniem. 

1 stycznia 2006 r. dyrektorem Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Po-

radnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze został Janusz Krukowski-Zdanowicz, 

natomiast funkcję wicedyrektora PCDN i PPP ds. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

objął Sławomir Dębowicz.  
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Obecnie górowska Poradnia mieści się na II piętrze budynku przy pl. Bolesława Chro-

brego 27. Do swojej dyspozycji ma 8 gabinetów: do diagnozy i terapii psychologicznej, peda-

gogicznej, logopedycznej, salę EEG Biofeedback, Salę Doświadczania Świata, gabinet wicedy-

rektora oraz sekretariat. Swoim zasięgiem obejmuje cztery gminy naszego powiatu – Jemielno, 

Niechlów, Wąsosz oraz Górę – z 41 placówkami oświatowymi (przedszkola, szkoły podsta-

wowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). W jej rejonie zamieszkuje i uczy się 8143 dzieci  

(w wieku od urodzenia do uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych – dane z kwietnia 

2009 r.). Z usług placówki rocznie korzysta średnio ok. 750 dzieci. Są one diagnozowane, 

obejmowane terapią psychologiczną, logopedyczną bądź pedagogiczną. Dodatkowo w tym 

samym czasie nauczyciele udzielają szeregu konsultacji, prowadzą badania predyspozycji za-

wodowych – ok. 700 uczniów (we wcześniejszych latach Stanisław Zdanowicz, wieloletni psy-

cholog naszej poradni, zasłużył się w pracy na rzecz orientacji zawodowej), a także badania 

przesiewowe – od roku szkolnego 2008/2009 „sześciolatki” całego powiatu górowskiego – 

ok. 500 badanych.  

Opieką obejmowane są dzieci w wieku od urodzenia do momentu ukończenia kształce-

nia stopnia ponadgimnazjalnego. Najczęstszymi przyczynami kierowania uczniów do Poradni 

są trudności szkolne, problemy wychowawcze, zaburzenia emocjonalne.  

 

 
 

Gabinet logopedy 

 
 

Gabinet EEG Biofeedback 

 

Terapią psychologiczną (prowadzone są także elementy terapii rodzin) objęte są dzieci  

i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, trudnościami w rozwoju 

i uczeniu się oraz z upośledzeniem umysłowym. Terapią pedagogiczną obejmujemy uczniów 

klas szkół podstawowych i gimnazjalnych, mających trudności w pisaniu i czytaniu oraz  

z ogólnymi trudnościami w nauce.  

Pomocą logopedyczną, udzielaną przez dwóch specjalistów Poradni, objętych jest blisko 

200 dzieci i młodzieży. Działalność logopedów polega przede wszystkim na diagnozowaniu 

stanu wymowy, prowadzeniu terapii mającej na celu eliminowanie wad artykulacyjnych, seple-

nienia, rotacyzmów itp. Logopedzi udzielają także konsultacji rodzicom i nauczycielom. Aby 

pomóc osobom jąkającym się, a także dzieciom i młodzieży, których ogólny rozwój nie prze-

biega prawidłowo, tj. niepełnosprawnych umysłowo, osobom autystycznym, z zaburzeniami 

zachowania oraz tym, u których problemy z mową mają podłoże neurologiczne – zakupiony 

został m.in. cyfrowy korektor mowy – urządzenie poprawiające płynność mowy.  

Między innymi dla tej grupy dzieci i młodzieży w lutym 2009 r. otwarta została w Po-

radni Sala Doświadczania Świata – pierwsza w naszym powiecie i jedna z nielicznych w woje-

wództwie. Powstała ona szczególnie dzięki Fundacji Banku Zachodniego WBK, która w ra-

mach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów przyznała na jej wyposażenie 12 000 zł.  
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W klimatyzowanej sali aktywizuje się dzieci w zakresie doświadczeń zmysłami za pomocą 

światła, odgłosów, zapachów, muzyki, dotyku. Mają tu one możliwość autentycznego przeży-

wania świata i otoczenia. Bardzo ważnym następstwem pobytu w sali jest redukcja napięć ner-

wowych, wyciszenie emocjonalne. 

 

 
 

Wręczenie czeku z fundacji BZ WBK 

 
Sala Doświadczania Świata 

 

  
 

Narzędzia badawcze są systematycznie wzbogacane. Poradnia dysponuje testem Leiter’a 

– niezbędnym do diagnozy dzieci młodszych i niedosłyszących. W 2008 r. dzięki realizacji 

zadań przewidzianych w rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna 

szkoła” poradnia otrzymała środki finansowe w wysokości 30 000 zł i wzbogaciła się w po-

moce, m.in.: w skalę do diagnozy rozwoju małego dziecka do 3 roku życia, sprzęt i oprogra-

mowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród 

dzieci i młodzieży, Platformę Badań Zmysłów, cyfrowy korektor mowy oraz sprzęt i opro-

gramowanie do diagnozy i terapii metodą EEG Biofeedback.  

Od lutego 2009 roku proponujemy naszym podopiecznym możliwość skorzystania  

z jednej z nowszych metod terapii. Zajęcia EEG Biofeedback prowadzi troje specjalistów. 

Dzięki nim uczniowie mają szansę na poprawienie wyników szkolnych, zachowania, koncen-

tracji uwagi. Od samego początku cieszy się powodzeniem wśród dzieci i rodziców.  

Jednym z najważniejszych działań Poradni jest orzecznictwo. Zespół Orzekający Porad-

ni Psychologiczno-Pedagogicznej powoływany jest przez Dyrektora placówki. W jego skład 

wchodzą: przewodniczący zespołu, psycholog, pedagog, logopeda oraz lekarz. Po przeprowa-

dzonej przez członków zespołu diagnozie dziecka, analizie dokumentacji – w tym lekarskiej, 
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zespół rozpatruje wnioski o wydanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidu-

alnego nauczania oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Rocznie wydawa-

nych jest blisko 100 orzeczeń i opinii. Dzięki nim uczeń chory może być objęty indywidual-

nym nauczaniem w domu, podjąć naukę w szkole specjalnej lub w szkole macierzystej z pro-

gramem szkoły specjalnej.  

Praca poradni przybiera ponadto wiele innych form. Nauczyciele są w stałym kontakcie 

z placówkami oświatowymi na terenie powiatu służąc pomocą i radą stosownie do zgłasza-

nych potrzeb (działania interwencyjne, praca z młodzieżą, udział w badaniach preorientacji 

zawodowej i inne). Na bieżąco współpracujemy m.in. z Komendą Powiatową Policji, Sądem 

Rejonowym w Głogowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Spo-

łecznej. 

Prowadzone są szkoleniowe rady pedagogiczne, konferencje, warsztaty, pedagogizacja 

rodziców. Uczestniczymy również w zajęciach szkolnych, badamy środowisko szkolne i ro-

dzinne – w celu pogłębienia diagnozy. Pracownicy Poradni współpracują z Powiatowym 

Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przygotowując szkolenia dla nauczycieli. Opracowują 

materiały służące do terapii, ułatwiające diagnozę i zalecenia do pracy dla rodziców oraz 

młodszych stażem nauczycieli.  

Uczestniczymy w pracach komisji opracowujących programy naprawcze dla szkół z naj-

niższymi wynikami egzaminów, wspieramy nauczycieli przy opracowywaniu programów pracy 

z uczniem zdolnym. 

Dzieciom objętym terapią organizujemy okolicznościowe spotkania. To właśnie na bazie 

tych działań w 2008 roku, z inicjatywy pomysłodawczyni i głównej organizatorki Roksany 

Stec-Turowskiej, zapoczątkowaliśmy udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” – we 

współpracy z Fundacją ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego. W spotkaniach zorga-

nizowanych w Oddziale Dziecięcym Biblioteki Miejskiej w Górze (współorganizatora) bierze 

udział jednorazowo do 50 dzieci – nie licząc rodziców. Ich głównym celem, obok propagowa-

nia czytania książek najmłodszym dzieciom, jest m.in. wspieranie zdrowia psychicznego, emo-

cjonalnego, moralnego dzieci i młodzieży. Akcja cieszy się dużym powodzeniem. 

Pracownicy poradni popularyzują wiedzę z zakresu terapii pedagogicznej i pomocy psy-

chologicznej poprzez przygotowywanie informacji na tablicach informacyjnych, stronie www. 

Opracowują także ulotki, materiały przydatne rodzicom i nauczycielom w pracy z podopiecz-

nymi.  

Od kilku lat nauczyciele, rodzice, a także uczniowie mogą korzystać z porady u pedago-

gów, psychologów, logopedów i doradcy zawodowego w ramach dyżurów w poradni oraz 

punktów konsultacyjnych, które od 2008 roku uruchamiane są w wielu szkołach wszystkich 

gmin powiatu. Dzięki temu mieszkańcy oraz nauczyciele najodleglejszych wsi powiatu mogą 

spotkać się ze specjalistami poradni w placówkach macierzystych.  

Od 2004 roku odbywają się spotkania Powiatowego Zespołu Pedagogów Szkolnych,  

a od 2008 działa punkt doradczo-konsultacyjny dla psychologów szkolnych. Spotkania służą 

wymianie informacji, doświadczeń i samokształceniu ich uczestników. 

W ramach pracy Lokalnego Centrum Informacji Zawodowej prowadzone są spotkania 

teoretyczno-warsztatowe dla uczniów klas III gimnazjów, omawiane są psychologiczne uwa-

runkowania wyboru zawodu. Baterią Testów APIS-Z przeprowadzane są komputerowe bada-

nia predyspozycji zawodowych uczniów klas III szkół ponadgimnazjalnych.  

Kreatywność pracowników zaowocowała zmianą wizerunku poradni. Wyznaczono 

miejsce w poczekalni – przystosowane i przyjazne dla młodszych dzieci. Dla młodzieży star-

szej oraz rodziców przygotowane są tablice informacyjne oraz broszury. Oczekujący na bada-
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nia diagnostyczne lub odpoczywający między nimi mają okazję skorzystać z Sali Doświadcza-

nia Świata.  

W celu ułatwienia dostępu do informacji na temat działalności poradni, uruchomiliśmy 

profesjonalnie przygotowaną stronę internetową www.ppp.pcdn.edu.pl. Korzysta z niej wiele 

osób – ponad 4000 odwiedzin rocznie. Zainteresowani znajdą tu m.in. aktualności dotyczące 

pracy poradni, informacje o możliwości spotkania się z nauczycielami czy pobrania druków 

(wnioski, arkusze obserwacji i inne informacje). Dzięki poczcie elektronicznej z naszej pomocy 

korzystają internauci: młodzież, rodzice, nauczyciele. 

W celu poprawienia warunków pracy oraz zwiększenia jej jakości we wszystkich gabine-

tach zainstalowane są komputery, z których większość ma połączenie z siecią internet. Wyko-

rzystywane są one w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej. 

 

Pracę na rzecz niesienia pomocy uczniom przeżywającym trudności szkolne, problemy 

wychowawcze, a także wychowawcom, nauczycielom oraz samym rodzicom rozpoczęło tylko 

2 pedagogów oraz jeden psycholog. Z czasem liczebność pracowników wzrastała. W chwili 

obecnej mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną: 4 psychologów, 5 pedagogów – 

w tym także terapeutów, doradcę zawodowego – socjologa oraz 3 logopedów. 1 osoba pracuje 

na stanowisku administracyjnym. Nauczyciele doskonalą się zawodowo poprzez udział w róż-

norodnych formach kształcenia – studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, konferencje, 

warsztaty itp. (ukończyli m.in.: surdopedagogikę, terapię pedagogiczną, oligofrenopedagogikę, 

informatykę i technologię informacyjną, logopedię). Systematycznie uzyskują też kolejne stop-

nie awansu zawodowego nauczycieli. Wzorowa i wieloletnia praca oraz oddanie na rzecz dzieci 

zostało niejednokrotnie docenione przez kolejnych Ministrów Edukacji Narodowej oraz Pre-

zydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Obecnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Górze pracują: 

Sławomir Dębowicz – wicedyrektor PCDN i PPP ds. Poradni Psychologiczno-Pedago-

gicznej w Górze, pedagog terapeuta, surdopedagog, 

Cecylia Rawluk – pedagog, 

Magdalena Czepelska – pedagog,  

Aneta Chmiel-Kwaśnica – psycholog, oligofrenopedagog,  

Urszula Pawlińska – psycholog, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomaga-

nia rozwoju dziecka, 

Katarzyna Bretsznajder (Bezwerchna) – psycholog, oligofrenopedagog, 

Agnieszka Turłowicz – doradca zawodowy, pedagog terapeuta, 

Marta Mika – logopeda, pedagog,  

Roksana Stec-Turowska – logopeda, pedagog, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie 

wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, 

Agnieszka Węgrzynowska – psycholog, 

Patrycja Janicka – pedagog, oligofrenopedagog, 

Agata Downar (Bodnar) – logopeda, 

Lech Jaruga – lekarz, członek Zespołu Orzekającego, 

Alicja Symulewicz – specjalista ds. administracji. 
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Agnieszka Turłowicz 

PPP 

 

LOKALNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ 
 

Aby młody człowiek mógł dokonać trafnego wyboru dalszej drogi kształcenia oraz ka-

riery zawodowej, musi być do tej decyzji dobrze przygotowany. Pomocą w tych trudnych wy-

borach służą mu doradcy zawodowi. Gwałtowne zmiany na rynku pracy, pogłębiające się bez-

robocie, a także duża ilość informacji na temat dróg kształcenia i zawodów powodują wzrasta-

jące zainteresowanie oraz popyt na usługi specjalistów z branży doradztwa zawodowego. 

Wsparcie to polega na udzielaniu pomocy w formie porad przy wyborze zawodu, kierunku kształcenia  

i szkolenia1. Poradnictwo zawodowe zostało przypisane dwóm resortom: edukacji oraz pracy. 

Podział zadań wprowadzony w roku 1974 utrzymuje się obecnie. W art. 2 Ustawy o systemie 

oświaty z września 1991 r. czytamy, że jednym z elementów systemu są poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Z Rozpo-

rządzenia MEN i S z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wynika, 

że pomoc ta polega m.in. na prowadzeniu zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

których celem jest wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wyko-

rzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia te zobowiązany jest prowadzić doradca zawodowy lub nau-

czyciel, wychowawca, psycholog albo pedagog, posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych  

z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Rozporządzenie określa szczegółowo zadania doradcy 

zawodowego, do których należy m.in.: 

 diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe, 

 pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

 gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

 udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom, 

 prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, 

 wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli przez organizowanie 

spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z ucz-

niami, 

 współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawo-

dowego.  

Aby sprostać tym zdaniom w wyniku bogatej współpracy i pomocy ze strony Dolnoślą-

skiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu – rozpo-

częliśmy działalność jako Lokalne Centrum Informacji Zawodowej w Górze. Działania Lo-

kalnego Centrum Informacji Zawodowej było realizowane przez wybranych pracowników: 

Biblioteki Pedagogicznej, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Poradni Psycho-

logiczno-Pedagogicznej.  

                                                 
1 B. Wojtasik, Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Warszawa 1997 s. 22. 
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Nauczyciele zostali przeszkoleni przez DCIZ w Wałbrzychu w zakresie organizacji po-

radnictwa zawodowego. Starostwo Powiatowe w Górze zakupiło testy komputerowe do ba-

dań w zakresie predyspozycji psychofizycznych dzieci i młodzieży.  

LCIZ zajmuje się przygotowaniem uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi edu-

kacyjnej i planowania kariery zawodowej, przekazywaniem informacji o zawodach, drogach 

kształcenia oraz potrzebach rynku pracy, a także sposobach poszukiwania pracy. 

Do zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dziale poradnictwa zawodowego 

należy: 

 udzielanie pomocy w formie indywidualnych i grupowych porad zawodowych mło-

dzieży w wyborze zawodu i kierunku kształcenia, uwzględniając ich możliwości psychiczne  

i możliwości życiowe, 

 prowadzenie zajęć grupowych z młodzieżą, dotyczących planowania kariery zawo-

dowej i aktywnego poszukiwania pracy, 

 wykonywanie diagnostycznych badań przydatności do zawodu wykorzystując w tym 

celu metody i techniki psychologicznego i pedagogicznego pomiaru oraz w oparciu o testy 

komputerowe w pracowni komputerowej. 

 

 
 

Zajęcia z III klasami gimnazjum, 
prowadząca Agnieszka Turłowicz 

 
 

Tablice informacyjne Lokalnego Centrum Informacji  
Zawodowej w budynku PCDN i PPP 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dysponuje wieloma testami, informatorami o 

szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, o uczelniach wyższych, szkołach specjalnych. 

W dziale poradnictwa zawodowego prowadzi się też orzecznictwo dla dzieci chorych z pra-

wem pierwszeństwa przyjęcia lub zwolnienia z egzaminów wstępnych do szkół średnich. 

Również Biblioteka Pedagogiczna posiada w swoich zbiorach wydawnictwa zawodo-

znawcze. 

W Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego w ramach LCIZ przyjęto, że pracą powinno się objąć jak największą liczbę 

uczniów, dlatego też nastawiono się na pracę z całymi klasami. 

Od 2002 roku organizowane są przez PCDN i PPP spotkania z uczniami klas III gim-

nazjów z zakresu orientacji zawodowej. W zajęciach uczestniczą uczniowie ze wszystkich gim-

nazjów powiatu górowskiego. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z informacjami dotyczą-

cymi trafnego wyboru zawodu, ze sposobami poznawania swoich cech psychofizycznych, in-

dywidualnych istotnych przy wyborze zawodu oraz zapoznanie uczniów z ofertą PCDN i PPP 

w zakresie poradnictwa zawodowego.  
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Tematyka zajęć z orientacji zawodowej obejmuje między innymi: 

1. Wyszukiwanie wiadomości na temat wybranych profesji w informatorach różnych 

typów, tworzenie ulotki zawodoznawczej. 

2. Typy szkół – Wojewódzki System Informacji Zawodowej. 

3. Zajęcia warsztatowe pt: „Zaplanuj swoja przyszłość zawodową”. 

4. Biblioteka pedagogiczna jako źródło informacji ze szczególnym uwzględnieniem in-

formacji zawodoznawczej.  

5. Psychologiczne uwarunkowania wyboru zawodu. 

Zajęcia prowadzili i prowadzą: Ida Lis, Julita Kruszka, Mirosław Żłobiński, Ewa Wal-

czak, Urszula Pawlińska, Agnieszka Turłowicz. 

Również w PCDN i PPP prowadzone są badania predyspozycji zawodowych z wyko-

rzystaniem testów komputerowych: test APIS-Z, kwestionariusz kompetencji społecznych, 

test osobowości Eysencka. Badaniem obejmuje się maturzystów z liceów górowskich. 

W związku z rekrutacją kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla 

młodzieży został powołany punkt informacyjny dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Indywi-

dualne konsultacje odnośnie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej prowadzą pracownicy PCDN  

i PPP.  

W ramach Lokalnego Centrum Informacji Zawodowej prowadzone są również lekcje 

wychowawcze w Liceum Ogólnokształcącym w Górze na temat: „Typy osobowości zawodo-

wych. Badanie zainteresowań zawodowych”. W zajęciach uczestniczą uczniowie klas III LO. 

Zajęcia przeprowadzi mgr Agnieszka Turłowicz – doradca zawodowy. 

Lokalne Centrum Informacji Zawodowej prowadzi ponadto konsultacje dla nauczycieli. 

W okresie od września do grudnia 2003 r. odbyły się 2 spotkania z dyrektorami szkół i przed-

szkoli powiatu górowskiego 4 września 2003 r. oraz 8 września 2003 r., na których przedsta-

wiono sprawozdanie z pracy Lokalnego Centrum Informacji Zawodowej za rok szkolny 

2002/2003. Brało w nich udział odpowiednio 17 i 20 osób. 

3 grudnia 2003 r. odbyła się rada szkoleniowa dla nauczycieli Gimnazjum w Czerninie 

na temat: „Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w kształceniu  

i planowaniu kariery zawodowej”. Radę prowadziła Agnieszka Turłowicz. Udział w radzie 

wzięło 14 osób. 

Co roku opracowywana jest ankieta badająca aspiracje zawodowe uczniów klas III gim-

nazjów. Anonimową ankietę wypełniają uczniowie klas III gimnazjów ze wszystkich szkół 

powiatu. 

Analiza ankiet pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

 zdecydowana większość uczniów zamierza kontynuować naukę w szkołach ponad-

gimnazjalnych w Górze, 

 szkoły cieszące się dużym zainteresowaniem to głównie Liceum Ogólnokształcące, 

Technikum oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa, najmniejszym zainteresowaniem cieszy się 

Liceum Profilowane, 

 z chęci kontynuowania nauki w szkołach średnich wynika też fakt, iż młodzi ludzie 

chcą dalej podwyższać swoje wykształcenie, kontynuując naukę na studiach wyższych, część 

oczywiście chce po skończeniu szkoły średniej podjąć pracę, 

 podczas wyboru szkoły młodzież kieruje się głównie swoimi zainteresowaniami  

i uzdolnieniami, ważne jest zatem, aby szkoła mogła w jak największym stopniu pomóc mło-

dzieży w rozwijaniu zainteresowań, 

 ważna podczas wyboru szkoły jest również atrakcyjność danego zawodu, w którym 

młody człowiek się kształci jak również poziom nauczania, co wiąże się z większymi możliwo-
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ściami podjęcia nauki na renomowanych uczelniach i kierunkach oraz podjęciem atrakcyjnej 

pracy, 

 pomocą przy wyborze szkoły służą młodzieży również zajęcia z orientacji zawodowej 

organizowane przez PCDN i PPP w Górze. 

Od października 2002 r. nawiązaliśmy współpracę z: 

 Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, 

 Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej w Warszawie, uczestnicząc 

w konferencjach i szkoleniach w Wałbrzychu, 

 Powiatowym Urzędem Pracy w Górze. 

Każdego roku szkoły wprowadzają na rynek pracy rzesze absolwentów. Nie wszystkim 

jednak udaje się znaleźć miejsce pracy. Dlatego też ważnym jest, aby szkoła już na szczeblu 

gimnazjalnym przygotowywała młodych ludzi do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyj-

nej i zawodowej. 

Ważne jest również, aby szkoły ponadgimnazjalne dostosowywały swoje profile kształ-

cenia do potrzeb i możliwości rynku pracy. Szkoły ponadgimnazjalne powinny zatem posiadać 

informacje o bieżącym i perspektywicznym zapotrzebowaniu na zawody i specjalności,  

i kształcić w takich zawodach, po których absolwenci będą mieli szanse zatrudnienia. W przy-

szłości pragniemy nadal współpracować ze szkołami w sferze poradnictwa zawodowego.  

Nasza oferta spotyka się z dużym zainteresowaniem i akceptacją uczniów, mamy nadzie-

ję na pozytywne efekty współpracy również w najbliższym czasie. 
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Roksana Stec-Turowska 

PPP 

 

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” 
 

Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest Roksana Stec-Turowska, logopeda i pedagog  

z PPP w Górze, która została liderem fundacji w naszym regionie.  

W pracę na rzecz powodzenia całej akcji zaangażowali się pracownicy Biblioteki Miej-

skiej w Górze oraz nauczyciele Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnic-

twa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze. 

 

 
 

Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Górze podczas czytania lektury Cz. Janczarskiego 

„Jak Wojtek został strażakiem”, 4 marca 2009 

 

 
 

Spotkanie z udziałem funkcjonariuszy  
Komendy Powiatowej Policji w Górze,  

25 marca 2009 

 

 
 

Urodziny Kubusia Puchatka, od lewej Sławomir Dębowicz,  
Danuta Biernacka, Agnieszka Turłowicz, Aneta Chmiel-

Kwaśnica, Julita Kruszka, Roksana Stec-Turowska  

 
 

Urodziny Kubusia Puchatka, po prawej,  
w środku, Irena Krzyszkiewicz –  
Burmistrz Miasta i Gminy Góra 

 

W dzisiejszych czasach rośnie pokolenie „epoki obrazowej”, które preferuje oglądanie 

nad inne formy aktywności. Odnotowuje się wzrost uzależnień od komputera i telewizji. Czas 

spędzany przez dzieci przed ekranem wydłuża się, co źle wpływa na rozwój emocjonalny  

i umysłowy dziecka, zmienia strukturę mózgu i hamuje jego rozwój. Dziś już niewielu rodzi-

ców czyta swoim dzieciom. Dlatego tak ważne jest zachęcanie rodziców do głośnego czytania 

swoim pociechom. Głośne czytanie buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem, zapew-

nia emocjonalny rozwój dziecka, rozwija język, pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia, poprawia 

koncentrację, poszerza wiedzę ogólną, ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole, uczy 
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wartości moralnych, pomaga w wychowaniu, a także chroni przed zagrożeniami płynącymi ze 

strony masowej kultury. Codzienne głośne czytanie dzieciom powinno stać się zatem prioryte-

tem w domach, przedszkolach i szkołach. 

W tym celu przyłączyliśmy się do akcji realizowanej w ramach kampanii społecznej „Ca-

ła Polska Czyta Dzieciom”. 

Inauguracyjne spotkanie odbyło się 15 października 2008 r. Od tamtej pory, we współ-

pracy z Biblioteką Miejską w Górze, zorganizowaliśmy 20 spotkań z udziałem wielu znakomi-

tych gości. W roli czytających wystąpiła m.in.: Irena Krzyszkiewicz – Burmistrz Miasta i Gmi-

ny Góra, Bernard Bazylewicz – dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze, Sławomir Dębowicz – dyrektor  

ds. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Danuta Biernacka – dyrektor Biblioteki Miejskiej 

w Górze, ks. dr Jerzy Żytowiecki – Dziekan Dekanatu Góra-Wschód.  

W ramach akcji odbyło się m.in. spotkanie poświęcone urodzinom Kubusia Puchatka, 

na którym nie zabrakło tortu i życzeń. Innym razem leśnicy z Nadleśnictwa Góra Śląska prze-

nieśli nas w bajkowy świat Czerwonego Kapturka. W wieczór andrzejkowy dzieci bawiły się 

wspólnie z „Malutką Czarownicą”, przebrane w kolorowe stroje magów, czarodziejek i wró-

żek. Do akcji przyłączyli się również policjanci z naszej Komendy. Zaproszeni goście wytłu-

maczyli dzieciom zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły i biblioteki. Zaprezentowali ele-

menty wyposażenia policji. Duże zainteresowanie, zwłaszcza wśród chłopców, wzbudziły kaj-

danki. Gośćmi kolejnego spotkania byli strażacy, którzy nie tylko czytali głośno dzieciom, ale 

chętnie opowiadali o swojej trudnej i niebezpiecznej pracy. Nie zabrakło także prezentacji 

sprzętu gaśniczego i wozu strażackiego.  

W każdym spotkaniu uczestniczy ok. 40-50 dzieci. Czytaniu zawsze towarzyszą dodat-

kowe atrakcje: dekoracja sali powiązana jest z tematyką czytanej książki, a dzieci uczestniczą  

w zabawach i konkursach. Tradycją stało się uroczyste wręczanie dyplomów dzieciom kończą-

cym terapię logopedyczną powiązane z wpisaniem ich imienia do Złotej Księgi Pięknej Wy-

mowy. Na każde kolejne spotkanie przychodzi coraz więcej dzieci, które w skupieniu słuchają 

czytanych książek, zapisują się do biblioteki, uczą się obcowania z literaturą, wyrabiają w sobie 

nawyk sięgania po książki. Nasze spotkania stały się świetnym sposobem wspólnego spędzania 

czasu, a przede wszystkim najlepszą inwestycją w przyszłość dziecka. 
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Urszula Pawlińska 

PPP 

 

PROGRAM „STARSZY BRAT – STARSZA SIOSTRA” 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Górze proponuje różne formy pomocy dzie-

ciom, jedną z nich jest program „Starszy Brat – Starsza Siostra”. 

Program ma na celu przede wszystkim dobro dziecka, wspiera on i uzupełnia działania 

rodziny. Oparty jest na wolontariacie – pomoc dzieciom była i jest świadczona w relacji jeden 

na jednego. Wolontariusze i dzieci spotykają się regularnie przynajmniej raz w tygodniu, przez 

określony kontraktem czas. Wolontariusze pełnią wobec dzieci rolę starszego brata lub starszej 

siostry – spędzają z nimi wolny czas, pomagają w rozwiązywaniu dziecięcych problemów, da-

jąc uśmiech, akceptację i radość.  

 

 
 

Podpisanie kontraktu, 23 listopada 2007 

 

 
 

Uroczyste rozpoczęcie III edycji Programu,  
23 listopada 2007 

 

 
 

Zakończenie III edycji Programu, Stanica Myśliwska  
we Włodkowie, 19 czerwca 2008 

 
 

Uroczyste zakończenie IV edycji Programu,  
Łowisko „Karpik”, 19 czerwca 2009 

 

Program „Starszy Brat – Starsza Siostra” dowartościowuje dziecko i wolontariusza. 

Dziecko objęte pomocą lepiej postrzega świat, ma szanse na pełniejsze zaspokojenie potrzeb 

emocjonalnych, czuje się ono wyjątkowe, częściej ma możliwość przeżycia radosnych chwil i 

poczucia wspólnoty. Natomiast „starszy brat”, „starsza siostra” dzięki programowi mogą się 

poczuć bardziej dojrzali, potrzebni innym. Program uwrażliwia ich na trudną sytuację wielu 
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polskich rodzin, uczula na krzywdę i osamotnienie małego dziecka, uczy odpowiedzialności, 

jest źródłem satysfakcji poprzez świadomość niesienia pomocy młodszym dzieciom znajdują-

cym się w niesprzyjającej sytuacji rodzinnej. „Starsze rodzeństwo” może poczuć się też wyróż-

nione już poprzez sam fakt bycia wolontariuszem.  

Program działa dziś w wielu krajach na całym świecie, również w Polsce. W Górze był 

realizowany od 2004 roku, przez cztery kolejne lata. Inicjatorem wdrożenia Programu na tere-

nie Góry była, pisząca te słowa, Urszula Pawlińska – psycholog Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, która nawiązała kontakt z ośrodkiem Programu fundacją „Odzew” z Leszna. 

Realizacja programu nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie pedagogów szkolnych  

i innych nauczycieli zainteresowanych programem. Szczególny wkład w realizację programu 

wniosła Małgorzata Jankowska – pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 3.  

Do tej pory w programie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Pod-

stawowej nr 1 oraz wolontariusze – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Góry: z Liceum 

Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół. Opieką Programu objęte były z reguły dzieci  

w młodszym wieku szkolnym, zgłaszane przez szkolnych pedagogów po uzyskaniu akceptacji 

ze strony rodziców dzieci.  

Aby wolontariusze mogli sprostać oczekiwaniom Programu i wywiązać się z nałożonych 

na nich obowiązków, potrzebne było ich specjalne przygotowanie, stąd też uczestniczyli oni  

w szkoleniach prowadzonych przez psychologa. Szkolenia te umożliwiały poznanie osoby 

wolontariusza, jego motywów związanych z uczestnictwem w programie. Pozwalały na rozwi-

nięcie umiejętności współpracy wolontariusza i umożliwiały zapoznanie go z niezbędną wie-

dzą związaną z realizowanym Programem. Oczywiście konieczne było też zapewnienie wolon-

tariuszom wsparcia emocjonalnego oraz informacyjnego już w trakcie realizowania przez nich 

programu. Wsparcia tego udzielali im pedagodzy szkolni oraz inni nauczyciele zaangażowani  

w realizację programu.  

W dotychczasowych czterech edycjach programu udział wzięło ponad sto młodszych 

dzieci, które z różnych powodów wymagały zwiększonego wsparcia emocjonalnego. Niektóre 

z tych dzieci zmotywowane korzyściami wynikającymi z bycia w programie uczestniczyły  

w nim wielokrotnie. Każda z kolejnych edycji Programu „Starszy Brat – Starsza Siostra” roz-

poczynała się zawsze uroczystym spotkaniem wszystkich uczestników programu – dzieci, ich 

rodziców bądź opiekunów, wolontariuszy oraz osób wspomagających i koordynujących pro-

gram, na którym wszystkie strony programu podpisywały kontrakt.  

Oprócz stałych spotkań w parze młodsze dziecko – wolontariusz, uczestnicy programu 

brali udział w spotkaniach grupowych, których celem była przede wszystkim integracja osób 

zaangażowanych w program. Bez względu na miejsce w których się odbywały, zawsze były 

one radośnie oczekiwane przez dzieci i wolontariuszy. Spotkania integracyjne były możliwe 

dzięki m.in. ofiarności sponsorów lokalnych, którym jeszcze raz w imieniu uczestników pro-

gramu serdecznie dziękuję. Szczególne podziękowania kieruję do Koła Łowickiego „Bażant” 

za kilkukrotne udostępnienie uczestnikom programu Stanicy Myśliwskiej we Włodkowie oraz 

pomoc rzeczową w organizowaniu spotkań.  

Przewodnie hasło Programu brzmi – „pomagam, bo lubię pomagać”. Opieka wolonta-

riusza nad dzieckiem niesie konkretną pomoc małemu potrzebującemu dziecku, otwiera przed 

nim nowe perspektywy, pozwala radośniej przeżyć wiele chwil, natomiast dla wolontariusza 

jest cennym doświadczeniem życiowym, wzbogacającym rozwój osobowy.  

Ze względu na życzliwe przyjęcie Programu przez rodziców i dzieci oraz zainteresowanie pro-

gramem wśród młodzieży przewidziane jest dalsze kontynuowanie realizacji Programu w szko-

łach powiatu górowskiego.  



PCDN i PPP w Górze 

 95 

 

 

 

 
 
 

 

ZESPOŁY SAMOKSZTAŁCENIOWE W PCDN i PPP  
2000-2010 
 

 Samokształceniowy Zespół Dyrektorów Placówek Oświatowych  

Powiatu Górowskiego 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Edukacji Artystycznej 

 Zespół Samokształceniowy Nauczycieli-Bibliotekarzy 

 Powiatowy Zespół Opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Humanistów  

 Zespół Do Spraw Wdrażania Technologii Informacyjnej w Edukacji 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Języków Obcych 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Matematyki 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Przyrodników 

 Powiatowy Zespół Nauczycieli Edukacji Elementarnej 

 Powiatowy Zespół Pedagogów Szkolnych 

 Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Wychowania Fizycznego 

i Gimnastyki Korekcyjnej 

 

* * * * * 
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Bernard Bazylewicz 

PODN 

 

SAMOKSZTAŁCENIOWY ZESPÓŁ DYREKTORÓW  
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU GÓROWSKIEGO 
 

W PCDN i PPP w Górze działa Samokształceniowy Zespół Dyrektorów Placówek 

Oświatowych Powiatu Górowskiego. W czasie spotkań i narad odbywają się szkolenia i warsz-

taty dla dyrektorów oraz omawiana jest współpraca ze szkołami. W każdym roku szkolnym 

odbywają się dwa lub trzy spotkania.  

Lista członków Zespołu w latach 2000-2010: 

Bernard Bazylewicz – Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 

Psychologiczno Pedagogicznego w Górze, 

Janusz Krukowski-Zdanowicz (2006) – Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

i Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego w Górze, 

Józef Jacek Figiel (2000-2005) – (2000) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; 

(2001-2002) Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli; (2002-2005) Powiatowe Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego w Górze 

Krzysztof Mielczarek – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze, 

Teresa Frączkiewicz (2003-2007) – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 

w Górze, 

Małgorzata Patrzykąt – Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze, 

Irena Krzyszkiewicz (2000-2008) – Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza  

w Górze, 

Teresa Frączkiewicz – Zespół Szkół im. gen Sylwestra Kaliskiego w Górze, 

Grzegorz Goździewicz (2000-2007) – Zespół Szkół im. gen Sylwestra Kaliskiego  

w Górze, 

Wiesława Stuczyk – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wąsoszu, 

Lilianna Biedulska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze, 

Bożena Domańska – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze, 

Dorota Adamska – Zespół Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole  

im. św. Huberta w Czerninie, 

Bożena Gawlicz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ślubowie, 

Danuta Steuer – Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Glince, 

Elżbieta Żełobowska-Żłobińska (2002-2006) – Zespół Szkoła Podstawowa  

i Przedszkole w Glince, 

Leszek Stecki – Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, 

Beata Pona (2000-2006) – Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, 

Mariola Żywicka – Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze, 

Józefa Leśkiewicz (2000-2002) – Gimnazjum nr 1 w Górze, 

Janusz Ruszkiewicz – Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Górze, 

Bożena Głuszko (2000-2007) – Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Górze, 

Urszula Ratajczak – Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze, 

Helena Szczepańska – Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jasia i Małgosi w Górze, 
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Andrzej Skorecki – Zespół Szkół w Niechlowie, 

Halina Kuchta (2000-2008) – Zespół Szkół w Niechlowie, 

Mariola Szurynowska – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach,  

Bronisław Pospiech – Gimnazjum w Naratowie, 

Wiesław Deluga (2002-2006) – Gimnazjum w Naratowie, 

Grzegorz Łagoda – Zespół Szkół w Jemielnie, 

Zdzisława Baranowska (2001-2003) – Zespół Szkół w Jemielnie, 

Jan Krówka (2000-2001) – Zespół Szkół w Jemielnie, 

Elżbieta Mielczarek – Zespół Szkół w Irządzach, 

Stanisław Kosarzewski – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego  

w Wąsoszu, 

Ewa Kondratowicz (2000-2004) – Publiczna Szkoła Podstawowa  

im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu, 

Piotr First – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Pobielu, 

Małgorzata Denys – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku, 

Joanna Morawska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach, 

Ewa Damasiewicz (2000-2007) – Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach, 

Halina Mielnik – Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu, 

Hanna Kośmider-Król – Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu, 

Barbara Gulewicz (2000-2009) – Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu, 

Jan Ucinek (2000-2003) – Szkoła Podstawowa w Psarach. 

 

 
 

 

 
 

Spotkanie zespołu, 19 marca 2009 r. 
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Grażyna Onichimowska 

PODN 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ NAUCZYCIELI  
EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 
 

Kontakt człowieka ze sztuką jest tym, co czyni go zdolnym do głębszego odbioru rze-

czywistości, wnikliwego patrzenia na świat. Czyni go bardziej wrażliwym na piękno, porusza 

wyobraźnię, pozwala dotknąć to, co niewidzialne, a stanowi o bogactwie wewnętrznym. 

Do wyrażania pewnych treści pokazujących prawdę o życiu służą „języki artystyczne” 

takie jak: język tańca, muzyki, poezji czy plastyki. Albowiem mądrość życia odnosi się nie tylko 

do wiedzy o tym, jak świat jest zbudowany i jak funkcjonuje, ale ujawnia prawdę o uczuciach, 

o tym, że pięknem trzeba się zachwycać, mądrość cenić, rzeczy strasznych lękać, a dobro ko-

chać. 

Powiatowy Zespół Nauczycieli Edukacji Artystycznej działa przy PCDN i PPP w Górze 

od 2002 r., pod kierunkiem Grażyny Onichimowskiej – nauczyciela konsultanta, doradcy edu-

kacji artystycznej. Spotkania do roku 2008 odbywały się raz w miesiącu, obecnie Zespół sam 

ustala częstotliwość spotkań, a ich priorytetowym zadaniem jest wspieranie innych nauczycieli 

w celu podnoszenia jakości ich pracy i pracy placówek oświatowych. 

Do podstaw kształcenia należy przygotowanie dzieci i młodzieży do odbioru sztuki 

przez rozwijanie wrażliwości na piękno, ukazywanie pozawerbalnych środków ekspresji oraz 

wykorzystywanie różnorodnych form aktywności artystycznej łączących zajęcia plastyczne  

z innymi dziedzinami sztuki, tak aby stymulować intelektualny i emocjonalny ich rozwój. Jest 

to jedno z wielu zagadnień jakimi zajmuje się Powiatowy Zespół Edukacji Artystycznej. 

 

Spotkania mają na celu: 

1. Wymianę doświadczeń zawodowych. 

Uczestnicy Zespołu Samokształceniowego Edukacji Artystycznej w ramach swoich za-

jęć dzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu muzyki, plastyki i wiedzy o kulturze. Omawia-

ją prace uczniów prezentowane na wystawach pokonkursowych pod względem tematyki, wa-

loru artystycznego oraz techniki wykonania. 

Członkowie Zespołu biorą również udział w warsztatach (plastycznych, muzycznych  

i tanecznych) organizowanych przez PCDN i PPP w Górze.  

Spotkania dotyczą także wymiany doświadczeń w zakresie awansu. Nauczyciele dzielą 

się wrażeniami ze składania dokumentacji oraz z samego egzaminu.  

W okresie świątecznym organizujemy krótkie koncerty z towarzyszeniem instrumentów. 

2. Opracowywanie scenariuszy ciekawych lekcji i apeli okolicznościowych, uroczystości 

szkolnych. 

Podczas zajęć spotykają się nauczyciele muzyki i plastyki z różnych szkół i miejscowości. 

Dzięki temu możemy poznać oryginalne scenariusze lekcji, formy, a także środki dydaktyczne 

wykorzystywane przez innych nauczycieli. Nauczyciele z dłuższym stażem pracy udzielają wie-

lu cennych wskazówek młodszym, udostępniając wypracowane przez siebie materiały lub po-

mysły np. dotyczące form i technik plastycznych, aranżacji uroczystości szkolnych i imprez 

okolicznościowych. 
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3. Wdrażanie nowej podstawy programowej Wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół.  

4. Opracowywanie i opiniowanie regulaminów konkursów takich jak np.: 

 Maska – forma przestrzenna, 

 Kotylion Karnawałowy, 

 Piękno wokół nas, 

 Twarz w krzywym zwierciadle, 

 Pejzaż i architektura powiatu górowskiego. 

 

 
 

Grant „Różnorodność form pracy świetlicy szkolnej” 

 

 
 

Warsztaty taneczne 

 

 
 

Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” 

 
 

Warsztaty „Ciekawe zajęcia integracyjno-artystyczne  
z dziećmi” 

 

5. Pracę w komisjach konkursowych. 

6. Przygotowanie publikacji do „Górowskich Zeszytów Oświatowych”. 

7. Opracowywanie informacji na stronie www. 

8. Publikowanie materiałów metodycznych służących wymianie doświadczeń zawodo-

wych, zbieranie informacji, propozycji, pomysłów od nauczycieli w celu doskonalenia pracy 

Zespołu. Doradztwo metodyczne i merytoryczne dla nowozatrudnionych nauczycieli. 

9. Udział w warsztatach i kursach organizowanych przez PCDN. 

Członkowie Zespołu uczestniczyli w licznych formach doskonalenia organizowanych 

przez PCDN i PPP w Górze np.:  

 Formy teatralne 

 Dykcja w pracy nauczyciela 

 Tańce ludowe i współczesne 
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 Ciekawe zajęcia integracyjno-artystyczne z dziećmi 

 Warsztaty plastyczne – Podstawy malowania na jedwabiu 

 Analiza prac plastycznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

 Analiza dzieła sztuki – Arcydzieła malarstwa  

 Warsztaty plastyczne – Coś z niczego 

 Metody i formy pracy z uczniem zdolnym 

 Decoupage 

 Elementy dekoracyjne z bibuły 

W roku 2009 członkowie Powiatowego Zespołu Nauczycieli Edukacji Artystycznej 

uczestniczyli w grancie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Różnorodność form pracy świetlicy szkol-

nej. 

Po zakończeniu szkolenia słuchacz posiadał wiedzę i umiejętności, które pomogą  

w prowadzeniu różnorodnych zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń: interdyscyplinarnych, języko-

wych, plastycznych i tanecznych. 

Grant obejmował takie zagadnienia jak: ćwiczenia rozluźniające i gry integrujące, cieka-

we techniki plastyczne, zabawy ze śpiewem i tańcem z elementami obcojęzycznymi, twórcze 

myślenie, edukacja regionalna i ekologiczna na wesoło. 

10. Opiniowanie programów autorskich. 

Zespół Edukacji Artystycznej zaopiniował zaprezentowany przez Andrzeja Kowala Pro-

gram własny nauki gry na flażolecie w II etapie kształcenia szkoły podstawowej oraz program Warsztatów 

plastycznych dla Zespołu Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie, opraco-

wany przez Renatę Glińską, a także inne programy opracowywane przez nauczycieli przed-

miotów artystycznych. 

Członkowie Zespołu dokonali opinii projektu nowej podstawy programowej z zakresu 

plastyki (Grażyna Onichimowska, Renata Glińska i Barbara Napieralska), muzyki (Grażyna 

Onichimowska, Andrzej Kowal, Danuta Sroczyńska), przedmiotów artystycznych (Grażyna 

Onichimowska, Barbara Napieralska, Jolanta Ludkowska). 

Od 2002 roku w Zespole działały następujące osoby: 

Grażyna Onichimowska – PCDN i PPP w Górze, 

Jolanta Biazik – SP nr 1 w Górze, 

Renata Glińska – ZSPG i P w Czerninie, 

Jolanta Hanusiak-Cebenko – SP nr 3 w Górze, 

Katarzyna Kaźmierczak – SP nr 1 w Górze, 

Aneta Juska – Gimnazjum nr 1 w Górze,  

Krystyna Kamińska – Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze,  

Krystyna Kasperska – SP nr 1 w Górze,  

Andrzej Kowal – SP w Płoskach,  

Agnieszka Chawchunowicz-Rudzińska – SP nr 1 w Górze,  

Jolanta Ludkowska – SP nr 1 w Górze,  

Aneta Luty – SP nr 1 w Górze, 

Agnieszka Mikołajczak – ZSP i P w Witoszycach,  

Barbara Napieralska – Gimnazjum nr 8 w Lesznie,  

Grażyna Owczarek – PSP w Wąsoszu, 

Mirosława Pawlicka-Pacyga – ZS w Górze,  

Agnieszka Polak – ZS w Jemielnie,  

Władysława Przybyła – IV LO w Lesznie,  

Elżbieta Sarek – SP nr 1 w Górze,  
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Danuta Sroczyńska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wąsoszu,  

Monika Małachowska-Szczok – Gimnazjum nr 1 w Górze, 

Honorata Góralczyk – PSP w Czarnoborsku, 

Katarzyna Kordiak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wąsoszu. 

Osoby najbardziej zaangażowane w działalność Powiatowego Zespołu Samokształce-

niowego Edukacji Artystycznej to: 

Grażyna Onichimowska, 

Renata Glińska, 

Andrzej Kowal, 

Agnieszka Chawchunowicz-Rudzińska, 

Jolanta Ludkowska, 

Agnieszka Polak, 

Grażyna Owczarek. 
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Julita Kruszka 

Biblioteka Pedagogiczna 

 

ZESPÓŁ SAMOKSZTAŁCENIOWY  
NAUCZYCIELI-BIBLIOTEKARZY 
 

Doskonalenie nauczycieli-bibliotekarzy w powiecie górowskim odbywało się od roku 

1978.* Najczęściej spotkania organizowane były w Bibliotece Pedagogicznej w Górze, miesz-

czącej się przy ul. Marchlewskiego 43. W owym czasie uczestniczyli w nich bibliotekarze 

szkolni, bibliotekarze pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Górze i w Lesznie oraz zapra-

szani goście. Od 1981 do 1993 nastąpiła przerwa w spotkaniach. 

Doskonalenie wznowiono w październiku 1993 roku poprzez utworzenie zespołu sa-

mokształceniowego. Jego przewodniczącą została Elżbieta Maćkowska. W okresie od 1993 do 

2000 roku odbyło się 17 spotkań szkoleniowych o bardzo różnorodnej tematyce. Wspomnieć 

należy chociażby kilka z nich: Stan prawny bibliotek szkolnych, Komputeryzacja bibliotek w Polsce, 

Zasady biblioterapii w pracy z uczniem trudnym, Biblioteka szkolna jako źródło wiedzy o regionie, Zmiany 

w systemie UKD, Udział bibliotekarzy szkolnych w edukacji czytelniczej i medialnej. Każde spotkanie 

szkoleniowe prowokowało do dyskusji i wymiany doświadczeń, uczestnicy otrzymywali przy-

gotowane materiały metodyczne oraz kolejne numery „Nowości Pedagogicznych Biblioteki 

Pedagogicznej” opracowane przez Mirosława Żłobińskiego. 

Od września 2001 roku Zespół Samokształceniowy Nauczycieli-Bibliotekarzy zaczął 

działać już pod egidą Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze. Nową prze-

wodniczącą Zespołu została Małgorzata Podolecka nauczyciel-bibliotekarz Zespołu Szkół  

w Górze. Kierowała pracą Zespołu do września 2004 roku. Spotkania Zespołu odbywały się 

dwa, trzy razy w roku, najczęściej w czytelni Biblioteki Pedagogicznej oraz w sali komputero-

wej PODN w Górze. Spotkania dotyczyły następujących zagadnień: Edukacja czytelnicza i me-

dialna – konferencja metodyczna prowadzona przez konsultantkę DODN we Wrocławiu p. Lillę Wojty-

siak-Nitkę; Możliwość wykorzystania internetu w pracy nauczyciela-bibliotekarza; Drama jako forma pracy 

z czytelnikiem; Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism – komputerowe bazy danych.  

Spotkania odbywały się także w bibliotekach Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Górze oraz w bi-

bliotece Zespołu Szkół, gdzie członkinie Zespołu z wymienionych szkół dzieliły się z pozo-

stałymi swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Zespół Nauczycieli-Bibliotekarzy odwiedził 

ponadto Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, gdzie obejrzał prezentację biblioteki Zespołu 

Szkół w Górze oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu.  

We wrześniu 2004 roku po rezygnacji Małgorzaty Podoleckiej, funkcję przewodniczącej 

objęła Anna Pieprz nauczyciel-bibliotekarz z Gimnazjum nr 1 w Górze. Od tego wyboru za-

czął się bardzo aktywny okres działalności Zespołu Samokształceniowego. Spotkania odbywa-

ły się w różnych szkołach, członkowie Zespołu mieli możliwość pokazania innym swojej bi-

blioteki, warsztatu pracy, a nie zawsze jest to praca ściśle biblioteczna, były apele, spotkania 

poetyckie, różne konkursy. Zespół odwiedził szkoły w Czerninie, Jemielnie, Wąsoszu, a także 

górowskie Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 2, Szkołę Podstawową nr 3, w której 

miało miejsce pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych.  

                                                 
*
 Na podstawie: Zofia Stepan, Doskonalenie bibliotekarzy – tradycje i współczesność, „Górowskie Zeszyty Oświatowe” 

2001 nr 3 s. 105-108; http://bp.pcdn.edu.pl/bibliotekarze/ data dostępu 25 listopada 2009. 
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Wszystkie te spotkania polegały na wymianie doświadczeń między bibliotekarzami, po-

zwalały pochwalić się swoją ciężką codzienną pracą z innymi, ukazywały problemy z jakimi 

stykają się bibliotekarze, były także okazją do próby ich rozwiązania. Warto podać kilka tema-

tów spotkań: Rola biblioteki szkolnej w procesie wyboru patrona szkoły; Korzystanie z różnych źródeł 

informacji – lekcja otwarta; „Jest taka poezja…” spotkanie poświęcone pamięci zmarłego Jana Pawła II 

oraz jego twórczości poetyckiej; „Wokół książki” – apel; Prezentacja pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum 

nr 2 w Górze oraz biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Jemielnie.  

 

 
 

Biblioteka w Kórniku, 20 września 2005 

 
 

Wyjazd szkoleniowo-dydaktyczny do Biblioteki Archiwum 
Archidiecezjalnego w Gnieźnie, 16 kwietnia 2007 

 

 
 

Biblioteka Uczelniana PWSZ w Lesznie, 13 maja 2008 
 

 

Biblioteka szkolna SP w Wąsoszu, 20 kwietnia 2010 

 

Aby rozszerzyć swoje horyzonty zawodowe, poznać pracę i księgozbiór większych bi-

bliotek od roku 2005 cyklicznie odbywają się wyjazdy szkoleniowo-dydaktyczne do dużych 

bibliotek. Zespół Samokształceniowy odwiedził następujące miejsca: Bibliotekę w Kórniku, 

Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Bibliotekę Archiwum Ar-

chidiecezjalnego w Gnieźnie, Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, Bibliotekę Uczelnianą 

PWSZ w Lesznie, Bibliotekę Pedagogiczną w Głogowie, Bibliotekę Klasztorną w Broumov 

[Czechy], Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Bibliotekę Główną PWSZ w Go-

rzowie Wielkopolskim, Książnicę Pedagogiczną w Kaliszu, zwiedziliśmy też Zamek w Gołu-

chowie oraz Oddział Literacki Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Russowie.  

Przewodnicząca Zespołu – Anna Pieprz była również inicjatorką zorganizowania kon-

kursu bibliotecznego dla uczniów gimnazjów. Ma on dwa etapy szkolny i powiatowy. W roku 

2006 odbył się pierwszy pod nazwą Powiatowy Międzygimnazjalny Konkurs Biblioteczny 

„KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA – INFORMACJA – INTERNET”. Co roku odbywa się kolej-
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ny konkurs. Nad przygotowaniem pytań i jego przebiegiem czuwa komisja konkursowa powo-

łana z członków Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli-Bibliotekarzy.  

W czerwcu 2009 roku Anna Pieprz zrezygnowała z funkcji przewodniczącej, jej zadania 

przejęła Julita Kruszka bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Górze. 

Skład Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli-Bibliotekarzy:  

Anna Babij – PSP w Wąsoszu,  

Lucyna Borecka – Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu,  

Anna Borowiecka – SP nr 1 w Górze,  

Danuta Drzewiecka – Gimnazjum w Naratowie,  

Beata Działo – LO w Górze,  

Lidia Kaczor – ZSPG i P w Czerninie,  

Marta Kaiser – Gimnazjum nr 2 w Górze,  

Julita Kruszka – Biblioteka Pedagogiczna w Górze,  

Joanna Liśkiewicz – SP nr 3 w Górze,  

Barbara Łysik – Gimnazjum w Niechlowie,  

Ewa Nowicka – Gimnazjum nr 1 w Górze,  

Ewa Orzechowska-Świątek – ZS w Górze,  

Mirosława Pawlicka-Pacyga – ZS w Górze,  

Anna Pieprz – Gimnazjum nr 1 w Górze,  

Małgorzata Podolecka – ZS w Górze,  

Zdzisława Potopa – SP w Sicinach/emerytka,  

Mirosława Rutkowska – ZSP i P w Glince,  

Andrzelika Sackiewicz – ZS w Jemielnie,  

Elżbieta Sarek – SP nr 1 w Górze,  

Urszula Siwozad – PSP w Płoskach,  

Aneta Skrzynecka – ZSP i G w Irządzach,  

Benedykt Stryganek – LO w Górze,  

Czesława Surma – SP w Ślubowie,  

Kamila Szelest – SP w Czarnoborsku,  

Ewa Walczak – Biblioteka Pedagogiczna w Górze,  

Wioleta Wardyba-Niziałek – ZS w Sicinach,  

Irena Władyka – SP w Pobielu,  

Czesława Zabłocka – ZSP i P w Witoszycach,  

Dorota Żłobińska – SP nr 3 w Górze,  

Mirosław Żłobiński – Biblioteka Pedagogiczna w Górze 

W roku 2009 zmarła Zofia Stepan wieloletnia kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej  

w Górze oraz bardzo aktywna członkini Zespołu Samokształceniowego. 
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Benedykta Nowak-Puk 
PODN 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKUNÓW  
SZKOLNYCH KLUBÓW EUROPEJSKICH 
 

Jednym z obszarów działań Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze 

jest edukacja europejska, którą można realizować między innymi przy współpracy z opieku-

nami szkolnych klubów europejskich oraz Centrami Informacji Europejskiej.  

Głównym celem powołania Zespołu była konieczność wspólnego działania klubów eu-

ropejskich rozproszonych po całym powiecie na rzecz szerzenia wiedzy i działań wspierają-

cych integrację z Unią Europejską oraz zachęcenie placówek oświatowych do tworzenia 

szkolnych klubów europejskich.  

Pierwsze spotkanie, na które zaproszeni zostali opiekunowie istniejących już klubów eu-

ropejskich, odbyło się 19 października 2001 r. Podczas tego spotkania nastąpiła pierwsza wy-

miana doświadczeń z zakresu edukacji europejskiej oraz akceptacja pomysłu utworzenia Ze-

społu, którego spotkania odbywałyby się regularnie raz w miesiącu. Na spotkaniu 4 marca 

2002 r. powołany został przez dyrektora PCDN w Górze Powiatowy Zespół Opiekunów 

Szkolnych Klubów Europejskich. 

Efektem działań Zespołu były spotkania i konferencje o tematyce unijnej m.in. z sena-

torem Bogusławem Litwińcem oraz Martą Groń, przedstawicielką Centrum Informacji Euro-

pejskiej w Wałbrzychu. Nauczyciele otrzymali informacje o zasadach rejestracji i działalności 

szkolnych klubów europejskich, ankiety zgłoszeniowe do Komitetu Integracji Europejskiej, 

scenariusze zajęć i informatory. W tym czasie na terenie szkół powiatu górowskiego powsta-

wały nowe kluby europejskie, które zapraszały się wzajemnie na organizowane w swoich szko-

łach debaty, konkursy, występy artystyczne z okazji Dnia Europy. Członkowie Powiatowego 

Zespołu Szkolnych Klubów Europejskich opracowali regulaminy oraz przeprowadził liczne 

konkursy oraz turnieje o tematyce unijnej dla dzieci i młodzieży powiatu górowskiego. 

W kwietniu 2004 roku zorganizowano powiatową konferencję Polak w Europie, której 

organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Górze, Powiatowy Zespół Opiekunów Szkol-

nych Klubów Europejskich oraz członkowie szkolnego Klubu Europejskiego Gimnazjum nr 

2 w Górze. Pomysłodawcą i współorganizatorem konferencji była Teresa Frączkiewicz – 

wówczas doradca metodyczny PCDN i PPP w Górze. 

Pomysłodawcą oraz koordynatorem prac Powiatowego Zespołu Szkolnych Klubów Eu-

ropejskich była Benedykta Nowak – doradca metodyczny. Przewodniczącymi Zespołu Nela 

Roślik oraz Barbara Gudalewicz.  

Szczególne podziękowania za aktywny udział w pracach Zespołu należy kierować pod 

adresem członków i opiekunów Szkolnego Klubu Europejskiego Gimnazjum nr 1 w Górze, 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze, Szkoły Podstawowej w Czerninie oraz Liceum Ogólno-

kształcącego w Górze. 

Ogromne zaangażowanie w pracę Zespołu wykazały: 

Nela Roślik – SP nr 1 w Górze,  

Barbara Gudalewicz – SP nr 2 w Górze,  

Małgorzata Turkowiak – SP nr 3 w Górze,  

Jolanta Kantorczyk – ZSPG i P w Czerninie,  
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Jadwiga Sokołowska – LO w Górze,  

Wiesława Czerw – ZS w Jemielnie, 

Beata Pona – SP w Witoszycach. 
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Maria Chomicz 

PODN 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ NAUCZYCIELI HUMANISTÓW  
 

Zespół powstał 2001 roku przy PCDN i PPP w Górze z inicjatywy Marii Chomicz – 

doradcy metodycznego i działa pod jej przewodnictwem do dnia dzisiejszego. 

Do zadań ogólnych Zespołu należą: 

1. Wzajemne wspieranie i dzielenie się doświadczeniem zawodowym w ramach pracy 

Zespołu. 

2. Doradztwo metodyczne i merytoryczne dla nauczycieli w zakresie przedmiotów hu-

manistycznych. 

3. Doskonalenie metod pracy i narzędzi pomiaru dydaktycznego. 

4. Organizacja lekcji otwartych dla nauczycieli. 

5. Organizacja Powiatowych Konkursów o tematyce historyczno-polonistycznej. 

6. Gromadzenie biblioteki metodycznej z zakresu przedmiotów humanistycznych: 

 programy nauczania, 

 scenariusze zajęć, 

 książki i podręczniki, 

 programy multimedialne. 

7. Publikowanie materiałów metodycznych służących wymianie doświadczeń zawodo-

wych. 

8. Zbieranie informacji, propozycji, pomysłów od nauczycieli w celu doskonalenia 

warsztatu pracy każdego nauczyciela. 

9. Przygotowanie i upowszechnianie propozycji zastosowania nowych, atrakcyjnych 

metod i form prowadzenia lekcji historii i języka polskiego. 

Członkowie Zespołu aktywnie uczestniczyli w warsztatach metodycznych prowadzo-

nych przez zapraszanych edukatorów, z których najwięcej pochlebnych opinii zyskały warszta-

ty z kinezjologii, z zakresu metod aktywizujących oraz na temat funkcji wspierającej ocenę 

szkolną. 

Doskonalili również swój warsztat pracy, pozyskując nowe pomysły ciekawych rozwią-

zań metodycznych przez obserwację lekcji otwartych, w tym prowadzonej przez pracowników 

IPN oddział Wrocław. Sami też prowadzili lekcje otwarte dla członków Zespołu. 

Pogłębiali swoją wiedzę merytoryczną np. przez udział w wykładzie pracownika IPN na 

temat stanu wojennego na Dolnym Śląsku, czy w spotkaniach z panem Cichym dotyczących 

historii i losów Dzieci Wąsosza. 

Doskonalili również stosowane przez siebie metody i narzędzia pomiaru dydaktycznego 

przez redagowanie zadań do konkursów o tematyce historyczno-polonistycznej i ocenę udzia-

łu uczniów w tych konkursach. 

Wśród członków Zespołu na szczególne wyróżnienie i podziękowanie za dotychczaso-

wy wkład pracy zasługują: 

Barbara Bućkowska – Gimnazjum nr 1 w Górze, 

Jolanta Dembińska – Gimnazjum nr 1 w Górze, 

Teresa Pankiewicz – Gimnazjum nr 1 w Górze, 
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Lidia Kosarzewska – Gimnazjum w Wąsoszu, 

Małgorzata Merta – Gimnazjum w Naratowie, 

Elżbieta Berus-Panek – SP nr 3 w Górze, 

Tomasz Woźniczka – LO w Górze. 
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Jacek Figiel 

PODN 

 

ZESPÓŁ DO SPRAW WDRAŻANIA  
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W EDUKACJI 
 

Zespół został powołany w maju 2001 r. przez dyrektora PCDN w Górze. Wśród jego 

członków znalazły się m.in. osoby pracujące wcześniej w Zespole ds. Nowatorstwa Pedago-

gicznego w Informatyce, który działał w latach 1994-98 przy ODNiKU w Lesznie: Jacek Fi-

giel – dyrektor PODN, Krzysztof Grabka – LO we Wschowie (przewodniczący Zespołu) i 

Michał Ratajczyk – ZSPiG Krobia.  

Zespół w początkach działalności czerpał z ich doświadczeń i osiągnięć, wyznaczając 

sobie jednocześnie nowe zadania. Głównie koncentrował się na szeroko pojętej technologii 

informacyjnej w edukacji. 

Z czasem skład Zespołu uzupełniał się o następujących członków: Teresa Frączkiewicz 

– ZSZ w Górze (sekretarz Zespołu), Andrzej Ceglarski – ZS Jemielno, Tomasz Fogt – Gim-

nazjum Nr 1 w Górze, Ryszard Huzar – LO w Górze, Jerzy Krysztof – SP w Sicinach i Gim-

nazjum w Naratowie, ks. Mariusz Kryśpiak – SOSW w Wąsoszu, Małgorzata Łuszczak – SP 

nr 3 w Górze, Roman Zbroiński – Gimnazjum Nr 2 w Górze.  

Od początku działalności zadania Zespołu nie ulegały zmianie. Są to: 

1. Wzajemne wspieranie i dzielenie się doświadczeniem zawodowym w ramach pracy 

Zespołu. 

2. Doradztwo metodyczne i merytoryczne dla nowozatrudnionych nauczycieli w zakre-

sie informatyki. 

3. Organizacja lekcji otwartych dla nauczycieli. 

4. Organizacja Międzywojewódzkiego Górowskiego Konkursu Informatycznego. 

5. Zbieranie informacji, propozycji, pomysłów od nauczycieli w celu doskonalenia pra-

cy Zespołu. 

6. Publikowanie materiałów metodycznych służących wymianie doświadczeń zawodo-

wych. 

7. Aktualizacja strony internetowej Zespołu. 

8. Gromadzenie biblioteki metodycznej z zakresu TI. 

Zespół koncentrował się od początku na dzieleniu się swoim doświadczeniem. Zapra-

szał do prezentacji swoich osiągnięć w postaci: scenariuszy, konspektów, ciekawych propozy-

cji i rozwiązań dotyczących lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej na różnych 

przedmiotach. Były one i są inspiracją dla innych. Swoje materiały Zespół publikował w „Gó-

rowskich Zeszytach Oświatowych”, ale głównie na witrynie Zespołu na stronach www 

PCDN-u. 

Warto wymienić pierwsze z publikacji: 

 Interbuda – szkoła przyszłości – Krzysztof Grabka, LO we Wschowie,  

 Przedstawianie danych w postaci diagramów – Andrzej Ceglarski, Gimnazjum w Jemielnie,  

 Piszemy recenzję z Quo vadis – Mirosław Żłobiński, PCDN w Górze,  

 Zaproszenie na wieczorek poetycki poświęcony twórczości Władysława Broniewskiego – Małgo-

rzata Łuszczak, SP 3 w Górze. 
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Skład Zespołu zawsze był otwarty. Zapraszani do współpracy byli wszyscy zaintereso-

wani rozwojem technologii informacyjnej w placówkach oświatowych. 

Obecny skład Zespołu od roku szkolnego 2007/2008 przedstawia się następująco: 

Jacek Figiel – PCDN i PPP w Górze, 

Michał Ratajczyk – ZSP i G Krobia,  

Teresa Frączkiewicz – ZS w Górze, 

Małgorzata Łuszczak – SP nr 3 w Górze, 

Tomasz Fogt – Gimnazjum nr 1 w Górze, 

Jerzy Krysztof – SP w Sicinach, Gimnazjum w Naratowie, 

Cezary Kaczor – ZSPG i P w Czerninie (przewodniczący Zespołu),  

Andrzej Ceglarski – ZS w Jemielnie (sekretarz Zespołu),  

Ryszard Morżak – ZS w Górze, 

Grzegorz Madera – ZS w Górze, 

Mariusz Zajączkowski – SP nr 1 w Górze, 

Robert Syc – Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie, 

Jarosław Łasek – Gimnazjum Nr 1 we Wschowie,  

Paweł Kinasz – ZS w Górze,  

Adam Biernacki – Gimnazjum w Wąsoszu (od roku 2009/2010). 

Funkcję przewodniczącego pełnili kolejno: Krzysztof Grabka, Jacek Figiel, Michał Ra-

tajczyk i Cezary Kaczor. 

 

 
 

Spotkanie Zespołu Nauczycieli Informatyków, 
 2 lutego 2009 

 
 

Spotkanie Zespołu Nauczycieli Informatyków, 
7 grudnia 2009 

 

 

 

 
 



PCDN i PPP w Górze 

 111 

 

 

 
Benedykta Nowak-Puk 

PODN 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH 
 

Powiatowy Zespół Nauczycieli Nowatorów Nauczania Języków Obcych działa w Po-

wiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze od 14 maja 2001 r. W skład Zespołu 

wchodzą nauczyciele języków obcych powiatu górowskiego reprezentujący wszystkie typy 

szkół. Koordynatorem prac Zespołu jest Benedykta Nowak – doradca metodyczny języków 

obcych i edukacji europejskiej PCDN i PPP w Górze. 

Do głównych zadań Zespołu należy:  

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu metodyki nauczania języków ob-

cych. 

2. Inspirowanie nauczycieli do udziału w różnych formach doskonalenia. 

3. Udzielanie pomocy i wsparcia szczególnie młodym nauczycielom. 

4. Zachęcanie do udziału w organizacji konkursu językowego oraz innych form spraw-

dzających wiedzę uczniów.  

Członkowie Zespołu opracowują regulaminy i uczestniczą w przeprowadzeniu konkur-

sów językowych o różnej tematyce, których celem jest zachęcenie uczniów do pogłębiania 

wiedzy językowej oraz lepszego poznania kultury, literatury, sztuki oraz realioznawstwa po-

szczególnych obszarów językowych. Dla członków Zespołu organizowane są spotkania z 

przedstawicielami wydawnictw oraz konferencje metodyczne. Uczestnicy Zespołu spotykają 

się w siedzibie ośrodka w ustalonym przez siebie terminie. 

Lista uczestników Zespołu jest otwarta. 

Zespół ma już swoje osiągnięcia do których zaliczyć należy referaty i publikacje: Motywa-

cja i motywowanie w nauczaniu języków obcych, opracowała B. Nowak [przekazane do Biblioteki 

Pedagogicznej w Górze oraz Biblioteki LO w Górze]; Metoda komunikacyjna w nauczaniu języków 

obcych, opracowała J. Sokołowska [referat wygłoszony na spotkaniu Powiatowego Zespołu 

Nauczycieli Języków Obcych]; Projekt przedmiotowego oceniania z języka obcego, opracowała B. Re-

wers [referat wygłoszony na spotkaniu Powiatowego Zespołu Nauczycieli Języków Obcych]; 

Testy w nauczaniu języków obcych, opracowała B. Nowak [przekazane do Biblioteki LO w Górze]; 

Autorski program nauczania języka niemieckiego dla Gimnazjum nr 2 w Górze, opracowany przez J. 

Kasprzak; recenzja książki W. Pfeiffera Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań 

2001, napisała B. Nowak [„Górowskie Zeszyty Oświatowe” 2002 nr 5]. 

Członkowie Zespołu wykazują duże zaangażowanie w prace związane z organizacją 

konkursów językowych poprzez udział w opracowaniu regulaminu i plakatu konkursu, udział 

w komisji konkursowej oraz pozyskiwanie sponsorów. 

Dzięki częstym kontaktom z wydawnictwami WSiP, PWN, Polanglo, Nowa Era, nau-

czyciele mają możliwość korzystania z najnowszych publikacji, a Biblioteka Pedagogiczna mo-

że powiększyć swoje zbiory.  

Do najbardziej aktywnych członków Zespołu w latach 2001-2010 należeli:  

Jolanta Kantorczyk – ZSPG i P w Czerninie,  

Aneta Mendyka – SP w Sicinach i Gimnazjum w Naratowie,  

Renata Matysiak – Gimnazjum w Naratowie,  
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Daniel Wojciechowski – ZS w Irządzach,  

Jadwiga Sokołowska – LO w Górze,  

Stanisława Mikuszewska – ZS w Niechlowie,  

Bogumiła Rewers – LO w Górze,  

Edyta Bretsznajder – LO w Górze,  

Izabela Kucharska – LO w Górze,  

Joanna Kasprzak – Gimnazjum nr 2 i LO w Górze,  

Beata Kumanowska – Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze, 

Karolina Tulikowska – Gimnazjum nr 2 w Górze, 

Marta Orłowska – Gimnazjum nr 1 w Górze,  

Justyna Witkowska – Gimnazjum nr 2 w Górze, 

Dorota Tomczyk – ZS w Jemielnie, 

Joanna Giemska – Gimnazjum nr 1 w Górze, 

Ewa Małecka – ZS w Niechlowie. 

 

 
 

Spotkanie Powiatowego Zespołu Nauczycieli Języków Obcych,  
8 października 2008 
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Bernard Bazylewicz 

PODN 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ NAUCZYCIELI MATEMATYKI 
 

PZNM rozpoczął swoją działalność w roku szkolnym 2001/2002 pod nazwą Powiato-

wy Zespół Nauczycieli Nowatorów w Matematyce. Spotkanie założycielskie odbyło się 24 

maja 2001 r. Przewodniczącym Zespołu został wybrany jednogłośnie Bernard Bazylewicz  

i pełni tę funkcję nadal. Zespół przyjął wtedy swój Plan Pracy na rok szkolny 2001/2002. Jed-

nym z założeń pracy Zespołu było organizowanie powiatowych konkursów przedmiotowych. 

 

 
 

Spotkanie Zespołu 22 października 2009 

 

 
 

Spotkanie Zespołu 18 lutego 2010 

 

 
 

Barbara Gozdecka prowadzi zajęcia warsztatowe,  
Przesieka 2009 

 
 

W czasie spaceru też dyskutowano o matematyce,  
Przesieka 2009 

 

Główne założenia pracy Zespołu: 

1. Wzajemne wspieranie się i dzielenie się doświadczeniem zawodowym w ramach pra-

cy Zespołu. 

2. Doradztwo metodyczne i merytoryczne dla nowozatrudnionych nauczycieli w zakre-

sie matematyki. 

3. Doskonalenie narzędzi pomiaru dydaktycznego i metod pracy. 

4. Organizacja lekcji otwartych dla nauczycieli. 
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5. Organizacja Powiatowego Konkursu Matematycznego. 

6. Organizacja turnieju „Dzień Matematyki i Sportu”. 

7. Koordynowanie udziału szkół powiatu w Dolnośląskich Meczach Matematycznych. 

8. Gromadzenie biblioteki metodycznej z zakresu matematyki:  

 programy nauczania,  

 scenariusze zajęć,  

 książki i podręczniki,  

 programy multimedialne. 

9. Publikowanie materiałów metodycznych służących wymianie doświadczeń zawodo-

wych. 

10. Zbieranie informacji, propozycji, pomysłów od nauczycieli w celu doskonalenia pra-

cy Zespołu. 

11. Przygotowanie i upowszechnianie propozycji zastosowania komputerów i technologii 

informacyjnej i komputerowej na lekcjach matematyki. 

12. Wykorzystanie programu Cabri do nowatorskiego nauczania matematyki. 

W ramach pracy Zespołu zostały przeprowadzone lekcje otwarte: 

Iwona Błaszczyk 11 marca 2003 r. w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem po-

prowadziła dla członków Zespołu i chętnych nauczycieli matematyki lekcję otwartą w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Górze nt. Obliczenia procentowe – budżet rodzinny w klasie szóstej.  

Elżbieta Okoń prowadziła lekcję otwartą 25 marca 2003 r. w Gimnazjum nr 1 w Górze 

w klasie III nt. Królestwo liczb – liczby, własności, działania. 

4 kwietnia 2003 r. Sława Rodziewicz przeprowadziła warsztaty szkoleniowe dla człon-

ków Zespołu Praca z uczniem zdolnym.  

Kamila Szelest 18 maja 2005 r. w Szkole Podstawowej w Czarnoborsku przeprowadziła 

lekcję otwartą Wybieramy bank przyjazny dla klienta w klasie szóstej. 

Bernard Bazylewicz 20 maja 2005 r. przeprowadził lekcję otwartą w klasie III gimna-

zjum w sali komputerowej PCDNiPPP w Górze nt. Rozwiązywanie układów równań metodą gra-

ficzną z wykorzystaniem Cabri II PL. 

W ramach pracy Zespołu w dniach 24-26 kwietnia 2009 r. zorganizowano wyjazdową 

konferencję metodyczną nauczycieli matematyki dotyczącą nowej Podstawy Programowej, 

która weszła do klasy 1 szkoły podstawowej i 1 klasy gimnazjum od 1 września 2009 r. Konfe-

rencję prowadziła Barbara Gozdecka, która na stałe współpracuje z PCDN i PPP w Górze. 

Oprócz zajęć znalazł się czas na wycieczkę na zamek Chojnik. Pogoda była przepiękna... 

Osoby pracujące lub współpracujące z PZNM w latach 2002-2010: 

Mariusz Badzioch – PSP w Wąsoszu, 

Bernard Bazylewicz – PCDN i PPP w Górze, 

Iwona Błaszczyk – SP nr 3 w Górze, 

Andrzej Ceglarski – ZS w Jemielnie, 

Agnieszka Chmiel – ZS w Górze, 

Anna Dębkowska – Gimnazjum nr 1 w Górze, 

Barbara Drop-Kistowska – ZSP i P Ślubów, 

Żaneta Gabin-Martyn – PSP w Pobielu, 

Anna Górska – ZS w Sicinach, 

Grażyna Grochowiak – Gimnazjum w Naratowie, 

Anita Heinze-Kasprzak – Gimnazjum nr 2 w Górze, 

Aneta Kazyaka – Gimnazjum nr 1 w Górze, 

Paweł Kwasik – SP nr 1 w Górze, 
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Milena Lammel – SP nr 1 w Górze, 

Anna Majer-Gramala – ZS w Niechlowie, 

Adriana Majewska – Gimnazjum nr 2 w Górze, 

Grażyna Maksyminko – ZS w Niechlowie, 

Marzena Miałkowska – SP w Niechlowie, 

Iwona Misztal-Swojak – Gimnazjum nr 2 w Górze, 

Elżbieta Okoń – Gimnazjum nr 1 w Górze, 

Janina Onuchowska – PSP w Wąsoszu, 

Magdalena Pazoła – ZSPG i P w Czerninie, 

Zenon Pędziwiatr – Gimnazjum w Wąsoszu, 

Sława Rodziewicz – Gimnazjum nr 2 w Górze, 

Roman Rynkowski – ZSPG i P w Czerninie, 

Dariusz Sowa – Gimnazjum nr 1 w Górze, 

Kamila Szelest – PSP w Czarnoborsku, 

Dorota Szostek – SP nr 1 w Górze, 

Renata Wawer – SP nr 3 w Górze, 

Halina Wójcik – PSP w Wąsoszu, 

Elżbieta Żełobowska-Żłobińska – ZSP i P w Glince. 
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Bernarda Sitnik 

PODN 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZYRODNIKÓW 
 

Powiatowy Zespół Nauczycieli Przyrodników działa przy Powiatowym Centrum Do-

skonalenia Nauczycieli w Górze od września 2001 roku. Przewodniczącą Zespołu została 

wówczas Teresa Pluta – nauczyciel fizyki w Gimnazjum nr 1 w Górze. Koordynatorem Ze-

społu z ramienia PCDN i PPP została Alina Klak – doradca metodyczny geografii, przedmio-

tów przyrodniczych i edukacji ekologicznej. We wrześniu 2002 roku przewodniczącą Zespołu 

została Alina Klak i pełniła tę funkcję do września 2009 roku. Od 1 stycznia 2010 roku pra-

cami Zespołu kieruje Bernarda Sitnik – doradca metodyczny i nauczyciel geografii w Gimna-

zjum nr 1 w Górze. 

Powiatowy Zespół Nauczycieli Przyrodników skupia nauczycieli przedmiotów przyrod-

niczych: biologii, geografii, chemii i fizyki ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 

nauczycieli przyrody ze szkół podstawowych powiatu górowskiego. 

Głównym celem Zespołu jest współpraca nauczycieli przedmiotów przyrodniczych  

i przyrody, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, wzbogacanie warsztatu 

pracy oraz organizacja konkursów przyrodniczych. W ramach realizacji tego celu nauczyciele 

podejmowali różne formy działalności: 

 Odbyły się lekcje otwarte: ćwiczeniowa z fizyki w Gimnazjum nr 2 w Górze, ćwicze-

niowa z chemii w LO w Górze oraz lekcja terenowa w Szkole Podstawowej w Czerninie – 

wycieczka ścieżką rowerową. 

 

 
 

Spotkanie Powiatowego Zespołu Przyrodników,  
5 stycznia 2010, od lewej: Nela Roślik, Wiesław Deluga, 

Bożena Gawlicz, Maria Ignaszewska-Nicpoń 

 
 

Spotkanie Powiatowego Zespołu Przyrodników,  
9 marca 2010, od lewej: Maria Ignaszewska-Nicpoń,  
Renata Matysiak, Danuta Ledwańska, Krystyna Stec,  

Grażyna Szałata, Bernarda Sitnik 

 

 Przeprowadzone zostały zajęcia terenowe: wycieczka w okolice Włodkowa z wyko-

rzystaniem mapy topograficznej, wycieczka do lasu w okolicy stadionu w Górze z wykorzysta-

niem karty pracy, zajęcia na stacji meteorologicznej I stopnia w Lesznie, w której brali udział 

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i uczniowie LO, prezentacja ścieżki dydaktycznej  

w parku przy Szkole Podstawowej w Ślubowie. 
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 Prezentacje doświadczeń z fizyki i chemii, obliczeń geograficznych i wykorzystania 

mapy topograficznej dla nauczycieli szkół podstawowych, aby mogli je wykorzystać na lek-

cjach przyrody. 

 Spotkania z myśliwym i zapoznanie z działalnością koła myśliwskiego działającego  

w okolicach miejscowości Chróścina. 

 Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem Góra Śląska. 

 Współpraca z wydawnictwami szkolnymi: Nowa Era, Operon, WSiP. 

Z inicjatywy nauczycieli działających w Zespole corocznie organizowane są powiatowe 

konkursy przyrodnicze.  

Skład Powiatowego Zespołu Nauczycieli Przyrodników: 

Ewa Bezak – Gimnazjum nr 1 w Górze, 

Maria Czyżowska – ZSPG i P w Czerninie, 

Wiesław Deluga – ZSP i P w Glince, 

Irena Dziamarska – LO w Górze, 

Marzena Gardys – SP nr 3 w Górze, 

Bożena Gawlicz – SP w Ślubowie, 

Dorota Giezek – LO w Górze, 

Maria Ignaszewska-Nicpoń – Gimnazjum nr 2 w Górze, 

Monika Jankowiak – Gimnazjum w Naratowie, 

Alina Juźwiak – LO w Górze, 

Małgorzata Kauch – LO w Górze, 

Ewa Kondratowicz – PSP w Wąsoszu, 

Irena Lach – LO w Górze, 

Małgorzata Patrzykąt – LO w Górze, 

Nela Roślik – SP nr 1 w Górze, 

Anna Salamon – ZSPG i P w Czerninie, 

Emilia Sawiniec – LO w Górze, 

Bernarda Sitnik – PCDN i PPP w Górze, 

Bogusław Sitnik – LO w Górze, 

Krystyna Stec – Gimnazjum w Wąsoszu, 

Grażyna Szałata – Gimnazjum w Wąsoszu, 

Barbara Walaszczyk – ZS w Jemielnie, 

Irena Władyka – PSP w Pobielu, 

Czesława Zabłocka – ZSP i P w Witoszycach. 
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Urszula Szawaryn 

PODN 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ  
NAUCZYCIELI EDUKACJI ELEMENTARNEJ 

 
Ludzie którzy dążą w tym samym kierunku, 

złączeni poczuciem wspólnoty, 
mogą osiągnąć swój cel szybciej i łatwiej, 
ponieważ mogą się wzajemnie wspierać. 

(Dee Dee Robinson) 

 

Ponad dziesięć lat temu reforma wprowadziła do praktyki szkolnej zmiany, które stały 

się wyzwaniem do przeobrażenia myślenia w procesie kształcenia i tym samym określiły po-

trzebę rekonstrukcji praktyki pracy w szkole na co dzień. Aby wyjść naprzeciw przemianom  

w edukacji i stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń, wzajemnego uczenia się, współ-

pracy, komunikacji, realizacji wyznaczonych celów, w ośrodku metodycznym z inicjatywy do-

radcy metodycznego Urszuli Szawaryn powołano Powiatowy Zespół Nauczycieli Edukacji 

Elementarnej. Od 2001 roku Zespół stał się bazą wyjściową dla nauczycieli edukacji przed-

szkolnej i wczesnoszkolnej, którzy stale wzbogacają swoją osobowość i pogłębiają wiedzę, aby 

utrzymać sprawność zawodową na najwyższym poziomie. Na spotkania Zespołu, które odby-

wają się raz w miesiącu, przyjeżdżają nauczycielki z większości szkół i przedszkoli naszego 

powiatu. Zespół wyróżnia się liczebnością, która kształtowała się poprzez lata następująco: 

Urszula Szawaryn, lider Zespołu – PCDN i PPP w Górze, 

Małgorzata Głowiak, przewodnicząca Zespołu – ZS w Sicinach, 

Dorota Izdebska, z-ca przewodniczącej Zespołu – ZS w Niechlowie,  

Beata Augustyniak – PSP w Czarnoborsku, 

Hanna Ćwiertniak – PSP w Czarnoborsku, 

Wioletta Maczan-Tatarczuk – PSP w Czarnoborsku, 

Elżbieta Deperas – PSP w Czarnoborsku, 

Mariola Sztym – PSP w Czarnoborsku, 

Krystyna Garbacz – ZSPG i P w Czerninie, 

Bożena Gawczyńska – ZSPG i P w Czerninie, 

Maria Czyżowska – ZSPG i P w Czerninie, 

Jolanta Kotlarczyk – ZSPG i P w Czerninie, 

Renata Stępień-Chmiel – ZSPG i P w Czerninie,  

Barbara Wiśniewska – ZSPG i P w Czerninie, 

Renata Woźny – ZSPG i P w Czerninie, 

Katarzyna Stecka – ZSP i P w Glince, 

Małgorzata Smołka – ZSP i P w Glince, 

Mirosława Ciesielska – SP nr 1 w Górze, 

Agnieszka Chawchunowicz-Rudzińska – SP nr 1 w Górze, 

Barbara Getner – SP nr 1 w Górze, 

Alicja Hajczewska – SP nr 1 w Górze, 

Elżbieta Janasik – SP nr 1 w Górze, 
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Renata Kawka – SP nr 1 w Górze, 

Lidia Nowak – SP nr 1 w Górze, 

Helena Radoszko – SP nr 1 w Górze, 

Maria Ruman – SP nr 1 w Górze, 

Renata Szuper – SP nr 1 w Górze, 

Małgorzata Szylin – SP nr 1 w Górze, 

Teresa Kajzer – SP nr 3 w Górze, 

Barbara Kokot – SP nr 3 w Górze, 

Wioleta Leśniak – SP nr 3 w Górze, 

Jolanta Wilkosz – SP nr 3 w Górze, 

Małgorzata Kędziora – ZS w Irządzach,  

Irena Marciniak – ZS w Irządzach,  

Anna Matuszów – ZS w Jemielnie,  

Anna Łagoda – ZS w Jemielnie, 

Marzena Kamińska – ZS w Jemielnie, 

Maria Włodarczak – ZS w Niechlowie, 

Anna Zarzycka – ZS w Niechlowie, 

Ewelina Garbom – PSP w Płoskach, 

Barbara Kopeć-Figas – PSP w Płoskach, 

Marta Butkiewicz – PSP w Pobielu, 

Agnieszka Oczek – PSP w Pobielu, 

Aleksandra Wysocka – PSP w Pobielu, 

Dominik Szałata – PSP w Pobielu, 

Joanna Górna – ZSP i P w Ślubowie, 

Stanisława Szostak – ZSP i P w Ślubowie, 

Krystyna Beta – ZS w Sicinach, 

Czesława Merta – ZS w Sicinach,  

Ewa Krysztof – ZS w Sicinach,  

Magdalena Ratajczak – ZS w Sicinach,  

Renata Wołoszyn – ZS w Sicinach,  

Elżbieta Juskowiak – PSP w Wąsoszu, 

Renata Mirosławska – PSP w Wąsoszu, 

Emilia Karpińska – PSP w Wąsoszu, 

Joanna Bochen – PSP w Wąsoszu, 

Joanna Kauch-Matuszak – PSP w Wąsoszu, 

Anna Rybczyk – PSP w Wąsoszu, 

Iwona Skowrońska – PSP w Wąsoszu, 

Urszula Bujek – Przedszkole nr 1 w Górze, 

Dorota Jóźwiak – Przedszkole nr 1 w Górze, 

Mariola Matyla – Przedszkole nr 1 w Górze, 

Anna Muszyńska – Przedszkole nr 1 w Górze, 

Aleksandra Pacholska – Przedszkole nr 1 w Górze, 

Agnieszka Ratajczak – Przedszkole nr 1 w Górze, 

Agnieszka Strzeczkowska – Przedszkole nr 1 w Górze, 

Ewa Woźniak – Przedszkole nr 1 w Górze, 

Halina Wróbel – Przedszkole nr 1 w Górze, 

Barbara Antolak – Przedszkole nr 3 w Górze, 
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Dorota Dębowicz – Przedszkole nr 3 w Górze, 

Sylwia Gierada – Przedszkole nr 3 w Górze, 

Karolina Janowska – Przedszkole nr 3 w Górze, 

Krystyna Kamińska –Przedszkole nr 3 w Górze, 

Grażyna Maćkowska – Przedszkole nr 3 w Górze, 

Justyna Pulut – Przedszkole nr 3 w Górze, 

Krystyna Raczkowska – Przedszkole nr 3 w Górze, 

Jadwiga Żmuda – Przedszkole nr 3 w Górze, 

Teresa Janczyn – Przedszkole w Wąsoszu. 

 

 
 

Nauczycielki z Powiatowego Zespołu 
 Edukacji Elementarnej 

 

 
 

Nauczycielki z PZNEE obserwujące zajęcia otwarte 
w Przedszkolu nr 3 w Górze 

 

 
 

Warsztaty z mandalą, 6 listopada 2007 

 
 

Warsztaty „Nowoczesne techniki plastyczne – batik”,  
Niechlów, 29 października 2008 

 

Na wyróżnienie zasługują nauczycielki, które przez dziewięć lat szczególnie aktywnie 

uczestniczyły w spotkaniach Zespołu i zarażały innych niezmiennym entuzjazmem. Są to: 

Urszula Szawaryn, Małgorzata Głowiak, Elżbieta Deperas, Wioletta Maczan-Tatarczuk, Bar-

bara Wiśniewska, Renata Woźny, Elżbieta Juskowiak, Renata Mirosławska, Krystyna Kamiń-

ska, Grażyna Maćkowska, Lidia Nowak, Wioleta Leśniak, Jolanta Wilkosz. 

Nauczyciele pracę w Zespole podejmują z własnej woli, a w wykonanie zadań, które sto-

ją przed nimi i których często są autorami, angażują się osobiście wyzwalając z siebie ogromne 

pokłady energii. Zespół dał możliwość kontaktu i wsparcia koleżeńskiego nie tylko na pozio-

mie nauczyciel – nauczyciel. Podejmowane działania często zmieniały relacje i nastawienie, 

przełamywały bariery międzyludzkie.  
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Do głównych zadań Zespołu należy: 

1. Wzbogacanie wiedzy i rozwijanie własnych umiejętności wychowawczo-dydaktycz-

nych. 

2. Rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Wymiana doświadczeń, refleksji i dzielenie się wiedzą z nauczycielami o niewielkim 

stażu pracy. 

4. Poznawanie nowości literatury fachowej z zakresu pedagogiki i psychologii oraz me-

todyki. 

5. Tworzenie biblioteczki gromadzącej materiały przydatne w pracy nauczyciela przed-

szkola i nauczyciela kształcenia zintegrowanego. 

6. Organizowanie przeglądów i konkursów.  

7. Współpraca z innymi zespołami samokształceniowymi działającymi w szkołach  

i przedszkolach na terenie powiatu górowskiego. 

Jedną z atrakcyjniejszych form dzielenia się wiedzą i doświadczeniem są zajęcia otwarte, 

które zawsze dostarczają bogatego materiału metodycznego i cieszą się dużą frekwencją nau-

czycieli. Przy okazji tych zajęć można zapoznać się ze szkołą goszczącą nauczycieli z Powia-

towego Zespołu Nauczycieli Edukacji Elementarnej. Koleżanki chętnie oglądają wystawki, 

gazetki, pomoce dydaktyczne i wszystko, co mogłoby wzbogacić warsztat pracy nauczyciela. 

W miłej atmosferze zawsze dokonywano ewaluacji, podkreślając walory obserwowanych zajęć 

edukacyjnych. 

Zestawienie zajęć otwartych prowadzonych przez nauczycielki PZNEE:  

 Zajęcia zintegrowane Bal w klasie pierwszej, Jolanta Wilkosz, 

 Zajęcia w grupie sześciolatków Konstruujemy żywą grę planszową, Urszula Bujek, 

 Zajęcia w grupie przedszkolnej Nasze najbliższe otoczenie – mieszkańcy łąki, Małgorzata 

Głowiak,  

 Zajęcia zintegrowane Gdzie mieszka powietrze, Elżbieta Deperas, 

 Praca z dzieckiem dyslektycznym na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, Lidia Nowak, 

 Zajęcia z edukacji europejskiej Polska i Francja jako kraje europejskie, Małgorzata Gło-

wiak, 

 Zajęcia otwarte Co się dzieje w wiejskiej zagrodzie?, Barbara Antolak, 

 Zajęcia zintegrowane z zakresu wychowania patriotycznego Moja ojczyzna, Jolanta Ko-

larczyk, 

 Zajęcia z zakresu wychowania patriotycznego w grupie przedszkolaków „Piękna nasza 

Polska cała” Poznajemy Kraków i „Legendę o Smoku Wawelskim”, Krystyna Kamińska, 

 Zajęcia zintegrowane w klasie I Prawa i obowiązki ucznia w szkole, Wioleta Leśniak, 

 Zajęcia z zakresu wychowania patriotycznego Polska moja Ojczyzna, Wioletta Maczan-

Tatarczuk, 

 Zajęcia komputerowe w klasach I-III Piękno naszej ojczyzny, Renata Szuper, 

 Zajęcia komputerowe w przedszkolu Komputerowe ABC, Agnieszka Ratajczak, 

 Zajęcia z zakresu prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu Jesteśmy mali ale mamy swoje 

prawa, Grażyna Maćkowska, 

 Zajęcia zintegrowane w klasie III z zakresu prawa i obowiązki ucznia w szkole, Alicja 

Hajczewska. 

Kolejną formą wzbogacania wiedzy i rozwijania własnych umiejętności są szkolenia we-

wnętrzne prowadzone warsztatowo lub wykładowo z zastosowaniem prezentacji multimedial-

nych.  

Zestawienie szkoleń wewnętrznych prowadzonych przez nauczycielki PZNEE: 
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 Wykład Diagnoza dzieci wstępujących do szkoły i przedszkola, Urszula Szawaryn,  

 Wstępna diagnoza rozwoju ucznia, Jolanta Wilkosz, 

 Warsztaty Zabawy integracyjne, Jolanta Wilkosz 

 Wykład poparty wystawą prac uczniowskich Uczeń zdolny problem czy wyzwanie, Dorota 

Izdebska, 

 Mini wykład Co to jest program autorski?, Dorota Izdebska, 

 Warsztaty Praca z dzieckiem nadpobudliwym, Urszula Szawaryn, 

 Metody aktywizujące w pracy z dziećmi młodszymi, Urszula Szawaryn, 

 Warsztaty plastyczne Różne techniki plastyczne – batik, Dorota Izdebska, 

 Warsztaty Ćwiczenia relaksacyjne w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym, Wioletta 

Maczan-Tatarczuk, Elżbieta Deperas, 

 Warsztaty Tańce integracyjne, Małgorzata Głowiak, Dorota Izdebska, 

 Warsztaty Zajęcia z rodzicami inaczej, Renata Woźny, 

 Warsztaty Tańce integracyjne, Lidia Nowak, 

 Warsztaty Zabawy ruchowe z przyborem, ze śpiewem dla dzieci młodszych, Wioletta Maczan-

Tatarczuk, Elżbieta Deperas. 

Oprócz warsztatów i szkoleń wewnętrznych nauczyciele brali udział w szkoleniach ze-

wnętrznych organizowanych głównie przez Wydawnictwa Mac, Nowa Era, Juka i innych edu-

katorów zapraszanych przez doradcę metodycznego U. Szawaryn. Do najciekawszych należą: 

 Poznanie podstaw choreoterapii i możliwości wykorzystywania zabaw aktywizujących,  

 Cykl warsztatów tanecznych,  

 Jak edukację matematyczną uczynić przyjemną małemu uczniowi? 

 Praca z dzieckiem dyslektycznym, 

 Poznanie zabaw muzycznych stosowanych w edukacji wczesnoszkolnej. 

 Podstawy choreografii i tańca. 

Poza wymienionymi szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi udało się wspólnie 

przygotować i przeprowadzić kilka wyjazdów edukacyjnych, m.in.: wycieczkę po Dolinie Bary-

czy, rajd rowerowy Góra – Sądowel oraz wyjazd edukacyjny na zaproszenie Wydawnictwa 

MAC do Bądzowa, które oprócz walorów poznawczych miały charakter integrujący Zespół. 

Jednym z ważniejszych zadań Zespołu jest organizacja imprez środowiskowych w po-

staci powiatowych form edukacyjnych i kulturalnych, tj. Powiatowego Przeglądu Artystyczne-

go Przedszkolaków, Powiatowego Przeglądu Artystycznego dzieci klas I-III, Powiatowego 

Konkursu Ortograficznego dla klas III szkół podstawowych, Powiatowego Konkursu Mate-

matycznego dla klas III szkół podstawowych. Przez dziesięć lat promują one pracę nauczycieli 

i uczniów, rozwijają talenty i zainteresowania oraz integrują środowisko lokalne. Imprezom 

towarzyszą zawsze wystawy prac plastycznych, których autorami są najmłodsze dzieci ze szkół 

i przedszkoli powiatu górowskiego. Szczegółowy opis tych form zaprezentowany będzie  

w dalszej części publikacji.  

Działalność Powiatowego Zespołu Nauczycieli Edukacji Elementarnej została zapre-

zentowana przez Urszulę Szawaryn i Dorotę Izdebską na I Dolnosląskiej Konferencji Nauko-

wo-Metodycznej Nauczyciel z pasją – szansą edukacji? we Wrocławiu zorganizowanej przez Cen-

trum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Centralny Ośrodek Doskonale-

nia Nauczycieli w Warszawie w 2002 roku. 

W tym samym roku z inicjatywy doradcy metodycznego edukacji wczesnoszkolnej  

i przedszkolnej Zespół został włączony do programu „Wspieranie Nauczycieli” zorganizowa-

nym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, którego celem była pomoc nauczycielom we 

wdrażaniu nowoczesnych metod dydaktycznych w codziennej pracy z uczniami poprzez pro-
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wadzenie nauczycielskich grup samorozwoju. Monitoring pracy Zespołu dokonany przez or-

ganizatora programu wskazał na efektywność działań nauczycieli w Zespole i wykazał znaczą-

cy ich wpływ na podnoszenie jakości kształcenia w szkołach i przedszkolach. 
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Sławomir Dębowicz 

PPP 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ PEDAGOGÓW SZKOLNYCH 
 

Powiatowy Zespół Pedagogów Szkolnych działa przy Powiatowym Centrum Doskona-

lenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze od 2004 roku. Od 

początku Zespołowi przewodniczy wicedyrektor PCDN i PPP ds. PPP w Górze – obecnie 

Sławomir Dębowicz.  

Jego celem jest podnoszenie jakości pracy pedagogów szkolnych oraz wspieranie ich w 

pracy wychowawczej i profilaktycznej.  

Do zadań Zespołu należy:  

 dzielenie się doświadczeniem w zakresie działań podejmowanych w szkołach,  

 wymiana informacji związanych z propozycjami konferencji i warsztatów,  

 wsparcie merytoryczne i metodyczne młodszych stażem pedagogów szkolnych oraz 

nauczycieli-wychowawców w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Zespół zajmuje się również zbieraniem informacji na temat zapotrzebowania nauczycieli 

na szkolenia, organizacją współpracy między szkołami, a Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną dotyczącą szkoleń, rad pedagogicznych, badań przesiewowych, pogadanek dla 

rodziców. Podejmuje również wiele działań wynikających z bieżących potrzeb. 

 

 
 

Spotkanie Zespołu, 19 maja 2010 

 
 

Spotkanie Zespołu, 19 maja 2010 

 

Członkowie Zespołu w roku szkolnym 2009/2010: 

Sławomir Dębowicz – PCDN i PPP w Górze, przewodniczący, 

Violetta Bartkowiak – SP nr 1 w Górze, 

Urszula Chudzik – ZSPG i P w Czerninie, 

Małgorzata Hływa – Gimnazjum w Naratowie, 

Lidia Jędryczka – SOSW w Wąsoszu, 

Anna Łuszczyńska – ZSP i P w Witoszycach, 

Barbara Łysek – Gimnazjum w Niechlowie, 

Beata Mielcarek – SP w Niechlowie, 

Agnieszka Oczek – PSP w Pobielu, 

Dorota Olejnik – Gimnazjum w Wąsoszu, 
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Justyna Pacholska – ZS w Sicinach, 

Małgorzata Pusz – ZSP i P w Ślubowie, 

Kazimiera Rojda – Gimnazjum nr 1 w Górze, 

Danuta Steuer – ZSP i P w Glince, 

Małgorzata Stochaj – PSP w Wąsoszu, 

Mariola Sztyma – PSP w Czarnoborsku, 

Ewelina Tomaszewska – Gimnazjum nr 2 w Górze, 

Dorota Tomczyk – ZS w Jemielnie, 

Monika Zagrobelna – LO w Górze, PSP w Płoskach. 
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Małgorzata Król 

PODN 

 

ZESPÓŁ SAMOKSZTAŁCENIOWY  
NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  
I GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ 
 

Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Wychowania Fizycznego powstał 5 września 

2000 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Górze. 

W jego skład weszli: Sławomir Kowalski – przewodniczący, Tomasz Głowacki – sekre-

tarz, Monika Burdziuk, Robert Burdziuk, Katarzyna Jurga, Magdalena Mielczarek, Beata Ro-

gowicz, Beata Wójcik, Roman Zbroiński. 

Celem powołania zespołu było podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wymiana 

doświadczeń. W wyniku działalności opracowano: 

 Kalendarz imprez sportowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady 

oraz imprez masowych o zasięgu lokalnym. 

 Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla gimnazjów w oparciu o bazę i możliwo-

ści szkół. 

 Program, cele, zadania Szkolnych Klubów Sportowych działających przy szkołach 

zrzeszonych w SZS w Górze. 

 Program, warunki uczestnictwa i regulamin Turnieju Szkół Gimnazjalnych Miasta 

Góra w ramach obchodów „Dni Góry”. 

Zapoznano się z treścią i założeniami programu „Program dziecka z wadą postawy” au-

torstwa Iwony Juszczak, oraz z programem „Wyprostuj się” autorstwa Katarzyny Jurgi i Beaty 

Wójcik. 

Od 2004 roku działalność zespołu była kontynuowana pod patronatem PCDN w Gó-

rze, którego dyrektor Jacek Figiel zaoferował współpracę i pomoc. 

Pierwsze spotkanie zespołu pod patronatem PCDN w Górze odbyło się 23 październi-

ka 2004 r., zmieniono nazwę na Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego i Gimnastyki 

Korekcyjnej, wybrano nową przewodniczącą Małgorzatę Król i nowego sekretarza Małgorzatę 

Stolarczyk. W dalszym ciągu zajmowano się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych związa-

nych z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego. 

Prowadzone były lekcje z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej: 

20 listopada 2002 r. – Zdrowy styl życia – obliczamy prawidłową wagę ciała – Danuta Paruch, 

LO w Górze; 

7 maja 2003 r.  – Skoliozy – lekcja z gimnastyki korekcyjnej – Iwona Juszczak, SP nr 3; 

28 października 2003 r. – Nauka ćwiczeń wzmacniających mięsnie grzbietu, brzucha i pośladków 

– lekcja z gimnastyki korekcyjnej – Iwona Juszczak, SP nr 3; 

4 grudnia 2003 r. – Kształtowanie sprawności motorycznej na torze przeszkód – Magdalena 

Mielczarek, Gimnazjum nr 1; 

18 stycznia 2004 r. – Doskonalenie elementów technicznych gry w koszykówkę – Mał-

gorzata Dudzińska, LO w Górze; 

22 lutego 2004 r. – Doskonalenie elementów technicznych w piłce siatkowej – odbicia, zagrywka, 

atak, blok – Robert Burdziuk, Gimnazjum nr 1; 
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24 marca 2004 r. – Ogólnorozwojowe znaczenie ćwiczeń przy muzyce – Anna Wiejak i Agnieszka 

Nawrocka, ZS w Górze; 

25 maja 2004 r. – Nauka padów w piłce ręcznej oraz doskonalenie poznanych elementów technicz-

nych – Robert Brojek, Gimnazjum nr 2. 

Opracowano: 

 zestawy ćwiczeń śródlekcyjnych, 

 zestawy ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej,  

 program współpracy nauczycieli gimnastyki korekcyjnej z rodzicami, 

 kryteria ocen z wychowania fizycznego,  

 punktację na Najlepszego Sportowca Szkoły, 

 regulaminy korzystania z sal gimnastycznych,  

 zestawy ćwiczeń i zabaw dla szkół podstawowych i gimnazjów na Turniej „Dzień 

Matematyki i Sportu”. 

Zostały wygłoszone referaty: 

 15 stycznia 2002 r. – Funkcja oceny z wychowania fizycznego – Małgorzata Król; 

 15 stycznia 2002 r. – Ocena z wychowania fizycznego – kryteria oceniania – Marek Klinsz-

port; 

 4 grudnia 2002 r. – Program masowego usportowienia uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Wąsoszu – Danuta Klinszport i Marek Klinszport; 

 28 kwietnia 2004 r. – Toki lekcyjne w wychowaniu fizycznym – Małgorzata Król; 

 28 kwietnia 2004 r. – Zapoznanie z europejskim programem Sport – EYES 2004 – Małgo-

rzata Dudziak i Magdalena Mielczarek; 

 24 września 2004 r. – Charakterystyka piłki plażowej – Andrzej Jasiak i Marcin Szklarz. 

W skład zespołu wchodzili nauczyciele ze wszystkich szkół górowskich oraz z Narato-

wa, Jemielna, Niechlowa, Glinki, Wąsosza, Ślubowa, Czarnoborska, Pobiela, Sicin. 

Frekwencja na spotkaniach zespołu wynosiła od 10 do 21 nauczycieli. Myślę, że praca 

zespołu pomogła w podnoszeniu kwalifikacji, w wymianie doświadczeń i dostarczyła wszyst-

kim wielu pozytywnych doświadczeń. 
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KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ PCDN i PPP  
2000-2010 
 

 

 Konkursy Plastyczne 

 Powiatowy Międzygimnazjalny Konkurs Biblioteczny  

„Książka – Biblioteka –Informacja – Internet” 

 Konkursy wiedzy o Unii Europejskiej  

 Konkursy Historyczne i Humanistyczne 

 Międzywojewódzki Górowski Konkurs Informatyczny 

 Konkurs Językowy: „Języki obce drogą ku przyszłości” 

 Powiatowe Konkursy Matematyczne  

 Powiatowe Konkursy Przyrodnicze 

 Powiatowe przeglądy i konkursy dla najmłodszych dzieci  

 „Góra i Ziemia Górowska – moja mała Ojczyzna” 

 

* * * * * 
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Grażyna Onichimowska 

PODN 

 

KONKURSY PLASTYCZNE 
 

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedago-

gicznego w Górze od 2003 roku zajmuje się organizacją konkursów i przeglądów z różnych 

dziedzin sztuki. 

 

Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny  
„Maska forma przestrzenna” 
Jego celem było: 

 zainteresowanie dzieci i młodzieży wartościami artystycznymi i estetycznymi formy 

przestrzennej, jaką jest maska karnawałowa,  

 możliwość poznania i wzbogacenia wiedzy o tradycjach karnawałowych,  

 prezentacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej ukazującej nastrój karnawału,  

 wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli prowadzących zaję-

cia plastyczne. 

Każda z pięciu edycji cieszyła się wielkim zainteresowaniem uczniów, ogółem wzięli  

w nim udział uczniowie z 45 placówek. 

Swoich przedstawicieli we wszystkich edycjach miały: 

 SP nr 1 w Górze, prace konkursowe przygotowane pod kierunkiem Jolanty Ludkow-

skiej, 

 Gimnazjum nr 1 w Górze, prace konkursowe przygotowane pod kierunkiem Jolanty 

Ludkowskiej i Anety Juski, 

 ZSPG i P w Czerninie, prace konkursowe przygotowane pod kierunkiem Renaty 

Glińskiej, 

 Gimnazjum nr 8 w Lesznie, prace przygotowane pod kierunkiem Barbary Napieral-

skiej, 

 Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie, prace konkursowe przygotowane pod kie-

runkiem Doroty Izdebskiej, 

 LO w Górze, prace przygotowane pod kierunkiem Grażyny Onichimowskiej, 

 PCDN i PPP w Górze, prace przygotowane pod kierunkiem Grażyny Onichimow-

skiej. 

 

Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny  
„Kotylion karnawałowy” –  
przeprowadzony w roku szkolnym 2006/2007 
Jego celem było:  

 zainteresowanie wartościami artystycznymi i estetycznymi formy dekoracyjnej, jaką 

jest kotylion,  

 możliwość poznania i wzbogacenia wiedzy o tradycjach karnawałowych,  

 konfrontacja i ocena wytworów plastycznych,  

 stworzenie możliwości wymiany doświadczeń i pomysłów. 
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Na konkurs wpłynęło 141 prac, z 11 placówek. Po wnikliwej analizie prac, oryginalnych 

pomysłów, jak i ciekawych niepowtarzalnych materiałów zastosowanych do wykonania koty-

lionów oraz interesujących rozwiązań twórczych komisja zakwalifikowała do wystawy 40 prac 

spośród których nagrodziła kotyliony 10 uczniów z 7 placówek: 

 Gimnazjum nr 1 w Górze, prace przygotowane pod kierunkiem Jolanty Ludkowskiej 

i Anety Juski; 

 ZSPG i w Czerninie, prace przygotowane pod kierunkiem Renaty Glińskiej, 

 SP nr 1 w Górze, prace przygotowane pod kierunkiem Jolanty Ludkowskiej, 

 Gimnazjum nr 2 w Górze, prace przygotowane pod kierunkiem Katarzyny Wiśniew-

skiej, 

 Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu, prace przygotowane pod kierunkiem Grażyny 

Owczarek, 

 Gimnazjum nr 1 w Rawiczu, prace przygotowane pod kierunkiem Przemysława 

Maćkowiaka, 

 LO w Górze, prace przygotowane pod kierunkiem Grażyny Onichimowskiej. 

 

Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny  
„Piękno wokół nas”  
Jego celem było:  

 propagowanie piękna najbliższej okolicy,  

 dostrzeganie problemów ekologicznych,  

 rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży. 

Konkurs ten został przeprowadzony dwukrotnie. Podczas pierwszej edycji wpłynęło 

246 prac z 15 placówek. Komisja zakwalifikowała do wystawy 165 prac, spośród których 

przyznała nagrody 28 uczniom z następujących placówek: 

 Gimnazjum nr 1 w Górze 

 Gimnazjum w Niechlowie 

 I LO w Górze 

 ZSPG i P w Czerninie 

 ZS w Jemielnie 

 SP nr 1 w Górze 

 ZSP i P w Niechlowie 

 ZSP i P w Ślubowie 

 Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie 

 ZS w Irządzach 

 PSP w Pobielu 

 LO w Górze 

 PCDN i PPP w Górze 

 Szkoła Filialna w Szaszorowicach 

Druga edycja konkursu, na który wpłynęło 194 prac z 14 placówek, została przeprowa-

dzona w roku szkolnym 2006/07. 

Inspirowanie młodych twórców do wypowiedzi artystycznych na temat piękna natury, 

walorów krajobrazowych regionu oraz współżycia człowieka z przyrodą sprawiło, że ta tema-

tyka stała się motywem obserwacji otoczenia, a tym samym być może jego ochrony.  

Nagrody zostały przyznane w 4 grupach wiekowych. W grupie wiekowej od 6 do 9 lat 

nagrodzono 5 dzieci, wśród nich było 2 reprezentantów z Przedszkola w Naratowie, którzy 

wykonali prace pod kierunkiem Małgorzaty Głowiak. 
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W grupie wiekowej od 10 do 13 lat nagrody otrzymało 8 uczniów, w tym 3 nagrody 

przypadły uczestnikom zespołu plastycznego działającego przy PCDN i PPP w Górze pod 

moim kierunkiem. 

Kolejne trzy nagrody zostały przyznane w grupie wiekowej od 14 do 15 lat. Otrzymali 

je: Żaneta Josek (ZS w Irządzach), Kinga Winnicka (ZSPG i P w Czerninie), Marta Mazurczak 

(SP nr 1 w Górze). 

W grupie najstarszej od 16 do 19 lat nagrodzeni to uczniowie Liceum Ogólnokształcą-

cego w Górze i zespołu plastycznego działającego przy PCDN i PPP w Górze, w którym ucz-

niowie naszego powiatu rozwijają swoje zdolności i umiejętności plastyczne pod kierunkiem 

piszącej te słowa. Należeli do nich: Olga Kaczorowska (PCDN i PPP w Górze), Alicja Lesiak 

(PCDN i PPP w Górze), Paulina Brygier (LO w Górze), Ewelina Szczepańska (LO  

w Górze), Blanka Gojtka (PCDN i PPP w Górze). 

 

„Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Plastycznej  
Dzieci i Młodzieży” 
Jego celem było:  

 kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży różnymi formami pla-

stycznymi, 

 gromadzenie i systematyzowanie doświadczeń w zakresie wychowania przez sztukę, 

 konfrontacja i ocena dorobku plastycznego oraz stworzenie możliwości wymiany do-

świadczeń i pomysłów,  

 promowanie twórczości plastycznej w środowisku dzieci i młodzieży,  

 nabywanie umiejętności interpretowania i wartościowania wytworów plastycznych. 

Przegląd twórczości plastycznej prezentowaliśmy w naszej placówce pięciokrotnie. Po 

raz pierwszy został przeprowadzony w roku szkolnym 2003/2004 i uczestniczyło w nim 384 

młodych twórców.  

Przegląd to prezentacja bieżących osiągnięć młodych ludzi wynikająca z indywidualnych 

motywacji i potrzeb osób tworzących lub motywacji nauczyciela, opiekuna. Znaleźć w nim 

można wiele indywidualności i autentycznych talentów, co sprawia, że jest wartościowym zja-

wiskiem kulturotwórczym i przyczynia się do rosnącego zainteresowania sztuką, zwłaszcza  

w małych środowiskach. Na wystawach obejrzeć było można pejzaże, martwe natury, portre-

ty, motywy religijne i sceny rodzajowe, a sposób ich przedstawienia to efekt wrażliwości, do-

świadczeń, umiejętności i indywidualnych poszukiwań. Wśród prac młodzieżowych domino-

wała konwencja realistyczna, w dużej mierze oparta na obserwacji i studiowaniu natury.  

Tematyka prac wskazuje, że inspiracją twórczości plastycznej tych młodych ludzi jest 

otaczająca rzeczywistość, to czego doświadczają, czym się interesują. 

Uczestnicy przeglądu mieli okazję do porównania swoich dokonań artystycznych z in-

nymi, a także do zapoznania się z odmiennymi technikami. Wernisaż stworzył okazję do 

wspólnej wymiany doświadczeń i dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.  

W następnej edycji swoje prace zaprezentowały 32 placówki, z których każda (zgodnie  

z regulaminem) nadesłała 20 najciekawszych pod względem tematycznym i technicznym prac. 

Kolejne przeglądy cieszyły się równie wielkim zainteresowania placówek oświatowych. Nade-

słane prace były coraz bogatsze pod względem technik oraz poziomu wykonania.  

Przez okres 5 lat mieliśmy okazję obejrzeć 1513 prac z 38 placówek. W każdym przeglą-

dzie swoje prace zaprezentowały: 

 Mirosława Salamon, 

 Ida Kwaśnica, 
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 Kamila Birecka, 

 Olga Kaczorowska. 

Prace na przeglądy wykonały pod moim kierunkiem podczas zajęć prowadzonych  

w PCDN i PPP w Górze. 

 

 
 

Wystawa pokonkursowa 
„Maska – forma przestrzenna” 2004 

 

 
 

Wystawa prac Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego 
„Twarz w krzywym zwierciadle” 

 

 
 

Wystawa prac pokonkursowych  
„Zima i święta Bożego Narodzenia” 

 
 

Wystawa prac pokonkursowych 
„Ja i mój przyjaciel” 

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny  
„Zima i Święta Bożego Narodzenia” 
W roku 2007 w okresie przedświątecznym zaprosiliśmy dzieci i młodzież powiatu gó-

rowskiego do udziału w konkursie na najpiękniejszy witraż o treści nawiązującej do świąt Bo-

żego Narodzenia. 

Celem tego ciekawego zarówno pod względem tematycznym jak i samej techniki kon-

kursu było: 

 pielęgnowanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 

 podkreślenie piękna zimowego krajobrazu, 

 upowszechnianie techniki plastycznej, jaką jest witraż, 

 kształcenie staranności i dokładności. 
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Na ten konkurs wpłynęły 134 kompozycje z 8 placówek. Najliczniej nagrodzeni zostali 

uczniowie z: 

 PCDN i PPP w Górze (5 osób), prace przygotowane pod kierunkiem Grażyny Oni-

chimowskiej, 

 Gimnazjum nr 1 w Górze (5 osób), prace konkursowe przygotowane pod kierun-

kiem Jolanty Ludkowskiej i Anety Juski, 

 LO w Górze (4 osoby), prace przygotowane pod kierunkiem Grażyny Onichimow-

skiej, 

 SP nr 1 w Górze (4 osoby), prace konkursowe przygotowane pod kierunkiem Jolanty 

Ludkowskiej. 

Wystawa prezentująca witraże nadesłane na konkurs, zorganizowana w okresie świą-

tecznym, wzbudzała ogromny zachwyt i podziw. Prace były bardzo starannie wykonane, pięk-

nie zakomponowane i ciekawe pod względem kolorystycznym. Cała ekspozycja oddawała 

interesujący i niepowtarzalny nastrój świąteczny. 

 

 
 

Konkurs „Piękno wokół nas”, uroczystość wręczenia nagród, 
dyplom wręcza Bernard Bazylewicz 

 

 
 

„Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Plastycznej  
Dzieci i Młodzieży”, laureaci  

 

 
 

Laureaci konkursu „Piękno wokół nas” 

 
 

Konkurs „Ja i mój Przyjaciel”,  
laureaci z Grażyną Onichimowską 

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny 
„Ja i mój Przyjaciel”  
Miał na celu uwrażliwienie na potrzeby naszych przyjaciół (ludzi, zwierząt), oddanie 

uczucia przyjaźni i zaufania. Został przeprowadzony w 2008 roku, a jego efektem był szereg 

prac ukazujących przyjaźń do swojego rzeczywistego lub wymarzonego przyjaciela. Obrazowa-

ły również wrażliwość na potrzeby zwierząt żyjących wokół nas. 
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Na konkurs wpłynęły po eliminacjach szkolnych 103 prace z 12 placówek.  

Komisja najwięcej nagród przyznała uczniom reprezentującym Gimnazjum nr 1 w Gó-

rze, Liceum Ogólnokształcące w Górze oraz zespół plastyczny PCDN i PPP. 

Prace nagrodzone na eliminacjach powiatowych zostały wysłane na konkurs ogólnopol-

ski organizowany pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Często-

chowy, Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce, przez 

Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie, przy współpracy z Wydziałem Edukacji, Wy-

działem Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Częstochowy oraz Fundację na Rzecz Promocji Sztu-

ki Polskiej ARGO.  

 

Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny  
„Twarz w krzywym zwierciadle” 
Przeprowadzony został w roku szkolnym 2008/09, przeznaczony był dla uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników była interpreta-

cja tematu za pomocą różnych technik plastycznych. Motywem przewodnim konkursu było 

połączenie tematu realnego ze światem wyobraźni z zachowaniem mapy twarzy. Na konkurs 

wpłynęło 146 prac, 132 autorów z 12 placówek.  

Kierując się głównym motywem przewodnim w/w konkursu, a mianowicie połącze-

niem tematu realnego ze światem wyobraźni, jak również oryginalnością pomysłów, komisja 

przyznała nagrody w czterech grupach wiekowych. Wśród nagrodzonych znaleźli się wycho-

wankowie nauczyciela konsultanta Grażyny Onichimowskiej (PCDN i PPP w Górze), Doroty 

Izdebskiej (Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie), Czesławy Bareły (ZSP i P w Ślubowie), 

Jolanty Hanusiak-Cebieńko (ZS w Niechlowie), Barbary Dziwanowskiej (ZS w Irządzach), 

Ewy Kozioł (PSP w Pobielu), Elżbiety Łukaszewicz-Nowakowskiej (Gimnazjum nr 2 w Gó-

rze), Renaty Glińskiej (ZSPG i P w Czerninie) i Jolanty Ludkowskiej (Gimnazjum nr 1 w Gó-

rze). 

 

Powiatowy Konkurs Fotograficzno – Plastyczno – Ekologiczny 
„Pejzaż dolnośląski”  
Odbył się w 2008 r., na konkurs wpłynęły 164 prace plastyczne i 285 fotografii, 56 auto-

rów z 7 placówek. 

W konkursie fotograficzno-ekologicznym nagrodzonych zostało 17 osób w trzech gru-

pach wiekowych. Wśród nich znaleźli się wychowankowie: Jolanty Hanusiak-Cebienko, Gra-

żyny Onichimowskiej, Neli Roślik, Jolanty Ludkowskiej, Anety Juski.  

W konkursie plastyczno-ekologicznym przyznano 16 nagród. Laureaci to wychowanko-

wie: Grażyny Onichimowskiej, Renaty Kawki, Jolanty Ludkowskiej, Czesławy Bareły. 

Wystawa pokonkursowa „Pejzaż Dolnośląski” była zestawem prac wykorzystanych 

przez młodych autorów, dla których otaczająca człowieka przyroda jest fascynującym zjawi-

skiem, a poszukując z nią kontaktu, często bardzo bliskiego, widzą ją i pokazują zgodnie ze 

swoją wrażliwością, warsztatem i umiejętnościami artystycznymi. Prace malarskie, rysunki  

i fotografie przedstawiały walory krajobrazowe naszego regionu, ciekawe zakątki oraz spotka-

nia z przyrodą. 

 

Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny  
„Pejzaż i architektura powiatu górowskiego”  
Komisja konkursu, zorganizowanego przez PCDN i PPP w 2008 r., biorąc pod uwagę 

zgodność prac z wymogami regulaminu i ideą konkursu oraz wartości artystyczne i indywidu-
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alne podejście do jego tematyki, autentyzm, poziom kreatywności zawarty w pracach, dokona-

ła oceny prac i nagrodziła 17 autorów, którzy prace swoje wykonali pod kierunkiem nauczy-

ciela konsultanta Grażyny Onichimowskiej, Jolanty Ludkowskiej i Małgorzaty Głowiak. Plon 

konkursu to 186 prac, 164 autorów, prezentowanych na wystawie pokonkursowej.  

 

Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny  
„Pejzaż i architektura powiatu górowskiego” 
W roku szkolnym 2009/2010 przeprowadzona została kolejna edycja tego konkursu. Na 

konkurs wpłynęło 116 prac, 105 autorów z 8 placówek, oceniane były one w czterech grupach 

wiekowych. 

W grupie najmłodszych główna nagroda przypadła Dominice Rzeźwickiej, za pracę 

„Spacer” wykonaną pod kierunkiem Grażyny Onichimowskiej.  

W grupie wiekowej od 8 do 12 lat pierwsze miejsce przypadło ex aequo Mirosławie Sala-

mon za pracę plastyczną „Wieża ciśnień” wykonaną pod kierunkiem Grażyny Onichimowskiej 

oraz Jakubowi Czyżowskiemu ZSPG i P w Czerninie. Praca wykonana pod kierunkiem Renaty 

Glińskiej.  

W kolejnych grupach wiekowych tj. od 13 do 15 i powyżej 16 najciekawsze i najwyżej 

oceniane prace wykonały Ida Kwaśnica i Patrycja Hałaś. Obie uczestniczki wykonały swoje 

prace pod kierunkiem Grażyny Onichimowskiej. 

Wszystkie prace nagrodzone i wyróżnione można podziwiać na wystawie pokonkurso-

wej zorganizowanej w PCDN i PPP w Górze. 

 

Międzypowiatowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny  
„Piękno wokół nas”  
Na trzecią edycję konkursu wpłynęło 76 prac z dziedziny plastyki oraz 108 prac fotogra-

ficznych z 10 placówek. W dziedzinie plastyki wszystkie pierwsze miejsca w poszczególnych 

grupach wiekowych przypadły uczestnikom zespołu pracy z uczniem zdolnym prowadzonego 

przy PCDN i PPP w Górze przez Grażynę Onichimowska tj.: w grupie wiekowej od 6 do 8 lat 

– Mirosławie Salamon; od 9 do 12 lat – Hannie Baśkiewicz; od 13 do 15 lat – Idzie Kwaśnicy  

i w grupie powyżej 16 lat – Patrycji Hałaś. 

W dziedzinie fotografii komisja najwyżej oceniła: Szymona Łagodę z ZS w Jemielnie, 

opiekun Anna Łagoda; Ewelinę Włoch z Gimnazjum nr 1 w Górze, opiekun Monika Mała-

chowska-Szczok; Małgorzatę Nosal, opiekun Grażyna Onichimowska.  

 

Ponadto uczniowie pracujący pod kierunkiem nauczyciela konsultanta biorą udział w 

licznych konkursach plastycznych organizowanych przez inne placówki kulturalne i oświato-

we, są wśród nich: 

 Organizowany przez Komendę Główną Powiatowej Straży Pożarnej przy współpra-

cy z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich – Ogólnopolski Kon-

kurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży pod hasłami: „Ogień, woda – dwa żywioły”, 

„Kiedy dzwonię po straż pożarną”, 

 Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pod ha-

słami: „Mój przyjaciel pies”, „Dziecko i pies”, 

 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny – „Światło, które przekształca naturę  

w fantastyczne widowisko” – organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1  

w Poznaniu, 
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 Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej – 

„Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość” – organizowany przez Mło-

dzieżowy Dom Kultury w Częstochowie, 

 Ogólnopolski Konkurs na Drzeworyt o tematyce muzycznej, organizowany 

przez CK i S w Lesznie, 

 Ogólnopolski Konkurs – „Przyroda naszym domem”,  

 Ogólnopolski Konkurs – „Moja Rodzina”, 

 Międzywojewódzki Konkurs Plastyczny – EKO, 

 Powiatowy konkurs plastyczny „Pejzaż i architektura powiatu górowskiego”, 

 Powiatowy konkurs plastyczny „ Piękno wokół nas”. 

 

Prezentacja wystaw pokonkursowych jest dla nas okazją do oficjalnego ukazania dorob-

ku artystycznego dzieci i młodzieży naszego powiatu, jak i powiatów ościennych. Staramy się 

prezentować nie tylko prace z organizowanych przez nas konkursów, ale również z konkur-

sów organizowanych przez inne placówki wychowania szkolnego i pozaszkolnego naszego 

powiatu. Jest tu też miejsce na indywidualną prezentację twórczości plastycznej uczniów, przez 

co włączamy się jeszcze szerzej w prowadzoną w szkołach oraz innych ośrodkach kultury 

naszego powiatu edukację plastyczną. 
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Julita Kruszka 

Biblioteka Pedagogiczna 

 

POWIATOWY MIĘDZYGIMNAZJALNY  
KONKURS BIBLIOTECZNY  
„KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA – INFORMACJA – INTERNET” 
 

Inicjatorką konkursu była Anna Pieprz nauczyciel-bibliotekarz z Gimnazjum nr 1 w Gó-

rze. To dzięki jej pomysłowi i wielkiemu zaangażowaniu konkurs się narodził i co roku się 

odbywa.  

Konkurs ma dwa etapy: pierwszy, to etap szkolny, biorą w nim udział chętni uczniowie, 

przygotowywani wcześniej przez bibliotekarzy, drugi to finał powiatowy, przechodzą do niego 

osoby, które w eliminacjach szkolnych zdobyły największą liczbę punktów (wg zasad regula-

minu konkursu). Finał powiatowy odbywa się w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nau-

czycieli w sali konferencyjnej oraz komputerowej. Nad właściwym przebiegiem konkursu 

czuwa komisja konkursowa, wybrana spośród członków Zespołu Samokształceniowego Nau-

czycieli-Bibliotekarzy.  

 

 
 

Komisja konkursowa i uczestnicy I konkursu,  
3 marca 2006 

 
 

Podsumowanie konkursu, 6 maja 2008 

 

Nauczycielki, które uczestniczyły w pracach powiatowej komisji konkursowej: 

Lucyna Borecka (Gimnazjum Wąsosz) 

Lidia Kaczor (ZSPG i P w Czernina) 

Marta Kaiser (Gimnazjum nr 2 w Górze)  

Julita Kruszka (Biblioteka Pedagogiczna w Górze) 

Joanna Liśkiewicz (SP nr 3 w Górze) 

Anna Pieprz – przewodnicząca (Gimnazjum nr 1 w Górze)  

Mirosława Rutkowska (ZSP i P w Glince) 

Ewa Walczak (Biblioteka Pedagogiczna w Górze) 

Dorota Żłobińska (SP nr 3 w Górze) 

Celem konkursu jest:  

 sprawdzenie i utrwalenie w atrakcyjnej formie wiadomości dotyczących książki, bi-

blioteki informacji oraz internetu,  
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 kształcenie umiejętności szybkiego kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi,  

 sprawdzenie ogólnej kultury czytelniczej uczniów,  

 zachęcanie uczniów do aktywności twórczej, 

 kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji w tradycyjnych i elektronicznych 

źródłach informacji. 

Uczniowie rywalizują między sobą szukając odpowiedzi na pytania w encyklopediach, 

słownikach i w internecie. 

 

Laureaci konkursów bibliotecznych: 

Rok szkolny 2005/2006 

miejsce I – Dawid Jaworski (Gimnazjum nr 2 w Górze) 

miejsce II – Aleksandra Garbacz (Gimnazjum w Czerninie) 

miejsce III – Joanna Kiernicka (Gimnazjum w Czerninie) 

 

Rok szkolny 2006/2007 

miejsce I – Natalia Michalec (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

miejsce II – Aleksandra Garbacz (Gimnazjum w Czerninie) 

miejsce III – Agnieszka Lis (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

miejsce III – Dawid Jaworski (Gimnazjum nr 2 w Górze) 

miejsce III – Bartosz Dziwak (Gimnazjum w Wąsoszu) 

miejsce III – Agata Garboś (Gimnazjum w Wąsoszu) 

wyróżnienie – Marta Bobowska (Gimnazjum w Czerninie) 

wyróżnienie – Anna Ślusarek (Gimnazjum w Czerninie) 

 

Rok szkolny 2007/2008 

miejsce I – Aleksandra Garbacz (Gimnazjum w Czerninie) 

miejsce I – Agnieszka Lis (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

miejsce II – Bartosz Dziwak (Gimnazjum w Wąsoszu) 

miejsce III – Marta Bobowska (Gimnazjum w Czerninie) 

wyróżnienie – Agata Garboś (Gimnazjum w Wąsoszu) 

wyróżnienie – Milena Szadkowska (Gimnazjum w Naratowie) 

 

Rok szkolny 2008/2009 

miejsce I – Violetta Rupa (Gimnazjum w Jemielnie) 

miejsce II – Joanna Matuszów (Gimnazjum w Jemielnie) 

miejsce III – Kamil Murawski (Gimnazjum w Naratowie) 

wyróżnienie – Jakub Sokołowski (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

wyróżnienie – Marlena Czajkowska (Gimnazjum w Wąsoszu) 

 

Rok szkolny 2009/2010 

miejsce I – Joanna Matuszów (Gimnazjum w Jemielnie) 

miejsce II – Kamil Górecki (Gimnazjum w Czerninie) 

miejsce III – Robert Byra (Gimnazjum w Irządzach) 

wyróżnienie – Jakub Mikołajczyk (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

wyróżnienie – Bartosz Pawliczak (Gimnazjum nr 1 w Górze) 



PCDN i PPP w Górze 

 139 

 

 

 
Benedykta Nowak-Puk 

PODN 

 

KONKURSY WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ  
 

Powiatowy Zespół Opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich zorganizował w latach 

2003-2007 kilka konkursów i turniejów mających na celu propagowanie wiedzy o Unii Euro-

pejskiej. 
 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej –  
rok szkolny 2003/2004 
Organizatorem konkursu było PCDN i PPP w Górze, Powiatowy Zespół Opiekunów 

Szkolnych Klubów Europejskich. 

Celem turnieju było sprawdzenie wiedzy uczniów o Unii Europejskiej. 

Zmagania przebiegały dwuetapowo. Eliminacje szkolne przeprowadziły szkolne komisje 

konkursowe na podstawie testu opracowanego przez członków Powiatowego Zespołu Opie-

kunów Szkolnych Klubów Europejskich. Eliminacje powiatowe przeprowadziła powiatowa 

komisja konkursowa 18 marca 2004 r. Uczestnicy rozwiązywali testy z wiedzy o Unii Europej-

skiej. W etapie szkolnym udział wzięli uczniowie 10 szkół podstawowych, 8 gimnazjów oraz  

2 szkół ponadgimnazjalnych powiatu górowskiego. Do II etapu zakwalifikowano 37 uczniów 

szkół podstawowych, 24 gimnazjalistów oraz 8 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Komisja konkursowa w składzie: Nela Roślik – przewodnicząca, Wiesława Czerw, Bar-

bara Gudalewicz, Jolanta Kantorczyk, Jadwiga Sokołowska, Małgorzata Turkowska, Benedyk-

ta Nowak – doradca metodyczny PCDN i PPP w Górze, wyłoniła laureatów i przyznała na-

grody. 

26 kwietnia 2004 r. o godz. 15.00 w siedzibie klubu europejskiego działającego przy LO 

w Górze odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli członkowie klubu, laureaci Powiatowe-

go Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej wraz z opiekunami, członkowie powiatowej komisji 

konkursowej oraz zaproszeni goście. 

Laureatom konkursu wręczono dyplomy oraz 13 nagród ufundowanych przez Staro-

stwo Powiatowe w Górze i 3 nagrody ufundowane przez Ryszarda Górskiego prezesa TPD  

w Górze. Dyplomy otrzymali również opiekunowie laureatów konkursu. 

 

Konkurs plastyczny „Nasze miejsce w Europie” –  
rok szkolny 2003/2004 
Celem konkursu było:  

 kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,  

 propagowanie wartości kultury wśród młodzieży,  

 integracja Polski z Unią Europejską,  

 prezentacja kultury i sztuki polskiej jako spuścizny narodowej na tle krajów Unii Eu-

ropejskiej. 

Uczestnikami konkursów byli uczniowie szkół podstawowych gimnazjów i szkół po-

nadgimnazjalnych. 
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Wyniki konkursu ogłoszono 15 czerwca 2003 r. Wręczenie nagród oraz wystawa po-

konkursowa odbyły się podczas powiatowej konferencji „Polak w Europie” w kwietniu  

2004 r. w Starostwie Powiatowym w Górze. Nad przeprowadzeniem konkursu plastycznego 

czuwała Grażyna Onichimowska – konsultant PCDN i PPP w Górze. 

 

  
 

Podsumowanie Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej w Klubie Europejskim w LO w Górze,  
laureaci konkursu i opiekunowie szkolnych klubów europejskich, 26 kwietnia 2004 

 

I Powiatowy Euroturniej – rok szkolny 2005/2006 
Temat konkursu: „Unia bez tajemnic” 

Organizatorami konkursu było Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Gó-

rze, Powiatowy Zespół Opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich i Szkoła Podstawowa  

nr 1 w Górze. 

Celem konkursu było:  

 rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej,  

 propagowanie integracji w szkole i poza szkołą,  

 kształtowanie postawy otwartości wobec kultur innych narodów,  

 poszerzenie wiedzy o UE.  

Turniej międzyszkolny odbył się 9 maja 2006 r., w celu uczczenia Dnia Europy w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Górze. Do konkursu przystąpiły 4 drużyny z następujących szkół: SP  

nr 1 w Górze, SP nr 3 w Górze, ZSP i P w Witoszycach oraz PSP w Pobielu. Drużyny przy-

stąpiły do realizacji 4 zadań i prezentacji piosenki w języku wybranego państwa. Nad organiza-

cją konkursu i przebiegiem czuwała prowadząca Euroturniej Nela Roślik – opiekun Szkolnego 

Klubu Europejskiego w SP nr 1 w Górze oraz powiatowa komisja konkursowa w składzie: 

Benedykta Nowak – przewodnicząca, Barbara Chrystman-Kurzawa, Aneta Juska, Aneta Men-

dyka, Grażyna Onichimowska oraz Bernarda Sitnik.  

Po wysłuchaniu odpowiedzi i prezentacji komisja przyznała drużynom następujące miej-

sca: I – SP nr 1 w Górze, II – SP nr 3 w Górze, III – ZSP i P w Witoszycach, IV – PSP  

w Pobielu. 

Zmaganiom konkursowym towarzyszyły występy zespołów wokalnych i tanecznych  

z klas I-III oraz IV-VI SP nr 1 w Górze pod kierunkiem B. Getner, R. Kawki, J. Ludkowskiej, 

M. Krysiak, M. Rue i A. Dorabiały. 

Na zakończenie uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygo-

towany przez rodziców. Turniej przebiegał w przyjaznej atmosferze i w pięknej oprawie pla-

stycznej. Sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe w Górze oraz Nadleśnictwo Góra 

Śląska. 
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II Powiatowy Euroturniej – rok szkolny 2006-2007 
Temat konkursu: „W Polsce bije serce Europy” 

Organizatorami konkursu było Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze 

i Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze. 

Cele konkursu:  

 podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, 

 kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży szkolnej,  

 kształtowanie postaw szacunku dla innych narodów i kultur,  

 ożywienie działalności kół zainteresowań. 

Do eliminacji powiatowych zgłoszono 5 zespołów reprezentujących 5 szkół powiatu 

górowskiego: SP nr 1 w Górze, SP nr 3 w Górze, ZSPG i P w Czerninie, PSP w Czarnobor-

sku, PSP w Pobielu. 

Powiatowa Komisja Konkursowa w składzie: Benedykta Nowak – przewodnicząca, Ma-

ria Chomicz – doradca metodyczny, Barbara Chrystman-Kurzawa – Nadleśnictwo w Górze, 

Grażyna Onichimowska – konsultant PCDN i PPP w Górze, 22 maja 2007 r. po dokonaniu 

oceny pracy zespołów przyznała następujące miejsca: I – SP nr 1 w Górze, II – SP nr 3 w Gó-

rze, III – PSP w Czarnoborsku, IV – PSP w Pobielu, V – ZSPG i P w Czerninie. 

Nagrody książkowe dla zwycięzców konkursu ufundowało Starostwo Powiatowe w Gó-

rze. Pomysłodawcą II Euroturnieju była Nela Roślik, która czuwała nad prawidłowym jego 

przebiegiem.  
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Maria Chomicz 

PODN 

 

KONKURSY HISTORYCZNE I HUMANISTYCZNE 
 

Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o Polskim  
Państwie Podziemnym  
„Armia Krajowa siłą zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”  
Konkurs został zapoczątkowany w ośrodku metodycznym w Lesznie. Inicjatorem kon-

kursu była Maria Chomicz. Do tej pory odbyło się jego jedenaście edycji. 

Organizatorem konkursu są: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oddział Leszno 

i Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicz-

nego w Górze. 

Cele konkursu: 

 rozbudzenie zainteresowań historycznych uczniów, 

 propagowanie wiedzy o AK i Polskim Państwie Podziemnym, 

 kultywowanie wartości i ideałów „Pokolenia Kolumbów”, 

 kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków. 

Podsumowanie konkursu odbywało się w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej lub 

w Gimnazjum im. Krzysztofa Baczyńskiego w Niechlowie w czasie Święta Patrona Szkoły. 

Uroczystości te miały podniosły charakter i bogatą w ładunek emocjonalny oraz wymiar pa-

triotyczny oprawę artystyczną. Każdorazowo towarzyszyła im wystawa prac konkursowych.  

W uroczystościach uczestniczyli żołnierze AK, przedstawiciele władz samorządowych, rodzice 

i uczniowie oraz nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu wraz z opiekunami.  

Od dziesiątego konkursu, ogłoszenie wyników i wystawa prac konkursowych ma miej-

sce nadal w czasie uroczystości Patrona Szkoły w Niechlowie, ale rozdanie nagród odbywa się 

na uroczystej gali podsumowującej wszystkie konkursy organizowane w danym roku przez 

PCDN w Górze. 

 

II Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym  

„Armia Krajowa siłą zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”  

rok 2001 – laureaci i opiekunowie 

Poziom szkół podstawowych: 

miejsce I – Agnieszka Maciejewska (SP w Witoszycach); Janina Stadnik 

miejsce II – Urszula Kleczkowska (SP w Niechlowie); Bożena Heinze 

miejsce III – Paulina Piotrowiak (SP w Niechlowie); Elżbieta Sokołowska 

miejsce III – Tomasz Gwizdek (SP nr 5 w Rawiczu); Halina Gizińska 

wyróżnienie – Karolina Ziubroniewicz (SP w Ślubowie); Czesława Surma 

wyróżnienie – Marta Nowacka (SP w Niechlowie); Bożena Heinze 

Poziom szkół gimnazjalnych: 

miejsce I – Bartosz Samborski (Gimnazjum nr 1 w Górze); Maria Chomicz 

miejsce II – Mikołaj Kaźmierczak (Gimnazjum w Czempiniu); Anna Figlarz 

miejsce II – Michał Radoszko (Gimnazjum nr 1 w Górze); Maria Chomicz 

miejsce III – Anna Brygmann (Gimnazjum nr 1 w Górze); Małgorzata Smolińska 
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miejsce III – Katarzyna Mrozek (Gimnazjum nr 2 w Górze); Elżbieta Maćkowska 

miejsce III – Bartosz Popasek (Gimnazjum nr 1 w Górze); Maria Chomicz 

miejsce IV – Mateusz Skoczylas (Gimnazjum nr 2 w Górze); Elżbieta Maćkowska 

miejsce IV – Janusz Kuchta (Gimnazjum w Niechlowie); Halina Kuchta 

miejsce IV – Adrian Izdebski (Gimnazjum w Niechlowie); Halina Kuchta 

miejsce IV – Ryszard Gustaw (Gimnazjum nr 1 w Górze); Maria Chomicz 

wyróżnienie – Hanna Strzałka (Gimnazjum nr 1 w Górze); Maria Chomicz 

wyróżnienie – Anna Fercho (Gimnazjum nr 2 w Górze); Elżbieta Maćkowska 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych: 

miejsce I – Agnieszka Wels (ZS nr 1 w Lesznie); Maria Świderska 

miejsce II – Krzysztof Maćkowiak (ZSZ w Rawiczu); Renata Balcerek 

miejsce III – Monika Jabłońska (LO nr 1 w Lesznie); Aurelia Gancarz 

miejsce III – Lidia Sadowska (ZSZ w Rawiczu); Renata Balcerek 

miejsce IV – Karolina Borysewicz (LO w Górze); Robert Dembiński 

miejsce IV – Roksana Weber (LO Górze); Maria Chomicz 

miejsce IV – Przemysław Sterna (LO nr 1 Lesznie); Aurelia Gancarz 

miejsce IV – Agnieszka Mikołajczak (ZSZ Rawiczu); Renata Balcerek 

miejsce IV – Anna Majer (ZSE w Lesznie); Czesław Chudziński 

wyróżnienie – Łukasz Wiśniewski (LO nr 2 w Lesznie) 

 

III Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym  

„Armia Krajowa siłą zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”  

rok 2002 – laureaci i opiekunowie 

Poziom szkół podstawowych: 

miejsce I – Ewa Trybuszewska (SP nr 3 w Górze); Dorota Żłobińska 

miejsce II – Michał Papmel (SP w Ślubowie); Czesława Surma 

miejsce II – Krzysztof Prymel (SP w Irządzach); Aneta Skrzynecka 

Poziom szkół gimnazjalnych: 

miejsce I – Katarzyna Hołtra (Gimnazjum nr 1w Górze); Małgorzata Smolińska 

miejsce II – Mateusz Busz (Gimnazjum w Miejskiej Górce); Krzysztof Synoracki 

miejsce III – Anna Brygmann (Gimnazjum nr 1 w Górze); Małgorzata Smolińska 

miejsce III – Hanna Strzałka (Gimnazjum nr 1 w Górze); Maria Chomicz 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych: 

miejsce I – Anna Podmokła (I LO w Górze), Maria Chomicz 

miejsce I – Izabela Narożna (ZSZ w Rawiczu); Danuta Michalska 

miejsce II – Monika Charukiewicz (I LO w Górze); Maria Chomicz 

wyróżnienie – Joanna Kudła (ZSZ w Rawiczu); Danuta Michalska 

wyróżnienie – Joanna Kumpiń (I LO w Górze); Maria Chomicz 

 

IV Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym  

„Armia Krajowa siłą zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”  

rok 2003 – laureaci i opiekunowie 

Poziom szkół podstawowych: 

miejsce I – Anna Glesner (SP w Niechlowie); Bożena Heinze 

miejsce II – Ewelina Fortecka (SP w Niechlowie); Bożena Heinze 

miejsce III – Ewa Olejniczak (SP w Irządzach); Aneta Skrzynecka 

wyróżnienie – Angelika Strombek (SP w Irządzach); Aneta Skrzynecka 
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wyróżnienie – Magdalena Suchińska (SP w Niechlowie); Bożena Heinze 

Poziom szkół gimnazjalnych: 

miejsce I – Joanna Parzonka (Gimnazjum nr 2 w Górze); Elżbieta Maćkowska 

miejsce I – Ewa Trybuszewska (Gimnazjum nr 2 w Górze); Elżbieta Maćkowska 

miejsce II – Małgorzata Kowalczuk (Gimnazjum w Sierakowie); Łucja Wolna 

miejsce III – Krzysztof Prymel (Gimnazjum w Irządzach); Aneta Skrzynecka 

wyróżnienie – Michał Jarczewski (Gimnazjum w Sierakowie); Łucja Wolna 

wyróżnienie – Ewelina Olejarnik (Gimnazjum nr 2 w Górze); Agnieszka Wesołowska 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych: 

miejsce I – Marta Maria Chomicz (LO w Górze); Robert Dembiński 

miejsce II – Joanna Kumpiń (LO w Góra); Maria Chomicz 

miejsce III – Anna Kubicka (LO w Górze); Maria Chomicz 

 

V Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym  

„Armia Krajowa siłą zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”  

rok 2004 – laureaci i opiekunowie  

Poziom szkół podstawowych: 

miejsce I – Wojciech Jedynak (SP nr 1 w Polkowicach); Marcin Zanucki 

miejsce I – Aleksandra Hebel (SP w Niechlowie); Bożena Heinze 

miejsce II – Karolina Szymaniak (SP nr 7 w Lesznie); Bożena Mrosek 

miejsce III – Paweł Glesner (SP w Niechlowie); Bożena Heinze 

miejsce III – Mateusz Glesner (SP w Niechlowie); Bożena Heinze 

wyróżnieni: 

– Sandra Burakowska (SP nr 3 w Trzebnicy); Halina Pisarczyk 

– Piotr Chojak (SP w Irządzach); Aneta Skrzynecka 

– Krystian Woźny (SP nr 3 w Trzebnicy); Halina Pisarczyk 

– Kinga Litwinowicz (SP nr 3 w Trzebnicy); Joanna Sobota 

– Magda Drewniak (SP nr 3 w Trzebnicy); Halina Pisarczyk 

– Błażej Czerniak (SP nr 3 w Górze); Grzegorz Chomicz 

– Monika Cieśla (SP nr 3 w Górze); Grzegorz Chomicz 

– Weronika Otmar (SP nr 7 w Lesznie); Bożena Mrosek 

– Gabriela Wojtun (SP nr 1 w Polkowicach); Marcin Zanucki 

Poziom szkół gimnazjalnych: 

miejsce I – Piotr Klita (Gimnazjum nr 1 w Polkowicach); Marek Droździk 

miejsce I – Ewa Olejniczak (Gimnazjum nr 1 w Górze); Małgorzata Smolińska 

miejsce II – Alicja Bienias (Gimnazjum nr 1 w Polkowicach); Marek Droździk 

miejsce III – Inez Zborowska (Gimnazjum nr 2 w Górze); Agnieszka Wesołowska 

miejsce III – Kamila Ziobroniewicz (Gimnazjum nr 2 w Górze); Agnieszka Wesołowska 

wyróżnieni: 

– Elżbieta Kuchta (Gimnazjum w Niechlowie); Halina Kuchta 

– Ola Kaczorowska (Gimnazjum nr 1 w Górze); Małgorzata Smolińska 

– Iga Braniewicz (Gimnazjum w Sierakowie); Łucja Wolna 

– Malwina Kapała (Gimnazjum w Sierakowie); Łucja Wolna 

– Alicja Płóciennik (Gimnazjum w Sierakowie); Łucja Wolna 

– Daria Kurek (Gimnazjum we Wschowie); brak opiekuna 

– Krzysztof Prymel (Gimnazjum w Irządzach); Aneta Skrzynecka 
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– Wioletta Wilk (Gimnazjum nr 1 w Polkowicach); Marek Droździk i M. Somenfeld- 

Lasko 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych: 

Kategoria – prace plastyczne 

miejsce I – Agata Charużyn (LO w Górze); Grażyna Onichimowska 

miejsce II – Magdalena Misiak (LO nr 1 w Lesznie); brak opiekuna 

miejsce II – Izabela Ratajczak (ZSO i Z w Krobi); Beata Ziemlińska 

miejsce III – Anna Ignacik (III LO w Głogowie); Arleta Kania 

miejsce III – Martyna Korościl (III LO w Głogowie); Arleta Kania 

Kategoria – scenariusz imprezy szkolnej 

miejsce I – Magdalena Pawlak (LO w Górze); Maria Chomicz 

miejsce I – Roksana Weber (LO w Górze); Maria Chomicz 

wyróżnieni: 

– Katarzyna Matusiak (III LO w Głogowie); Arleta Kania 

– Dagmara Ziobro (III LO w Głogowie); Arleta Kania 

– Paulina Picur (III LO w Głogowie); Arleta Kania  

– Marcela Sikorska (III LO w Głogowie); Arleta Kania  

 

VI Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym  

„Armia Krajowa siłą zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”  

rok 2005 – laureaci i opiekunowie  

Poziom szkół podstawowych: 

miejsce I – Marta Szymczak (SP w Ślubowie); Czesława Surma 

miejsce II – Laura Klonowska (SP nr 6 w Głogowie); Wiera Stutko 

miejsce II – Agnieszka Wojtkowiak (SP w Niechlowie); Bożena Heinze 

miejsce III – Anna Bieńko (SP w Sicinach); Grzegorz Chomicz 

miejsce III – Joanna Wieruszewska (SP w Ślubowie); Elżbieta Bieńko 

miejsce IV – Ewelina Kędzierska (SP nr 3 w Górze); Małgorzata Turkowska 

miejsce IV – Marcin Tupiec (SP w Sicinach); Grzegorz Chomicz 

miejsce IV – Hanna Guz (SP w Niechlowie); Bożena Heinze 

Poziom szkół gimnazjalnych: 

miejsce I – Elżbieta Kuchta (Gimnazjum w Niechlowie); Joanna Tomaszewska-Rząsa 

miejsce II – Justyna Kopaniecka (Gimnazjum nr 1 w Górze); Małgorzata Smolińska 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych: 

miejsce I – Natalia Młyniec (III LO w Głogowie); Arleta Kania 

miejsce II – Kamila Jaworska (III LO w Głogowie); Arleta Kania 

miejsce III – Paulina Góra (ZS w Wołowie); Marek Muńko 

 

VII Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym  

„Armia Krajowa siłą zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”  

rok 2006 – laureaci i opiekunowie  

Poziom szkół podstawowych: 

miejsce I – Martyna Wiciak (SP nr 1 w Polkowicach); Marcin Zarzycki 

miejsce II – Małgorzata Kuchta (SP w Niechlowie); Jolanta Hanusiak-Cebenko 

miejsce III – Jakub Skarłubowicz (SP nr 1 w Górze); Grzegorz Chomicz 

Poziom szkół gimnazjalnych: 

miejsce I – Klaudia Kaczmarek (Gimnazjum nr 2 w Polkowicach); Marek Droździk 
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miejsce I – Ewelina Kędzierska (Gimnazjum nr 2 w Górze); Agnieszka Wesołowska 

miejsce I – Magdalena Nowacka (Gimnazjum w Krobi); Mariusz Duda 

miejsce II – Mateusz Ptak (Gimnazjum w Wąsoszu); Bogumiła Nawrot 

miejsce II – Ewa Olejniczak (Gimnazjum nr 1 w Górze); Małgorzata Smolińska 

miejsce III – Jakub Turczyński (Gimnazjum w Krobi); Katarzyna Płaczek 

miejsce III – Paulina Brygiel (Gimnazjum nr 1 w Górze); Małgorzata Smolińska 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych: 

miejsce I – Ewa Perczyńska (LO przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  

w Głogowie); Janina Mucha 

miejsce II – Monika Żółć (III LO w ZS nr 1 w Lubinie); Teresa Strzelecka 

miejsce III – Miłosz Rogowicz (LO w Górze); Maria Chomicz 

miejsce III – Małgorzata Maciszonek (III LO w ZS nr 1 w Lubinie); Teresa Strzelecka 

 

VIII Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym  

„Armia Krajowa siłą zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”  

rok 2007 – laureaci i opiekunowie  

Poziom szkół podstawowych: 

Kategoria – album 

miejsce I – Piotr Szelest (SP w Czarnoborsku); Bogusława Nawrot 

miejsce II – Dariusz Marcinkowski (SP nr 1 w Górze); Lilianna Biedulska 

Kategoria – rysunek, plakat 

miejsce I – Marlena Czajkowska (SP w Wąsoszu); Bogusława Nawrot 

miejsce I – Joanna Górecka (SP nr 1 w Górze); Grzegorz Chomicz 

miejsce II – Magdalena Barda (SP w Niechlowie); Krystyna Galant 

miejsce II – Daria Duszak (SP w Niechlowie); Elżbieta Sokołowska 

miejsce III – Alicja Kasperska (SP nr 1 w Górze); Lilianna Biedulska 

miejsce III – Justyna Szczekutowicz (SP nr 3 w Górze); Małgorzata Turkowska 

miejsce III – Justyna Kramarz (SP w Witoszycach); Piotr Weryszko 

Poziom szkół gimnazjalnych: 

miejsce I – Martyna Wiciak (Gimnazjum nr 1 w Polkowicach); Rafał Kajak 

miejsce I – Piotr Guściora (Gimnazjum w Wąsoszu); Bogusława Nawrot 

miejsce II – Ewelina Kędzierska (Gimnazjum nr 2 w Górze); Agnieszka Wesołowska 

miejsce III – Marta Krukowska (Gimnazjum w Wąsoszu); Bogusława Nawrot 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych: 

miejsce I – Ewa Perczyńska (LO przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  

w Głogowie); Janina Mucha 

miejsce II – Iwona Michalska (I LO w Rawiczu); Iwona Guzikowska 

 

IX Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym  

„Armia Krajowa siłą zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”  

rok 2008 – laureaci i opiekunowie  

Poziom szkół podstawowych: 

Kategoria – album 

miejsce I – Klaudia Chudek (SP w Witoszycach); Agnieszka Wesołowska 

miejsce I – Piotr Szelest (SP w Czarnoborsku); Bogusława Nawrot 

miejsce II – Marta Kondraczuk (SP nr 1 w Polkowicach); brak opiekuna 

miejsce III – Oliwia Prus (SP w Sicinach); Małgorzata Wiśniewska 
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Kategoria – rysunek, plakat 

miejsce I – Małgorzata Kuchta (SP w Niechlowie); Elżbieta Sokołowska 

miejsce I – Kinga Krawczyńska (SP nr 1 w Górze); Grzegorz Chomicz 

miejsce II – Paweł Łuszczak (SP nr 3 w Górze); Małgorzata Turkowska 

miejsce III – Adrianna Chmiel (SP nr 3 w Górze); Małgorzata Turkowska 

wyróżnienie – Marta Sitnik (SP nr 3 w Górze); Małgorzata Turkowska 

wyróżnienie – Justyna Szczekutowicz (SP nr 3 w Górze); Małgorzata Turkowska 

Poziom szkół gimnazjalnych: 

Kategoria – album 

miejsce I – Ewelina Kędzierska (Gimnazjum nr 2 w Górze); Agnieszka Wesołowska 

miejsce II – Wioleta Jerema (Gimnazjum w Wąsoszu); Bogusława Nawrot 

miejsce II – Tomasz Nogajczyk (Gimnazjum w Wąsoszu); Bogusława Nawrot 

miejsce III – Marta Rybak (Gimnazjum w Niechlowie); Halina Kuchta 

Kategoria – rysunek, plakat 

miejsce I – Sandra Czyżowska (Gimnazjum nr 2 w Polkowicach); Bogumiła Pawlak- 

Pokrzywka 

miejsce II – Anna Bieńko (Gimnazjum w Naratowie); Krzysztof Bożko 

miejsce II – Aleksandra Bogacz (Gimnazjum nr 2 we Wschowie); Krystyna Someniuk 

miejsce III – Jakub Turczyński (Gimnazjum w Krobi); Katarzyna Płaczek 

miejsce III – Marlena Czajkowska (Gimnazjum w Wąsoszu); Bogusława Nawrot 

wyróżnieni: 

– Damian Sipaczyński (Gimnazjum w Krobi); Katarzyna Płaczek 

– Katarzyna Jeż (Gimnazjum w Krobi); Mariusz Duda 

– Andrzej Prymel (Gimnazjum w Irządzach); Aneta Skrzynecka 

– Piotr Lewandowski (Gimnazjum nr 2 w Polkowicach); Marek Droździk 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych: 

Kategoria – scenariusz imprez 

miejsce I – Łukasz Bieńko (LO w Górze); Maria Chomicz 

miejsce II – Elżbieta Kuchta (LO w Górze); Mirosław Wesołowski 

Kategoria – gry dydaktyczne 

miejsce I – Paulina Góral (ZS w Górze); Artur Małecki 

miejsce I – Alina Makowska (ZS w Górze); Artur Małecki 

miejsce II – Patrycja Garboś (ZS w Górze); Artur Małecki 

 

X Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym  

„Armia Krajowa siłą zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”  

rok 2009 – laureaci i opiekunowie 

Poziom szkół podstawowych: 

Kategoria – album 

miejsce I – Piotr Nogajczyk (SP w Czarnoborsku); Tadeusz Szelest 

miejsce I – Klaudia Chudek (SP w Witoszycach); Agnieszka Wesołowska 

miejsce II – Dorota Zakrawasz (SP w Płoskach); Bogusława Nawrot 

miejsce II – Maria Surma (SP w Czarnoborsku); Tadeusz Szelest 

miejsce III – Klaudia Jatczak (SP nr 1 w Polkowicach); Marcin Zarzycki 

wyróżnienie – Maciej Sztyma (SP w Czarnoborsku); Tadeusz Szelest 

wyróżnienie – Marta Kondraciuk (SP nr 1 w Polkowicach); Marcin Zarzycki 
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Kategoria – rysunek, plakat 

miejsce I – Julia Tatarczuk (SP w Czarnoborsku); Tadeusz Szelest 

miejsce II – Agata Osiedlasz (SP w Ślubowie); Lidia Berus 

miejsce III – Julia Lis (SP nr w 3 Górze); Małgorzata Turkowska 

miejsce III – Maria Barda (SP w Niechlowie); Małgorzata Mizińska 

wyróżnieni: 

– Marta Kondraciuk (SP nr 1 w Polkowicach); Marcin Zarzycki 

– Justyna Kramarz (SP w Witoszycach); Agnieszka Wesołowska 

– Dagmara Żywień (SP nr 3 w Górze); Małgorzata Turkowska 

– Daria Szulia (SP nr 1 w Górze); Grzegorz Chomicz  

– Daria Jankowiak (SP w Ślubowie); Lidia Berus 

– Justyna Merta (SP w Sicinach); Małgorzata Wiśniewska 

Poziom szkół gimnazjalnych: 

Kategoria – album 

miejsce I – Tomasz Nogajczyk (Gimnazjum w Wąsoszu); Bogusława Nawrot 

wyróżnieni: 

– Małgorzata Kuchta (Gimnazjum w Niechlowie); Gabriela Krzyżanowska 

– Konrad Ćwikła (Gimnazjum nr 2 w Górze); Agnieszka Wesołowska 

– Robert Kasztelan (Gimnazjum nr 2 w Górze); Agnieszka Wesołowska 

Kategoria – rysunek, plakat 

miejsce I – Artur Prymel (Gimnazjum w Irządzach) Aneta Skrzynecka 

miejsce II – Zofia Jurkowska (Gimnazjum w Krobi); Katarzyna Płaczek 

miejsce III – Anna Bieńko (Gimnazjum w Naratowie); Krzysztof Bożko 

miejsce III – Marlena Czajkowska (Gimnazjum w Wąsoszu); Bogusława Nawrot 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych: 

miejsce I – Ewelina Kędzierska (LO w Górze); Maria Chomicz 

wyróżnienie – Patrycja Garboś (ZS w Górze); Artur Małecki 

 

XI Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym  

„Armia Krajowa siłą zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”  

rok 2010 – laureaci i opiekunowie  

Poziom szkół podstawowych: 

Kategoria – album 

miejsce I – Marta Wesołowska (SP nr 3 w Górze); Małgorzata Turkowska 

Kategoria – plakat 

miejsce I – Katarzyna Ryndak (SP nr 3 w Górze); Małgorzata Turkowska 

miejsce I – Justyna Tupiec (SP w Sicinach); Małgorzata Wiśniewska 

miejsce II – Maria Barda (SP w Niechlowie); Dorota Izdebska 

miejsce III – Alicja Sawula (SP w Niechlowie); Dorota Izdebska 

miejsce III – Aleksander Panicz (SP nr 3 w Górze); Małgorzata Turkowska 

Kategoria – praca przestrzenna 

miejsce I – Maria Surma (SP w Czarnoborsku); Bogusława Nawrot 

miejsce II – Wiktoria Mały (SP nr 1 w Górze); Grzegorz Chomicz 

wyróżnieni: 

– Maja Sobańska (SP nr 6 w Rawiczu); Bożena Musielak 

– Klaudia Sobczyk (SP w Niechlowie); Dorota Izdebska 

– Olga Izdebska (SP w Niechlowie); Dorota Izdebska 
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– Ilona Thomas (SP w Niechlowie); Dorota Izdebska 

Poziom szkół gimnazjalnych: 

Kategoria – plakat 

miejsce I – Tomasz Nogajczyk (Gimnazjum w Wąsoszu); Bogusława Nawrot 

miejsce II – Daria Jankowiak (Gimnazjum nr 2 w Górze); Elżbieta Maćkowska 

miejsce II – Robert Rudyński (Gimnazjum w Sierakowie); Łucja Wolna 

miejsce III – Justyna Stępień (Gimnazjum nr 2 w Górze); Agnieszka Wesołowska 

miejsce III – Paweł Łuszczak (Gimnazjum nr 2 w Górze); Elżbieta Maćkowska 

Kategoria – album 

miejsce I – Marcelina Surma (Gimnazjum w Wąsoszu); Bogusława Nawrot 

miejsce II – Joanna Pieprzyk (Gimnazjum w Sierakowie); Łucja Wolna 

miejsce III – Kinga Antkowiak (Gimnazjum w Wąsoszu); Bogusława Nawrot 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych: 

miejsce I – Ewelina Kędzierska (LO w Górze); Mirosław Wesołowski 

 

 
 

Podsumowanie konkursu „Armia Krajowa siłą zbrojną  
Polskiego Państwa Podziemnego” 

24 stycznia 2008 

 

 
 

Podsumowanie konkursu „Armia Krajowa siłą zbrojną 
Polskiego Państwa Podziemnego” 

Żołnierze ŚZŻAK, oddział Leszno, 24 stycznia 2008 

 

 
 

Podsumowanie konkursu „Armia Krajowa siłą zbrojną  
Polskiego Państwa Podziemnego”, 25 styczna 2007 

* * * * * 

 

Powiatowy Konkurs Wiedzy  
o NSZZ „Solidarność” Ziemi Górowskiej  
Konkurs został zorganizowany przez: Komitet Obchodów XXV-lecia „Solidarności” w 

Górze, PCDN i PPP w Górze oraz NSZZ „Solidarność” Ziemi Górowskiej. 
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Odpowiedzialna za konkurs z ramienia PCDN i PPP w Górze była Maria Chomicz – 

doradca metodyczny. 

Cele konkursu: 

 rozbudzenie zainteresowań historycznych uczniów, 

 uczczenie 25 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, 

 propagowanie wiedzy o Ruchu Społecznym NSZZ „Solidarność”, 

 kultywowanie wartości i ideałów Solidarności i Sierpnia 80, 

 kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków, 

 bliższe poznanie historii najnowszej małej ojczyzny. 

Laureaci i opiekunowie 

Poziom szkół podstawowych: 

miejsce I – Anna Bieńko (SP w Sicinach); Małgorzata Wiśniewska 

miejsce II – Mateusz Gancarz (SP w Sicinach); Małgorzata Wiśniewska 

miejsce II – Aleksandra Musiał (SP w Glince); Artur Małecki 

miejsce IV – Paulina Jaremko (SP nr 1 w Górze); Grzegorz Chomicz 

miejsce IV – Marta Boguszewska (SP w Irządzach); Aneta Skrzynecka 

miejsce IV – Marcin Tupiec (SP w Sicinach); Małgorzata Wiśniewska 

wyróżnienie – Krzysztof Popławski (SP nr 1 w Górze); Grzegorz Chomicz 

Poziom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: 

miejsce I – Łukasz Bieńko (LO w Górze); Maria Chomicz, Tomasz Woźniczka 

miejsce II – Aleksandra Kopacz (LO w Górze); Maria Chomicz, Tomasz Woźniczka 

miejsce III – Adam Kasperski (LO w Górze); Maria Chomicz, Tomasz Woźniczka 

 

* * * * * 

 

Międzywojewódzki Konkurs  
„Losy Polaków pod okupacją radziecką i niemiecką 1939 – 1945” 
Pomysłodawcą konkursu była, odpowiedzialna za konkurs z ramienia PCDN i PPP w 

Górze, Maria Chomicz – doradca metodyczny.  

Podsumowanie konkursu odbywało się w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej lub 

w Gimnazjum im. Krzysztofa Baczyńskiego w Niechlowie w czasie Święta Patrona Szkoły. 

Szósta, ostatnia, edycja konkursu odbyła się w 2007 r. 

Cele konkursu: 

 rozbudzenie zainteresowań historycznych uczniów, 

 dokumentowanie i propagowanie wiedzy o losach Polaków z kresów wschodnich 

deportowanych do ZSRR w okresie II wojny światowej oraz zamieszkujących tereny pod oku-

pacja niemiecką, 

 poznanie dziejów i losów ludzi zamieszkujących małą ojczyznę, 

 kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków. 

 

I Międzywojewódzki Konkurs  

„Losy Polaków pod okupacją radziecką i niemiecką 1939 – 1945” 

rok 2002 – laureaci i opiekunowie  

Poziom szkół gimnazjalnych: 

miejsce I – Mariusz Kulesza (Gimnazjum w Jemielnie); Wiesława Czerw 

miejsce II – Mariusz Kłosek (Gimnazjum nr 1 w Górze); Maria Chomicz 

miejsce III – Iwona Opat (Gimnazjum w Wąsoszu); Bogumiła Nawrot 
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Poziom szkół ponadgimnazjalnych: 

miejsce I – Dorota Mrozowisk (ZS w Głogowie); Leszek Łuka 

miejsce II – Roksana Weber (LO w Górze); Maria Chomicz 

miejsce III – Magdalena Pawlak (LO w Górze); Maria Chomicz 

 

II Międzywojewódzki Konkurs  

„Losy Polaków pod okupacją radziecką i niemiecką 1939 – 1945” 

rok 2003 – laureaci i opiekunowie  

Poziom szkół gimnazjalnych: 

miejsce I – Klaudia Frączkiewicz (Gimnazjum nr 2 w Górze); Ewa Dziedzic-Kruger 

miejsce II – Iwona Szelest (Gimnazjum w Wąsoszu); Bogumiła Nawrot 

miejsce III – Renata Tarka (Gimnazjum nr 2 w Górze); Agnieszka Wesołowska 

miejsce III – Marzena Piniuta (Gimnazjum nr 1 w Górze); Małgorzata Smolińska 

miejsce III – Ewelina Piechowiak (Gimnazjum w Nielubi); Ewa Parasiewicz 

wyróżnieni: 

– Bogusław Skupiń (Gimnazjum w Wąsoszu); Bogumiła Nawrot 

– Beata Lewicka (Gimnazjum nr 1 w Górze); Małgorzata Smolińska 

– Maria Maruchniak (Gimnazjum nr 1 w Górze); Małgorzata Smolińska 

– Paulina Grześkowiak (Gimnazjum w Nielubi); Ewa Parasiewicz 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych: 

miejsce I – Kamil Król (LO w Górze); Tomasz Woźniczka 

miejsce II – Michał Radoszko (LO w Górze); Tomasz Woźniczka 

miejsce II – Kamila Kipisz (SZ w Głogowie); Leszek Łuka 

miejsce III – Roksana Weber (LO w Górze); Maria Chomicz 

miejsce III – Magdalena Pawlak (LO w Górze); Maria Chomicz 

 

III Międzywojewódzki Konkurs  

„Losy Polaków pod okupacją radziecką i niemiecką 1939 – 1945” 

rok 2004 – laureaci i opiekunowie  

Poziom szkół gimnazjalnych: 

miejsce I – Karolina Pietras (Gimnazjum w Sierakowie); Lidia Marcinkowska 

miejsce II – Joanna Parzonka (Gimnazjum nr 2 w Górze); Elżbieta Maćkowska 

miejsce III – Łukasz Cyrulewski (Gimnazjum nr 1 we Wschowie); Mieczysław Różycki 

miejsce III – Iwona Opat (Gimnazjum w Wąsoszu); Bogumiła Nawrot 

miejsce III – Karolina Kurosz (Gimnazjum nr 1 w Polkowicach); Alicja Zychman, Marek  

Droździk 

wyróżnienie – Agnieszka Maciejewska (Gimnazjum nr 2 w Górze); Agnieszka Wesołow-

ska 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych: 

miejsce I – Dawid Krupiński (ZSR CKU w Wołowie); opiekuna brak 

miejsce II – Daria Harwas (ZSR CKU w Wołowie); opiekuna brak 

miejsce II – Maria Zastryżna (ZSR CKU w Wołowie); opiekuna brak 

miejsce III – Robert Sajko (I LO w Głogowie); opiekuna brak 

miejsce III – Katarzyna Pruchnik (ZSZ w Rawiczu); Danuta Michalska 

miejsce III – Łukasz Gembiak (ZSZ w Rawiczu); Danuta Michalska 
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IV Międzywojewódzki Konkurs  

„Losy Polaków pod okupacją radziecką i niemiecką 1939 – 1945” 

rok 2005 – laureaci i opiekunowie  

Poziom szkół gimnazjalnych: 

miejsce I – Natalia Klinszport (Gimnazjum w Wąsoszu); Bogumiła Nawrot 

miejsce II – Paweł Kędziora (Gimnazjum nr 2 w Górze); Elżbieta Maćkowska 

miejsce III – Magdalena Ruszkiewicz (Gimnazjum nr 2 w Górze); Elżbieta Maćkowska 

miejsce III – Karolina Dębkowska (Gimnazjum w Sierakowie); Łucja Wolna 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych: 

miejsce I – Piotr Ratajczak (ZSR w Bojanowie); opiekuna brak 

miejsce II – Barbara Cimek (ZSR w Głogowie); Dorota Wechta 

miejsce III – Marta Młynarska (ZSZ w Rawiczu); Danuta Michalska 

miejsce III – Katarzyna Mrozek (LO w Górze); Maria Chomicz, Benedykt Stryganek 

 

V Międzywojewódzki Konkurs  

„Losy Polaków pod okupacją radziecką i niemiecką 1939 – 1945” 

rok 2006 – laureaci i opiekunowie  

Poziom szkół gimnazjalnych: 

miejsce I – Marlena Suchańska (Gimnazjum w Niechlowie); Gabriela Krzyżanowska 

miejsce I – Anna Krajka (Gimnazjum w Krobi); Mariusz Duda 

miejsce II – Anna Bieńko (Gimnazjum w Naratowie); Krzysztof Bożko 

miejsce III – Anita Mikołajczak (Gimnazjum w Krobi); Mariusz Duda 

miejsce III – Angelika Kumanowska (Gimnazjum nr 2 w Górze); Elżbieta Maćkowska 

wyróżnieni: 

– Małgorzata Pawlak (Gimnazjum w Krobi); Mariusz Duda 

– Michał Mielczarek (Gimnazjum nr 1 w Górze); Małgorzata Smolińska 

– Weronika Dudziak (Gimnazjum w Krobi); Mariusz Duda 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych: 

miejsce I – nie przyznano  

miejsce II – Magdalena Suchińska (LO w Górze); Maria Chomicz 

 

VI Międzywojewódzki Konkurs  

„Losy Polaków pod okupacją radziecką i niemiecką 1939 – 1945” 

rok 2007 – laureaci i opiekunowie  

Poziom szkół gimnazjalnych  

miejsce I – Natalia Klinszport (Gimnazjum w Wąsoszu); Bogumiła Nawrot 

miejsce II – Katarzyna Mitek (Gimnazjum w Wąsoszu); Bogumiła Nawrot 

miejsce III – Natalia Jaskuła (Gimnazjum nr 2 w Górze); Elżbieta Maćkowska 

wyróżnieni: 

– Martyna Borawska (Gimnazjum nr 2 w Górze); Elżbieta Maćkowska 

– Kinga Winnicka (Gimnazjum w Czerninie); Wojciech Chudzik 

– Ewelina Łabaz (Gimnazjum w Niechlowie); Gabriela Krzyżanowska 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych: 

miejsce I – Magdalena Suchińska (LO w Górze); Maria Chomicz 

miejsce II – Aneta Wujek (I LO w Rawiczu); Iwona Guzikowska 

miejsce III – Ewelina Kłodzińska (LO w Górze); Maria Chomicz 
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* * * * * 

 

Powiatowy Konkurs Gazetek Szkolnych „Nasza Gazetka”  
Pomysłodawcą konkursu była Teresa Witkowska, członek Powiatowego Zespołu Nau-

czycieli Humanistów działającego przy PCDN i PPP w Górze, organizatorem natomiast Po-

wiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego w 

Górze. Odpowiedzialna za konkurs z ramienia PCDN i PPP w Górze była Maria Chomicz – 

doradca metodyczny. 

Odbyły się cztery edycje tego konkursu. 

Cele konkursu: 

 popularyzacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży, 

 dostarczenie satysfakcji uczniom redagującym gazetki, 

 popularyzacja czasopiśmiennictwa dzieci i młodzieży z terenu powiatu górowskiego, 

 popularyzacja czasopism jako warsztatu umożliwiającego rozwijanie kompetencji 

komunikacyjnych dzieci i młodzieży, 

 doskonalenie stylu i formy gazetek wydawanych przez placówki szkolnictwa z terenu 

całego powiatu. 

 

I Powiatowy Konkurs Gazetek Szkolnych „Nasza Gazetka”  

rok 2005 – laureaci (zespoły redakcyjne gazetek szkolnych)  

i opiekunowie  

Poziom szkół podstawowych: 

miejsce I – SP w Wąsoszu; Anna Wlazło 

miejsce II – SP w Czarnoborsku; Hanna Ćwiertniak 

miejsce III – SP nr 3 w Górze; Małgorzata Łuszczak 

Poziom szkół gimnazjalnych: 

miejsce I – Gimnazjum w Irządzach; Barbara Dziwanowska 

miejsce II – Gimnazjum nr 1 w Górze; Mirosław Wesołowski 

miejsce III – Gimnazjum nr 2 Górze; Jolanta Skibińska, Ewa Świerszko 

miejsce IV – Gimnazjum w Niechlowie; Dorota Szostek 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych: 

miejsce I – ZS w Górze; Teresa Witkowska 

 

II Powiatowy Konkurs Gazetek Szkolnych „Nasza Gazetka”  

rok 2006 – laureaci i opiekunowie 

Poziom szkół podstawowych: 

miejsce I – SP nr 1 w Górze; Genowefa Maszczenko  

Poziom szkół gimnazjalnych: 

miejsce I – Gimnazjum w Irządzach; Barbara Dziwanowska 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych: 

miejsce I – LO w Górze; Ewelina Waląg 

 

III Powiatowy Konkurs Gazetek Szkolnych „Nasza Gazetka”  

rok 2007 – laureaci i opiekunowie 

Poziom szkół podstawowych: 

miejsce I – SP nr 1 w Górze; Elżbieta Janasik, Mirosława Ciesielska 
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Poziom szkół gimnazjalnych: 

miejsce I – Gimnazjum nr 2 w Górze; Ewa Świerszko 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych: 

miejsce I – ZS w Górze; Teresa Witkowska 

wyróżnieni: 

– LO w Górze; Ewelina Waląg 

– Gimnazjum w Irządzach; Barbara Dziwanowska 

– SP nr 1 w Górze; Genowefa Maszczenko 

 

* * * * * 

 

Górowski Konkurs Humanistyczny 
Pomysłodawcami konkursu byli członkowie Powiatowego Zespołu Nauczycieli Huma-

nistów działającego przy PCDN i PPP w Górze. Odpowiedzialna za konkurs z ramienia 

PCDN i PPP w Górze jest doradca metodyczny Maria Chomicz. 

Trzy ostatnie edycje konkursu poruszają tematykę regionalną i stanowią jeden konkurs 

obejmujący trzy poziomy edukacyjne. 

Wcześniejsze edycje odbywały się jako trzy odrębne konkursy mające odmienną tematy-

kę i formę dostosowaną do egzaminów zewnętrznych. Każdy z tych konkursów posiadał uro-

czyste podsumowania, w czasie których prezentowali się uczniowie w montażach słowno-

muzycznych lub w poezji śpiewanej z Gimnazjum nr 1 w Górze, z Gimnazjum w Naratowie, 

ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 w Górze. Od 2009 roku podsumowanie konkursu i rozda-

nie nagród zwycięzcom odbywa się w czasie uroczystej gali podsumowującej wszystkie kon-

kursy organizowane w danym roku przez PCDN i PPP w Górze. 

Cele konkursu: 

 rozbudzanie zainteresowań humanistycznych, 

 zainteresowanie uczniów urokami małej ojczyzny i propagowanie wiedzy o jej cieka-

wych ludziach, 

 kształcenie umiejętności integrowania treści z zakresu przedmiotów humanistycz-

nych, 

 kształcenie umiejętności sprawnego wypowiadania się, 

 kształcenie umiejętności dostrzegania, dokumentowania i sprawnego wypowiadania 

się. 

 

I Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Podstawowych 

rok 2003 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Aleksandra Lachowicz (SP w Glince); Mirosława Rutkowska 

miejsce II – Katarzyna Wójcik (SP w Sicinach); Iwona Birecka 

miejsce III – Krzysztof Żłobiński (SP nr 1 w Górze); Elżbieta Pojasek 

wyróżnieni: 

– Adam Dokładański (SP nr 3 w Górze); Joanna Zembroń 

– Mateusz Antoszków (SP w Niechlowie); Marzena Kosowska 

– Marcin Bartkowiak (SP w Glince); Mirosława Rutkowska 

– Edyta Fijałkowska (SP w Witoszycach); Lilla Łuszczak 
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II Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Podstawowych 

rok 2004 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Renata Hałaś (SP w Wąsoszu); Anna Wlazło 

miejsce II – Magdalena Kopczyńska (SP nr 3 w Górze); Elżbieta Berus-Panek 

miejsce III – Natalia Michalec (SP nr 1 w Górze); Ewa Cieślak 

miejsce IV – Justyna Gąsiorek (SP nr 3 w Górze); Elżbieta Berus-Panek 

miejsce IV – Agnieszka Rozmiarek (SP nr 3 w Górze); Elżbieta Berus-Panek 

 

III Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Podstawowych 

rok 2005 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Małgorzata Bąk (SP w Jemielnie); Celina Wlaźlak 

miejsce II – Jagoda Witko (SP w Glince); Mirosława Rutkowska 

miejsce III – Anna Bieńko (SP w Sicinach); Zofia Pleśniak 

 

IV Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Podstawowych 

rok 2006 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Szymon Zieliński (SP nr 1 w Górze); Ewa Cieślak 

miejsce II – Ewa Pojasek (SP nr 1 w Górze); Grzegorz Chomicz 

miejsce III – Roksana Basty (SP nr 1 w Górze); Elżbieta Popasek 

wyróżnieni: 

– Katarzyna Łysik (SP w Niechlowie); Elżbieta Sokołowska 

– Karolina Konopka (SP w Witoszycach); Lilla Łuszczak, Piotr Weryszko 

– Justyna Bartnicka SP Witaszyce, op. Mirosława Rutkowska 

 

V Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Podstawowych 

rok 2007 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Małgorzata Kuchta (SP w Niechlowie); Elżbieta Sokołowska 

miejsce II – Katarzyna Łysik (SP w Niechlowie); Elżbieta Sokołowska 

miejsce III – Weronika Kotylak (SP nr 1 w Górze); Elżbieta Pojasek 

wyróżnieni: 

– Paulina Kurdek (SP w Sicinach); Iwona Birecka 

– Paulina Drozdowska (SP w Czerninie); Zofia Bordulak 

– Klaudia Chudek (SP w Witoszycach); Lilla Łuszczak 

 

VI Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Podstawowych 

rok 2008 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Magdalena Seń (SP w Czerninie); Edyta Turowska 

miejsce I – Małgorzata Kuchta (SP w Niechlowie); Elżbieta Sokołowska 

miejsce II – Kornelia Biedulska (SP w Górze); Grzegorz Chomicz 

miejsce III – Magdalena Nowacka (SP w Ślubowie); Lidia Berus 

 

VII Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Podstawowych 

rok 2009 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Magdalena Wolicka (SP w Sicinach); Iwona Birecka 

miejsce I – Anna Gumińska (SP w Ślubowie); Lidia Berus 

miejsce II – Joanna Kiernicka (SP w Czerninie); Zofia Bordulak 

miejsce III – Patrycja Skupin (SP w Czerninie); Zofia Bordulak 
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wyróżnieni: 

– Hubert Kasprzak (SP w Sicinach); Iwona Birecka 

– Klaudia Chudek (SP w Witoszycach); Lilla Łuszczak 

– Justyna Kramarz (SP w Witoszycach); Lilla Łuszczak 

 

VIII Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Podstawowych 

rok 2010 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Magdalena Wolicka (SP w Sicinach); Iwona Birecka 

miejsce II – Patrycja Skupin (SP w Czerninie); Zofia Bordulak 

miejsce III – Joanna Kiernicka (SP w Czerninie); Zofia Bordulak 

wyróżnienie – Hubert Kasprzak (SP w Sicinach); Iwona Birecka 

wyróżnienie – Aleksandra Schulz (SP w Ślubowie); Lidia Berus 

 

 
 

Eliminacje powiatowe III Konkursu Humanistycznego  
dla Szkół Podstawowych, 19 kwietnia 2005 

 
 

VI Konkurs Humanistyczny dla Szkół Gimnazjalnych,  
2 kwietnia 2007   

 

* * * * * 

 

I Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Gimnazjalnych 

rok 2002 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Paweł Czerniak (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

miejsce II – Ewelina Mazuryk (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

miejsce II – Hanna Strzałka (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

miejsce III – Marzena Kolman (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

miejsce III – Marta Krzyżosiak (Gimnazjum w Naratowie) 

wyróżnienie – Ewa Sitnik (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

 

II Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Gimnazjalnych 

rok 2003 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Anna Czepelska (Gimnazjum nr 1 w Górze); Jolanta Dembińska 

miejsce II – Kacper Szyndlarewicz (Gimnazjum nr 1 w Górze); Jolanta Dembińska 

miejsce III – Sylwia Kołakowska (Gimnazjum nr 1 w Górze); Barbara Bućkowska 

miejsce III – Marta Szymańska (Gimnazjum w Naratowie); Małgorzata Merta 

miejsce IV – Iwona Szelest (Gimnazjum w Wąsoszu); Lidia Kosarzewska 

miejsce V – Weronika Beta (Gimnazjum w Naratowie); Małgorzata Merta 
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III Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Gimnazjalnych 

rok 2004 – laureaci i opiekunowie  

miejsce I – Adrianna Gajowczyk (Gimnazjum nr 1 w Górze); Teresa Pankiewicz 

miejsce II – Marta Szymańska (Gimnazjum w Naratowie); Małgorzata Merta 

miejsce II – Mirella Remesz (Gimnazjum w Wąsoszu); Lidia Kosarzewska 

miejsce II – Paulina Rapier (Gimnazjum w Wąsoszu); Barbara Gransort 

miejsce II – Iwona Opat (Gimnazjum w Wąsoszu); Lidia Kosarzewska 

 

IV Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Gimnazjalnych 

rok 2005 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Małgorzata Kopczyńska (Gimnazjum nr 1 w Górze); Barbara Bućkowska 

miejsce II – Agata Drąg (Gimnazjum w Naratowie); Małgorzata Merta 

miejsce III – Monika Mitek (Gimnazjum w Wąsoszu); Danuta Leśniewska 

wyróżnienie – Sylwia Kołakowska (Gimnazjum nr 1 w Górze); Barbara Bućkowska 

wyróżnienie – Karolina Jankowska (Gimnazjum nr 1 w Górze); Barbara Bućkowska 

 

V Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Gimnazjalnych 

rok 2006 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Justyna Kopaniecka (Gimnazjum nr 1 w Górze); Barbara Bućkowska 

miejsce II – Paulina Rapier (Gimnazjum w Wąsoszu); Lidia Kosarzewska 

miejsce II – Patrycja Jasek (Gimnazjum w Niechlowie); Joanna Rząsa-Tomaszewska 

miejsce III – Barbara Czepelska (Gimnazjum nr 1 w Górze); Barbara Bućkowska 

miejsce III – Mateusz Duda (Gimnazjum nr 1 w Górze); Jolanta Dembińska 

miejsce III – Joanna Zapolska (Gimnazjum w Niechlowie); Joanna Rząsa-Tomaszewska 

 

VI Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Gimnazjalnych 

rok 2007 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Jacek Żuk (Gimnazjum w Wąsoszu); Danuta Leśniewska 

miejsce II – Aleksandra Garbacz (Gimnazjum nr 1 w Górze); Barbara Bućkowska 

miejsce III – Barbara Czepelska (Gimnazjum nr 1w Górze); Barbara Bućkowska 

wyróżnienie – Katarzyna Domańska (Gimnazjum w Wąsoszu); Lidia Kosarzewska 

wyróżnienie – Renata Hałaś (Gimnazjum w Wąsoszu); Lidia Kosarzewska 

 

VII Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Gimnazjalnych 

rok 2008 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Aleksandra Garbacz (Gimnazjum w Czerninie); Zofia Bordulak 

miejsce II – Jakub Deperas (Gimnazjum w Wąsoszu); Lidia Kosarzewska 

miejsce II – Anna Huzar (Gimnazjum nr 1 w Górze); Jolanta Dembińska 

miejsce III – Magdalena Kmiotek (Gimnazjum nr 1 w Górze); Teresa Pankiewicz 

wyróżnienie – Ewelina Kędzierska (Gimnazjum nr 2 w Górze); Ewa Świerszko 

 

VIII Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Gimnazjalnych 

rok 2009 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Paulina Drozdowska (Gimnazjum w Czerninie); Zofia Bordulak 

miejsce II – Alicja Kasperska (Gimnazjum nr 1 w Górze); Barbara Bućkowska 

miejsce III – Adrianna Nowicka (Gimnazjum w Wąsoszu); Małgorzata Stark 

miejsce III – Lidia Jurek (Gimnazjum nr 1 w Górze); Barbara Bućkowska 



PCDN i PPP w Górze 

 158 

wyróżnieni: 

– Barbara Nowicka (Gimnazjum nr 1 w Górze); Barbara Bućkowska 

– Karolina Brzoza (Gimnazjum w Wąsoszu); Lidia Kosarzewska 

– Roksana Basty (Gimnazjum nr 1 w Górze); Teresa Pankiewicz 

– Aleksandra Borysowska (Gimnazjum nr 1 w Górze); Jolanta Dembińska 

– Krzysztof Figura (Gimnazjum nr 1 w Górze); Teresa Pankiewicz 

 

IX Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Gimnazjalnych 

rok 2010 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Paulina Drozdowska (Gimnazjum w Czerninie); Zofia Bordulak 

miejsce II – Małgorzata Mrozek (Gimnazjum nr 1 w Górze); Barbara Bućkowska 

miejsce III – Lidia Jurek (Gimnazjum nr 1 w Górze); Barbara Bućkowska 

wyróżnieni: 

– Mateusz Szewiało (Gimnazjum nr 1 w Górze); Jolanta Dembińska 

– Weronika Koryluk (Gimnazjum nr 1 w Górze); Teresa Pankiewicz 

– Patrycja Ratuszniak (Gimnazjum nr 1 w Górze); Barbara Bućkowska 

 

* * * * * 

 

I Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Ponadgimnazjalnych 

rok 2002 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Justyna Pieniak (ZS w Górze) 

miejsce I – Magdalena Pałec (ZS w Górze) 

miejsce II – Monika Dzięgielewska (ZS w Górze) 

miejsce III – Jarek Pobiarżyn (LO w Górze) 

 

II Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Ponadgimnazjalnych 

rok 2003 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Edyta Smolińska (LO w Górze); Elżbieta Charużyn 

miejsce II – Ilona Skorecka (ZS w Górze); Teresa Bakuła 

miejsce III – Mariusz Kolman (ZS w Górze); Teresa Witkowska 

wyróżnieni: 

– Joanna Teczyńska (ZS w Górze); Elżbieta Żywień 

– Anna Jedut (ZS w Górze); Teresa Bakuła 

– Marzena Kolman (LO w Górze); Joanna Jabłońska-Panek 

– Barbara Krydel (ZS w Górze); Elżbieta Żywień 

 

III Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Ponadgimnazjalnych 

rok 2004 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Marzena Kolman (LO w Górze); Joanna Jabłońska-Panek 

miejsce II – Beata Szymczak (LO w Górze); Joanna Jabłońska-Panek 

miejsce III – Ilona Skorecka (ZS w Górze); Teresa Bakuła 

wyróżnieni: 

– Diana Choińska (LO w Górze); Lucyna Wilkiewicz 

– Anna Jedut (ZS w Górze); Teresa Bakuła 

– Ewelina Mazuryk (LO w Górze); Joanna Jabłońska-Panek 
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IV Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Ponadgimnazjalnych 

rok 2005 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Barbara Szymczak (LO w Górze); Joanna Jabłońska-Panek 

miejsce I – Daria Kujawa (ZS w Górze); Teresa Witkowska 

miejsce II miejsce – Arkadiusz Chajec (ZS w Górze); Teresa Witkowska 

miejsce III – Barbara Krydel (ZS w Górze); Krystyna Woźna 

wyróżnienie – Joanna Samotyja (LO w Górze); Joanna Jabłońska-Panek 

wyróżnienie – Małgorzata Dziegielewska (ZS w Górze); Teresa Witkowska 

 

V Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Ponadgimnazjalnych 

rok 2006 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Adrianna Gajowczyk (LO w Górze); Maciej Kostyk 

miejsce I – Kamila Kozikowska (ZS w Górze); Teresa Witkowska 

miejsce I – Renata Kołodziejczak (LO w Górze); Maciej Kostyk 

miejsce I – Dorota Pytel (ZS w Górze); Teresa Witkowska 

miejsce II – Magdalena Charkiewicz (LO w Górze); Teresa Witkowska 

miejsce II – Przemysław Szymański (LO w Górze);Teresa Witkowska 

 

VI Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Ponadgimnazjalnych 

rok 2007 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Paweł Wojciechowski (LO w Górze); Ewelina Waląg 

miejsce II – Aleksandra Majewska (LO w Górze); Ewelina Waląg 

miejsce III – Mirella Remesz (LO w Górze); Dorota Dolatowska-Jochaniak 

wyróżnieni: 

– Joanna Kaptur (ZS w Górze); Sylwia Kibał 

– Mariola Zając (LO w Górze); Ewelina Waląg 

– Katarzyna Ptak (LO w Górze); Ewelina Waląg 

– Barbara Janowicz (ZS w Górze); Teresa Bakuła 

 

VII Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Ponadgimnazjalnych 

rok 2008 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Paulina Góral (ZS w Górze); Krystyna Woźna 

miejsce I – Anna Hanula (LO w Górze); Ewelina Waląg 

miejsce II – Marzena Chajec (ZS w Górze); Teresa Bakuła 

miejsce II – Marcin Szklarski (ZS w Górze); Sylwia Kibał 

miejsce III – Jacek Klimczak (ZS w Górze); Krystyna Woźna 

miejsce III – Bogumiła Jagódka (ZS w Górze) Sylwia Kibał 

wyróżnieni: 

– Krzysztof Żłobiński (LO w Górze); Ewelina Waląg 

– Anna Szeląg (ZS w Górze); Teresa Bakuła 

– Agata Żarłok (ZS w Górze); Teresa Bakuła 

 

VIII Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Ponadgimnazjalnych 

rok 2009 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Ewelina Kędzierska (LO w Górze); Maria Chomicz, Maciej Kostyk 
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IX Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla Szkół Ponadgimnazjalnych 

rok 2010 – laureaci i opiekunowie 

miejsce I – Ewelina Kędzierska (LO w Górze); Maciej Kostyk 

 

* * * * * 

 

Międzywojewódzki Konkurs dla Nauczycieli 
70 rocznica Zbrodni Katyńskiej – rok szkolny 2009/2010 
Pomysłodawcą konkursu była, odpowiedzialna za konkurs z ramienia PCDN i PPP w 

Górze, doradca metodyczny – Maria Chomicz. Został on zorganizowany w celu uczczenia 70 

rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 

Mottem konkursu były słowa Jana Pawła II: 

„Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wol-

ności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która przerasta, ale która równocze-

śnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”. 

Efektem konkursu są opracowane przez nauczycieli scenariusze imprez szkolnych i lek-

cji, które stanowią cenny zbiór propozycji realizowania tematyki katyńskiej w pracy dydaktycz-

no-wychowawczej z uczniami.  

Nagrodzeni nauczyciele: 

Kategoria scenariusz imprezy szkolnej 

miejsce I – Halina Kuchta (ZS w Niechlowie) 

miejsce II – Grzegorz Chomicz (SP nr 1 w Górze) 

Kategoria scenariusz lekcji 

miejsce I – Ewelina Waląg (LO w Górze) 

miejsce II – Agnieszka Mała (SP nr 2 we Wschowie) 

wyróżnieni:  

w kategorii scenariusz imprezy szkolnej – Agnieszka Mała (SP nr 2 we Wschowie) 

w kategorii scenariusz lekcji – Patrycja Garboś (SP w Płoskach) 
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Jacek Figiel 

PODN 

 

MIĘDZYWOJEWÓDZKI GÓROWSKI  
KONKURS INFORMATYCZNY 
 

Międzywojewódzki Górowski Konkurs Informatyczny jest kontynuacją odbywającego 

się wcześniej, a zainicjowanego przeze mnie, „Leszczyńskiego Konkursu Informatycznego” 

organizowanego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i „Dolnośląskiego Konkur-

su Informatycznego” organizowanego w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 

we Wrocławiu. Konkurs leszczyński doczekał się 7 edycji od 1993 roku, a wrocławski jednej  

w 2000 roku. Wiązało się to z pełnieniem przeze mnie w tym czasie, funkcji doradcy meto-

dycznego do spraw informatyki w wymienionych ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Organi-

zując Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Górze, już w październiku 2000 roku, 

ogłosiłem pierwszą edycję „Górowskiego Konkursu Informatycznego”.  

Idea utworzenia regionalnego konkursu informatycznego, była odpowiedzią na lukę jaka 

istniała i istnieje pomiędzy edukacją informatyczną w szkołach a Olimpiadą Informatyczną 

organizowaną przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W opracowywaniu  

i przeprowadzaniu edycji leszczyńskich uczestniczyli doświadczeni nauczyciele informatyki  

z ówczesnego województwa leszczyńskiego. Wymienić tu trzeba: Krzysztofa Grabkę, Anto-

niego Raburskiego, Michała Ratajczyka, Zbigniewa Rzetelskiego, Jarosława Sakowskiego, Ste-

fana Szkatułę. Założone wówczas cele pozostają niezmienione do dziś. Są to: 

 rozwijanie zainteresowań informatycznych młodzieży, 

 popularyzowanie wykorzystania komputera do rozwiązywania problemów,  

 stworzenie możliwości szlachetnej rywalizacji uczniów najzdolniejszych, a nauczycie-

lom warunków twórczej pracy z młodzieżą, 

 przygotowanie młodzieży do udziału w Olimpiadzie Informatycznej i krajowych 

konkursach informatycznych. 

Od początku istnienia wymienionych konkursów, dzielono je na dwie kategorie: 

 rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem języków programowania, 

 rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem oprogramowania użytkowego. 

Regulamin Międzywojewódzkiego Górowskiego Konkursu Informatycznego jest dedy-

kowany dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rozbi-

ciem na wymienione wcześniej kategorie dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

oraz dodatkową kategorię dla szkół podstawowych. Od 2004 roku wprowadzono dodatkową 

kategorię konkursu on-line dla internautów. Tak więc konkurs rozgrywany jest oddzielnie  

w 4 kategoriach. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze, głównymi sponsorami są Starosta 

Powiatowy w Górze oraz Burmistrz Miasta i Gminy Góra, Wójt Gminy Jemielno, Wójt Gmi-

ny Niechlów oraz Burmistrz Gminy Wąsosz. 

Z ramienia PCDN i PPP zadanie organizacji konkursu jest powierzone Powiatowemu 

Zespołowi Samokształceniowemu ds. Wdrażania Technologii Informacyjnej w Edukacji sku-

piającemu nauczycieli informatyki z powiatu górowskiego i ościennych. 
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Konkurs przebiega dwuetapowo i składa się z etapu szkolnego i etapu finałowego. Na 

etapie finałowym konkurs organizowany jest w czterech wcześniej wymienionych kategoriach. 

Na etapie szkolnym uczeń przygotowuje samodzielnie pracę dotyczącą:  

 rozwiązania ustalonego przez siebie problemu z wykorzystaniem oprogramowania 

użytkowego (arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstów, baz danych, programów graficznych, 

edytorów stron www, innych),  

 rozwiązania ustalonego przez siebie problemu z wykorzystaniem języków programo-

wania (Logo, Turbo Pascal, C, Visual Basic i innych). 

Tematyka prac uczniów jest dowolna np. opracowanie animacji komputerowej lub pro-

jektu plakatu, gry komputerowej, programu dydaktycznego, strony www, symulacji kompute-

rowej itp. Zazwyczaj w lutym szkolne komisje konkursowe kwalifikują dowolną liczbę prac 

uczniowskich do etapu powiatowego. 

Komisja powiatowa dokonuje żmudnej oceny prac według wcześniej ustalonych kryte-

riów. Biorąc pod uwagę to, że na tym etapie ocenia się kilkadziesiąt prac, niekiedy ponad sto, 

ocena trwa najczęściej cały dzień. Na podstawie oceny i przyjętych kryteriów komisja wyłania 

finalistów, kwalifikując ich do etapu powiatowego. Jest to grupa licząca od 50 do 100 uczniów. 

Etap powiatowy organizowany jest oddzielnie dla każdej kategorii konkursu. Praktycznie 

komisja dzieli się na kilka podkomisji, które przeprowadzają w tym samym dniu w kilku pra-

cowniach eliminacje finałowe w jednej lub dwóch turach: 

 szkoły podstawowe, 

 rozwiązywania problemów z wykorzystaniem języków programowania, 

 rozwiązywania problemów z wykorzystaniem oprogramowania użytkowego. 

Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki gościnności naszych placówek oświatowych uży-

czających na ten czas swoich pracowni informatycznych. Do tej pory, poza pracownią  

w PCDN i PPP w Górze, korzystano z pracowni w Liceum Ogólnokształcącym w Górze,  

w Zespole Szkół w Górze, w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze 

oraz w Gimnazjum nr 2 w Górze. 

Na etapie powiatowym, każdy uczeń ma do dyspozycji komputer z odpowiednim opro-

gramowaniem. Jego zadaniem jest rozwiązanie postawionego przed nim zadania w ściśle okre-

ślonym czasie. Komisja czuwa nad przestrzeganiem regulaminu w czasie konkursu. Po kon-

kursie komisja zbiera się w PCDN i PPP i dokonuje kolejnej żmudnej oceny prac, tym razem 

finałowych, według przygotowanych wcześniej kryteriów. Po zestawieniu wyników wyłaniani 

są laureaci konkursu. 

Z reguły komisja wyłania po trzech laureatów dla każdej kategorii. Niekiedy, gdy różnica 

punktowa kolejnych wyników jest nieznaczna przydzielane są wyróżnienia. 

Teraz znając liczbę laureatów pozostaje zakupić nagrody, przygotować dyplomy dla fina-

listów, opiekunów oraz szkół, i zorganizować uroczyste podsumowanie konkursu.  

W roku szkolnym 2008/2009 Międzywojewódzki Górowski Konkurs Informatyczny 

został wyjątkowo posumowany na wspólnej imprezie poświęconej konkursom PCDN i PPP  

w Domu Kultury w Górze, 4 czerwca 2009 roku. W latach wcześniejszych były to oddzielne 

imprezy w PCDN i PPP w Górze poświęcone podsumowaniu konkursu. 

Opracowaniem zadań na etap powiatowy zajmuje się komisja konkursowa z odpowied-

nim wyprzedzeniem. Każde zadanie ma swojego autora będącego członkiem komisji. Do tej 

pory autorami zadań byli: Krzysztof Grabka – LO we Wschowie, Jacek Figiel – PCDN i PPP 

w Górze, ksiądz Mariusz Krysiak, Michał Ratajczyk – ZSPiG w Krobi, Ryszard Huzar – LO 

Góra, Małgorzata Łuszczak – SP nr 3 w Górze, Tomasz Fogt – Gimnazjum nr 1 w Górze, 

Jerzy Krysztof – SP w Sicinach i Gimnazjum w Naratowie, Teresa Frączkiewicz – ZS w Gó-
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rze, Cezary Kaczor – ZSPGiP w Czerninie, Andrzej Ceglarski – ZS w Jemielnie, Robert Syc – 

ZSE-T w Lesznie, Jarosław Łasek – Gimnazjum nr 1 we Wschowie, Mariusz Zajączkowski – 

SP nr 1 w Górze, Ryszard Morżak – ZS w Górze i Grzegorz Madera – ZS w Górze. 

 

I Górowski Konkurs Informatyczny – rok szkolny 2000/2001 

Komisja konkursowa PCDN w składzie: Jacek Figiel – przewodniczący, Teresa Frącz-

kiewicz – sekretarz, Roman Zbroiński, Jerzy Krysztof, Tomasz Fogt, ks. Mariusz Kryśpiak, 

Krzysztof Grabka, Michał Ratajczyk – członkowie komisji, dokonała przeglądu 123 nadesła-

nych prac i zakwalifikowała 42 twórców najlepszych prac do finału. Do konkursu przystąpili 

uczniowie z województw dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.  

 

 
 

I Górowski Konkurs Informatyczny dla młodzieży szkół podstawowych,  
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

 

 
 

Podsumowanie IV Górowskiego Konkursu Informatycznego,  
29 kwietnia 2004 

 
 

Finał IX Górowskiego Konkursu Informatycznego,  
26 marca 2009 

 

Eliminacje finałowe konkursu odbył się 5 kwietnia w 3 grupach w pracowniach infor-

matycznych PCDN w Górze i w I LO w Górze, w dwóch turach o godzinie 9.00 i 12.00.  

W wyniku eliminacji wyłoniono laureatów.  

W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem języków programowania: 

miejsce I – Adam Rybski (Samorządowe Gimnazjum w Radwanicach) 

miejsce II – Krzysztof Pluta (I LO w Górze) 

miejsce III – Paweł Masnyk (II LO w Głogowie) 

W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programów użytkowych:  

miejsce I – Michał Konecki (LO we Wschowie) 
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miejsce II – Marcin Staniszewski (LO we Wschowie) 

miejsce III – Małgorzata Skowron (ZSP i G w Krobi) 

wyróżnieni: 

– Barbara Pobiarżyn (I LO w Górze) 

– Krzysztof Zalesiński (I LO w Górze) 

– Adam Rakoczy (I LO w Górze) 

Komisja I Górowskiego Konkursu Informatycznego postanowiła nagrodzić pozaregu-

laminowo nagrodami rzeczowymi za najlepsze prace z etapu I następujące osoby: Marcina 

Frankowskiego (ZS w Chocianowie), Łukasza Florkowskiego (ZS nr 4 w Lubinie), Rafała Jan-

kowiaka (I LO w Lubinie), Marcina Staniszewskiego (LO we Wschowie), Krzysztofa Kotec-

kiego (Gimnazjum nr 4 w Lesznie), Roberta Czechowskiego (ZSB w Głogowie), Marcina 

Mielczarka (ZSZ w Górze), Barbarę Pobiarżyn (I LO w Górze). 

26 kwietnia odbyło się uroczyste podsumowanie I Górowskiego Konkursu Informa-

tycznego. Uroczystość odbyła się w siedzibie Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczy-

cieli w Górze, gdzie laureatom wręczono cenne nagrody rzeczowe i dyplomy uznania, a opie-

kunów uhonorowano podziękowaniami.  

Sponsorami konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Górze, PZU S.A. w Górze, Info-

tech-Elex Góra Marek i Elżbieta Dutkiewicz, Vis-Com Kompleksowe Usługi Informatyczne 

Góra.  

 

II Górowski Konkurs Informatyczny – rok szkolny 2001/2002 

Na konkurs nadesłano 98 prac z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województw 

dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.  

Komisja w składzie: Krzysztof Grabka – przewodniczący, Teresa Frączkiewicz – sekre-

tarz, Jacek Figiel, Michał Ratajczyk, Ryszard Huzar, Jerzy Krysztof, Tomasz Fogt dokonała 

przeglądu nadesłanych prac. Na podstawie uzyskanej oceny postanowiono zakwalifikować do 

finału 58 osób w kategorii rozwiązywania problemów z wykorzystaniem oprogramowania 

użytkowego i 11 osób w kategorii rozwiązywania problemów z wykorzystaniem języków pro-

gramowania.  

18 kwietnia odbył się finał konkursu w PCDN oraz I LO w Górze. Wyłoniono 22 lau-

reatów.  

W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem języków programowania:  

miejsce I – Marcin Nowak (II LO w Głogowie) 

miejsce II – Leszek Rachwał (ZSO i LO w Lesznie) 

wyróżnieni: 

– Krzysztof Jusiak (II LO w Rawiczu) 

– Paweł Masnyk (II LO w Głogowie) 

– Karol Gugała (II LO w Głogowie) 

wyróżnieni za prace konkursowe:  

– Karol Kuliński (I LO w Górze) 

– Mariusz Majer (I LO w Miliczu) 

– Damian Skibiński (II LO w Głogowie) 

W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programów użytkowych: 

miejsce I – Filip Migdalski (Samorządowe Gimnazjum w Pępowie) 

miejsce I – Janusz Taterka (ZSP i G w Krobi) 

miejsce II – Karol Taterka (ZSP i G w Krobi) 

miejsce III – Małgorzata Skowron (ZSP i G w Krobi) 
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miejsce IV i wyróżnienie za prace konkursowe – Krzysztof Peretiatkowicz (LO we Wschowie) 

miejsce V – Przemysław Walkowiak (Gimnazjum nr 4 w Lesznie) 

wyróżnieni za prace konkursowe:  

– Krzysztof Wawrzyniak (LO we Wschowie),  

– Tomasz Mikołajczak (LO we Wschowie),  

– Mirosław Jaworski (LO we Wschowie),  

– Mariusz Zamłyński (I LO w Górze),  

– Bartosz Drąg (Gimnazjum w Naratowie),  

– Paweł Ryszewski (Gimnazjum nr 1 w Górze),  

– Damian Związek (ZSZ w Górze),  

– Marcin Baran (Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu). 

25 kwietnia 2002 r. w siedzibie PCDN odbyło się uroczyste podsumowanie II Górow-

skiego Konkursu Informatycznego. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem starosty 

górowskiego Sławomira Ruteckiego. Uczestnikom konkursu wręczono cenne nagrody rze-

czowe i dyplomy uznania. Podziękowano opiekunom i komisji konkursowej. 

Sponsorzy II Górowskiego Konkursu Informatycznego: Zarząd Starostwa Powiatowego 

w Górze, Zarząd Starostwa Powiatowego w Głogowie, Zarząd Starostwa Powiatowego we 

Wschowie, Burmistrz Gminy Góra, Infotex-Elex Marek i Elżbieta Dutkiewicz Góra, Zarząd 

Gminy Niechlów, PZU S.A. Oddział w Górze, MARKOM salon komputerowy Leszno, Vis-

Com Kompleksowe Usługi Informatyczne Góra, Spółdzielnia Mleczarska „Demi” Góra.  

 

III Górowski Konkurs Informatyczny – rok szkolny 2002/2003 

W konkursie wzięło udział 142 uczestników z województw dolnośląskiego, lubuskiego  

i wielkopolskiego. Do finału zakwalifikowanych zostało 100 uczestników w kategoriach: roz-

wiązywanie problemów z wykorzystaniem języków programowania i programów użytkowych 

oraz w nowej kategorii – dla uczniów szkół podstawowych.  

Konkurs nadzorowała komisja konkursowa w składzie: Jacek Figiel – dyrektor PCDN  

i PPP w Górze, Michał Ratajczyk – nauczyciel informatyki w Zespole Szkoły Podstawowej  

i Gimnazjum w Krobi – przewodniczący, Teresa Frączkiewicz – doradca metodyczny, nauczy-

ciel informatyki w Zespole Szkół w Górze – sekretarz, Tomasz Fogt – nauczyciel informatyki 

w Gimnazjum nr 1 w Górze, Małgorzata Łuszczak – nauczyciel informatyki w Szkole Podsta-

wowej nr 3 w Górze, Ryszard Huzar – nauczyciel informatyki w Liceum Ogólnokształcącym 

w Górze, Jerzy Krysztof – nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej w Sicinach, Roman 

Zbroiński – nauczyciel informatyki w Gimnazjum nr 2 w Górze, Wanda Langiewicz – nauczy-

ciel informatyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, Andrzej Ce-

glarski – nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej w Jemielnie.  

Eliminacje konkursu odbyły się 2 kwietnia 2003 roku w salach informatycznych LO i ZS 

w Górze oraz w sali PCDN i PPP w Górze w dwóch turach o godzinie 9.00 i 12.00. 

W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem języków programowania:  

Marek Szczepaniak (LO w Miliczu) 

Paweł Kołodziej (ZS w Głogowie) 

Karol Kuliński (LO w Górze) 

Jan Zyśk (LO w Górze) 

Michał Sznurawa (ZSO i LO w Głogowie) 

W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programów użytkowych:  

Małgorzata Skowron (ZSP i G w Krobi) 

Bartosz Olejnik (ZSP i G w Krobi) 
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Janusz Taterka (LO nr 1 w Lesznie) 

Filip Migdalski (ZSO w Gostyniu) 

Mikołaj Andrzejewski (ZSO i Z w Krobi) 

Artur Maryjowski (LO w Miliczu) 

W kategorii szkoły podstawowe:  

Mateusz Krysztof (SP w Sicinach) 

Radosław Skoczylas (SP nr 3 w Górze) 

Krzysztof Dec (SP nr 3 w Górze) 

Anna Smugowska (ZSP i P w Witoszycach) 

Marcin Kisała (ZSP i P w Witoszycach) 

Monika Bodera (SP nr 1 w Górze) 

Michał Busz (ZSP i G w Krobi) 

Marcin Dąbrowski (SP nr 3 w Górze) 

Justyna Kopaniecka (SP nr 1 w Górze) 

Natalia Pojasek (SP nr 1 w Górze) 

W tym roku po raz pierwszy został zorganizowany konkurs internetowy on-line, w któ-

rym wzięło udział 29 uczestników. Jego laureatami zostali:  

Mikołaj Karoń (II LO w Miliczu),  

Marek Żylak (II LO w Miliczu),  

Wojciech Jurewicz (ZS w Górze),  

Andrzej Wołyniak (II LO w Miliczu),  

Anna Krenc (Gimnazjum nr 1 w Rawiczu),  

Artur Spulnik (LO w Górze),  

Marek Szczepaniak (II LO w Miliczu).  

30 kwietnia 2003 roku w PCDN i PPP w Górze odbyło się uroczyste podsumowanie  

i wręczenie nagród laureatom III Górowskiego Konkursu Informatycznego.  

Sponsorami tegorocznego konkursu byli: Starostwo Powiatowe Góra, Gmina Niechlów, 

Infotex-Elex Marek Dutkiewicz Góra, Login COMPUTER – Leszno, Spółdzielnia Mleczarska 

„Demi” Góra, PZU S.A. – Góra, Pawilon Handlowy – Kruk & Ziubroniewicz Góra, MAR-

KOM – Leszno. Dzięki pozyskanym środkom zakupiono nagrody na kwotę ponad 3000 PLN. 

Oprócz nagród laureaci i opiekunowie otrzymali dyplomy uznania. 

 

IV Górowski Konkurs Informatyczny – rok szkolny 2003/2004 

25 marca komisji konkursowa w składzie: Michał Ratajczyk – przewodniczący, Małgo-

rzata Łuszczak, Teresa Frączkiewicz, Jerzy Krysztof, Jacek Figiel, Ryszard Huzar, Tomasz 

Fogt, Roman Zbroiński, dokonała przeglądu i oceny prac blisko 300 uczniów z województw 

dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Do eliminacji finałowych zakwalifikowano 101 

uczestników. 

7 kwietnia 2004 r. odbyły się eliminacje finałowe w salach informatycznych PCDN  

i PPP, LO i ZS w Górze w dwóch turach tj. o godzinie 9.00 i 12.00. W wyniku eliminacji ko-

misja wyłoniła finalistów konkursu. 

W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem języków programowania:  

miejsce I – nie przyznano 

miejsce II – Mateusz Skoczylas (LO w Górze)  

miejsce II – Piotr Wirski (I LO w Głogowie) 

miejsce III – Michał Mocarski (I LO w Głogowie) 
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W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programów użytkowych: 

miejsce I – Karol Tatarka (I LO w Lesznie) 

miejsce II – Artur Spulnik (LO w Górze) 

miejsce III – Małgorzata Skowron (V LO we Wrocławiu)  

wyróżnienie – Bartosz Olejnik (ZSP i G w Krobi) 

wyróżnienie – Łukasz Matyla (ZSSP i G w Pępowie) 

W kategorii szkoły podstawowe:  

miejsce I – Bartosz Rudziński (SP nr 3 w Górze) 

miejsce II – Marcin Dąbrowski (SP nr 3 w Górze)  

miejsce II – Igor Andrzejewski (ZSP i G w Krobi) 

miejsce II – Aleksandra Maryszczak (SP nr 1 w Górze) 

miejsce III – Mateusz Krysztof (SP w Sicinach) 

wyróżnienie – Wojciech Zasina (ZSP i G w Krobi)  

W kategorii on-line I miejsce zajęła Ada Bidny (LO w Oławie)  

Wręczenie nagród laureatom IV Konkursu Informatycznego odbyło się w PCDN i PPP 

w Górze 29 kwietnia 2004 r. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Górze i liczni 

sponsorzy, a jak cenne były to nagrody świadczyły zadowolone miny laureatów. 

 

V Górowski Konkurs Informatyczny – rok szkolny 2004/2005 

W V Górowskim Konkursie Informatycznym wzięło udział 115 uczniów z 28 szkół  

z 11 powiatów. Komisja konkursowa w składzie: Michał Ratajczyk – przewodniczący, Jacek 

Figiel, Teresa Frączkiewicz, Tomasz Fogt, Ryszard Huzar, Jerzy Krysztof, Małgorzata Łusz-

czak, Cezary Kaczor i Andrzej Ceglarski w wyniku oceny prac w dniu 17 marca 2005 r. zakwa-

lifikowała 92 uczniów do eliminacji finałowych. 6 kwietnia 2005 r. w wyniku eliminacji finało-

wych komisja konkursowa wyłoniła laureatów.  

W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem języków programowania: 

miejsce I – nie przyznano 

miejsce II – Grzegorz Durczak (ZS w Głogowie) 

miejsce III – Kołodziej Paweł (ZS w Głogowie) 

miejsce III – Tomasz Ozga (II LO w Głogowie) 

W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programów użytkowych:  

miejsce I – Małgorzata Skowron (LO nr 5 we Wrocławiu) 

miejsce II – Michał Szpruta (ZSP i G w Krobi) 

miejsce II – Jakub Zasina (ZSP i G w Krobi) 

miejsce III – Jakub Stachowski (Gimnazjum nr 1 w Rawiczu) 

W kategorii szkoły podstawowe:  

miejsce I – Bartosz Rudziński (SP nr 3 w Górze) 

miejsce I – Dominik Zdyb (SP nr 3 w Górze) 

miejsce II – Nikodem Andrzejewski (ZSP i G w Krobi) 

miejsce III – Mateusz Krysztof (ZS w Sicinach) 

miejsce III – Kacper Zalesiński (SP nr 3 w Górze) 

Wyróżnienia zdobyli: Justyna Grzesiak (ZS w Irządzach), Marcin Makałowski (II LO  

w Głogowie), Łukasz Matyla (ZSSP i G w Pępowie), Patrycja Mitura (SP nr 1 w Górze), Artur 

Niemiec (ZS w Głogowie), Grzegorz Pełechaty (Publiczne Gimnazjum w Wołowie), Szymon 

Ratajczyk (SP nr 13 w Lesznie), Radosław Skoczylas (Gimnazjum nr 2 w Górze), Maciej Żela-

zny (ZSO i Z w Krobi). 
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W kategorii on-line I miejsce zajęły 3 osoby z Liceum Ogólnokształcącego w Górze: Ar-

tur Spulnik, Tomasz Łata, Adam Szymczak. 

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w dniu 19 maja 2005 r. Laureatom 

ufundowano cenne nagrody rzeczowe i dyplomy uznania. 

 

VI Górowski Konkurs Informatyczny – rok szkolny 2005/2006 

W VI Górowskim Konkursie Informatycznym wzięło udział 108 uczniów z 26 szkół 

województw dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. 13 marca 2006 r. komisja konkur-

sowa w składzie: Michał Ratajczyk – przewodniczący, Jacek Figiel, Teresa Frączkiewicz, Jerzy 

Krysztof i Cezary Kaczor po ocenie prac wyłoniła 44 finalistów. 

W wyniku eliminacji finałowych które odbyły się 20 kwietnia 2006 r. w salach informa-

tycznych PCDN i PPP oraz CKP i U w Górze komisja wyłoniła laureatów. 

W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem języków programowania:  

miejsce I – Paweł Kołodziej (ZS w Głogowie) 

miejsce II – Grzegorz Pełechaty (Gimnazjum w Wołowie) 

miejsce III – Artur Niemiec (ZS w Głogowie) 

wyróżnieni:  

– Bartosz Kajka (Gimnazjum w Wołowie) 

– Wojciech Stachowski (LO Głogów) 

– Ozga Tomasz (LO w Głogowie) 

W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programów użytkowych:  

miejsce I – Jakub Zasina (ZSO w Gostyniu) 

miejsce II – Michał Busz (ZSP i G w Krobi) 

miejsce III – Dominik Zdyb (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

wyróżnienie – Artur Krawczyk (III LO w Głogowie) 

W kategorii szkoły podstawowe:  

miejsce I – Aleksandra Bazylewicz (SP nr 3 w Górze) 

miejsce II – Tomasz Sydorczyk (ZS w Sicinach) 

miejsce III – Natalia Gniecka (SP nr 1 w Górze) 

miejsce III – Marcin Tupiec (ZS w Sicinach) 

wyróżnieni:  

– Magdalena Mendyka (ZS w Sicinach) 

– Michał Baśkiewicz (SP nr 3 w Górze) 

– Ewa Pojasek (SP nr 1 w Górze) 

W kategorii on-line I miejsce zajął Bartosz Dziwak z Gimnazjum w Wąsoszu.  

Na uroczystym podsumowaniu konkursu komisja wręczyła dyplomy i wspaniałe nagro-

dy rzeczowe finalistom, opiekunom podziękowano wręczając im dyplomy. 

 

VII Górowski Konkurs Informatyczny – rok szkolny 2006/2007 

W dniu 3 marca 2007 roku komisja w składzie: Michał Ratajczyk – przewodniczący, Te-

resa Frączkiewicz – sekretarz, Jacek Figiel, Ryszard Morżak, Jerzy Krysztof, Tomasz Fogt, 

Grzegorz Madera, Małgorzata Łuszczak, Cezary Kaczor, Andrzej Ceglarski i Mariusz Zającz-

kowski dokonała przeglądu i oceny 77 nadesłanych prac. Na podstawie uzyskanej oceny po-

stanowiono zakwalifikować do finału 45 osób, w tym: w kategorii rozwiązywania problemów  

z wykorzystaniem oprogramowania użytkowego 13 uczniów, w kategorii rozwiązywania pro-

blemów z wykorzystaniem języków programowania 6 uczniów i 26 uczniów w kategorii szkół 

podstawowych. 
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Finał konkursu odbył się 27 marca 2007 r. w: PCDN, LO, CKP i U oraz ZS w Górze. 

W wyniku oceny zadań konkursowych wyłoniono laureatów. 

W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem języków programowania:  

miejsce I – Artur Niemiec (ZS w Głogowie) 

miejsce II – Paweł Bieniasz (ZS w Głogowie)  

W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programów użytkowych:  

miejsce I – Michał Busz (ZSO w Gostyniu) 

miejsce II – Mateusz Krysztof (Gimnazjum w Naratowie) 

miejsce III – Mateusz Dopierała (Gimnazjum nr 1 w Rawiczu) 

wyróżnieni: 

– Dominik Zdyb (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

– Wojciech Zasina (ZSP i G w Krobi) 

– Szymon Ratajczyk (Gimnazjum nr 7 w Lesznie) 

– Marcin Sucholiński (Gimnazjum nr 1 w Rawiczu) 

W kategorii szkoły podstawowe: 

miejsce I – Gabriela Góral (SP nr 3 w Górze) 

miejsce II – Bartosz Pawliczak (SP nr 1 w Górze) 

miejsce III – Marta Garbacz (ZSPG i P Czernina) 

miejsce III – Karolina Antolak (ZS w Sicinach) 

miejsce III – Konrad Wasyliszyn (PSP w Płoskach) 

miejsce III – Marcelina Surma (PSP w Czarnoborsku) 

W kategorii konkurs on-line I miejsce zajął Mateusz Dopierała z Gimnazjum nr 1 w Ra-

wiczu.  

Uroczyste podsumowanie odbyło się w siedzibie PCDN i PPP w Górze 19 kwietnia 

2007 r. W podsumowaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Gmi-

ny Niechlów, laureaci wraz z opiekunami, członkowie komisji konkursowej. Laureaci i ich 

opiekunowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.  

 

VIII Górowski Konkurs Informatyczny – rok szkolny 2007/2008 

13 marca 2008 r. dokonano przeglądu prac VIII Górowskiego Konkursu Informatycz-

nego. Komisja konkursowa w składzie: Michał Ratajczyk – przewodniczący, Jacek Figiel, Ro-

bert Syc, Tomasz Fogt, Jerzy Krysztof, Małgorzata Łuszczak, Cezary Kaczor, Andrzej Ceglar-

ski, Grzegorz Madera, Ryszard Morżak i Mariusz Zajączkowski oceniła 188 prac uczniów  

z 14 szkół z województw dolnośląskiego i wielkopolskiego. Do finału zakwalifikowano  

44 uczniów. 

Finał konkursu odbył się 27 marca 2008 r. w PCDN i PPP, CKP i U oraz Zespole 

Szkół w Górze. W wyniku pracy komisji ustalono następujące wyniki finału VIII Górowskie-

go Konkursu Informatycznego. 

W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem języków programowania: 

miejsce I – Łukasz Dąbek (Gimnazjum nr 1 w Polkowicach) 

miejsce II – Artur Niemiec (ZS w Głogowie)  

miejsce III – Marcin Szklarski (ZS w Górze) 

W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programów użytkowych: 

miejsce I – Bartosz Rudziński (Gimnazjum nr 1 w Górze)  

miejsce II – Arkadiusz Kasperski (ZSE-K w Lesznie)  

miejsce III – Mateusz Krysztof (Gimnazjum w Naratowie) 

wyróżnienie – Kamila Frąckiewicz (Gimnazjum nr 1 w Górze) 
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wyróżnienie – Radosław Skoczylas (LO w Górze) 

W kategorii szkoły podstawowe:  

miejsce I – Karolina Antolak (SSP Siciny) 

miejsce II – Justyna Merta (SSP Siciny) 

miejsce III – Marcin Głąba (SP nr 1 Góra) 

wyróżnieni:  

– Paweł Turowicz (SP nr 1 w Górze) 

– Bartłomiej Rott (SP nr 3 w Górze) 

– Justyna Szczekutowicz (SP nr 3 w Górze) 

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 24 kwietnia o godzinie 10.00 w siedzibie 

PCDN i PPP w Górze. Finaliści jak zwykle zostali uhonorowani cennymi nagrodami rzeczo-

wymi oraz dyplomami. 

 

IX Górowski Konkurs Informatyczny – rok szkolny 2008/2009 

Komisja konkursowa IX Międzywojewódzkiego Górowskiego Konkursu Informatycz-

nego w składzie: Małgorzata Łuszczak, Jerzy Krysztof, Cezary Kaczor, Tomasz Fogt, Jarosław 

Łasek, Ryszard Morżak, Grzegorz Madera, Andrzej Ceglarski, Robert Syc, Jacek Figiel i Ma-

riusz Zajączkowski, dokonała oceny nadesłanych prac konkursowych. W tej edycji konkursu 

wzięło udział 73 uczniów, w tym 38 ze szkół podstawowych, 8 z gimnazjów i 27 ze szkół po-

nadgimnazjalnych.  

Do etapu finałowego zakwalifikowano 15 uczniów ze szkół podstawowych, 15 uczniów 

z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzy-

staniem oprogramowania użytkowego oraz 7 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-

nych w kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem języków programowania.  

Eliminacje finałowe odbyły się 26 marca 2009 r. w PCDN i PPP, ZS oraz CKP i U  

w Górze. W wyniku eliminacji wyłoniono laureatów konkursu. 

W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem języków programowania:  

miejsce I – Kamil Wojtera (ZS w Górze) 

miejsce II – Michał Cejza (ZSE-T w Lesznie) 

miejsce III – Mateusz Kawa (ZS w Polkowicach) 

W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programów użytkowych:  

miejsce I – Arkadiusz Kasperski (ZSE-T w Lesznie) 

miejsce II – Mateusz Syc (ZSE-T w Lesznie) 

miejsce II – Paweł Wasiek (ZSE-T w Lesznie) 

miejsce III – Kacper Zalesiński (LO w Górze) 

W kategorii szkoły podstawowe:  

miejsce I – Sebastian Bienert (SP nr 3 w Górze) 

miejsce II – Justyna Merta (ZS w Sicinach) 

miejsce III – Bartłomiej Rott (SP nr 3 w Górze) 

miejsce III – Agata Siedlarz (ZSP i P w Ślubowie) 

VII Międzywojewódzki Górowski Konkurs On-line odbył się 20 marca 2009 r. pod 

nadzorem komisji konkursowej w składzie: Tomasz Fogt i Jacek Figiel. W wyniku eliminacji 

wyłoniono dwóch laureatów: I miejsce ex aequo zajęli Dawid Chmura i Marcin Szklarski z Ze-

społu Szkół w Górze.  

Podsumowanie konkursu odbyło się wspólnie z innymi konkursami 4 czerwca 2009 r.  

w Domu Kultury w Górze, na które zostali zaproszeni laureaci wraz z opiekunami. Laureaci 

otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe. Opiekunowie otrzymali dyplomy. 
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X Górowski Konkurs Informatyczny – rok szkolny 2009/2010 

Komisja konkursowa X Międzywojewódzkiego Górowskiego Konkursu Informatycz-

nego w składzie: Małgorzata Łuszczak, Adam Biernacki, Michał Ratajczyk, Jacek Figiel, Jerzy 

Krysztof, Cezary Kaczor, Tomasz Fogt, Jarosław Łasek, Ryszard Morżak, Grzegorz Madera, 

Andrzej Ceglarski, Robert Syc, Mariusz Zajączkowski dokonała oceny 70 nadesłanych prac 

konkursowych 4 marca 2010 roku. Do finału postanowiono zakwalifikować 43 uczestników.  

Eliminacje finałowe odbyły się 25 marca 2010 roku w trzech salach informatycznych: w 

PCDN i PPP, w CKP i U oraz ZS w Górze. Uczestnicy finału rozwiązywali zadania przygo-

towane: dla kategorii szkół podstawowych – w sali informatycznej ZS, dla kategorii rozwiązy-

wanie problemów z wykorzystaniem języków programowania – w sali informatycznej CKP i U 

oraz dla kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem oprogramowania użytkowego 

– w pracowni informatycznej PCDN i PPP w Górze. Po 2-godzinnych zmaganiach z zada-

niami komisja przystąpiła do oceny rozwiązań według ustalonych wcześniej kryteriów.  

Wyłoniono laureatów konkursu. 

W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem języków programowania:  

miejsce I – Bogusz Jaszczak (II LO w Lesznie); Dominik Sieciński 

miejsce II – Mateusz Kawa (ZS w Polkowicach); Bożena Dudziak 

miejsce III – Radosław Markiewicz (ZSE-T w Lesznie); Robert Syc 

miejsce III – Mateusz Błażejowicz (ZSE-T w Lesznie); Robert Syc 

W kategorii rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programów użytkowych:  

miejsce I – Arkadiusz Kasperski (ZSE-T w Lesznie); Robert Syc 

miejsce II – Mateusz Dopierała (ZSE-T w Lesznie); Robert Syc  

miejsce III – Mateusz Krysztof (LO nr 1 w Lesznie); Dariusz Cieśliński 

wyróżnienie – Marika Magnus (ZSZ w Rawiczu); Janusz Majer 

W kategorii szkoły podstawowe:  

miejsce I – Michał Niedźwiedzki (SP nr 3 w Górze); Małgorzata Łuszczak 

miejsce II – Dawid Szorc (ZSPG i P w Czerninie); Cezary Kaczor  

miejsce II – Patrycja Skupin (ZSPG i P w Czerninie); Cezary Kaczor 

miejsce III – Hubert Kasprzak (ZS w Sicinach); Jerzy Krysztof 

W kategorii on-line „Komputery i ludzie”, której eliminacje odbyły się na serwerze 

http://pcdn.edu.pl, 19 marca 2010 roku, I miejsce zajęła Agata Zielińska (ZS w Głogowie). 

Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbyło się 21 

kwietnia 2010 roku w siedzibie PCDN i PPP w Górze. Każdy uczestnik finału otrzymał dy-

plom uczestnictwa. Podobnie dyplomami zostali uhonorowani opiekunowie laureatów. Na-

grody jak co roku ufundowało Starostwo Powiatowe w Górze, a także Urząd Miasta i Gminy 

Góra, Urząd Gminy Niechlów i Urząd Gminy Jemielno. 
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Benedykta Nowak-Puk 

PODN 

 

KONKURS JĘZYKOWY:  
„JĘZYKI OBCE DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI” 
 

I Konkurs Językowy:  

„Języki obce drogą ku przyszłości” – rok szkolny 2001/2002 

Pomysł na zorganizowanie ponadpowiatowego konkursu językowego powstał w 2001 

roku, który ogłoszony został „Europejskim Rokiem Języków”, jego myślą przewodnią było 

hasło: „Języki obce drogą ku przyszłości”, które wykorzystano w nazwie konkursu. Propozy-

cja organizacji konkursu przedstawiona została przez Benedyktę Nowak, doradcę metodycz-

nego ds. języków obcych i edukacji europejskiej, na konferencji nauczycieli języków obcych  

w kwietniu 2001 r. i została przyjęta z wielkim entuzjazmem. Powołany w maju 2001 r. Powia-

towy Zespół Nauczycieli Nowatorów Nauczania Języków Obcych w PCDN w Górze zadekla-

rował pomoc w jego realizacji. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Górowskiego.  

Celem konkursu było:  

 propagowanie znajomości języków obcych,  

 poznanie korzyści płynących z nauki języków, 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym.  

Do udziału w konkursie zaproszono uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych.  

Tematyka konkursu: „Języki otwierają drzwi” – konkurs plastyczny lub „Języki bo-

gactwem Europy” – konkurs na pracę pisemną oraz Wakacyjny Konkurs Fotograficzny 

„Podróże wakacyjne”. 

Na konkurs wpłynęło 110 prac wyłonionych przez szkolne komisje konkursowe z tego 

68 prac plastycznych, 34 pisemne, 6 fotograficznych i dwie multimedialne. W konkursie 

uczestniczyli uczniowie szkół powiatu górowskiego oraz województw ościennych.  

Powiatowa komisja konkursowa w składzie: Grażyna Onichimowska (Dom Kultury  

w Górze), Aneta Juska (Gimnazjum nr 1 w Górze), Edyta Bretsznajder (I LO w Górze), Bo-

gumiła Rewers (I LO w Górze), Aneta Mendyka (SP Siciny), Izabela Kucharska (Gimnazjum 

nr 1 w Górze), Jolanta Kantorczyk (SP w Czerninie) oraz Renata Matysiak (SP nr 1) wysoko 

oceniła poziom prac i przyznała nagrody. 

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 28 września 2001 r. 

w auli Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze i rozpoczęło się od hymnu 

Unii Europejskiej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: prof. Czesław Karolak – 

Kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Jacek Figiel – dyrektor PODN w Górze, dyrek-

torzy szkół, nauczyciele i młodzież szkolna. Gospodarzem uroczystości była Benedykta No-

wak – pomysłodawca konkursu, która powitała zaproszonych gości, podziękowała sponso-

rom, wśród których znaleźli się: Starostwo Powiatowe w Górze, Jan Głuszko – wójt gminy 

Niechlów, Dorota i Jacek Chmielewscy, PZU w Górze, Spółdzielnia Mleczarska „DEMI” 

oraz Apteka „Zdrowie”. 
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Oprawę plastyczną konkursu zapewniły Grażyna Onichimowska i Aneta Mendyka. 

Profesor Czesław Karolak wyraził swoje uznanie dla zdolności i pracy zarówno 

uczniów, jak i nauczycieli. – Cieszę się, że widzę takie zaangażowanie w nauczanie języków 

obcych – dodał. Potwierdził swoje uznanie dla organizatorów konkursu, dokonując wpisu do 

kroniki PCDN oraz przesyłając podziękowania i gratulacje pocztą elektroniczną, i przekazując 

książki do nauki języków obcych do Biblioteki Pedagogicznej. Otrzymaliśmy również pismo  

z Instytutu Goethego, potwierdzające rangę konkursu. Duże zainteresowanie uczniów oraz 

pochlebne artykuły w prasie zachęciły nas do organizowania kolejnych edycji konkursu. 

 

II Ponadpowiatowy Konkurs Językowy:  

„Języki obce drogą ku przyszłości” – rok szkolny 2002/2003 

Celem konkursu było: 

 propagowanie znajomości języków obcych, 

 poznanie korzyści płynących z nauki języków, 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, 

 prezentacja umiejętności językowych. 

Tematyka prac pisemnych: dla szkół podstawowych – „Mój pierwszy list do przyja-

ciela z zagranicy” [200-300 słów], dla szkół ponadgimnazjalnych – „List do przyjaciela  

z obozu” [450-500 słów]. Tematyka prac plastycznych i multimedialnych: „Nasze miejsce  

w świecie”. 

 

 
 

Podsumowanie konkursu językowego „Języki obce drogą ku 
przyszłości” – „Przysłowia mądrością narodu” 

 
 

IX edycja konkursu językowego (język niemiecki) – 
etap powiatowy 

 

Konkurs przebiegał dwuetapowo: etap szkolny, etap powiatowy. 

Powiatowa komisja konkursowa w składzie: Benedykta Nowak – doradca metodyczny, 

przewodnicząca, Bogumiła Rewers – nauczycielka języka rosyjskiego, Renata Matysiak – nau-

czycielka języka angielskiego, Anna Dorabiała – nauczycielka języka angielskiego, Jadwiga So-

kołowska – nauczycielka języka angielskiego, Jolanta Kantorczyk – nauczycielka języka angiel-

skiego, Aneta Mendyka – nauczycielka języka niemieckiego, Daniel Wojciechowski – nauczy-

ciel języka niemieckiego, Ewa Gajewska – nauczycielka języka niemieckiego, Grażyna Onichi-

mowska – doradca metodyczny, nauczyciel sztuki, Krystyna Beta – nauczycielka plastyki oraz 

Roman Dimitriu – nauczyciel plastyki, wyłoniła 9 grudnia 2003 r. spośród 408 prac nadesła-

nych z 53 szkół różnego typu z województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i 

nowosądeckiego 62 laureatów. Z tego 37 laureatów otrzymało nagrody, a 25 wyróżnienia. 

Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbyło się 23 stycznia 2003 roku w auli Liceum 

Ogólnokształcącego w Górze.  
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Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Górze, Urząd Miasta i Gminy Rawicz, 

Urząd Gminy Niechlów, Urząd Gminy Jemielno, PSS „Społem” w Górze, PZU w Górze, 

Spółdzielnia Mleczarska „DEMI” w Górze, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom”  

w Górze, Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta przy Cukrowni Góra, Romuald Roszczak 

– Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Górze, Andrzej i Sławomir Owczarzak – Sklep Drogeryj-

no-Chemiczny w Górze, Ewa i Dariusz Leończykowie – Kięgarnia „Arkadia” w Górze, Lucy-

na Traczyk – kwiaciarnia „U Lucyny”, Mirosława Tyndyk, Edward Oleszko. W organi-zacji 

uroczystości pomocy udzieliła Irena Krzyszkiewicz – dyrektor LO w Górze oraz Adrian Ka-

sprzak z Domu Kultury w Górze. 

 

III Ponadpowiatowy Konkurs Językowy:  

„Języki obce drogą ku przyszłości” – rok szkolny 2003/2004 

Temat konkursu: „Przysłowia mądrością narodu” 

Organizatorem konkursu był Powiatowy Zespół Nauczycieli Języków Obcych. Patronat 

Honorowy objęło Starostwo Powiatowe w Górze. 

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas II i III gimnazjum oraz klas I i II dowolne-

go typu szkoły ponadgimnazjalnej powiatu górowskiego oraz powiatów i województw ościen-

nych. 

Celem konkursu było:  

 rozwijanie zainteresowań językowych uczniów w ramach pracy z uczniem zdolnym, 

 aktywizowanie uczniów do poszukiwania informacji w różnych źródłach,  

 realizacja ścieżki edukacyjnej edukacja czytelnicza i medialna,  

 doskonalenie posługiwania się językiem obcym, 

 prezentacja umiejętności językowych. 

Konkurs przebiegał dwuetapowo: etap szkolny, etap powiatowy. W eliminacjach szkol-

nych udział wzięło 998 uczniów 

Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 157 uczniów. Uczniowie rozwiązywali testy 

zawierające zadania otwarte i zamknięte, sprawdzające znajomość przysłów w języku angiel-

skim, niemieckim, francuskim i rosyjskim. Powiatowa komisja konkursowa dokonała oceny 

prac w dniach 12-15 stycznia 2004 r. i zamieściła wyniki konkursu na stronie www PCDN  

i PPP. Przyznano łącznie 10 nagród i 6 wyróżnień. Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów 

odbyło się w PCDN i PPP. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Górze. 

 

IV Ponadpowiatowy Konkurs Językowy:  

„Języki Obce drogą ku przyszłości” – rok szkolny 2004/2005 

Temat konkursu: „Świadomość Polaka o życiu we wspólnej Europie” 

Celem konkursu było:  

 zdiagnozowanie stopnia świadomości społeczeństwa swojego powiatu w zakresie 

wiedzy o Unii Europejskiej, 

 zdiagnozowanie stopnia świadomości społeczeństwa swojego powiatu w zakresie po-

staw wobec integracji Polski z UE, 

 wykorzystanie znajomości języka obcego w opracowaniu analiz, wniosków i komen-

tarzy. 

Uczestnicy zobowiązani byli do przygotowania ankiet i przeprowadzenia ich w różnych 

grupach społecznych na terenie swojego powiatu. 

Ankietę należało przygotować w dwóch wersjach językowych (język polski i wybrany ję-

zyk obcy) oraz dokonać podsumowania w wybranym języku obcym. 
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Do konkursu zgłosiło się 8 drużyn z 4 placówek tj.: z Liceum Ogólnokształcącego  

w Górze, z Zespołu Szkół Rolniczych w Głogowie, z Gimnazjum we Wróblińcu i Publiczne-

go Gimnazjum w Wąsoszu.  

Powiatowa komisja konkursowa w składzie: Benedykta Nowak – doradca metodyczny 

PCDN i PPP, przewodnicząca, Jadwiga Sokołowska – LO w Górze, Edyta Bretsznajder – LO 

w Górze, Bogumiła Rewers – LO w Górze, Joanna Kasprzak – LO w Górze, Aneta Mendyka 

– SP w Sicinach, dokonała oceny prac i wypowiedzi ustnych i przyznała jedno I miejsce – ze-

społowi z Gimnazjum we Wróblińcu oraz 4 wyróżnienia. 

Uroczyste wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów odbyło się 12 maja 2005 r.  

w PCDN i PPP. Uroczystość uświetniły występy zespołu myśliwskiego z ZSR w Głogowie. 

Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Górze. 

 

V Ponadpowiatowy Konkurs Językowy:  

„Języki obce drogą ku przyszłości” – 2005/2006 

Temat konkursu: „Wybitny przedstawiciel świata kultury” 

Organizatorem konkursu był Powiatowy Zespół Nauczycieli Języków Obcych.  

Celem konkursu było: 

 zdiagnozowanie stopnia wiedzy uczniów dotyczącego życia i twórczości wybitnych 

przedstawicieli kultury, 

 wykorzystanie znajomości języka obcego oraz umiejętności posługiwania się techno-

logią informacyjną w opracowaniu wersji multimedialnej. 

Do konkursu przystąpiło 44 uczniów z 7 szkół.  

Uczestnicy przygotowali prezentacje multimedialne i z komentarzem w języku obcym 

zaprezentowali je powiatowej komisji konkursowej. 

Komisja konkursowa w składzie: Benedykta Nowak – doradca metodyczny PCDN  

i PPP, przewodnicząca, Aneta Mendyka – Gimnazjum w Naratowie, Ewa Małecka – Gimna-

zjum w Niechlowie, Justyna Witkowska – Gimnazjum nr 2 w Górze, Daniel Wojciechowski – 

Zespół Szkół w Irządzach przyznała nagrody 7 laureatom: jedno I miejsce, dwa II miejsca, 

dwa III miejsca oraz 2 wyróżnienia. 

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród laureatom odbyło się 21 kwietnia 2006 r.  

w PCDN i PPP. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Górze. 

 

VI Ponadpowiatowy Konkurs Językowy:  

„Języki obce drogą ku przyszłości” – rok szkolny 2006/2007 

Temat konkursu: „Moja szkoła” 

Organizatorem konkursu był Powiatowy Zespół Nauczycieli Języków Obcych. 

Celem konkursu było: 

 zdiagnozowanie stopnia wiedzy uczniów, dotyczącego własnego środowiska szkolne-

go, 

 wykorzystanie znajomości języka obcego przy opracowaniu wersji filmowej. 

Uczestnicy zobowiązani byli do nagrania krótkiego filmu (maksymalnie 10 minut) obra-

zującego życie swojej szkoły. Oceniane były tylko projekty indywidualne.  

Na konkurs wpłynęło 7 prac z 5 szkół: I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu,  

II Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu, Gimnazjum nr 2 w Górze, Zespołu Szkoła Pod-

stawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie, Publicznego Gimnazjum w Wąsoszu. 

Powiatowa komisja konkursowa w składzie: Benedykta Nowak – przewodnicząca, Joan-

na Kasprzak – LO w Górze, Aneta Mendyka – Gimnazjum w Naratowie, Marta Orłowska – 
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Gimnazjum nr 1 w Górze, Jadwiga Sokołowska – LO w Górze, Karolina Tulikowska – Gim-

nazjum nr 2 w Górze, Justyna Witkowska – Gimnazjum nr 2 w Górze, Agata Poprawska – 

Zespół Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie przyznała 3 nagrody  

i 2 wyróżnienia. 

Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbyło się 26 kwietnia 2007 r. w siedzibie 

ośrodka. Na podsumowaniu zaprezentowano nagrodzone i wyróżnione filmy. Sponsorem 

nagród było Starostwo Powiatowe w Górze oraz wójt Gminy Niechlów. 

 

VII Powiatowy Konkurs Językowy:  

„Języki obce drogą ku przyszłości” – 2007/2008 

Temat konkursu: „Walentynkowy Konkurs Recytatorski – Love & Liebe” 

Organizatorami konkursu były Powiatowy Zespół Nauczycieli Języków Obcych oraz 

Gimnazjum nr 2 w Górze. 

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów poezją obcojęzyczną. 

Do udziału w konkursie zaproszono uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz 

szkół ponadgimnazjalnych powiatu górowskiego. Każdy uczestnik miał przygotować jeden 

wiersz w języku angielskim lub niemieckim o tematyce miłosnej. Czas trwania recytowanego 

wiersza do 3 minut.  

Etap szkolny przeprowadziła szkolna komisja konkursowa powołana przez dyrektora 

szkoły do 15 stycznia 2008 r. Eliminacje powiatowe odbyły się 8 lutego 2008 r. 

W konkursie udział wzięło 120 uczniów ze szkół powiatu górowskiego. 

Powiatowa komisja konkursowa w składzie: Benedykta Nowak – przewodnicząca, Ka-

rolina Tulikowska – Gimnazjum nr 2 w Górze, Justyna Witkowska – Gimnazjum nr 2 w Gó-

rze, Stanisława Mikuszewska – SP w Naratowie, Daniel Wojciechowski – Zespół Szkół  

w Irządzach, Jolanta Kantorczyk – ZSPG i P w Czerninie wyłoniła laureatów i przyznała na-

grody. 

Sponsorem nagród były Starostwo Powiatowe w Górze i Spółdzielnia Mleczarska „De-

mi” w Górze. 

Finał powiatowy oraz uroczyste wręczenie nagród odbyło się 8 lutego 2008 r. w Domu 

Kultury w Górze. Gospodarzami uroczystości byli nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Górze Ka-

rolina Tulikowska i Roman Zbroiński. Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze, dzięki 

wspaniałej oprawie artystycznej i plastycznej przygotowanej przez nauczycieli Gimnazjum nr 2 

w Górze.  

 

VIII Powiatowy Konkurs Językowy:  

„Języki obce drogą ku przyszłości” 

Temat konkursu: „I know....... Ich weiß...” 

Organizatorem konkursu był Powiatowy Zespół Nauczycieli Języków Obcych. 

Celem konkursu było:  

 zachęcenie uczniów do większego zaangażowania się w naukę języków obcych,  

 przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego i niemiec-

kiego, 

 rozpowszechnianie wiedzy z języków obcych. 

Uczestnikami konkursu byli uczniowie gimnazjów powiatu górowskiego. Konkurs prze-

biegał dwuetapowo. Etap szkolny przeprowadziły szkolne komisje konkursowe. Spośród 133 

uczestników do etapu powiatowego zakwalifikowano 30 uczniów.  
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Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu, który został sporządzony zgodnie ze stan-

dardami egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. 

Nad całością czuwała powiatowa komisja konkursowa w składzie: Benedykta Nowak – 

przewodnicząca, Joanna Giemska – SP nr 3 w Górze, Joanna Mazur – ZS w Jemielnie, Marta 

Orłowska – Gimnazjum nr 1 w Górze, Alicja Stupak – ZS w Jemielnie, Dorota Tomczyk – ZS 

w Jemielnie, Karolina Tulikowska – Gimnazjum nr 2 w Górze, Justyna Witkowska – Gimna-

zjum nr 2 w Górze, która 18 marca 2009 r. przeprowadziła etap powiatowy i przyznała 6 lau-

reatom nagrody. 

Rozdanie nagród i dyplomów odbyło się 2 czerwca 2009 r. na uroczystym podsumowa-

niu konkursów organizowanych przez PCDN i PPP w Górze. W uroczystości udział wzięli 

zaproszeni goście, przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy szkół, opiekunowie. Nagrody 

ufundowało Starostwo Powiatowe w Górze oraz wójt Gminy Jemielno. 

 

IX powiatowy Konkurs Językowy: 

„ Języki obce drogą ku przyszłości” –2009/2010 

Temat konkursu: „ I know... Ich weiß...” 

Organizatorem konkursu był Powiatowy Zespół Nauczycieli Języków Obcych. 

Celem konkursu było: 

 zachęcenie uczniów do intensywnej nauki języków obcych, 

 przybliżenie uczniom procedur egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego i nie-

mieckiego.  

Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów powiatu gó-

rowskiego. Konkurs przebiegał dwuetapowo. Etap szkolny przeprowadziły komisje konkur-

sowe. Do etapu powiatowego zakwalifikowano 24 uczniów ze szkół podstawowych oraz  

34 gimnazjalistów. 

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu, który został sporządzony zgodnie ze stan-

dardami egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. 

Nad całością czuwała powiatowa komisja konkursowa w składzie: Benedykta Nowak-

Puk – przewodnicząca, Dorota Kalinowska – SP nr 3 w Górze, Marta Krupa – Gimnazjum nr 

1 w Górze, Justyna Łakomska – SP nr 3 w Górze, Ewa Małecka – ZS w Niechlowie, Stani-

sława Mikuszewska – ZS w Niechlowie, Karolina Świątkiewicz – Gimnazjum nr 2 w Górze, 

Justyna Witkowska – Gimnazjum nr 2 w Górze. 

Komisja przyznała nagrody 12 laureatom. 

Rozdanie nagród i dyplomów odbyło się 17 czerwca 2010 r. na uroczystym podsumo-

waniu konkursów organizowanych przez PCDN i PPP w Górze. Nagrody ufundowało Staro-

stwo Powiatowe w Górze. 
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Bernard Bazylewicz 

PODN 

 

POWIATOWE KONKURSY MATEMATYCZNE  
 

Idea konkursów matematycznych na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów po-

wstała w 2002 r. z inicjatywy Zespołu Nauczycieli Nowatorów Matematyki. Były one alterna-

tywą dla konkursów organizowanych przez DODN we Wrocławiu (obecnie DCDN i IP). 

Mała frekwencja uczniów z naszego powiatu w konkursach wrocławskich wynikała głównie  

z bardzo dużego stopnia trudności zadań, co skutecznie zniechęcało uczniów do udziału.  

W tamtych latach po reformie edukacji i wprowadzeniu gimnazjów w 1999 r. nie było jeszcze 

zorganizowanego systemu konkursów matematycznych, tak jak obecnie „zDolny Ślązak Gim-

nazjalista” i „zDolny Ślązaczek”. 

Główne cele konkursów:  

 rozwijanie zainteresowań matematycznych u uczniów, 

 wyszukiwanie talentów matematycznych, 

 wspieranie młodzieży uzdolnionej matematycznie, 

 stworzenie możliwości szlachetnej rywalizacji uczniów najzdolniejszych, a nauczycie-

lom warunków twórczej pracy z młodzieżą. 

Konkursy były zawsze dwuetapowe, etap szkolny i finał powiatowy. 

Nauczyciele, którzy w latach 2002-2010 brali udział w pracach komisji konkursowej: 

Aneta Kazyaka (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

Anna Dębkowska (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

Dariusz Sowa (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

Elżbieta Okoń (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

Adriana Majewska (Gimnazjum nr 2 w Górze) 

Anita Heinze-Kasprzak (Gimnazjum nr 2 w Górze) 

Iwona Misztal-Swojak (Gimnazjum nr 2 w Górze) 

Sława Rodziewicz (Gimnazjum nr 2 w Górze) 

Grażyna Grochowiak (Gimnazjum w Naratowie) 

Anna Majer-Gramala (Gimnazjum w Niechlowie) 

Grażyna Maksyminko (Gimnazjum w Niechlowie) 

Zenon Pędziwiatr (Gimnazjum w Wąsoszu) 

Bernard Bazylewicz (PCDN i PPP w Górze) 

Kamila Szelest (PSP w Czarnoborsku) 

Żaneta Gabin-Martyn (PSP w Pobielu) 

Halina Wójcik (PSP w Wąsoszu) 

Janina Onuchowska (PSP w Wąsoszu) 

Mariusz Badzioch (PSP w Wąsoszu) 

Elżbieta Żełobowska-Żłobińska (SP Glinka) 

Dorota Szostek (SP nr 1 w Górze) 

Milena Lammel (SP nr 1 w Górze) 

Paweł Kwasik (SP nr 1 w Górze) 

Iwona Błaszczyk (SP nr 3 w Górze) 
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Renata Wawer (SP nr 3 w Górze) 

Anna Górska (SP w Sicinach) 

Barbara Drop-Kistowska (SP w Ślubowie) 

Marzena Miałkowska (SP w Niechlowie) 

Andrzej Ceglarski (ZS w Jemielnie) 

Magdalena Pazoła (ZSPG i P w Czerninie) 

Roman Rynkowski (ZSPG i P w Czerninie) 

Agnieszka Chmiel (ZSZ w Górze) 

 

 

Powiatowy Konkurs Matematyczny  
dla Uczniów Szkół Podstawowych 
I Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych 

Finał powiatowy odbył się 12 marca 2002 r. Wzięło w nim udział 33 uczniów. Nagrody 

ufundowało Starostwo Powiatowe w Górze.  

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

miejsce I – Michał Głuszko (SP nr 1 w Górze); Kazimiera Balowska 

miejsce I – Aleksandra Lachowicz (SP w Glince); Elżbieta Żełobowska-Żłobińska 

miejsce I – Karol Ankutowicz (SP nr 3 w Górze); Renata Wawer 

miejsce II – Mateusz Woziński (SP w Ślubowie); Barbara Drop-Kistowska 

miejsce III – Monika Mitek (SP w Wąsoszu); Janina Onuchowska 

miejsce III – Marek Kitajewski (SP nr 1 w Górze); Kazimiera Balowska 

 

II Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych 

Finał powiatowy odbył się 15 kwietnia 2003 r. Wzięło w nim udział 21 uczniów. Na-

grody ufundowało Starostwo Powiatowe w Górze.  

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

miejsce I – Przemysław Jurek (SP nr 1 w Górze); Kazimiera Balowska 

miejsce I – Karol Ankutowicz (SP nr 3 w Górze); Renata Wawer 

miejsce I – Aleksandra Lachowicz (SP w Glince); Elżbieta Żełobowska-Żłobińska 

 

III Powiatowy Konkurs Matematyczny Szkół Podstawowych 

Finał odbył się 14 kwietnia 2004 r. Wzięło w nim udział łącznie 15 uczniów z 9 szkół 

powiatu górowskiego. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Górze oraz Marek Dut-

kiewicz właściciel firmy Info-Tech z Góry. 

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

miejsce I – Jacek Żuk (PSP w Czarnoborsku); Kamila Szelest 

miejsce I – Magdalena Toporowicz (ZS w Irządzach); Zofia Toporowicz 

miejsce I – Aleksandra Bazylewicz (SP nr 3 w Górze); Renata Wawer 

miejsce II – Dawid Jaworski (ZSP i P w Ślubowie); Barbara Drop-Kistowska 

miejsce III – Janusz Jurków (PSP w Wąsoszu); Janina Onuchowska 

 

IV Powiatowy Konkurs Matematyczny Szkół Podstawowych 

Finał odbył się 21 kwietnia 2005 r. Wzięło w nim udział łącznie 22 uczniów z 10 szkół 

powiatu górowskiego. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Górze.  

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

miejsce I – Aleksandra Bazylewicz (SP nr 3 w Górze); Renata Wawer 
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miejsce II – Marek Sakowicz (SP nr 1 w Górze); Kazimiera Balowska 

miejsce II – Maciej Cieślak (SP nr 1 w Górze); Kazimiera Balowska 

miejsce II – Dominik Zdyb (SP nr 3 w Górze); Iwona Błaszczyk  

miejsce III – Agata Garboś (PSP w Wąsoszu); Halina Wójcik  

miejsce IV – Ewelina Kędzierska (SP nr 3 w Górze); Iwona Błaszczyk  

 

V Powiatowy Konkurs Matematyczny Szkół Podstawowych 

Finał odbył się 11 maja 2006 r. Wzięło w nim udział łącznie 23 uczniów z 10 szkół po-

wiatu górowskiego. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Górze. 

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

miejsce I – Aleksandra Bazylewicz (SP nr 3 w Górze); Renata Wawer 

miejsce II – Bartosz Pawliczak (SP nr 1 w Górze); Kazimiera Balowska 

miejsce II – Marta Siedlarz (PSP w Ślubowie); Barbara Drop-Kistowska 

miejsce III – Ewa Pojasek (SP nr 1 w Górze); Wiesława Lesiak 

miejsce IV – Magdalena Lis (PSP w Wąsoszu); Halina Wójcik 
 

 
 

Laureaci III Konkursu z opiekunami 

 

 
 

Laureaci IV Konkursu z opiekunami 

 

 
 

Laureaci V Konkursu z opiekunami 

 
 

Laureaci VIII Konkursu 

 

VI Powiatowy Konkurs Matematyczny Szkół Podstawowych 

Finał odbył się 10 maja 2007 r. Wzięło w nim udział łącznie 26 uczniów z 8 szkół po-

wiatu górowskiego. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Górze. 

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

miejsce I – Gabriela Góral (SP nr 3 w Górze); Renata Wawer 

miejsce II – Mateusz Hołtra (PSP w Ślubowie); Barbara Drop-Kistowska 
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miejsce II – Martyna Bęben (PSP W Wąsoszu); Janina Onuchowska 

miejsce III – Bartosz Pawliczak (SP nr 1 w Górze); Wiesława Lesiak 

 

VII Powiatowy Konkurs Matematyczny Szkół Podstawowych 

Finał odbył się 8 maja 2008 r. Wzięło w nim udział łącznie 24 uczniów z 9 szkół powia-

tu górowskiego. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Górze.  

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

miejsce I – Nowacka Magdalena (ZSP i P w Ślubowie); Adriana Majewska 

miejsce II – Alicja Dec (SP nr 3 w Górze); Iwona Błaszczyk 

miejsce II – Piotr Szelest (PSP w Czarnoborsku); Kamila Szelest 

miejsce III – Jakub Stojanowski (SP nr 1 w Górze); Paweł Kwasik 

 

VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny Szkół Podstawowych 

Finał odbył się 7 maja 2009 r. Wzięło w nim udział łącznie 27 uczniów z 10 szkół po-

wiatu górowskiego. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Górze.  

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

miejsce I – Jan Władyka (PSP w Pobielu); Żaneta Gabin-Martyn 

miejsce I – Justyna Merta (SP w Sicinach); Jerzy Krysztof 

miejsce I – Oskar Urbaniak (PSP w Wąsoszu); Janina Onuchowska 

miejsce I – Kamil Żurawski (SP nr 3 w Górze); Renata Wawer 

miejsce II – Agata Lisiecka (SP nr 3 w Górze); Renata Wawer 

miejsce III – Łucja Ryjo (SP w Irządzach); Zofia Toporowicz 

 

IX Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych 

Finał powiatowy odbył się 13 maja 2010 r. Wzięło w nim udział łącznie 28 uczniów z 

10 szkół powiatu górowskiego. Sponsorami nagród byli: Starosta Górowski, Burmistrz Góry, 

Burmistrz Wąsosza, Wójt Gminy Jemielno, Wójt Gminy Niechlów. 

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

miejsce I – Patrycja Skupin (ZSPG i P w Czerninie); Magdalena Pazoła 

miejsce II – Maria Barda (ZS w Niechlowie); Oliwia Mikołajczak 

miejsce III – Natalia Wujec (PSP w Pobielu); Żaneta Gabin-Martyn 

miejsce IV – Marek Kajetańczyk (SP nr 3 w Górze); Renata Wawer 

miejsce V – Aleksander Panicz (SP nr 3 w Górze); Renata Wawer 

 

* * * * * 

 

Powiatowy Konkurs Matematyczny 
dla Uczniów Gimnazjów 
I Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjów 

I Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjów odbył się w roku szkol-

nym 2001/2002. Finał powiatowy odbył się 12 marca 2002 r. Nagrody ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Górze.  

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

miejsce I – Arkadiusz Chajec (Gimnazjum w Naratowie); Grażyna Grochowiak 

miejsce I – Bartosz Kołodziej (Gimnazjum nr 1 w Górze); Józef Łopuszyński 

miejsce II – Roman Lachowicz (Gimnazjum nr 2 w Górze); Sława Rodziewicz 

miejsce III – Grzegorz Lachowicz (Gimnazjum nr 2 w Górze); Anita Heinze-Kasprzak 
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miejsce III – Kinga Lewandowska (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

miejsce III – Michał Mielnicki (Gimnazjum nr 1 w Górze); Józef Łopuszyński 

miejsce III – Łukasz Trojak (Gimnazjum nr 1 w Górze); Elżbieta Okoń 

miejsce III – Daniel Dziadkiewicz (Gimnazjum w Naratowie); Grażyna Grochowiak 

 

II Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjów 

II Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjów odbył się 15 kwietnia 

2003 r. W finale wzięło udział 21 uczniów z 6 gimnazjów. Nagrody ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Górze.  

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

miejsce I – Justyna Wójcik (Gimnazjum w Wąsoszu); Zenon Pędziwiatr 

miejsce I – Bartosz Kołodziej (Gimnazjum nr 1 w Górze); Józef Łopuszyński 

miejsce II – Sylwester Kulpa (Gimnazjum nr 2 w Górze); Anita Heinze-Kasprzak 

miejsce III – Grzegorz Lachowicz (Gimnazjum nr 2 w Górze); Sława Rodziewicz 

miejsce III – Klaudia Frączkiewicz (Gimnazjum nr 2 w Górze); Anita Heinze-Kasprzak 

 

III Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjów 

III Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjów odbył się 14 kwietnia 

2004 r. W finale wzięło udział 26 uczniów z 6 gimnazjów. Nagrody ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Górze.  

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

miejsce I – Paweł Gościniak (Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu); Zenon Pędziwiatr  

miejsce II – Karol Ankutowicz (Gimnazjum nr 2 w Górze); Anita Heinze-Kasprzak  

miejsce III – Aleksandra Lachowicz (Gimnazjum nr 2 w Górze); Adriana Dąbek 

miejsce IV – Tomasz Patrzykąt (Gimnazjum nr 2 w Górze); Sława Rodziewicz  

miejsce V – Anna Czepelska (Gimnazjum nr 1 w Górze); Józef Łopuszyński  

miejsce V – Piotr Gościniak (Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu); Zenon Pędziwiatr  

miejsce VI – Bogusław Skupin (Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu); Anna Poczynek 

miejsce VII – Daniel Kulpa (Gimnazjum nr 2 w Górze); Sława Rodziewicz 

miejsce VII – Łukasz Drozdowski (ZSPG i P w Czerninie); Magdalena Pazoła 

 

IV Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjów 

IV Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjów odbył się 6 maja  

2005 r. W finale wzięło udział 18 uczniów z 6 gimnazjów. Nagrody ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Górze. 

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

miejsce I – Karol Ankutowicz (Gimnazjum nr 2 w Górze); Anita Heinze-Kasprzak  

miejsce I – Aleksandra Lachowicz (Gimnazjum nr 2 w Górze); Adriana Majewska 

miejsce II – Marek Kitajewski (Gimnazjum nr 1 w Górze); Elżbieta Okoń  

miejsce III – Anna Hanulak (ZSPG i P w Czerninie); Magdalena Pazoła  

miejsce IV – Artur Buda (Gimnazjum nr 2 w Górze); Anita Heinze-Kasprzak 

miejsce IV – Monika Czepelska (Gimnazjum nr 1 w Górze); Elżbieta Okoń 

 

V Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjów 

V Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjów odbył się 18 maja  

2006 r. W finale wzięło udział 23 uczniów z 6 gimnazjów. Nagrody ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Górze. 
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Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

miejsce I – Aleksandra Lachowicz (Gimnazjum nr 2 w Górze); Adriana Majewska 

miejsce II – Karol Ankutowicz (Gimnazjum nr 2 w Górze); Anita Heinze-Kasprzak  

miejsce III – Maciej Bujko (Gimnazjum nr 1 w Górze); Józef Łopuszyński 

miejsce IV – Kamila Głowiak (Gimnazjum w Naratowie); Grażyna Grochowiak 

miejsce V – Ewa Olejniczak (Gimnazjum nr 1 w Górze); Józef Łopuszyński 

 

 
 

Laureaci III Konkursu z opiekunami  

 

 
 

Laureaci IV Konkursu z opiekunami  

 

 
 

Laureaci V Konkursu z opiekunami  

 
 

Laureaci i wyróżnieni w VIII Konkursie 

 

VI Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjów 

VI Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjów odbył się 17 maja  

2007 r. W finale wzięło udział 25 uczniów z 7 gimnazjów. Nagrody ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Górze. 

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

miejsce I – Magdalena Toporowicz (Gimnazjum w Irządzach); Zofia Toporowicz 

miejsce II – Jacek Żuk (Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu); Adam Biernacki 

miejsce III – Paweł Bandoch (Gimnazjum nr 1 w Górze); Józef Łopuszyński 

miejsce III – Jakub Król (Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu); Andrzej Boryczka 

miejsce IV – Dawid Jaworski (Gimnazjum nr 2 w Górze); Iwona Misztal-Swojak 

 

VII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjów 

VII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjów odbył się 19 maja 

2008 r. W finale wzięło udział 23 uczniów z 7 gimnazjów. Nagrody ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Górze, Burmistrz Góry, Wójt Gminy Jemielno, Wójt Gminy Niechlów. 
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Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

miejsce I – Marek Sakowicz (Gimnazjum nr 1 w Górze); Agnieszka Niedźwiedzka 

miejsce I – Patrycja Głowiak (Gimnazjum w Naratowie); Grażyna Grochowiak 

miejsce II – Małgorzata Górska (Gimnazjum nr 2 w Górze); Anita Heinze-Kasprzak 

miejsce III – Jakub Rutkowski (ZS w Jemielnie); Jan Ucinek 

miejsce III – Przemysław Skoczylas (Gimnazjum nr 2 w Górze); Anita Heinze-Kasprzak 

 

VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjów 

VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjów odbył się 14 maja 

2009 r. W finale wzięło udział 26 uczniów z 5 gimnazjów. Nagrody ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Górze, Burmistrz Góry, Wójt Gminy Jemielno, Wójt Gminy Niechlów. 

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

miejsce I – Bartosz Pawliczak (Gimnazjum nr 1 w Górze); Józef Łopuszyński 

miejsce II – Jakub Rutkowski (ZS w Jemielnie); Andrzej Ceglarski 

miejsce II – Marta Siedlarz (Gimnazjum nr 2 w Górze); Adriana Majewska 

miejsce III – Marlena Czajkowska (Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu); Adam Biernacki 

miejsce IV – Martyna Borawska (Gimnazjum nr 2 w Górze); Anita Heinze-Kasprzak 

W roku 2009 przyznano po raz pierwszy w tym konkursie wyróżnienia. 

Lista wyróżnionych i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu:  

 Maciej Ruszkiewicz (Gimnazjum nr 2 w Górze); Anita Heinze-Kasprzak 

 Przemysław Skoczylas (Gimnazjum nr 2 w Górze); Anita Heinze-Kasprzak 

 Jakub Stojanowski (Gimnazjum nr 1 w Górze); Agnieszka Niedźwiedzka 

 Joanna Matuszów (ZS w Jemielnie); Andrzej Ceglarski 

 Mateusz Werno (Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu); Zenon Pędziwiatr  

 

 
 

Praca PKK. Od lewej: Grażyna Maksyminko,  
Aneta Kazyaka, Anna Dębkowska 

 
 

Praca PKK. Od lewej: Bernard Bazylewicz,  
Zenon Pędziwiatr, Sława Rodziewicz 

 

IX Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjów 

IX Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjów odbył się 13 maja  

2010 r. W finale wzięło udział 26 uczniów z 8 gimnazjów. Sponsorami nagród byli: Starosta 

Górowski, Burmistrz Góry, Burmistrz Wąsosza, Wójt Gminy Jemielno, Wójt Gminy Nie-

chlów. 

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

miejsce I – Bartosz Pawliczak (Gimnazjum nr 1 w Górze); Dariusz Sowa 

miejsce II – Magdalena Madera (Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu); Zenon Pędziwiatr 

miejsce III – Jakub Stojanowski (Gimnazjum nr 1 w Górze); Aneta Kazyaka 
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miejsce IV – Gabriela Góral (Gimnazjum nr 2 w Górze); Adriana Majewska 

miejsce V – Kamila Jaworska (ZSPG i P w Czerninie); Magdalena Pazoła 

 

* * * * * 

 

Powiatowe Turnieje „Dzień Matematyki i Sportu” 
Pomysł realizacji turnieju, który łączy matematykę ze sportem, powstał na spotkaniu 

Powiatowego Zespołu Nauczycieli Matematyki w marcu 2003 r. 

Cele turnieju:  

 propagowanie matematyki wśród młodzieży, 

 rozwijanie zainteresowań sportowych, 

 wychowywanie w duchu sportowej rywalizacji, 

 turniej ma charakter zabawy sportowo-umysłowej. 

Na każdym turnieju komisja składa się z nauczycieli matematyki i wychowania fizyczne-

go, którzy przyjechali z uczniami. W latach 2003-2006 sędzią głównym w konkurencjach spor-

towych była Małgorzata Król, a w latach 2008-2010 Robert Burdziuk. Sędzią głównym  

w konkurencjach matematycznych był każdorazowo Bernard Bazylewicz. 

 

 

Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu”  
w kategorii szkół podstawowych 
W turnieju brali udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych powiatu górowskie-

go. Każda szkoła powołała 8 osobową reprezentację składającą się z 4 dziewcząt i 4 chłop-

ców.  

 

I Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu”  

I Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu” w kategorii szkół podstawowych od-

był się 14 maja 2003 r. w Szkole Podstawowej w Sicinach. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 

nr 3 w Górze z wynikiem 74 pkt., II miejsce gospodarze imprezy Szkoła Podstawowa w Sici-

nach, a III miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu. Zawody sportowe sędziowała 

Małgorzata Król.  

 

II Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu”  

Konkurs cieszył się olbrzymim zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli. 

W zawodach, które odbyły się 14 maja 2004 roku, przeprowadzono na przemian 5 konkuren-

cji sportowo-sprawnościowych oraz 5 rund matematycznych, w których uczniowie rozwiązy-

wali w grupach 8-osobowych łamigłówki i rebusy. W imprezie wzięło udział 13 szkół podsta-

wowych powiatu górowskiego. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze. II miejsce zaję-

ła Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu. III miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Po-

bielu. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Górze. Gospodarzem imprezy była 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze. 

 

III Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu”  

Zawody odbyły się 11 marca 2005 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej „Arkadia” w Gó-

rze. W turnieju wzięło udział 80 uczniów z 10 szkół podstawowych powiatu górowskiego.  

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze, zdobywając 124 pkt. na 140 

możliwych. II miejsce przypadło uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze – 115 pkt.,  
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a III miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsoszu. Gospodarzem impre-

zy była Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze. 

 

IV Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu” 

9 marca 2006 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wąsoszu odbył się IV Powiatowy 

Turniej „Dzień Matematyki i Sportu”. I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3  

w Górze, II miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa w Pobielu, III miejsce Publiczna Szkoła Pod-

stawowa w Wąsoszu. Turniej odbywał w sportowej rywalizacji przy znakomicie kibicującej 

publiczności. Organizatorem zawodów był PCDN i PPP w Górze. Sponsorami nagród było 

Starostwo Powiatowe w Górze i PSP w Wąsoszu.  

 

 
 

Drużyna SP nr 3 w Górze, 2004 

 

 
 

Drużyna SP nr 3 w Górze, 2005  

 

 
 

Uczestnicy III Dnia Matematyki i Sportu, 2005  

 

V Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu”  

Zawody odbyły się 15 marca 2007 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej „Arkadia” w Gó-

rze. W turnieju wzięło udział 96 uczniów z 12 szkół podstawowych powiatu górowskiego.  

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze zdobywając 90 pkt. na 140 moż-

liwych. II miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku – 88 pkt., a III miejsce zajęła 

drużyna z Zespołu Szkół w Niechlowie – 79 pkt. Gospodarzem był Zespół Szkoła Podsta-

wowa i Przedszkole w Glince. 
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VI Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu” 

11 kwietnia 2008 r. w hali sportowej w Wąsoszu odbył się VI Powiatowy Turniej „Dzień 

Matematyki i Sportu” z udziałem szkół podstawowych z terenu powiatu górowskiego. W su-

mie w rywalizacji uczestniczyło 104 uczniów z 13 szkół. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 

3 w Górze, II miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze, III miejsce Publiczna Szkoła Podstawo-

wa w Ślubowie. Turniej został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nau-

czycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze, Publiczną Szkołę Podsta-

wową w Pobielu oraz Radę Rodziców tej szkoły. Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe 

w Górze i Zbigniew Stuczyk – burmistrz Wąsosza. Imprezę prowadzili Bernard Bazylewicz – 

dyrektor PCDN i PPP w Górze oraz Piotr First – dyrektor PSP w Pobielu. Gospodarzem 

imprezy była Szkoła Podstawowa w Pobielu. 

 

 
 

Laureaci I miejsca – Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze, 2006 

 

 
 

Kapitanowie drużyn odbierają zadania z matematyki,  
Wąsosz 2008 

 

 
 

Laureaci I miejsca – Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze, 2009 

 
 

Laureaci I miejsca – Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze, 2010 

 

VII Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu” 

22 maja 2009 r. w hali „Arkadia” w Górze odbył się VII Powiatowy Turniej „Dzień Ma-

tematyki i Sportu” w kategorii szkół podstawowych. Na starcie stanęło 12 ośmioosobowych 

drużyn z powiatu górowskiego. I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze. 

II miejsce przypadło Publicznej Szkole Podstawowej w Wąsoszu, a III miejsce zdobyła drużyna  

z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnoborsku. Turniej sponsorowali: Starosta Górowski, 

Burmistrz Góry, Wójt Gminy Jemielno, Wójt Gminy Niechlów oraz Dyrektor Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Czarnoborsku. Turniej został zorganizowany przez Powiatowy Zespół 

Nauczycieli Matematyki w Górze. Sędzią głównym w konkurencjach matematycznych był 
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Bernard Bazylewicz – dyrektor PCDN i PPP w Górze, natomiast w konkurencjach sporto-

wych Robert Burdziuk nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Górze. Gospodarzem imprezy była 

Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku. 

 

VIII Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu” 

5 marca 2010 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej „Arkadia” w Górze rozegrano VIII 

Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu” w kategorii szkół podstawowych. W zawo-

dach uczestniczyło 11 szkół podstawowych z powiatu górowskiego. I miejsce zajęła drużyna ze 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze. II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze. III miej-

sce przypadło Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Niechlowie. Sponsorami nagród było 

Starostwo Powiatowe w Górze. Gospodarzem zawodów był Zespół Szkoła Podstawowa  

i Przedszkole w Ślubowie. 

 
Tabela zwycięzców i gospodarzy w latach 2003-2010 

 

Nr turnieju I miejsce Gospodarz Rok 

I SP nr 3 w Górze SP w Sicinach 2003 

II SP nr 3 w Górze SP nr 3 w Górze 2004 

III SP nr 3 w Górze SP nr 1 w Górze 2005 

IV SP nr 3 w Górze PSP w Wąsoszu 2006 

V SP nr 3 w Górze SP w Glince 2007 

VI SP nr 3 w Górze PSP w Pobielu 2008 

VII SP nr 1 w Górze PSP w Czarnoborsku 2009 

VIII SP nr 1 w Górze SP w Ślubowie 2010 

 

* * * * * 

 

Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu” 
w kategorii szkół gimnazjalnych 
W turnieju brali udział uczniowie wszystkich gimnazjów powiatu górowskiego. Każda 

szkoła każdego roku powoływała 10-osobową reprezentację składającą się z 5 dziewcząt  

i 5 chłopców.  

 

I Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu”  

I Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu” w kategorii szkół gimnazjalnych od-

był się 21 maja 2003 r. w Gimnazjum w Naratowie. I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum  

w Wąsoszu z wynikiem 87 pkt., II miejsce Gimnazjum w Niechlowie – 73 pkt., III miejsce Gim-

nazjum nr 2 w Górze.  

 

II Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu”  

II Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu” w kategorii szkół gimnazjalnych zo-

stał rozegrany 21 maja 2004 r. w Publicznym Gimnazjum w Wąsoszu. I miejsce zajęli gospoda-

rze z wynikiem 91 pkt. na 100 możliwych. II miejsce przypadło Gimnazjum nr 1 w Górze,  

III miejsce Gimnazjum nr 2 w Górze. Zawody sportowe sędziowała Małgorzata Król, a mate-

matyczne Bernard Bazylewicz. 
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III Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu”  

III Turniej „Dzień Matematyki i Sportu” kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych 

naszego powiatu odbył się 18 marca 2005 r. w hali sportowej Gimnazjum nr 2 w Górze. Za-

wody przygotował Powiatowy Zespół Nauczycieli Matematyki, Zespół Samokształceniowy 

Nauczycieli Wychowania Fizycznego i Gimnastyki Korekcyjnej – oba działające przy PCDN  

i PPP w Górze oraz Gimnazjum nr 2 w Górze. I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum w Wąso-

szu, II miejsce Gimnazjum nr 2 w Górze, III miejsce Gimnazjum nr 1 w Górze. Sponsorem za-

wodów było Starostwo Powiatowe w Górze. Patronat medialny sprawowało Górowskie ABC. 

Zawody sportowe sędziowała Małgorzata Król, a matematyczne Bernard Bazylewicz. 

 

 
 

Laureaci I miejsca – Gimnazjum w Wąsoszu, 2004 

 

 
 

Laureaci I miejsca – Gimnazjum w Wąsoszu, 2005 

 

 
 

Laureaci I miejsca – Gimnazjum nr 1 w Górze, 2008 

 
 

Laureaci I miejsca – Gimnazjum nr 1 w Górze, 2009 

 

IV Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu” 

IV Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu” w kategorii szkół gimnazjalnych 

odbył się 16 marca w hali „Arkadia”. I miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum w Wą-

soszu, II miejsce Gimnazjum Nr 2 w Górze, III miejsce Gimnazjum Nr 1 w Górze. O pierwszym 

miejscu zadecydowała dogrywka. Organizatorem zawodów był PCDN i PPP w Górze. Spon-

sorami nagród byli Starostwo Powiatowe w Górze i Gimnazjum nr 1 w Górze. Zawody spor-

towe sędziowała Małgorzata Król, a matematyczne Bernard Bazylewicz. Gospodarzem impre-

zy było Gimnazjum nr 1 w Górze. 

 

V Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu”  

V Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu” w kategorii gimnazjów został roze-

grany w hali „Arkadia” w Górze 22 marca 2007 r. W turnieju wzięło udział 70 uczniów  



PCDN i PPP w Górze 

 190 

z 7 gimnazjów powiatu górowskiego. I miejsce ponownie zajęli uczniowie Publicznego Gimna-

zjum w Wąsoszu. II miejsce przypadło Gimnazjum nr 2 w Górze, a III miejsce Gimnazjum nr 1 

w Górze. Gospodarzem imprezy było Gimnazjum w Czerninie. 

 

VI Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu” 

4 kwietnia 2008 roku Hala Sportowo-Widowiskowa „Arkadia” w Górze gościła gimna-

zjalistów z terenu powiatu górowskiego. W tym dniu uczniowie rywalizowali w VI Powiato-

wym Turnieju „Dzień Matematyki i Sportu”. Organizatorami imprezy byli PCDN i PPP  

w Górze i Gimnazjum w Niechlowie, które przygotowało sprzęt do konkurencji sportowych  

i poczęstunek dla uczestników.  

W zawodach wzięło udział 6 drużyn. Najlepiej wypadli uczniowie z Gimnazjum nr 1  

w Górze. II miejsce zajął zespół z Gimnazjum nr 2 w Górze. Na III miejscu uplasowało się 

Gimnazjum w Wąsoszu. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Górze. Zawody 

sportowe sędziowali nauczyciele wf, a matematyczne Bernard Bazylewicz. Gospodarzem im-

prezy był ZS w Niechlowie. 

 

VII Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu” 

29 maja 2009 r. w Gimnazjum w Naratowie odbył się VII Powiatowy Turniej „Dzień 

Matematyki i Sportu” w kategorii gimnazja. I miejsce zajęła drużyna Gimnazjum nr 1 w Górze, 

II miejsce Gimnazjum nr 2 w Górze i III miejsce Gimnazjum w Jemielnie. 

 

VIII Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu” 

Turniej odbył się 12 marca 2010 w Górze w Hali Widowiskowo-Sportowej „Arkadia”  

w Górze. W zawodach wzięło udział 50 uczniów z 5 szkół gimnazjalnych powiatu górowskie-

go. I miejsce zajęła drużyna Gimnazjum nr 1 w Górze, II miejsce Gimnazjum nr 2 w Górze,  

III miejsce uczniowie Publicznego Gimnazjum w Wąsoszu. Gospodarzem imprezy było już po 

raz drugi Gimnazjum nr 1 w Górze. 

 
Tabela zwycięzców i gospodarzy w latach 2003-2010 

 

Nr turnieju I miejsce Gospodarz Rok 

I Gimnazjum w Wąsoszu Gimnazjum w Naratowie 2003 

II Gimnazjum w Wąsoszu Gimnazjum w Wąsoszu 2004 

III Gimnazjum w Wąsoszu Gimnazjum 2 w Górze 2005 

IV Gimnazjum w Wąsoszu Gimnazjum 1 w Górze 2006 

V Gimnazjum w Wąsoszu Gimnazjum w Czerninie 2007 

VI Gimnazjum 1 w Górze Gimnazjum w Niechlowie 2008 

VII Gimnazjum 1 w Górze Gimnazjum w Naratowie 2009 

VIII Gimnazjum 1 w Górze Gimnazjum nr 1 w Górze 2010 
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Bernarda Sitnik 

PODN 

 

POWIATOWE KONKURSY PRZYRODNICZE 
 

Pomysł zorganizowania konkursu przyrodniczego narodził się we wrześniu 2001 roku 

podczas spotkania zespołu nauczycieli przedmiotów przyrodniczych działającego w Powiato-

wym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze. Pytania na konkurs układają nauczyciele, 

którzy przekazują swoje propozycje przewodniczącemu komisji. W ten sposób powstaje bank 

pytań. Przewodniczący komisji wraz z nauczycielami, reprezentantami trzech poziomów 

kształcenia, dokonuje wyboru pytań i układa testy konkursowe. 

Nauczyciele, którzy w latach 2001-2010 uczestniczyli w pracach komisji konkursowej: 

Bernarda Sitnik (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

Ewa Bezak (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

Anna Dębkowska (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

Maria Ignaszewska-Nicpoń (Gimnazjum nr 2 w Górze) 

Anna Panocha (Gimnazjum nr 2 w Górze) 

Emilia Sawiniec (Gimnazjum nr 2 w Górze) 

Renata Matysiak (Gimnazjum nr 2 w Górze) 

Anna Salamon (ZSPG i P w Czerninie) 

Monika Jankowiak (Gimnazjum w Naratowie) 

Nela Roślik (SP nr 1 w Górze) 

Bożena Gawlicz (ZSP i P w Ślubowie) 

Marzena Gardys (SP nr 3 w Górze) 

Ewa Kondratowicz (PSP w Wąsoszu) 

Irena Dziamarska (LO w Górze) 

Irena Lach (LO w Górze) 

Alina Juźwiak (LO w Górze) 

Bogusław Sitnik (LO w Górze) 

Barbara Walaszczyk (ZS w Jemielnie) 

Czesława Zabłocka (ZSP i P w Witoszycach) 

Małgorzata Patrzykąt (LO w Górze) 

Małgorzata Kauch (LO w Górze) 

Dorota Giezek (LO w Górze) 

Małgorzata Wiśniewska (ZSP i P w Ślubowie) 

Teresa Pluta (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

Pierwszy konkurs przyrodniczy odbył się w roku szkolnym 2001/2002. Do chwili obec-

nej odbyło się dziewięć jego edycji. Tematem trzech pierwszych konkursów były sfery Ziemi: 

atmosfera, hydrosfera i litosfera. Kolejne cztery były poświęcone wybranym grupom parków 

narodowych Polski. Ósmy dotyczył ekologii. Tegoroczny konkurs odbył się pod hasłem „Re-

cepta na zdrowie”. 

Celem konkursów jest:  

 propagowanie wiedzy przyrodniczej, 

 mobilizacja uczniów do systematycznej pracy, 



PCDN i PPP w Górze 

 192 

 zachęcenie do poszukiwań informacji w literaturze popularnonaukowej. 

Konkursy przyrodnicze odbywają się w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. Ucz-

niowie w obu etapach rozwiązują testy. W pierwszym etapie szkoły wyłaniają trzech najlep-

szych uczniów do etapu powiatowego. Etap powiatowy do którego przystępuje około  

70 uczniów odbywa się w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze. 

Pierwszych pięć edycji Powiatowego Konkursu Przyrodniczego odbywało się na dwóch 

poziomach: dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Od roku szkolnego 2006/2007  

w konkursie biorą udział również uczniowie szkół gimnazjalnych. 

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. 

Corocznie w etapie szkolnym bierze udział około 300 uczniów z większości szkół powiatu 

górowskiego. Wśród laureatów są uczniowie, którzy rozpoczynali swój udział w konkursie  

w szkole podstawowej, a kontynuowali będąc już uczniami gimnazjum i liceum. 

 

I Powiatowy Konkurs Przyrodniczy 

Szkoły podstawowe: 

miejsce I – Małgorzata Ubych 

miejsce I – Karolina Kajzer 

miejsce II – Joanna Zieleń 

miejsce II – Anna Wójcik  

miejsce III – Karolina Jankowska 

miejsce III – Joanna Parzonka 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

miejsce I – Andrzej Miszczuk 

miejsce II – Paweł Pusz 

miejsce III – Olga Biełousz 

 

II Powiatowy Konkurs Przyrodniczy pod hasłem:  

„Powietrze” – rok szkolny 2002/2003 

W etapie powiatowym wzięło udział 61 uczniów. 

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących do konkursu: 

Szkoły podstawowe: 

miejsce I – Przemysław Jurek (SP nr 1 w Górze); Nela Roślik 

miejsce I – Mateusz Ptak (SP w Wąsoszu); Małgorzata Bodakiewicz 

miejsce II – Dawid Jaworski (SP w Ślubowie); Joanna Gawlicz 

miejsce III – Kamil Biedulski (SP nr 1 w Górze); Nela Roślik 

miejsce III – Karolina Wójcik (SP nr 1 w Górze); Nela Roślik 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

miejsce I – Andrzej Miszczuk (LO w Górze) 

miejsce II – Paweł Pusz (LO w Górze) 

miejsce III – Anna Adamczyk (LO w Górze) 

 

III Powiatowy Konkurs Przyrodniczy pod hasłem:  

„Ziemia” – rok szkolny 2003/2004 

W etapie powiatowym wzięło udział 53 uczniów. 

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

Szkoły podstawowe: 

miejsce I – Bartosz Getner (SP nr 1 w Górze); Nela Roślik 
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miejsce II – Natalia Michalec (SP nr 1 w Górze); Nela Roślik 

miejsce II – Michał Hanula (SP w Czerninie); Iwona Jankiewicz 

miejsce III – Dawid Jaworski (SP w Ślubowie); Bożena Gawlicz 

miejsce III – Agnieszka Kawka (SP nr 1 w Górze); Nela Roślik 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

miejsce I – Andrzej Miszczuk (LO w Górze) 

miejsce II – Justyna Marciniak (LO w Górze) 

miejsce II – Barbara Michalewska (LO w Górze) 

miejsce II – Ilona Bułyszko (LO w Górze) 

miejsce II – Sebastian Stopka (LO w Górze) 

 

IV Powiatowy Konkurs Przyrodniczy pod hasłem:  

„Parki narodowe w górach Polski” – rok szkolny 2004/2005 

W etapie powiatowym wzięło udział 74 uczniów.  

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

Szkoły podstawowe: 

miejsce I – Emilia Żłobińska (SP nr 1 w Górze); Nela Roślik 

miejsce II – Bartosz Getner (SP nr 1 w Górze); Nela Roślik 

miejsce III – Anna Huzar (SP nr 1 w Górze); Nela Roślik 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

miejsce I – Ilona Bułyszko (LO w Górze) 

miejsce II – Kamil Trojak (LO w Górze) 

miejsce III – Wioleta Kaczmarek (LO w Górze) 

 

V Powiatowy Konkurs Przyrodniczy pod hasłem:  

„Parki narodowe i krajobrazowe wyżyn Polski” – rok szkolny 2005/2006 

W etapie powiatowym wzięło udział 68 uczniów.  

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

Szkoły podstawowe:  

miejsce I – Agata Witko (SP nr 1 w Górze); Nela Roślik 

miejsce II – Małgorzata Górska (SP nr 3 w Górze); Marzena Gardys 

miejsce III – Marta Szymczak (SP w Ślubowie); Bożena Gawlicz 

miejsce III – Dawid Kulesza (SP w Irządzach); Longina Jarosińska 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

miejsce I – Paulina Smugowska (LO w Górze) 

miejsce II – Katarzyna Świder (LO w Górze) 

miejsce III – Ilona Bułyszko (LO w Górze) 

miejsce III – Paweł Gościniak (LO w Górze) 

 

VI Powiatowy Konkurs Przyrodniczy pod hasłem:  

„Parki narodowe i krajobrazowe nizin Polski” – rok szkolny 2006/2007 

W etapie powiatowym wzięło udział 90 uczniów.  

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

Szkoły podstawowe:  

miejsce I – Magdalena Nowacka (SP w Ślubowie); Bożena Gawlicz 

miejsce I – Bartosz Pawliczak (SP nr 1 w Górze); Nela Roślik 

miejsce II – Karolina Papmel (SP w Ślubowie); Bożena Gawlicz 
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miejsce II – Cezary Maćkowski (SP nr 1 w Górze); Nela Roślik 

miejsce III – Radosław Berus (SP w Ślubowie); Bożena Gawlicz 

miejsce III – Barbara Nowacka (SP nr 1 w Górze); Nela Roślik 

Szkoły gimnazjalne: 

miejsce I – Paweł Bandoch (Gimnazjum nr 1 w Górze); Bernarda Sitnik  

miejsce II – Małgorzata Bąk (Gimnazjum w Jemielnie); Barbara Walaszczyk 

miejsce III – Marta Siedlarz (Gimnazjum nr 2 w Górze); Emilia Sawiniec 

miejsce III – Jakub Król (Gimnazjum w Wąsoszu); Grażyna Szałata 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

miejsce I – Krzysztof Żłobiński (LO w Górze) 

miejsce II – Michał Papmel (LO w Górze) 

miejsce III – Agnieszka Występska (LO w Górze) 

 

 
 

Etap Powiatowy VII Konkursu Przyrodniczego,  
17 kwietnia 2008,  

Ewa Bezak członek komisji 

 
 

Etap Powiatowy VII Konkursu Przyrodniczego, 
od lewej: Czesława Zabłocka – członek komisji,  

Alina Juźwiak – przewodnicząca komisji,  
Małgorzata Patrzykąt – dyrektor LO w Górze 

 

VII Powiatowy Konkurs Przyrodniczy pod hasłem:  

„Parki narodowe pobrzeży i pojezierzy Polski” – rok szkolny 2007/2008 

W etapie powiatowym wzięło udział 90 uczniów.  

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

Szkoły podstawowe: 

miejsce I – Aleksander Panicz (SP nr 3 w Górze); Marzena Gardys 

miejsce I – Oskar Urbaniak (SP w Wąsoszu); Ewa Kondratowicz 

miejsce II – Marzena Mazur (SP w Ślubowie); Bożena Gawlicz 

miejsce II – Jakub Sokołowski (SP nr 1 w Górze); Nela Roślik 

miejsce III – Miłosz Łapanowski (SP w Wąsoszu); Ewa Kondratowicz 

miejsce III – Maciej Olejnik (SP w Wąsoszu); Ewa Kondratowicz 

Szkoły gimnazjalne: 

miejsce I – Małgorzata Górska (Gimnazjum nr 2 w Górze); Emilia Sawiniec 

miejsce II – Marta Siedlarz (Gimnazjum nr 2 w Górze); Emilia Sawiniec 

miejsce III – Małgorzata Bąk (Gimnazjum w Jemielnie); Barbara Walaszczyk 

miejsce III – Anna Bienko (Gimnazjum w Naratowie); Monika Jankowska 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

miejsce I – Paweł Bandoch (LO w Górze) 

miejsce II – Agnieszka Borawska (LO w Górze) 
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miejsce III – Klaudia Machała (LO w Górze) 

miejsce III – Robert Hołtra (LO w Górze) 

 

VIII Powiatowy Konkurs Przyrodniczy pod hasłem:  

„Żyjemy w czystym środowisku” – rok szkolny 2008/2009 

W etapie powiatowym wzięło udział 89 uczniów.  

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu: 

Szkoły podstawowe:  

miejsce I – Agata Siedlarz (SP w Ślubowie); Bożena Gawlicz 

miejsce I – Anna Ratajczak (SP nr 1 w Górze); Nela Roślik 

miejsce II – Aleksander Panicz (SP nr 3 w Górze); Marzena Gardys 

miejsce II – Oskar Urbaniak (SP w Wąsoszu); Ewa Kondratowicz 

miejsce III – Maciej Maćkowski (SP nr 1 w Górze); Nela Roślik 

miejsce III – Paweł Mrajski (SP nr 1 w Górze); Nela Roślik 

miejsce III – Hubert Kasprzak (SP w Sicinach); Małgorzata Wiśniewska 

Szkoły gimnazjalne: 

miejsce I – Małgorzata Górska (Gimnazjum nr 2 w Górze); Emilia Sawiniec 

miejsce I – Krzysztof Łabaz (Gimnazjum w Niechlowie); Monika Jankowska 

miejsce II – Daria Parciana (Gimnazjum w Naratowie); Monika Jankowska 

miejsce III – Marta Szymczak (Gimnazjum nr 2 w Górze); Maria Ignaszewska-Nicpoń 

miejsce III – Jakub Smoliński (Gimnazjum nr 2 w Górze); Maria Ignaszewska-Nicpoń 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

miejsce I – Dawid Jaworski (LO w Górze); Dorota Giezek 

miejsce II – Ewelina Szewiało (LO w Górze); Irena Dziamarska, Małgorzata Kauch 

miejsce III – Małgorzata Bąk (LO w Górze); Bogusław Sitnik 

miejsce III – Emilia Żłobińska (LO w Górze); Alina Klak 

 

IX Powiatowy Konkurs Przyrodniczy pod hasłem:  

„Recepta na zdrowie” – rok szkolny 2009/2010 

W etapie powiatowym wzięło udział 89 uczniów. 

Lista laureatów i nauczycieli przygotowujących do konkursu: 

Szkoły podstawowe: 

miejsce I – Aleksander Panicz (SP nr 3 w Górze); Marzena Gardys 

miejsce II – Jakub Zeid (SP w Wąsoszu); Ewa Kondratowicz 

miejsce III – Natalia Wujec (SP w Pobielu); Irena Władyka 

wyróżnienie – Magdalena Gac (SP w Ślubowie); Bożena Gawlicz 

Szkoły gimnazjalne:  

miejsce I – Magdalena Nowacka (Gimnazjum nr 2 w Górze); Maria Ignaszewska-Nicpoń, 

Emilia Sawiniec, Anna Panocha, Renata Matysiak, Elżbieta Ruszkiewicz 

miejsce II – Marlena Szmacińska (Gimnazjum w Naratowie); Monika Jankowiak, Renata 

Matysiak, Bartłomiej Hebel 

miejsce III – Jakub Stojanowski (Gimnazjum nr 1 w Górze); Ewa Bezak 

Szkoły ponadgimnazjalne 

miejsce I – Justyna Mielczarek (LO w Górze); Irena Dziamarska, Irena Lach, Dorota Gie-

zek, Alina Juźwiak, Bogusław Sitnik 

miejsce II – Kamila Felska (LO w Górze); Irena Dziamarska, Irena Lach, Dorota Giezek, 

Alina Juźwiak, Bogusław Sitnik 
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miejsce III – Marta Mazurkiewicz (LO w Górze); Irena Dziamarska, Irena Lach, Dorota 

Giezek, Alina Juźwiak, Bogusław Sitnik 

miejsce III – Joanna Szolc (ZS w Górze); Agnieszka Kozińska 

 

* * * * * 

 

Powiatowy Konkurs Fotograficzny 
W roku szkolnym 2004/2005 z inicjatywy nauczycieli został przeprowadzony I Powia-

towy Konkurs Fotograficzny pod hasłem „Przyroda wokół nas”. Do chwil obecnej odbyło się 

pięć edycji konkursu.  

Nauczyciele, którzy uczestniczyli w pracach powiatowej komisji konkursowej: 

Anna Dębkowska (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

Anna Panocha (Gimnazjum nr 2 w Górze) 

Bożena Gawlicz (ZSP i P w Ślubowie) 

Marzena Gardys (SP nr 3 w Górze) 

Ewa Kondratowicz (PSP w Wąsoszu) 

Irena Dziamarska (LO w Górze) 

Irena Lach (LO w Górze) 

Alina Juźwiak (LO w Górze) 

Dorota Giezek (LO w Górze) 

Teresa Pluta (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

Anna Panocha (Gimnazjum nr 2 w Górze) 

Janusz Ruszkiewicz (Gimnazjum nr 2 w Górze) 

Głównym celem konkursów fotograficznych jest wzbudzanie zainteresowania uczniów 

zjawiskami przyrodniczymi, które zachodzą w naszym otoczeniu. Uczestnicy konkursu naby-

wają umiejętności dostrzegania i opisywania zjawisk przyrodniczych, a swoimi zdjęciami do-

kumentują piękno przyrody.  

Uczniowie uczestniczący w konkursie wykonują zdjęcia zjawisk przyrodniczych, opisują 

je i wykonują albumy. Komisja konkursowa ocenia prace pod względem estetyki wykonania, 

kompozycji obrazu fotograficznego, pomysłu, wkładu pracy, zgodności z tematem, umiejęt-

ności opisu zjawiska przyrodniczego oraz poprawności technicznej wykonanych zdjęć.  

Konkurs fotograficzny cieszy się dużą popularnością wśród tych uczniów, którzy oprócz 

zainteresowań przyrodniczych mają w sobie duszę artysty wrażliwego na piękno przyrody. 

 

I Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Zjawiska przyrodnicze w obiektywie” 

W kategorii szkoły podstawowe: 

miejsce I – Dominik Zdyb (SP nr 3 w Górze) 

miejsce II – Marcin Piniuta (SP nr 3 w Górze) 

miejsce III – Robert Patrzykąt (SP nr 3 w Górze) 

miejsce III – Bartosz Rudziński (SP nr 3 w Górze) 

wyróżnienie – Magdalena Madera (SP w Wąsoszu) 

W kategorii szkoły gimnazjalne: 

wyróżnienie – Dawid Zbroiński (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

wyróżnienie – Natalia Pojasek (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne: 

miejsce I – Paweł Gościniak (LO w Górze) 

miejsce I – Michał Matysiak (LO w Górze) 
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wyróżnienie – Katarzyna Świder (LO w Górze) 

wyróżnienie – Kamila Konieczna (LO w Górze) 

 

II Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Przyroda w obiektywie” 

W kategorii szkoły podstawowe: 

miejsce I – Maciej Muszyński (SP nr 1 w Górze) 

miejsce II – Adrian Szupert (SP nr 1 w Górze) 

miejsce III – Mikołaj Maltański (SP nr 3 w Górze) 

W kategorii szkoły gimnazjalne: 

miejsce I – Sylwia Srebrniak (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

miejsce II – Patrycja Ilkowska (Gimnazjum w Niechlowie) 

miejsce III – Jakub Sokołowski (Gimnazjum w Niechlowie)  

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne: 

wyróżnienie – Paweł Gościniak (LO w Górze) 

 

III Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Przyroda w obiektywie” 

W kategorii szkoły podstawowe: 

miejsce I – Mateusz Wołowicz (SP nr 1 w Górze) 

miejsce I – Alicja Działo (SP nr 1 w Górze) 

miejsce I – Karolina Konopnicka (SP nr 1 w Górze) 

miejsce II – Agata Lisiecka (SP nr 3 w Górze) 

miejsce II – Małgorzata Kuchta (SP w Niechlowie) 

miejsce III – Fabian Buczyński (SP nr 3 w Górze) 

W kategorii szkoły gimnazjalne: 

miejsce I – Patryk Kowalski (Gimnazjum nr 2 w Górze) 

miejsce I – Patrycja Ilkowska (Gimnazjum w Niechlowie) 

 

IV Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Przyroda wokół nas” 

W kategorii szkoły podstawowe: 

miejsce I – Katarzyna Wyszyńska (SP nr 1 w Górze) 

miejsce II – Sebastian Janicki (SP w Ślubowie) 

miejsce II – Magdalena Nowacka (SP w Ślubowie) 

miejsce III – Karolina Janik (SP w Niechlowie) 

miejsce III – Katarzyna Kulczyńska (SP w Ślubowie) 

Wyróżnieni: 

– Dawid Mazurczak (SP nr 1 w Górze) 

– Paweł Łuszczak (SP nr 3 w Górze) 

– Karolina Papmel (SP w Ślubowie) 

W kategorii szkoły gimnazjalne: 

miejsce I – Zbigniew Ciszewski (Gimnazjum w Naratowie) 

miejsce II – Magdalena Mendyka (Gimnazjum w Naratowie) 

miejsce III – Damian Majchrowicz (Gimnazjum w Niechlowie) 

miejsce III – Mateusz Czerw (Gimnazjum w Jemielnie) 

miejsce III – Jakub Szymczykowski (Gimnazjum w Jemielnie) 

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne: 

wyróżnienie – Blanka Gojtka (ZS w Górze) 
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V Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Przyroda w różnych porach roku” 

W kategorii szkoły podstawowe: 

miejsce I – Adriana Giezek (SP nr 1 w Górze) 

miejsce II – Dominika Szurynowska (SP w Niechlowie) 

miejsce II – Agata Lisiecka (SP nr 3 w Górze) 

miejsce III – Klaudia Konopnicka (SP nr 3 w Górze) 

miejsce III – Agata Siedlarz (SP w Ślubowie) 

W kategorii szkoły gimnazjalne: 

miejsce I – Patrycja Hałaś (Gimnazjum nr 2 w Górze) 

miejsce I – Natalia Jaskuła (Gimnazjum nr 2 w Górze) 

miejsce II – Michał Mielczarek (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

miejsce III – Patrycja Ratuszniak (Gimnazjum nr 1w Górze) 

miejsce III – Aleksandra Polarczyk (Gimnazjum nr 2 w Górze) 

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne: 

wyróżnienie – Ewelina Kędzierska (LO w Górze) 
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Urszula Szawaryn 

PODN 

 

POWIATOWE PRZEGLĄDY I KONKURSY  
DLA NAJMŁODSZYCH DZIECI  
 

Pomysł zorganizowania powiatowych form kulturalno-edukacyjnych narodził się na 

pierwszym spotkaniu Powiatowego Zespołu Nauczycieli Edukacji Elementarnej w 2001 r. 

Nauczycielki wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego z doradcą metodycz-

nym Urszulą Szawaryn ustaliły, że warto zaprezentować umiejętności artystyczne najmłod-

szych dzieci, pokazać dorobek form artystycznych w środowisku i wypromować talenty oraz 

pracę nauczycieli. Założeniem pomysłu było, aby przeglądy nie miały charakteru konkursu, 

lecz umożliwiały rozwijanie najlepszych stron osobowości bez lęku, rywalizacji i napięcia emo-

cjonalnego zarówno wśród dzieci jak i nauczycieli. Zaplanowano, że co roku przeglądy będą 

odbywały się pod hasłem przewodnim związanym z dziecięcymi zainteresowaniami. 

 

Powiatowy Przegląd Artystyczny Przedszkolaków 
Rok szkolny 2001/2002 

Ideą I Powiatowego Przeglądu Artystycznego Przedszkolaków było zaprezentowa-

nie przez młodych aktorów krótkich form teatralnych, wierszy, piosenek, tańców powiązanych 

z utworami Jana Brzechwy. Stąd też pochodzi nazwa przeglądu „Brzechwa Dzieciom – 

Dzieci Brzechwie”. W przeglądzie wzięło udział 113 przedszkolaków z 13 placówek powiatu 

górowskiego z Czarnoborska, Czerniny, Góry, Naratowa, Niechlowa, Osetna, Pobiela, Sicin, 

Ślubowa, Szaszorowic i Witoszyc. Najmłodsze dzieci zaprezentowały barwne mini-spektakle, 

które z dużym zaangażowaniem zapowiadała Jolanta Ludkowska (nauczycielka z SP nr 1 pro-

wadząca wszystkie kolejne przeglądy). Wystrój sceny w auli Liceum Ogólnokształcącego  

w Górze, gdzie odbywał się przegląd przypominał ilustracje z książki J. Brzechwy. Poprzez 

stragany z warzywami, bukiety kwiatów można było zobaczyć las, a w nim chatę Baby Jagi. 

Przeglądowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych wykonanych przez trzy-, cztero-, pięcio- 

i sześciolatków. Wszystkie występujące grupy zostały uhonorowane różnorodnymi upomin-

kami, słodyczami i dyplomami. Wśród widzów zasiedli koledzy, dzieci z różnych przedszkoli, 

dyrektorzy przedszkoli i szkół, nauczyciele, rodzice, dziadkowie oraz wielu innych gości. 

Sponsorami I Powiatowego Przeglądu Artystycznego Przedszkolaków byli: Starostwo 

Powiatowe w Górze, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze, Liceum Ogólnokształcące w 

Górze, Mleczarnia „Demi” w Górze, Dom Kultury w Górze. 

Poczucie osiągnięcia sukcesu, akceptacji, duma z własnego wysiłku intelektualnego, wy-

stępu publicznego, przezwyciężenie tremy to ukoronowanie długiej, mozolnej, ale satysfakcjo-

nującej pracy wszystkich, którym zależało na rozbudzeniu u dzieci ogromnych pokładów krea-

tywności i aktywności twórczej. 

W kolejnych latach szkolnych odbywały się dwa przeglądy artystyczne, dla przedszkola-

ków i uczniów klas I-III. 
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Rok szkolny 2002/2003  

II Powiatowy Przegląd Artystyczny Przedszkolaków  

„Lokomotywą w świat wierszy Juliana Tuwima” 

Cele przeglądu : 

 wykorzystanie utworów J. Tuwima do rozwijania aktywności dzieci,  

 rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą, 

 pobudzanie twórczości artystycznej dzieci.  

Wystąpiło w nim 120 małych aktorów z 11 przedszkoli z Czarnoborska, Czerniny, Gó-

ry, Naratowa, Niechlowa, Osetna, Pobiela, Sicin, Ślubowa, Wąsosza, Witoszyc, którzy na sce-

nie kina w Górze zaprezentowali dynamiczne, barwne widowisko sceniczne oklaskiwane przez 

dzieci, nauczycieli i rodziców. Wystawa prac plastycznych zachwycała wszystkich ciekawymi 

technikami plastycznymi. Bohaterami obrazów były zwierzęta, główne postacie wierszy J. Tu-

wima.  

Sponsorami II Powiatowego Przeglądu Artystycznego Przedszkolaków byli: Starostwo 

Powiatowe w Górze, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze, Mleczarnia „Demi” w Górze.  

 

I Powiatowy Przegląd Artystyczny dzieci klas I-III  

„Zabawa w teatr”  

Celem tego przeglądu było zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu 

i propagowaniu żywego teatru. 

Wystąpiło w nim 100 małych aktorów z 6 szkół podstawowych z Czarnoborska, Góry, 

Niechlowa, Szaszorowic, Sicin.  

Na scenie kina „Światowid” w Górze zaprezentowano różnorodne formy teatralne. 

Oglądany przez uczniów klas I-III spektakl dostarczał widzom bogatych przeżyć związanych  

z przeżywaniem przygód bohaterów prezentowanych inscenizacji. Na zakończenie przeglądu 

wszyscy mali aktorzy chętnie przyjmowali dyplomy i słodycze ufundowane przez: Starostwo 

Powiatowe w Górze, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze, Mleczarnię „Demi” w Górze. 

Oczywiście nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli, którzy z dumą wpatrywali się  

w radosne twarzyczki swoich małych aktorów. 

 

Rok szkolny 2003/2004  

II Powiatowy Przegląd Artystyczny dzieci klas I-III „Wiosno ach to ty” 

III Powiatowy Przegląd Przedszkolaków „Wiosno ach to ty” 

Cele przeglądów: 

 promowanie i wykorzystanie utworów o tematyce wiosennej różnych autorów litera-

tury dziecięcej,  

 rozwijanie aktywności wychowanka, jego zainteresowań literaturą dziecięcą, 

  rozbudzanie twórczości artystycznej dziecka. 

Tym razem swoje umiejętności wokalno-taneczne i recytatorskie najmłodsze dzieci  

z powiatu górowskiego prezentowały w Domu Kultury w Niechlowie. Łącznie wystąpiło oko-

ło 220 przedszkolaków i uczniów z klas I-III. Oczywiście dla wszystkich znalazły się nagrody 

wieńczące zmagania artystyczne. W roli bohatera prezentowanych utworów i prac plastycz-

nych tym razem wystąpiła wiosenna przyroda.  

Sponsorami II Powiatowego Przeglądu Artystycznego dzieci klas I-III „Wiosno ach to 

ty” i III Powiatowego Przeglądu Przedszkolaków „Wiosno ach to ty” byli: Starostwo Powia-

towe w Górze, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze, Mleczarnia „Demi” w Górze, Dom 

Kultury w Niechlowie. 
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Rok szkolny 2004/2005  

III Powiatowy Przegląd Artystyczny dzieci klas I-III  

„Musimy troszczyć się o nasz świat” 

IV Powiatowy Przegląd Artystyczny Przedszkolaków  

„Musimy troszczyć się o nasz świat” 

Cele przeglądów: 

 rozbudzanie świadomości ekologicznej, 

 kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska, 

 kształtowanie twórczej ekspresji opartej na różnych środkach wyrazu: muzyce, pla-

styce, słowie, ruchu jako sposobach wyrażania swoich uczuć, myśli, sądów. 

 

 
 

III Powiatowy Przegląd Artystyczny dzieci z klas I-III  
,,Musimy troszczyć się o nasz świat”, 2004/2005 

 
 

Powiatowy Przegląd Artystyczny Przedszkolaków  
,,Europa da się lubić”, 

Małgorzata Głowiak z grupą przedszkolaków, 2006 

 

 
 

Uczniowie z Niechlowa w Powiatowym  
Przeglądzie Artystycznym  
,,Zabawa w Teatr”, 2004 

 
 

Roztańczeni uczniowie z SP nr 1 w Górze na Powiatowym 
Przeglądzie Artystycznym uczniów klas I-III  

,,Europa da się lubić”, 2006 

 

W przeglądzie wzięło udział 155 przedszkolaków i 120 uczniów klas I-III. Występowały 

dzieci ze szkół i przedszkoli z Czarnoborska, Góry, Starej Góry, Irządz, Sicin, Naratowa, Nie-

chlowa, Szaszorowic, Ślubowa, Witoszyc. 

Mali artyści przedstawili bogaty program artystyczny, przepełniony treściami ekologicz-

nymi, które dostarczyły widzom dużo emocji i wzruszeń, rozbudzając poczucie troski i odpo-

wiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. 

Sponsorami tych przeglądów byli: Starostwo Powiatowe w Górze, Towarzystwo Przyja-

ciół Dzieci w Górze, Mleczarnia „Demi” w Górze, Dom Kultury w Niechlowie. 
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Rok szkolny 2005/2006  

IV Powiatowy Przegląd Artystyczny dzieci klas I-III „Europa da się lubić” 

V Powiatowy Przegląd Przedszkolaków „Europa da się lubić” 

Cele „europrzeglądu”:  

 zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w propagowaniu integracji europej-

skiej w szkole i przedszkolu oraz poza nimi, 

  kształtowanie postawy otwartości wobec kultur innych narodów. 

Kolejny raz w Domu Kultury w Niechlowie spotkała się liczna grupa najmłodszych 

dzieci w liczbie ponad 100 przedszkolaków i ponad 90 uczniów klas I-III. Były maluchy  

z Góry, Starej Góry, Sicin, Naratowa, Niechlowa i Szaszorowic. 

Wszyscy pokazali programy artystyczne przybliżające kulturę różnych krajów Europy. 

Były więc polski krakowiak, polonez, hiszpańskie „Bolero”, wiersze recytowane po niemiecku 

i angielsku. Przeglądowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych „Jestem Europejczykiem” 

zorganizowana w Domu Kultury w Niechlowie przez Dorotę Izdebską nauczycielkę kształce-

nia zintegrowanego z Niechlowa. Poziom prezentowanych występów oceniono bardzo wyso-

ko. Sala Domu Kultury w Niechlowie wypełniona była po brzegi. Oczywiście wszystkie dzieci 

otrzymały nagrody i dyplomy, nauczycielki przygotowujące dzieci do występów odebrały dy-

plomy-podziękowania.  

Sponsorami przeglądów byli: Starostwo Powiatowe w Górze, Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci w Górze, Mleczarnia „Demi” w Górze, Dom Kultury w Niechlowie. 

 

Rok szkolny 2006/2007 

V Powiatowy Przegląd Artystyczny dzieci klas I-III „Piękna nasza Polska cała” 

VI Powiatowy Przegląd Przedszkolaków „Piękna nasza Polska cała” 

Cele przeglądu: 

 propagowanie edukacji patriotycznej, 

  kształtowanie postaw proregionalnych,  

 dostrzeganie i rozumienie tego, że mieszkamy na tym samym terytorium, mówimy 

tym samym językiem, łączy nas wspólny symbol – Orzeł Biały i biało-czerwona flaga. 

Na scenie auli Liceum Ogólnokształcącego dyrektor PCDN i PPPP w Górze Bernard 

Bazylewicz dokonał otwarcia V Powiatowego Przeglądu Artystycznego dzieci klas I-III „Pięk-

na nasza Polska cała”. Doradca metodyczny Urszula Szawaryn powitała grupy dziecięce i nau-

czycieli kształcenia zintegrowanego, które w duchu edukacji patriotycznej chciały zaśpiewać, 

zatańczyć i opowiedzieć wierszem o swojej Ojczyźnie. Grupa uczniów występujących była 

spora, bo aż 220 uczniów ze szkół podstawowych z Czerniny, Góry, Glinki, Irządz, Sicin, Ślu-

bowa i Wąsosza. Dzieci z SP nr 1 w Górze rozpoczęły przegląd dostojnym polonezem, a po-

tem przedstawiono „Wędrówki po Polsce” w montażach słowno-muzycznych wymienionych 

szkół. Występy dziecięce podobały się publiczności, włączającej się chętnie do nucenia weso-

łych melodii. 

Rytmiczną piosenką „Jesteśmy Polakami” rozpoczął się następnego dnia VI Powiatowy 

Przegląd Przedszkolaków „Piękna nasza Polska cała”. W barwnych, narodowych strojach na 

scenę wchodziły kolejno dzieci z Przedszkola w Starej Górze, Ślubowa, Naratowa, Czarnobor-

ska, Niechlowa i Góry. Ponad 140 przedszkolaków pokazało w tym dniu, że mając tylko kilka 

lat można pięknie deklamować wiersze i śpiewać piosenki o Polsce, a także tańczyć tańce na-

rodowe. 

Sponsorami przeglądów byli: Starostwo Powiatowe w Górze, Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci w Górze, Mleczarnia „Demi” w Górze. 
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Rok szkolny 2007/2008 

VI Powiatowy Przegląd Artystyczny dzieci klas I-III  

„Wędrówki dalekie i bliskie” 

VII Powiatowy Przegląd Przedszkolaków „Wędrówki dalekie i bliskie” 

Cele przeglądu:  

 wspieranie wychowania muzycznego w edukacji zintegrowanej poprzez różnorodne 

formy artystyczne,  

 promowanie pracy z uczniem zdolnym,  

 rozbudzanie wrażliwości muzycznej wśród dzieci,  

 upowszechnianie treści krajoznawczych w repertuarze młodych wykonawców. 

23 kwietnia 2008 r. w przeglądzie prezentowały swoje umiejętności następujące grupy: 

„Smerfy” z Czarnoborska; „Tygryski”, „Zajączki” i „Biedronki” z Przedszkola nr 3 w Górze; 

sześciolatki i pięciolatki z Przedszkola nr 1 w Górze; „Smerfy” i „Misie” z Przedszkola w Nie-

chlowie; „Krasnale” z Naratowa; „Wesołe skrzaty” z Płosek. Przed licznie zgromadzoną pu-

blicznością w Domu Kultury w Górze wystąpiło 110 małych artystów. 

Następnego dnia powitaliśmy w tym miejscu grupy dzieci z klas I-III. Swoje występy 

przedstawiały kółka artystyczne i grupy wokalno-taneczne działające w szkołach podstawo-

wych. Były to: teatr małego aktora „Żak” z ZSPG i P z Czerniny, koło artystyczne działające 

w ZS w Irządzach, grupa roztańczonych dzieci z ZS w Sicinach oraz grupy wokalne z SP nr 1  

i SP nr 3 w Górze. 

Sponsorami obu przeglądów byli: Starostwo Powiatowe w Górze, Towarzystwo Przyja-

ciół Dzieci w Górze, Mleczarnia „Demi” w Górze. 

 

Rok szkolny 2008/2009  

VII Powiatowy Przegląd Artystyczny dzieci klas I-III „Tęczowy świat dziecka” 

VIII Powiatowy Przegląd Przedszkolaków „Tęczowy świat dziecka” 

Cele przeglądów:  

 wspieranie wychowania muzycznego w edukacji zintegrowanej poprzez różnorodne 

formy artystyczne, 

 promowanie pracy z uczniem zdolnym,  

 rozbudzanie wartości muzycznych wśród dzieci, 

 wyzwalanie aktywności twórczej, 

 zwrócenie uwagi na postrzeganie świata przez dzieci. 

Przeglądy odbyły się w Domu Kultury w Górze 28 i 29 kwietnia 2009 r. Przez dwa dni 

najmłodsze dzieci z powiatu górowskiego prezentowały „tęczowe programy”, z których ema-

nowała radość i dziecięcy urok.  

W przeglądzie wzięło udział 12 grup przedszkolnych z następujących miejscowości: 

Czarnoborsko, Góra, Naratów, Płoski, Siciny i Ślubów. Wystąpiło 130 przedszkolaków  

w wieku od trzech do sześciu lat. 

Na tle tęczowej scenografii swoje barwne przedstawienia pokazali również uczniowie  

z następujących szkół: ZSPG i P w Czerninie, SP nr 1 w Górze, SP nr 3 w Górze, SP w Irzą-

dzach, PSP w Pobielu, ZS w Sicinach, ZSP i P w Ślubowie. W sumie zaprezentowało się 111 

uczniów. Wszyscy obdarowani zostali jak zwykle dyplomami i słodyczami ufundowanymi 

przez: Starostwo Powiatowe w Górze i Dom Kultury w Górze. 
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Występ uczniów z SP nr 3 w Górze podczas  
VIII Powiatowego Przeglądu Artystycznego 

klas I-III, 2010  

 

 
 

Występ dzieci z PSP w Czarnoborsku  
podczas IX Powiatowego Przeglądu Artystycznego  

Przedszkolaków, 2010 

 

 
 

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej  
uhonorowane dyplomami za przygotowanie uczniów  

do VIII Powiatowego Przeglądu Artystycznego  
klas I-III, 2010 

 

Rok szkolny 2009/2010 

VIII Powiatowy Przegląd Artystyczny dzieci klas I-III  

„W zdrowym ciele zdrowy duch” 

IX Powiatowy Przegląd Przedszkolaków  

„W zdrowym ciele zdrowy duch” 

Na scenie Domu Kultury w Górze wystąpiło 270 przedszkolaków z Czarnoborska, 

Czerniny, Góry, Niechlowa, Płosek, Sicin, Ślubowa i Wąsosza. oraz 160 uczniów klas I-III z 

następujących szkół podstawowych: ZSP i P w Glince, SP nr 1 w Górze, SP nr 3 w Górze, ZS 

w Irządzach, ZS w Jemielnie, ZS w Niechlowie, ZS w Sicinach, ZSP i P w Ślubowie. 

Mali aktorzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie jedno-

cześnie ,,tryskając zdrowiem” i energią. Wszyscy otrzymali, „słodkie medale” ufundowane 

przez Starostwo Powiatowe w Górze. Imprezę prowadziła Jolanta Ludkowska współpracująca 

z Powiatowym Zespołem Nauczycieli Edukacji Elementarnej od dziewięciu lat. Programy 

artystyczne z zakresu edukacji zdrowotnej przygotowały nauczycielki edukacji wczesnoszkol-

nej i przedszkolnej. Koordynatorem prac związanych z organizacją przeglądu była Urszula 

Szawaryn – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 

Na koniec występów wszyscy mali aktorzy otrzymali słodki upominek. Nauczycielki wy-

chowania przedszkolnego otrzymały dyplomy-podziękowania. 
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Przeglądom zawsze towarzyszy atmosfera radości wypływająca z dziecięcego uroku i na-

turalności. Mali aktorzy odkrywają własne talenty, pokonują tremę, zachwycają swoim wdzię-

kiem, a dorośli pomagają im, wskazując drogę radosnego przeżywania, odkrywania czegoś 

nowego. Wspólna praca nad programem artystycznym integruje trzy podmioty dziecko, nau-

czyciela i rodzica, który wspiera swoje dziecko i docenia pracę nauczyciela. 

 

 

* * * * * 

 

Powiatowe konkursy dla najmłodszych uczniów  
szkół podstawowych 
W każdej szkole są uczniowie utalentowani, uzdolnieni, wykazujący zainteresowania ma-

tematycznie, polonistyczne lub artystycznie. To z myślą o tych dzieciach powstał pomysł zor-

ganizowania konkursu ortograficznego, matematycznego i piosenki dla najmłodszych uczniów 

szkół podstawowych.  

 

Powiatowy Konkurs Ortograficzny 
Rok szkolny 2001/2002 

Powiatowy Konkurs Ortograficzny organizowany jest od roku szkolnego 2001/2002. 

Składa się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego, w których biorą udział głównie ucz-

niowie klas trzecich szkół podstawowych. W konkursie mogą również próbować swoich sił 

uczniowie młodsi z klas drugich i pierwszych. 

Główne cele konkursu to : 

 uwrażliwienie na poprawność ortograficzną i językową, 

 inspirowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz ich uzdolnień,  

 kształcenie nawyków poprawnego pisania i stosowania ich w życiu codziennym. 

W pierwszym konkursie ortograficznym na etapie powiatowym brało udział 16 uczniów. 

Komisja w składzie: Urszula Szawaryn, Teresa Kajzer, Halina Kauch-Matuszak, Anna Matu-

szów, Elżbieta Wojciechowicz po sprawdzeniu tekstów napisanych ze słuchu przez uczniów 

klas trzecich wyłoniła 11 laureatów. 

Wykaz laureatów i nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu: 

miejsce I – Justyna Makieła (SP w Wąsoszu); H. Kowalczuk 

miejsce I – Agata Garboś (SP w Wąsoszu); H. Kowalczuk 

miejsce I – Nina Kaczorowska (SP nr 3 w Górze); J. Wilkosz 

miejsce I – Aleksandra Garbacz (SP w Czerninie); B. Wiśniewska 

miejsce I – Karolina Kida (SP nr 1 w Górze); D. Kulczyńka 

miejsce II – Bartosz Getner (SP nr 1 w Górze); D. Kulczyńka 

miejsce II – Katarzyna Charużyn (SP nr 3 w Górze); M. Gardys 

miejsce II – Katarzyna Olejniczak (SP w Irządzach); I. Marciniak 

miejsce II – Magdalena Dąbrowska (SP w Płoskach); C. Wlaźlak 

miejsce III – Maria Wybieralska (SP nr 1 w Górze); H. Radoszko 

miejsce III – Janina Maczan (SP w Irządzach); I. Marciniak 

Na uroczystości finałowej uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, a nauczy-

ciele przygotowujący uczniów do konkursu dyplomy-podziękowania ufundowane przez Staro-

stwo Powiatowe w Górze.  
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Rok szkolny 2002/2003  

miejsce I – Magdalena Czepita (SP w Czerninie); M. Czyżowska 

miejsce II – Magdalena Kmiotek (SP nr 1 w Górze); E. Janasik 

miejsce II – Daria Wewel (SP w Wąsoszu); R. Mirosławska 

miejsce II – Marta Szymczak (SP w Ślubowie); J. Górna 

miejsce II – Mikołaj Multański (SP nr 3 w Górze); D. Skibińska 

miejsce III – Jędrzej Matuszów (SP w Jemielnie); A. Matuszów 

miejsce III – Piotr Kida (SP nr 1 w Górze); E. Jodzis 

miejsce III – Agnieszka Urbaniak (SP w Glince); K. Stecka 

miejsce III – Marta Mazurkiewicz (SP w Glince); K. Stecka 

 

Rok szkolny 2003/2004  

Do Powiatowego Konkursu Ortograficznego przystąpiło 96 uczniów klas III. Powiato-

wa komisja konkursowa w składzie: Urszula Szawaryn – przewodnicząca, Dorota Kopko, Da-

nuta Kulczyńska, Hanna Ćwiertniak, Elżbieta Wojciechowicz przyznała czołowe miejsca 13 

uczniom. 

Wykaz laureatów i nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu: 

miejsce I – Anna Włodarczak (SP nr 1 w Górze); R. Kawka 

miejsce I – Marek Malinowski (SP nr 1 w Górze); M. Ciesielska 

miejsce I – Karolina Krzyżostaniak (SP nr 3 w Górze); B. Kokot 

miejsce II – Liza Rue (SP nr 1 w Górze); R. Kawka 

miejsce II – Katarzyna Łysik (SP w Niechlowie); B. Heinze 

miejsce III – Ewelina Włoch (SP nr 1 w Górze); R. Kawka 

miejsce III – Patrycja Paprocka (SP nr 1 w Górze); M. Ciesielska 

miejsce III – Kinga Zawierucha (SP w Czerninie); R. Woźny 

miejsce III – Olga Władyka (SP w Pobielu); T. Hrycaj 

miejsce III – Gabryela Góral (SP nr 3 w Górze); B. Kokot 

miejsce III – Ida Kwaśnica (SP nr 3 w Górze); J. Sibilak 

miejsce III – Przemysław Ekiert (SP w Jemielnie); M. Kamińska 

miejsce III – Mateusz Hołtra (SP w Ślubowie); Cz. Bareła 

 

Rok szkolny 2004/2005  

W tym roku zamieniono dyktando na test ortograficzno-gramatyczny. Oprócz dotych-

czasowych treści z zakresu ortografii włączono również zadania gramatyczne, oparte głównie 

na znajomości części mowy. W konkursie wzięło udział 58 uczniów. Powiatowa komisja kon-

kursowa w składzie: Urszula Szawaryn – przewodnicząca, Elżbieta Deperas, Jolanta Choińska, 

Dorota Izdebska, Renata Kawka, Anna Matuszak wyłoniła 11 laureatów reprezentujących 

cztery szkoły w powiecie górowskim. 

Wykaz laureatów i nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu: 

miejsce I – Alicja Dec (SP nr 3 w Górze); W. Leśniak 

miejsce I – Agnieszka Olejarnik (SP nr 1 w Górze); H. Radoszko 

miejsce I – Jakub Sokołowski (SP nr 1 w Górze); H. Radoszko 

miejsce I – Justyna Szczekutowicz (SP nr 3 w Górze); J. Wilkosz 

miejsce II – Mariola Jedut (SP w Jemielnie); A. Łagoda 

miejsce II – Joanna Matuszów (SP w Jemielnie); A. Łagoda 

miejsce II – Piotr Szelest (SP w Czarnoborsku); H. Ćwiertniak 

miejsce II – Nina Rewucka (SP nr 1 w Górze); H. Radoszko 
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miejsce III – Jakub Muszyński (SP nr 1 w Górze); H. Radoszko 

miejsce III – Michał Rzyski (SP nr 1 w Górze); H. Radoszko 

miejsce III – Anna Wójcik (SP nr 1 w Górze); H. Radoszko 

 

Rok szkolny 2006/2007  

Do konkursu ortograficznego na etapie powiatowym przystąpiło 30 uczniów. Dyktanda 

sprawdzała komisja w składzie: Urszula Szawaryn, Wioleta Leśniak, Renata Wołoszyn.  

Wykaz laureatów i nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu: 

miejsce I – Hanna Michalewicz (SP nr 1 w Górze); R. Kawka 

miejsce I – Krzysztof Ratajczak (SP nr 1 w Górze); E. Janasik 

miejsce II – Emilia Horbulewicz (SP nr 1 w Górze); E. Janasik 

miejsce II – Aleksandra Miszczak (SP nr 3 w Górze); J. Sibilak 

miejsce II – Agata Wietrzykowska (SP nr 3 w Górze); J. Sibilak 

miejsce III – Aleksander Panicz (SP nr 3 w Górze); J. Sibilak 

miejsce III – Karolina Ziółkowska (SP w Wąsoszu); M. Stochaj 

miejsce III – Daria Ochnia (SP nr 3 w Górze); J. Sibilak 

 

Rok szkolny 2007/2008  

Po eliminacjach szkolnych Powiatowego Konkursu Ortograficznego dyktando na etapie 

powiatowym pisało 30 uczniów z klas trzecich i jeden uczeń z klasy drugiej. Komisja w skła-

dzie: Urszula Szawaryn – przewodnicząca, Jolanta Choińska, Emilia Karpińska, Czesława Mer-

ta wyłoniła 10 mistrzów ortografii. 

Wykaz laureatów i nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu: 

miejsce I – Adrian Kamiński (ZS w Jemielnie); A. Łagoda 

miejsce I – Piotr Piszczek (PSP w Czarnoborsku); H. Ćwiertniak 

miejsce II – Dominika Dobrzańska (ZS w Jemielnie); A. Łagoda 

miejsce II – Jagoda Klukojć (ZS w Jemielnie); A. Łagoda 

miejsce II – Oliwia Łopuszyńska (PSP w Pobielu); I. Gleń 

miejsce III – Maja Nikodem (ZS w Jemielnie); A. Łagoda 

miejsce III – Magdalena Mach (ZS w Niechlowie); M. Wojtera 

miejsce III – Aleksandra Rudna (SP nr 1 w Górze); A. Hajczewska 

miejsce III – Karol Magierowski (SP nr 1 w Górze); D. Kulczyńska 

miejsce III – Sandra Remiszewska (SP nr 3 w Górze); G. Mrozowska 

 

Rok szkolny 2008/2009 

W tym roku w Powiatowym Konkursie Ortograficznym brało udział 30 uczniów z klas 

I-III. Po sprawdzeniu dyktand powiatowa komisja konkursowa w składzie: Jolanta Wilkosz – 

przewodnicząca, Renata Woźny, Magdalena Ratajczak przyznała 10 uczniom czołowe miejsca. 

Wykaz laureatów i nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu: 

miejsce I – Kacper Marcinkowski (ZS w Niechlowie); A. Magdycz 

miejsce I – Aleksandra Rudna (SP nr 1 w Górze); A. Hajczewska 

miejsce I – Martyna Więcłaś (ZSPG i P w Czerninie); M. Czyżowska 

miejsce I – Kinga Wróblewska (PSP w Wąsoszu); J. Bochen 

miejsce II – Magdalena Gac (ZSP i P w Ślubowie); J. Górna 

miejsce II – Kinga Jończak (ZSP i P w Ślubowie); J. Górna 

miejsce III – Magdalena Jurga (SP nr 1 w Górze); L. Nowak 

miejsce III – Jan Szymanowicz (PSP w Pobielu); I. Gleń 
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miejsce III – Aleksander Żygadło (ZSP i P w Witoszycach); R. Matyla 

wyróżnienie – Szymon Łagoda (ZS w Jemielnie); A. Łagoda 

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Starostwo 

Powiatowe w Górze. Na uroczystości podsumowania wszystkich konkursów, które odbyły się 

w drugim semestrze roku szkolnego 2008/2009 w Domu Kultury, nauczyciele otrzymali dy-

plomy-podziękowania za wspaniałe przygotowanie laureatów. 

 

Rok szkolny 2009/2010 

W tym roku do konkursu ortograficznego przystąpiło 30 uczniów z klas III i jeden 

uczeń z klasy II. Komisja w składzie: Urszula Szawaryn – przewodnicząca, Joanna Górna, 

Mirosława Ciesielska, Elżbieta Juskowiak, Grażyna Mrozowska, Katarzyna Stecka wyłoniła 

laureatów: 

Wykaz laureatów i nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu: 

miejsce I – Malwina Marcinkowska (ZS w Niechlowie); Anna Zarzycka 

miejsce I – Karolina Srebrniak (PSP w Wąsoszu); Emilia Karpińska 

miejsce II – Szymon Łagoda (ZS w Jemielnie); Anna Łagoda 

miejsce II – Szymon Olejarnik (ZS w Niechlowie); Dorota Izdebska 

miejsce II – Julia Szczepańska (SP nr 3 w Górze); Małgorzata Skrzypczak 

miejsce III – Julia Brocka (SP nr 3 w Górze); Joanna Sibilak 

miejsce III – Aleksandra Ćwian (SP nr 1 w Górze); Elżbieta Janasik 

miejsce III – Jakub Gościniak (SP nr 3 w Górze); Joanna Sibilak 

miejsce III – Aleksandra Miszczyk (ZS w Sicinach); Magdalena Ratajczak 

miejsce III – Bartosz Żurawski (SP nr 3 w Górze); Joanna Sibilak 

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Górze oraz 

Urząd Gminy w Jemielnie na uroczystości podsumowania konkursów organizowanych przez 

PCDN i PPP w Domu Kultury w Górze. 

 

 
 

Komisja Powiatowego Konkursu Ortograficznego, 
od lewej: Grażyna Mrozowska, Urszula Szawaryn,  

Mirosława Ciesielska  
oraz uczniowie z klas III, 2010 

 
 

Najlepsi matematycy podczas  Konkursu Matematycznego  
dla uczniów klas III szkół podstawowych, 2010 

 

* * * * * 

 

Powiatowy Konkurs Matematyczny 
Powiatowy Konkurs Matematyczny organizowany jest od roku szkolnego 2002/2003. 

Przystępują do niego uczniowie klas trzecich wszystkich szkół podstawowych w powiecie gó-

rowskim. Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. Cieszy się powodze-
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niem wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Od kilku lat uczestniczą w nim 

również uczniowie klas drugich, którzy zmagają się z zadaniami wymagającymi logicznego 

myślenia i wspaniałej techniki liczenia.  

Cele konkursu: 

 inspirowanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych i talentów dziecięcych, 

 kształtowanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy przy rozwiązywaniu zadań 

matematycznych, 

 stwarzanie dzieciom możliwości wykazania się pomysłowymi rozwiązaniami, 

 promowanie pracy nauczycieli i ich uczniów oraz prezentacja i popularyzacja ich wy-

ników. 

 

Rok szkolny 2002/2003 

W roku szkolnym 2002/2003 w powiatowym konkursie matematycznym wzięło udział 

49 uczniów. Powiatowa komisja w składzie: Urszula Szawaryn – przewodnicząca, Mirosława 

Ciesielska, Renata Golembka, Elżbieta Deperas, Renata Kawka, Jolanta Wilkosz, po spraw-

dzeniu testu z zadaniami matematycznymi wyłoniła 12 mistrzów matematyki. 

Wykaz laureatów i nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu: 

miejsce I – Angelika Kumanowska (SP nr 3 w Górze); B. Domańska 

miejsce I – Jakub Domański (SP nr 3 w Górze); B. Domańska  

miejsce I – Magdalena Kmiotek (SP nr 1 w Górze); E. Janasik 

miejsce I – Ewa Popasek (SP nr 1 w Górze); T. Balcewicz 

miejsce I – Piotr Paliwoda (SP w Niechlowie); K. Galant 

miejsce II – Jakub Rutkowski (SP w Jemielnie); A. Matuszów 

miejsce II – Maciej Ruszkiewicz (SP nr 3 w Górze); B. Domańska 

miejsce III – Aleksandra Bazylewicz (SP nr 3 w Górze); B. Domańska 

miejsce III – Przemysław Skoczylas (SP nr 3 w Górze); D. Skibińska 

miejsce III – Małgorzata Wróblewska (SP w Wąsoszu); H. Matuszak 

miejsce III – Joanna Haliberda (SP w Witoszycach); R. Matyla 

miejsce III – Martyna Borawska (SP nr 3 w Górze); B. Domańska 

 

Rok szkolny 2003/2004 

W eliminacjach powiatowych konkursu matematycznego brało udział 37 uczniów z klas 

III. Powiatowa komisja konkursowa: Urszula Szawaryn – przewodnicząca, Lidia Nowak, Jo-

lanta Wilkosz przyznała czołowe miejsca 8 uczniom. 

Wykaz laureatów i nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu: 

miejsce I – Bartosz Pawliczak (SP nr 1 w Górze); M. Ruman 

miejsce I – Małgorzata Mrozek (SP nr 3 w Górze); J. Sibilak 

miejsce I – Przemysław Świerszcz (SP w Niechlowie); B. Heinze 

miejsce I – Katarzyna Łysik (SP w Niechlowie); B. Heinze 

miejsce II – Cezary Maćkowski (SP nr 1 w Górze) 

miejsce II – Joanna Dębowicz (SP nr 3 w Górze); J. Sibilak 

miejsce III – Agata Nowakowska (SP nr 3 w Górze); J. Choińska 

miejsce III – Paweł Tupiec (SP w Niechlowie); B. Heinze  
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Rok szkolny 2004/2005  

W Powiatowym Konkursie Matematycznym po eliminacjach szkolnych wzięło udział 24 

uczniów. W powiatowej komisji konkursowej pracowali: Lidia Nowak – przewodnicząca, Jo-

anna Dec, Jan Biały. 

Wykaz laureatów i nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu: 

miejsce I – Karolina Papmel (SP w Ślubowie); E. Kaczmarek 

miejsce I – Paweł Furowicz (SP nr 3 w Górze); G. Mrozowska 

miejsce II – A. Wójcik (SP nr 1 w Górze); H. Radoszko 

miejsce II – Tadeusz Popowicz (SP nr 1 w Górze); U. Szawaryn 

miejsce III – Radosław Berus (SP w Ślubowie); E. Kaczmarek 

miejsce III – Magdalena Nowacka (SP w Ślubowie); E. Kaczmarek 

miejsce III – Joanna Matuszów (SP w Jemielnie); A. Łagoda 

miejsce III – Magdalena Brzozowska (SP w Jemielnie); A. Łagoda 

miejsce III – Karol Łagocki (SP w Płoskach); K. Ślusarek 

 

Rok szkolny 2006/2007 

Do konkursu matematycznego na etapie powiatowym przystąpiło 43 uczniów. Komisja 

w składzie: Urszula Szawaryn – przewodnicząca, Krystyna Merta, Renata Mirosławska, Jadwi-

ga Bretsznajder przyznała 8 uczniom najwyższą ilość punktów.  

Wykaz laureatów i nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu: 

miejsce I – Natalia Wujec (PSP w Pobielu); H. Kośmider-Król 

miejsce I – Michał Kumanowski (SP nr 3 w Górze); J. Choinska 

miejsce I – Marek Kajetańczyk (SP nr 3 w Górze); J. Sibilak 

miejsce I – Krzysztof Ratajczak (SP nr 1 w Górze); E. Janasik 

miejsce II – Łukasz Kłodziński (SP nr 3 w Górze); J. Choińska 

miejsce II – Aleksander Panicz (SP nr 3 w Górze); J. Sibilak 

miejsce III – Bartosz Czaja (SP nr 3 w Górze); M. Marciszewska 

miejsce III – Hanna Michalewicz (SP nr 1 w Górze); R. Kawka 

 

Rok szkolny 2007/2008 

miejsce I – Piotr Piszczek (SP w Czarnoborsku); H. Ćwiertniak 

miejsce I – Alicja Całujek (SP nr 1 w Górze); D. Kulczyńska 

miejsce II – Wojciech Konury (SP nr 3 w Górze); G. Morawska 

miejsce II – Oliwia Morawiecka (SP nr 3 w Górze); G. Morawska 

miejsce II – Olga Kowalczuk (PSP w Wąsoszu); E. Juskowiak 

miejsce III – Konrad Sztyma (SP w Czarnoborsku); H. Ćwiertniak 

miejsce III – Katarzyna Ryndak (SP nr 3 w Górze); G. Morawska 

miejsce III – Karolina Szostek (SP nr 3 w Górze); G. Morawska 

miejsce III – Maciej Skrzynecki (SP w Irządzach); I. Marciniak  

miejsce III – Paweł Jancel (SP nr 3 w Górze); G. Morawska 

 

Roku szkolny 2008/2009 

W tym roku zadania matematyczne na eliminacjach powiatowych konkursu matema-

tycznego rozwiązywało 30 uczniów. W pracach powiatowej komisji konkursowej brały udział: 

Elżbieta Deperas – przewodnicząca, Elżbieta Janasik i Wioleta Leśniak. Jury wyłoniło 12 lau-

reatów Powiatowego Konkursu Matematycznego. 

Wykaz laureatów i nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu: 



PCDN i PPP w Górze 

 211 

miejsce I – Dominik Baranowski (SP nr 1 w Górze); L. Nowak 

miejsce I – Artur Sikorski (SP nr 1 w Górze); L. Nowak 

miejsce I – Paulina Matkowska (SP nr 3 w Górze); I. Juszczak 

miejsce II – Natalia Pala (ZS w Jemielnie); A. Matuszów 

miejsce II – Aneta Ciesielska (ZSP i P w Ślubowie); J. Górna 

miejsce II – Gabryel Ratajczak (SP nr 3 w Górze); D. Kopko 

miejsce III – Kacper Marcinkowski (ZSP i P w Niechlowie); A. Magdycz 

miejsce III – Sebastian Głowacz (ZS w Jemielnie); A. Matuszów 

miejsce III – Katarzyna Szałaj (SP nr 1 w Górze); E. Wojciechowicz 

miejsce III – Patryk Ekiert (ZS w Jemielnie); A. Matuszów 

miejsce III – Jędrzej Krysztof (ZS w Sicinach); M. Purol 

miejsce III – Grzegorz Magdycz (ZSP i P w Niechlowie); D. Izdebska 

 

Rok szkolny 2009/2010 

W eliminacjach powiatowych konkursu matematycznego wzięło udział 37 uczniów  

z klas III. Powiatowa komisja konkursowa: Urszula Szawaryn – przewodnicząca, Mirosława 

Ciesielska, Bożena Gawczyńska, Elżbieta Juskowiak, Anna Łagoda, Dorota Kopko, Katarzyna 

Stecka przyznała czołowe miejsca 13 uczniom. 

Wykaz laureatów i nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu: 

miejsce I – Adrianna Bezak (SP nr 1 w Górze); E. Janasik 

miejsce I – Jakub Gościniak (SP nr 3 w Górze); J. Sibilak 

miejsce I – Paulina Turkowska (ZS w Niechlowie); A. Zarzycka 

miejsce II – Julia Brocka (SP nr 3 w Górze); J. Sibilak 

miejsce II – Daria Janicka (ZSP i P w Ślubowie); M. Rogasik 

miejsce II – Agata Janik (ZS w Niechlowie); D. Izdebska 

miejsce II – Marcin Kordiak (ZS w Jemielnie); M. Kamińska 

miejsce II – Krzysztof Uściło (SP nr 3 w Górze); J. Sibilak 

miejsce III – Weronika Maślanka (SP nr 1 w Górze); R. Kawka 

miejsce III – Tomasz Urban (ZS w Sicinach); M. Ratajczak 

miejsce III – Ola Sobańska (SP nr 3 w Górze); J. Sibilak 

miejsce III – Krystian Sączawa (SP nr 3 w Górze); J. Choińska 

miejsce III – Karolina Ziobroniewicz (ZSP i P w Ślubowie); M. Rogasik 

 

Wszyscy wymienieni laureaci za wysokie osiągnięcia w zakresie wiedzy i umiejętności 

matematycznych otrzymali rzeczowe nagrody i dyplomy. Nauczyciele przygotowujący uczniów 

do konkursu zostali uhonorowani dyplomami za trud włożony w rozwijanie talentów i zainte-

resowań matematycznych. Głównym sponsorem wszystkich wymienionych konkursów było 

Starostwo Powiatowe w Górze oraz Urząd Gminy w Jemielnie. 

 

* * * * * 

 

Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej 
Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej organizowany jest od roku 2007/2008. Zapo-

czątkował go w roku szkolnym 2005/2006 konkurs gminny, który wzbudził duże zaintereso-

wanie wśród uczniów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Pomysł powstał w Szkole Pod-

stawowej nr 1 w Górze z inicjatywy nauczycielek Lidii Nowak, Marii Ruman i Urszuli Szawa-

ryn. Współpraca trzech placówek Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze, PCDN i PPP w Górze 
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oraz Domu Kultury w Górze zaowocowała powiatową formą, na którą można zaprosić ma-

łych solistów z całego powiatu, chcących zaprezentować swoje uzdolnienia wokalne. 

Celem konkursu jest: 

 popularyzacja muzyki dla dzieci, 

 rozwijanie, prezentacja i promocja uzdolnień muzycznych uczniów, 

 integracja środowiska uczniowskiego. 

Każdego roku konkurs przebiega pod innym hasłem przewodnim, ukierunkowującym 

solistów do wyboru piosenki. 

 

Komisja składająca się z nauczycieli i instruktorów muzyki ocenia małych artystów pod 

względem poprawności rytmicznej i muzycznej, dykcji, intonacji i ogólnego wyrazu artystycz-

nego. 

 
Wyniki konkursu w latach 2006-2010 

 

Rok  
szkolny 

Nazwa konkursu Liczba 
uczestników  

Liczba  
laureatów 

Nazwa szkoły  
z której  
pochodzą laureaci 

2005/2006 Gminny Konkurs Piosenki  
Dziecięcej „Śpiewaj z nami” 

17 8 SP nr 1 w Górze 
SP nr 3 w Górze 
ZSP i P w Glince 
ZSP i P w Witoszycach 

2006/2007 Gminny Konkurs Piosenki  
Dziecięcej „Moja ojczyzna” 
 

8 6 SP nr 1 w Górze 
SP nr 3 w Górze 

2007/2008 Powiatowy konkurs Piosenki  
„Z piosenką wędrować  
weselej” 
 

22 6 SP nr 1 w Górze 
SP nr 3 w Górze 

2008/2009 Powiatowy konkurs Piosenki  
„Z ekologią za pan brat” 
 

22 6 SP nr 1 w Górze 
ZS w Jemielnie  
ZSP i P w Ślubowie 

2009/2010 Powiatowy konkurs Piosenki 
„Zaśpiewajmy o rodzinie” 

20 11 SP nr 1 w Górze 
SP nr 3 w Górze 
ZS w Jemielnie 
PS i P w Ślubowie 

 

Laureaci konkursów otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powia-

towe w Górze oraz Dom Kultury w Górze. 
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Mirosław Żłobiński 

Biblioteka Pedagogiczna 

 

„GÓRA I ZIEMIA GÓROWSKA – MOJA MAŁA OJCZYZNA” 
 

12 maja 1995 r. po raz pierwszy rozegrano turniej pod nazwą „Góra i Ziemia Górowska 

– moja mała Ojczyzna”, mający na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej – wów-

czas byłego – powiatu górowskiego głównie wiedzy o przeszłości swojego regionu.* Pomysł 

tego konkursu zrodził się wśród członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Górowskiej i to 

oni zorganizowali go w 50 rocznicę powrotu Ziemi Górowskiej do Macierzy.  

W kwietniu każdy nauczyciel historii zatrudniony w szkole podstawowej otrzymał pi-

semną informację o tym konkursie. Najszerszy odzew nastąpił w gminie Góra, gdzie – poza 

Glinką – wszystkie szkoły podstawowe stanęły w szranki turniejowe, wystawiając nawet więcej 

niż jedną drużynę. Jedynie w gminie Wąsosz nie wzbudził on zainteresowania. Szkoły według 

własnych zasad wyłaniały uczestników finału powiatowego (poza rokiem 2001). Każda druży-

na liczyła trzy osoby. Do auli LO w Górze przybyło ok. 90 uczniów wraz z opiekunami. 

Ewa Kopciał, nauczycielka historii w SP nr 1, przedstawiła reguły konkursu i go prowa-

dziła. Na czele jury stał Bogdan Kaiser. 

Pierwszy etap miał charakter pisemny i polegał na wypełnieniu testu przez trzyosobową 

drużynę. Odbywał się on w dwóch grupach wiekowych: kl. IV-VI i kl. VII-VIII. Na teście 

kończył się udział młodszych uczestników. Wygrała drużyna reprezentująca SP nr 3. Drugie 

miejsce zajęła drużyna z SP nr 1, a trzecie – dwie drużyny z SP nr 2. Jedynie zwycięzcy mogli 

wziąć udział w drugim etapie, rywalizując ze swymi starszymi kolegami i koleżankami. Skorzy-

stali z tej możliwości. 

Do drugiego etapu zakwalifikowało się ogółem 13 drużyn z Góry, Czerniny, Ślubowa, 

Irządz i Witoszyc. Ustnie odpowiadały na zadawane pytania. Pierwsze miejsce zdobyli ucz-

niowie jednej z licznych drużyn wystawionych przez SP nr 2. Na drugim uplasowali się ucz-

niowie z SP w Irządzach, na trzecim miejscu – uczniowie z SP nr 1. 

Organizatorzy, w tym piszący te słowa, obawiali się, że w konkursie bezkonkurencyjni 

będą uczniowie z Góry. Myliliśmy się. Od pierwszego konkursu bardzo dobrze wypadali ucz-

niowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Irządzach. W 1995 r. niewiele brakowało, żeby 

zajęli pierwsze miejsce. Przegrali w dogrywce, gdyż nie wiedzieli rzeczy wydawało się oczywi-

stej, pod czyim wezwaniem jest kościół na cmentarzu parafialnym. 

Organizatorzy konkursu nie mieli doświadczenia w prowadzeniu takich imprez. Zapla-

nowano, że każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, który będzie popularyzował  

50. rocznicę powrotu Ziemi Górowskiej do Polski i Towarzystwo Miłośników Ziemi Górow-

skiej. Gdy członkowie komisji konkursowej je wypisywali (ok. 90 sztuk) na scenie auli, ucz-

niowie musieli czekać, nudząc się, hałasowali. W kolejnych edycjach, by uniknąć takich sytua-

cji, postanowiono zmniejszyć liczbę startujących drużyn. 

Pamiątkowymi dyplomami honorowano wszystkich uczestników do 1998 r. włącznie. 

Zwycięzcom wręczono bony książkowe, szkołom – książki, nauczyciel zwycięskiej dru-

żyny ze starszej grupy otrzymał nagrodę pieniężną. Regułą stało się wręczanie nagród nauczy-

                                                 
* Wersja zmieniona i rozszerzona artykułu Mirosława Żłobińskiego, pt. 15 lat konkursu „Góra i Ziemia Górowska – 
Moja Mała Ojczyzna”, „Kwartalnik Górowski” 2009 nr 27 s. XXIX-XLVII, il. 
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cielom opiekującym się zwycięską drużyną, a w kolejnych latach – opiekujących się zwycięski-

mi uczniami. Fundatorem tych nagród było TMZG. 

W kolejnej edycji konkursu w 1996 r. postanowiono ograniczyć liczbę startujących dru-

żyn – do jednej w grupie młodszej (klasy IV-VI) i dwu w grupie starszej (klasy VII-VIII)  

z każdej zgłaszającej się szkoły. Mimo tej zmiany startujących nie zabrakło i nawet liczba 

uczestniczących szkół się zwiększyła (Czernina – 2 drużyny, SP nr 1 – 3 drużyny, SP nr 2 –  

3 drużyny, SP nr 3 – 3 drużyny, Irządze – 3 drużyny, Jemielno – nie dojechali, Witoszyce –  

3 drużyny, Niechlów, Pobiel, Ślubów – 3 drużyny). Zadbano też o żołądki uczestników, poda-

jąc im pączki i napoje chłodzące.  

W 1996 r. i kolejnych latach, aż do 1999 r., konkurs rozgrywano w Szkole Podstawowej 

nr 1. Główny ciężar organizacji pierwszego i kolejnych konkursów, w sumie pięciu, spoczywał 

na Ewie Kopciał, nauczycielce historii; w kolejnych była członkiem komisji konkursowej, mi-

mo przejścia na emeryturę nie zaniechała pracy przy organizacji konkursu. 

W 1997 r. uczestnicy najpierw musieli wypełnić test składający się z dziesięciu pytań, 

odnoszących się do najpopularniejszych książek dotyczących historii naszego regionu, potem 

odpowiadali ustnie na 10 losowanych pytań.  

W 1999 r., gdy komisja konkursowa oceniała testy, nastąpiła prezentacja krótkiej części 

artystycznej (przygotowanej pod kierunkiem nauczycielki Jolanty Ludkowskiej), skracająca czas 

oczekiwania na wyniki. 

W 2000 r. konkurs odbył się w auli LO przy wsparciu starostwa i gmin. Zmieniły się ka-

tegorie wiekowe uczestników, co było związane z reformą edukacji i wprowadzeniem do sys-

temu oświatowego gimnazjów. Dotychczas zmagania odbywały się w dwu kategoriach – klasy 

IV-VI i klasy VII-VIII. W tym roku uczniowie starowali w trzech kategoriach: klasy IV-VII, 

klasy VIII i gimnazja, szkoły ponadpodstawowe. Drużyny wystawiły następujące szkoły: Gim-

nazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 – obydwa z Góry, Gimnazjum w Irządzach, SP w Czerninie, 

SP w Jemielnie, SP w Ślubowie, SP w Wąsoszu, SP w Witoszycach, SP nr 1 w Górze, SP nr 2 

w Górze, SP w Irządzach, po raz pierwszy w konkursie wzięli udział uczniowie z LO i ZSZ  

w Górze. 

W pierwszym etapie finału 24 uczniów z 8 drużyn ze szkół podstawowych odpowiadało 

pisemnie na 20 pytań, 21 uczniów z 7 drużyn z klas VIII szkół podstawowych i gimnazjów – 

na 25 pytań, 12 uczniów z 4 drużyn ze szkół ponadpodstawowych – na 30 pytań; w drugim 

etapie finaliści odpowiadali ustnie na pytania. Prace pisemne były kodowane i oceniane przez 

wszystkich opiekunów uczniów, a odpowiedzi ustne oceniali przedstawiciele gmin i powiatu. 

Nagrody wręczano publicznie na placu Bolesława Chrobrego w czasie „Dni Góry”. In-

nowacja ta była nietrafiona. Jednocześnie odbywało się zbyt wiele imprez, bo obchodzono 

siedemsetlecie Góry, co powodowało spóźnienia i niepotrzebne nerwowe oczekiwanie zwy-

cięzców na wręczenie nagród. 

W 2001 r. konkurs „Góra i Ziemia Górowska – moja mała Ojczyzna” po raz pierwszy 

razem zorganizowały wspólnie Towarzystwo Miłośników Ziemi Górowskiej i Powiatowe 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze. Wspólnie też zabiegali o pieniądze na nagrody 

dla uczestników i ich opiekunów. Wtedy odstąpiono od zmagań drużyn na rzecz rywalizacji 

indywidualnej. Finał powiatowy odbył się w siedzibie Powiatowego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Górze przy pl. Bolesława Chrobrego 27. 

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 107 uczestników, najwięcej z I LO w Górze – 

32, Gimnazjum nr 1 w Górze – 18 i SP nr 1 – 11; z pozostałych szkół: Gimnazjum nr 2  

w Górze – 6, Gimnazjum w Wąsoszu – 11, Gimnazjum w Irządzach – 4, Gimnazjum w Nie-

chlowie – 3, Gimnazjum w Jemielnie – 1, SP nr 2 w Górze – 3, SP w Irządzach – 4, SP w Je-
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mielnie – 3, SP w Witoszycach – 2, SP w Sułowie Wielkim – 2. Wykonywali oni różnego ro-

dzaju prace plastyczne, literackie i komputerowe. Po ich ocenie do finału powiatowego zakwa-

lifikowano 12 uczniów ze szkół podstawowych, 7 z liceum i 13 z gimnazjów. Przeprowadzono 

pisemny test. Na czele komisji konkursowej stała Irena Hołodowa. W następnych latach za-

stąpiła ją Alina Klak; od 2010 roku – Bernarda Sitnik. 

Od 2002 r. postanowiono, że szkoły ponownie we własnym zakresie będą urządzać eli-

minacje. Nowością była internetowa wersja konkursu. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy 

odbywał się konkurs w tradycyjnej formie, był dostępny w internecie zestaw pytań, na które 

przez 30 minut mógł odpowiadać każdy, bez względu na miejsce zamieszkania i wiek. Odpo-

wiedzi należało przysłać pocztą elektroniczną. W tej wersji konkursu wzięło udział 5 osób. 

Był to pierwszy konkurs w powiecie górowskim przeprowadzony w ten sposób. W kolejnym 

roku z powodu usterek technicznych wersja internetowa konkursu została unieważniona.  

W 2004 r. w internecie zamiast pytań tekstowych umieszczono fotografie, które podjęło się 

rozpoznać 6 osób. Podobnie postąpiono w 2005 r. W kolejnych latach jednak zrezygnowano  

z tej formy konkursu. W 2008 r. jeszcze raz w tej formie sprawdzano wiedzę o Górze i powie-

cie górowskim. W 2010 r. ponownie przeprowadzono konkurs internetowy. 

 

 
 

Zwycięzcy konkursu z 2002 r. przed budynkiem starostwa  
w Górze, 14 czerwca 2002 

 

 
 

Finaliści konkursu przed budynkiem Gimnazjum w Wąsoszu, 
28 kwietnia 2003 

 

 
 

Zwycięzcy konkursu z 2004 r. przed budynkiem starostwa 
w Górze, 4 czerwca 2004 

 
 

Zwycięzcy konkursu w 2005 r. przed budynkiem Domu 
Kultury w Niechlowie, 23 czerwca 2005 

 

Dotychczas wszystkie konkursy odbywały się w Górze – w auli LO, w SP nr 1 i w 

PCDN-ie, od 2003 r. konkurs miał się odbywać w różnych miejscowościach powiatu górow-

skiego i miała mu towarzyszyć wycieczka, na której uczniowie powinni poznawać Ziemię Gó-

rowską.  
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W roku 2003 konkurs odbył się w Wąsoszu. Organizatorzy zapewnili chętnym transport 

autobusem z Góry do Wąsosza i z powrotem. Uczniowie z placówek oświatowych powiatu 

górowskiego rywalizowali w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu. Wszystkich 

uczestników powitali gospodarze miasta i szkoły – burmistrz Zbigniew Stuczyk i dyrektorka 

gimnazjum Halina Mielnik oraz w imieniu organizatorów – Alina Klak (PCDN i PPP) i Zofia 

Hanulak (zastępca prezesa TMZG). Kiedy komisja sędziowska oceniała prace, uczniowie  

i opiekunowie udali się na zwiedzanie Wąsosza (kościół św. Józefa Oblubieńca, kościół Nie-

pokalanego Serca NMP, zamek, rynek i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) i wyciecz-

kę do Sądowla. Przewodnikami byli wąsoscy gimnazjaliści.  

Dziesiąty konkurs odbył się w Górze – w Gimnazjum nr 2. Zgromadzonych uczestni-

ków powitała dyrektorka Bożena Głuszko i przedstawicielka PCDN i PPP Alina Klak. Na-

stępnie uczniowie w trzech salach lekcyjnych rozwiązywali pisemny sprawdzian, który polegał 

na uzupełnieniu tekstu oraz rozpoznaniu czterech fotografii. To novum spotkało się z nie-

przychylną reakcją uczestników i opiekunów młodzieży. Konkursowi towarzyszyła wystawa 

prac uczniowskich. Można też było kupić przewodnik po Ziemi Górowskiej, opracowany 

przez młodzież z Gimnazjum nr 2. Po zakończeniu części konkursowej jury sprawdzało prace, 

a uczniowie poszli na wycieczkę na cmentarz parafialny. Tam wicedyrektorka Gimnazjum nr 2 

Elżbieta Maćkowska bardzo ciekawie opowiadała o kościele Bożego Ciała i Świętych Scho-

dach. 

W 2005 r. dzięki wójtowi Janowi Głuszce gospodarzem konkursu było Gimnazjum w 

Naratowie, kierowane przez Wiesława Delugę. Aby ułatwić dotarcie na miejsce, organizatorzy 

zapewnili przejazd autobusem sprzed budynku Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Uczest-

nicy zwiedzali kościół w Sicinach, oprowadzani przez księdza proboszcza Tadeusza Śliwkę. 

Kolejny konkurs w 2006 r. dzięki życzliwości wójta Czesława Połczyka odbył się w Je-

mielnie. W eliminacjach szkolnych wzięła udział imponująca liczba 273 osób (89 ze szkól pod-

stawowych, 84 z gimnazjów i 20 z LO). Organizatorami finału powiatowego była dyrekcja 

Zespołu Szkół w Jemielnie. Dyrektor Grzegorz Łagoda osobiście gościł uczestników konkur-

su, wspomagany przez swego zastępcę Jana Ucinka. Wizyta rozpoczęła się od zwiedzenia 

szkoły, w tym kotłowni opalanej słomą. Turniej wiedzy odbył się nie na terenie szkoły, by nie 

zakłócać nauki, ale w świetlicy wiejskiej i sali gimnastycznej. 

W czasie gdy komisja sprawdzała prace uczniowie po słodkim poczęstunku rozpoczęli 

zwiedzanie. Najpierw obejrzeli miejscowy kościół pw. Chrystusa Króla. O kościele i Jemielnie 

mówiły uczennice, o kościele i parafii – ksiądz kanonik Zenon Bielecki. Później zobaczyli ko-

palnię gazu Aleksandrówka, gdzie przewodnikiem był jej kierownik Jan Terebecki. Na zakoń-

czenie w Majówce uczniowie, ich opiekunowie i organizatorzy mogli się posilić kiełbaskami 

pieczonymi na ognisku. 

W 2007 r. konkurs „Góra i Ziemia Górowska – moja mała Ojczyzna” zawędrował do 

Czerniny. Uczestników gościł Zespół Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole im. św. 

Huberta. Organizatorzy zapewniali dojazd autobusem spod LO w Górze i z powrotem. Mogli 

to uczynić dzięki wsparciu firmy transportowej Pawła Lisa, która nieodpłatnie udostępniła 

autobus. O ile wcześniej taki przejazd zapewniał gospodarz gminy, to tym razem burmistrz 

Góry nie wsparł funduszu nagrodowego ani nie udostępnił autobusu szkolnego na przejazd  

z Góry do Czerniny. 

Na początku odbyła się krótka część artystyczna (taniec i recytacja). Uczniowie recyto-

wali wiersze o tematyce regionalnej napisane przez czernińskich uczniów. Następnie uczestni-

cy konkursu odpowiadali na piśmie na pytania. Po przedstawieniu prezentacji multimedialnej  

o tematyce czernińskiej, młodzież prowadzona przez księdza proboszcza Czesława Krochma-
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la udała się na zwiedzanie miejscowości. Najwięcej uwagi i czasu poświęcono kościołowi  

św. Wawrzyńca. Następnie uczniowie mogli zjeść pieczone kiełbaski. Dyrektor Dorota Adam-

ska bardzo dobrze przyjęła uczestników konkursu, tak ze strony organizacyjnej jak i kulinar-

nej. Przed ogłoszeniem wyników, każdy z uczestników otrzymał prezent w postaci książki 

„Powiat górowski dawniej i dziś na starych widokówkach i współczesnych fotografiach” (wy-

danej przez starostwo w Górze z inspiracji poprzedniego starosty Sławomira Ruteckiego). 

Rozdawanie prezentów książkowych kontynuowano w kolejnych latach. 

W 2008 r. konkurs odbył się w Zespole Szkół w Sicinach. Gospodarzami byli – dyrektor 

Mariola Szurynowska i wójt Niechlowa Jan Głuszko. Młodzież po części konkursowej zwie-

dziła kościół św. Marcina w Sicinach oprowadzona przez ks. Tadeusza Śliwkę, a następnie 

udała się na posiłek do budynku poklasztornego (obecnie przedszkole). Jedząc mogli podzi-

wiać zachowany w dobrym stanie fresk na suficie. 

 

 
 

Finaliści w 2007 r. przed szkołą w Czerninie, 24 maja 2007 

 

 

 
 

Finaliści w 2008 r. przed budynkiem SP w Sicinach,  
28 maja 2008 

 

 
 

Finaliści w 2009 r. przed budynkiem Gimnazjum nr 1 
w Górze, 27 maja 2009 

 
 

Finaliści w 2010 r. przed budynkiem Gimnazjum nr 2 
w Górze, 26 maja 2010 

 

W 2009 r. w eliminacjach szkolnych wzięły udział 173 osoby: ze szkół podstawowych – 

82, z gimnazjów – 70, ze szkół ponadpodstawowych – 21. Do finału powiatowego zakwalifi-

kowało się 22 uczniów ze szkół podstawowych (nr 1 i 3 w Górze, Niechlów, Glinka, Wąsosz, 

Irządze, Witoszyce, Płoski), 20 z gimnazjów (Wąsosz, Irządze, Naratów, Jemielno, Niechlów, 

nr 1 i 2 w Górze) i 8 ze szkół ponadgimnazjalnych (LO Góra i II LO Leszno). Na życzenie 

uczniów z Góry uczęszczających do II LO w Lesznie przeprowadzono tam eliminacje i 3 re-

prezentantów tej szkoły wzięło udział w finale powiatowym w Górze. 
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Uczestnicy piętnastego konkursu spotkali się w Domu Kultury w Górze. Zebranych 

powitała dyrektor Gimnazjum nr 1 w Górze Mariola Żywicka. Następnie uczniowie jej szkoły 

przedstawili krótką część artystyczną i prezentację multimedialną dotyczącą historii Góry. Na 

pytania konkursowe odpowiadano w murach Gimnazjum nr 1. A w części wycieczkowej 

zwiedzano wieżę ciśnień i miasto. Podsumowanie konkursu przeprowadzono w ogrodzie hali 

„Arkadia”. Ogłoszenie wyników połączono z konsumpcją kiełbasek z grilla i wręczeniem każ-

demu uczestnikowi publikacji dotyczących Góry i powiatu górowskiego. 

Pojawiła się kolejna innowacja. Dotychczas podawano bibliografię artykułów i książek 

przydatną w przygotowaniu do udziału w konkursie, w tym roku znaczną ich część opubliko-

wano w internecie, aby ułatwić do niej dostęp. Jednocześnie poinformowano, że 75% pytań 

będzie oparta o tę literaturę. Ta zmiana miała na celu skłonienie uczniów do lektury opraco-

wań. 

Mały jubileusz konkursu uświetniła okolicznościowa wystawka w holu budynku zajmo-

wanego przez PCDN i PPP, przygotowana przez Julitę Kruszkę. 

 

 
 

27 maja 2009, Wyróżniający się uczestnicy konkursu. 
Ewelina Kędzierska czterokrotnie zajęła pierwsze miejsce i dwukrotnie drugie. 

Krzysztof Żłobiński czterokrotnie zajął pierwsze miejsce, dwukrotnie drugie i dwukrotnie trzecie. 
Na wyróżnienie zasługują również Katarzyna Krówka - trzykrotnie pierwsze miejsce drużynowo, 

raz drugie miejsce drużynowo i raz drugie miejsce indywidualnie 
oraz Magdalena Łęszczak - trzykrotnie pierwsze miejsce drużynowo 

i raz drugie miejsce drużynowo 

 

W 2010 r. w eliminacjach szkolnych wzięło udział 167 uczniów: w szkołach podstawo-

wych – 51, w gimnazjach – 105 i w szkołach ponadgimnazjalnych – 11. Rywalizowano w 10 

szkołach podstawowych o prawo udziału w finale powiatowym – w Górze (nr 1 i nr 3), Nie-

chlowie, Wąsoszu, Irządzach, Witoszycach, Czarnoborsku, Ślubowie, Sicinach i Glince. Po-

dobna rywalizacja odbyła się w 6 gimnazjach – w Górze (nr 1 i nr 2), Wąsoszu, Irządzach, 

Jemielnie i Niechlowie. Eliminacje przeprowadzono również w 2 szkołach ponadgimnazjal-

nych – Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół. Po dłuższej przerwie pojawiła się repre-

zentacja Zespołu Szkół. Po raz ostatni bowiem brała udział w zmaganiach konkursowych  

w 2003 r.  
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W tym roku uczestników finału gościło Gimnazjum nr 2 w Górze. Uczestniczyło w nim 

54 uczniów, w tym 29 ze szkół podstawowych, 18 uczniów z gimnazjów i 6 uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. W godzinach od 12 do 18 na stronie internetowej PCDN i PPP każdy 

mógł bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce pracy zmierzyć się z pytaniami konkursu. 

Do zmagań przystąpiło 16 osób. Wygrał Adrian Grochowiak – uczeń z LO w Górze, zdoby-

wając 27 z 30 możliwych punktów. 

Wraz z nabraniem przez konkurs charakteru, mówiąc metaforycznie, wędrówkowego, 

wręczenie nagród starano się zorganizować podczas sesji rady gminy (np. w 2003 r. przed sesją 

Rady Miejskiej w Wąsoszu) lub rady powiatu, choć nie zawsze się to udawało. W 2009 r. fina-

listów obdarzono nagrodami podczas wspólnej imprezy w Domu Kultury w Górze, podsu-

mowującej wszystkie konkursy organizowane przez PCDN i PPP. 

Zwycięzcy konkursów mogli otrzymać nagrody dzięki wsparciu Towarzystwa Miłośni-

ków Ziemi Górowskiej, wydziału kultury i sportu Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie (jeszcze 

w czasach istnienia województwa leszczyńskiego), władzom samorządowym gmin Góra, Je-

mielno, Niechlów i Wąsosz, władzom samorządowym powiatu górowskiego i innych sponso-

rów. W skład komisji konkursowej wchodzili (w porządku alfabetycznym): Dorota Adamska, 

Wiesława Czerw, Leszek Darłak, Zofia Hanulak, Stanisław Hoffmann, Regina Hołodowa, 

Jolanta Juśko, Bogdan Kaiser, Alina Klak, Ewa Kopciał, Stanisław Kwiatek, Elżbieta Mać-

kowska, Halina Mielnik, Maria Radziszewska, Bernarda Sitnik, Bogusław Sitnik, Maria Skała, 

Krystyna Stec, Edyta Turowska, Michał Zaremba, Mirosław Żłobiński. Prawdopodobnie nie 

są to wszystkie nazwiska, tylko te, które zawiera częściowo zachowana dokumentacja. Na 

podkreślenie zasługują działania dwóch osób – skarbnika TMZG Michała Zaremby, który 

zajmował się sprawami finansowymi i kupowaniem nagród oraz Aliny Klak, głównej organiza-

torki konkursu z ramienia PCDN i PPP. 

 
Zwycięzcy w latach 2001-2009, wraz z opiekunami 
5 VI 2001 

Szkoły podstawowe (do klasy VI): 

miejsce I – Magdalena Mielczarek (SP w Irządzach); Longina Jarosińska 

miejsce II – Karolina Kruszyna (SP w Irządzach); Longina Jarosińska 

miejsce III – Krzysztof Żłobiński (SP nr 1 w Górze); Ewa Kopciał 

Gimnazja: 

miejsce I – Joanna Krówka (Gimnazjum w Irządzach); Aneta Skrzynecka 

miejsce II – Kamil Król (Gimnazjum Nr 1 w Górze); Małgorzata Smolińska 

miejsce III – Katarzyna Głuszko (Gimnazjum nr 1 w Górze); Maria Chomicz 

Szkoły ponadgimnazjalne (licea ogólnokształcące): 

miejsce I – Karolina Maćkowska (I LO w Górze); Lucyna Wilkiewicz 

miejsce II – Katarzyna Krówka (I LO w Górze); Robert Dembiński 

miejsce III – Łukasz Rembelski (I LO w Górze); Robert Dembiński 

 

30 kwietnia 2002 

Szkoły podstawowe: 

miejsce I – Krzysztof Prymel (SP w Irządzach) 

miejsce II – Krzysztof Żłobiński, (SP nr 1 w Górze) 

miejsce II – Jolanta Żłobińska (SP nr 1 w Górze) 

miejsce III – Alicja Dudun (SP nr 3 w Górze) 

miejsce III – Paulina Mielczarek (SP w Irządzach) 
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Gimnazja: 

miejsce I – Katarzyna Głuszko (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

miejsce II – Mateusz Skoczylas (Gimnazjum nr 2 w Górze); Elżbieta Maćkowska 

miejsce II – Anna Szymańska (Gimnazjum nr 1 w Górze) 

miejsce II – Dorota Rajkiewicz (Gimnazjum w Jemielnie) 

miejsce II – Magdalena Mielczarek (Gimnazjum w Jemielnie Filia w Irządzach) 

miejsce III – Magdalena Nowak (Gimnazjum w Jemielnie Filia w Irządzach) 

miejsce III – Barbara Jarosińska (Gimnazjum w Jemielnie Filia w Irządzach) 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

wyróżnienie – Mariola Makowska (I LO w Górze) 

 

28 kwietnia 2003 

Szkoły podstawowe: 

miejsce I – Hanna Duda (SP nr 1 w Górze); Ewa Kopciał 

miejsce II – Bogna Wróbel (SP nr 1 w Górze); Danuta Kulczyńska 

miejsce III – Krzysztof Żłobiński (SP nr 1 w Górze); Ewa Kopciał 

miejsce III – Ewa Olejniczak (SP w Irządzach); Longina Jarosińska 

Gimnazja: 

miejsce I – Anna Szymańska (Gimnazjum nr 1 w Górze); Mirosław Wesołowski 

miejsce II – Magdalena Mielczarek (Gimnazjum w Jemielnie Filia w Irządzach);  

Aneta Skrzynecka, 

miejsce II – Dorota Rajkiewicz (Gimnazjum w Jemielnie); Wiesława Czerw 

miejsce III – Renata Kołodziejczyk (Gimnazjum nr 1 w Górze); Małgorzata Smolińska 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

miejsce I – Mateusz Skoczylas (LO w Górze); Benedykt Stryganek, 

miejsce I – Magdalena Nowak (LO w Górze); Benedykt Stryganek 

miejsce II – Damian Starościc (LO w Górze); Robert Dembiński 

miejsce III – Katarzyna Mrozek (LO w Górze); Benedykt Stryganek 

 

26 kwietnia 2004 

Szkoły podstawowe: 

miejsce I – Weronika Wyżkiewicz (SP w Irządzach); Longina Jarosińska 

miejsce II – Barbara Czepelska (SP nr 1 w Górze); Danuta Kulczyńska 

miejsce II – Marek Błochowicz (SP w Niechlowie); Maria Skała 

miejsce III – Robert Hołtra (SP w Witoszycach); Artur Małecki 

miejsce III – Jacek Żuk (SP w Czarnoborsku); Dorota Bodera 

Gimnazja: 

miejsce I – Krzysztof Żłobiński (Gimnazjum nr 1 w Górze); Małgorzata Smolińska 

miejsce II – Karolina Kruszyna (Gimnazjum w Irządzach); Aneta Skrzynecka 

miejsce III – Dorota Rajkiewicz (Gimnazjum w Jemielnie); Wiesława Czerw 

wyróżnienie – Magdalena Mielczarek (Gimnazjum w Irządzach); Aneta Skrzynecka 

wyróżnienie – Renata Kołodziejczyk (Gimnazjum nr 1 w Górze); Małgorzata Smolińska 

 

11 maja 2005 

Szkoły podstawowe: 

miejsce I – Marcin Zapolski (SP w Niechlowie); Maria Skała 

miejsce II – Ewelina Kędzierska (SP nr 3 w Górze); Maria Turkowska 
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miejsce III – Dagmara Pohl (SP w Irządzach); Longina Jarosińska 

Gimnazja: 

miejsce I – Krzysztof Żłobiński (Gimnazjum nr 1 w Górze); Małgorzata Smolińska 

miejsce II – Hanna Duda (Gimnazjum nr 1 w Górze), Małgorzata Smolińska 

miejsce III – Jakub Sokołowski (Gimnazjum w Niechlowie); Maria Skała 

miejsce III – Ewa Olejniczak (Gimnazjum nr 1 w Górze); Małgorzata Smolińska 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

miejsce I – Magdalena Nowak (LO w Górze); Benedykt Stryganek 

miejsce II – Renata Kołodziejczyk (LO w Górze); Benedykt Stryganek 

miejsce III – Karolina Kruszyna (LO w Górze); Benedykt Stryganek 

 

17 maja 2006 

Szkoły podstawowe: 

miejsce I – Paweł Macho (SP w Irządzach); Aneta Skrzynecka 

miejsce II – Paulina Nawrot (SP w Wąsoszu); Danuta Bodera 

miejsce III – Krzysztof Nawrot (SP w Niechlowie); Lilia Kosowska 

miejsce III – Anna Bieńko (SP w Sicinach); Małgorzata Wiśniewska 

miejsce III – Bartosz Bojek (SP w Wąsoszu); Danuta Bodera 

Gimnazja: 

miejsce I – Krzysztof Żłobiński (Gimnazjum nr 1 w Górze); Małgorzata Smolińska 

miejsce II – Ewelina Kędzierska (Gimnazjum nr 2 w Górze); Agnieszka Wesołowska 

miejsce III – Dawid Koszowski (Gimnazjum nr 2 w Górze); Elżbieta Maćkowska 
Szkoły ponadgimnazjalne: 

miejsce I – Renata Kołodziejczyk (LO w Górze); Benedykt Stryganek 

miejsce I – Magdalena Mielczarek (LO w Górze); Tomasz Woźniczka 

miejsce II – Paulina Mielczarek (LO w Górze); Benedykt Stryganek 

miejsce III – Karolina Kruszyna (LO w Górze); Tomasz Woźniczka 

 

24 maja 2007 

Szkoły podstawowe: 

miejsce I – Adrianna Perzyńska (SP w Niechlowie); Maria Skała 

miejsce II – Karolina Mielczarek (ZS w Irządzach); Aneta Skrzynecka 

miejsce II – Jakub Smoliński (SP nr 3 w Górze); Małgorzata Smolińska 

miejsce III – Alicja Dec (SP nr 3 w Górze); Małgorzata Smolińska 

miejsce III – Bartosz Bojek (SP w Wąsoszu); Halina Kauch-Matuszak 

Gimnazja: 

miejsce I – Ewelina Kędzierska (Gimnazjum nr 2 w Górze); Wojciech Chudzik 

miejsce II – Martin Perzyński (Gimnazjum w Niechlowie); Maria Skała 

miejsce III – Marcin Zapolski (Gimnazjum w Niechlowie); Maria Skała 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

miejsce I – Renata Kołodziejczyk (LO w Górze); Tomasz Woźniczka 

miejsce II – Joanna Ferenc (LO w Górze); Maria Chomicz 

miejsce III – Marta Hołtra (LO w Górze); Maria Chomicz 

 

28 maja 2008 

Szkoły podstawowe: 

miejsce I – Alicja Dec (SP nr 3 w Górze); Małgorzata Turkowska 
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miejsce II – Jakub Smoliński (SP nr 3 w Górze); Małgorzata Turkowska 

miejsce II – Piotr Bortnowski (SP w Niechlowie); Karolina Krulikowska 

miejsce III – Błażej Bojakowski (SP w Wąsoszu); Halina Matuszak 

miejsce III – Ewelina Piszczek (SP w Czarnoborsku) 

Gimnazja: 

miejsce I – Ewelina Kędzierska (Gimnazjum nr 2 w Górze); Agnieszka Wesołowska 

miejsce II – Żaneta Jasek (Gimnazjum w Irządzach); Aneta Skrzynecka, 

miejsce II – Karolina Mielczarek (Gimnazjum w Irządzach); Aneta Skrzynecka 

miejsce III – Paweł Macho (Gimnazjum w Irządzach); Aneta Skrzynecka 

miejsce III – Marcin Zapolski (Gimnazjum w Niechlowie); Monika Jankowiak 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

miejsce I – Krzysztof Żłobiński (LO w Górze); Tomasz Woźniczka 

miejsce II – Kamil Kutny (LO w Górze); Tomasz Woźniczka 

miejsce III – Jolanta Żłobińska (LO w Górze); Tomasz Woźniczka 

 

27 maja 2009 

Szkoły podstawowe: 

miejsce I – Katarzyna Skrzynecka (SP w Irządzach); Aneta Skrzynecka 

miejsce II – Aleksandra Hołtra (SP w Witoszycach); Agnieszka Wesołowska 

miejsce III – Maciej Skrzynecki (SP w Irządzach); Aneta Skrzynecka 

Gimnazja: 

miejsce I – Jakub Smoliński (Gimnazjum nr 2 w Górze); Elżbieta Maćkowska 

miejsce II – Paweł Macho (Gimnazjum w Irządzach); Aneta Skrzynecka 

miejsce III – Violetta Rupa (Gimnazjum w Jemielnie); Wiesława Czerw 

miejsce III – Ewelina Włoch (Gimnazjum nr 1 w Górze); Małgorzata Smolińska 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

miejsce I – Ewelina Kędzierska (LO w Górze); Maria Chomicz 

miejsce II – Krzysztof Żłobiński (LO w Górze); Tomasz Woźniczka 

miejsce II – Kamil Kutny (LO w Górze); Tomasz Woźniczka 

miejsce III – Adrian Grochowiak (LO w Górze); Mirosław Wesołowski 

 

26 maja 2010 

Szkoły podstawowe: 

miejsce I – Katarzyna Skrzynecka (SP w Irządzach); Aneta Skrzynecka 

miejsce II – Aleksandra Glesner (SP w Niechlowie); Maria Skała 

miejsce III – Karolina Ziółkowska (SP w Wąsoszu); Halina Kauch-Matuszak 

Gimnazja: 

miejsce I – Jakub Smoliński (Gimnazjum nr 2 w Górze); Elżbieta Maćkowska 

miejsce II – Paweł Macho (Gimnazjum w Irządzach); Aneta Skrzynecka 

miejsce III – Adrianna Perzyńska (Gimnazjum w Niechlowie); Karolina Potoczna,  

Monika Jankowiak 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

I miejsce – Ewelina Kędzierska (LO w Górze); Mirosław Wesołowski 

II miejsce – Kamil Kutny (LO w Górze); Robert Dembiński 

III miejsce – Violetta Rupa (LO w Górze); Tomasz Woźniczka 

Konkurs internetowy: 

I miejsce – Adrian Grochowiak (LO w Górze) 



PCDN i PPP w Górze 

 223 

 

 

 
 
 

 

PRACOWNICY PCDN I PPP W GÓRZE 2000-2010 
 

Dyrektorzy Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 
 

Józef Jacek Figiel 
 

 
 

dyrektor PODN 

dyrektor PCDN 

dyrektor PCDN i PPP 

nauczyciel konsultant 

2000 – 2001 

2001 – 2002 

2002 – 2005 

2006 – nadal 

Janusz Krukowski-Zdanowicz 
 

 
 

nauczyciel doradca metodyczny  

dyrektor PCDN i PPP 

2001 – 2005 

2006 

Bernard Bazylewicz 
 

 

nauczyciel doradca metodyczny 

dyrektor PCDN i PPP 

2002 – 2006 

2007 – nadal 

 

 

Nauczyciele Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
 

Maria Chomicz nauczyciel doradca metodyczny 2000 – nadal 

Teresa Frączkiewicz nauczyciel doradca metodyczny 2001 – 2004 

Irena Hołodowa nauczyciel doradca metodyczny 2000 – 2001 

Alina Juźwiak(Klak) nauczyciel doradca metodyczny 2001 – 2009 

Janina Lejczak nauczyciel doradca metodyczny 2000 – 2001 

Benedykta Nowak-Puk nauczyciel doradca metodyczny 2001 – 2010 

Grażyna Onichimowska nauczyciel konsultant 2002 – nadal  

Bernarda Sitnik nauczyciel doradca metodyczny 2010 – nadal 

Urszula Szawaryn nauczyciel doradca metodyczny 2001 – nadal 
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Wicedyrektorzy i kierownicy Biblioteki Pedagogicznej 
 

Zofia Stepan nauczyciel bibliotekarz 

kierownik  

Biblioteki Pedagogicznej 

zastępca dyrektora PCDN 

1978 – 1985 

 

1985 – 2000 

2001 

Mirosław Żłobiński nauczyciel bibliotekarz 

wicedyrektor PCDN 

wicedyrektor PCDN i PPP 

kierownik  

Biblioteki Pedagogicznej 

1988 – 2000 

2001 – 2002 

2002 – 2005 

 

2005 – nadal 

 

 

Nauczyciele Biblioteki Pedagogicznej 
 

Maria Bodnar nauczyciel bibliotekarz 2005 

Julita Kruszka nauczyciel bibliotekarz 2001 – nadal 

Elżbieta Sarek nauczyciel bibliotekarz 1985 – 2000 

Ewa Walczak nauczyciel bibliotekarz 2001 – nadal 

 

 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
 

Wanda Takuśki nauczyciel pedagog 

dyrektor Poradni 

wicedyrektor PCDN i PPP  

ds. Poradni 

nauczyciel pedagog 

1973 – 1978 

1978 – 2002 

 

2002 – 2003 

2005 – 2006 

Magdalena Czepelska nauczyciel pedagog 

wicedyrektor PCDN i PPP  

ds. Poradni 

nauczyciel pedagog 

1984 – 2004 

 

2004 – 2005 

2006 – nadal 

Sławomir Dębowicz nauczyciel pedagog 

wicedyrektor PCDN i PPP  

ds. Poradni 

2005 

 

2006 – nadal 

 

 

Nauczyciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
 

Katarzyna Bretsznajder  

(Bezwerchna) 

nauczyciel psycholog 2005 – nadal 

Aneta Chmiel-Kwaśnica nauczyciel psycholog 1993 – nadal 

Bożena Chmielowicz nauczyciel logopeda 2000 – 2002 

Agata Downar (Bodnar) nauczyciel logopeda 2009 – nadal 

Patrycja Janicka nauczyciel pedagog 2007 – nadal 

Ida Lis nauczyciel psycholog 2006 – 2008 

Marta Mika (Takuśki) nauczyciel logopeda/ pedagog 1996 – nadal 

Urszula Pawlińska nauczyciel psycholog 2000 – nadal 

Stanisława Raus nauczyciel psycholog 2000 – 2005 
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Cecylia Rawluk nauczyciel pedagog 1978 – 2008 

2009 – nadal 

Roksana Stec-Turowska nauczyciel pedagog, logopeda 2004 – nadal 

Władysława Stoczczak nauczyciel logopeda 2000 – 2003 

Małgorzata Szarszewska nauczyciel pedagog 1988 – 2007 

Agnieszka Turłowicz nauczyciel socjolog,  

doradca zawodowy, pedagog 

2000 – nadal 

Agnieszka Węgrzynowska nauczyciel psycholog 2004 – 2008 

2009 – nadal 

Helena Zarzecka nauczyciel psycholog 2001 – 2006 

Stanisław Zdanowicz nauczyciel psycholog 1977 – 2005 

 

 

Pracownicy administracji 
  

Elżbieta Pończocha główny księgowy 2000 – 2004 

Iwona Ptak referent, specjalista ds. kadr i płac   

główny księgowy  

2000 – 2004 

2004 – nadal 

Stanisław Lis główny księgowy w Poradni 1999 – 2002 

Irena Kalecka sekretarz w Poradni 

sekretarz PCDN i PPP 

1975 – 2002 

2002 – nadal 

Daniel Cieślik referent/prac. administr.-biurowy 2003 

Danuta Figiel specjalista ds. administracji 2001 – nadal 

Natalia Katan pracownik biurowy 2009 – 2010 

Katarzyna Klaczkowska pracownik biurowy 2005 – 2008 

Magdalena Kochmańska pracownik biurowy 2003 – 2007 

Elżbieta Kowalska pracownik biurowy 2006 – 2008 

Władysława Kulesza referent/prac. administr.-biurowy 2003 

Ida Lis pomoc biurowa 2003 – 2004 

Katarzyna Łęcka (Bieleń) pracownik administracyjny 2009 – nadal 

Krystian Pacholski informatyk 2002 – nadal 

Ewa Partyka pracownik biurowy 2004 – 2007 

Natalia Podgórna pracownik biurowy 2005 – 2008 

Alicja Symulewicz specjalista ds. administracji  

w Poradni 

2001 – nadal 

Sylwia Wójcik pracownik biurowy 2007 

 

 

Pracownicy obsługi 
 

Andrzej Ginc pracownik ogólnobudowlany 2002 

Anna Ginc pracownik ds. lekkich 2002 – 2003 

Bożena Ginc robotnik do prac lekkich 1991 – nadal 

Zdzisław Grzesiak pracownik ogólnobudowlany 2002 – 2003 

Mariusz Kiełbus pracownik ogólnobudowlany 2002 – 2003 

Ryszard Kołodziej straszy rzemieślnik 1993 – nadal 

Rafał Leończyk  pracownik ogólnobudowlany 2002 – 2003 
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Jarosław Maciejczak pracownik ogólnobudowlany 2002 – 2003 

Beata Muzyka robotnik do prac lekkich 2004 – 2008 

Edward Muzyka straszy rzemieślnik 2002 – nadal 

Łukasz Myśliwiec pracownik ogólnobudowlany 2002 

Łukasz Skoczylas pracownik ogólnobudowlany 2003 

Mariusz Zembroń stolarz  2003 

 

 

Osoby współpracujące z PCDN i PPP w Górze w latach 2000-2010 (nie podano dyrek-

torów szkół i placówek oświatowych oraz członków zespołów samokształceniowych, 

którzy są wymienieni w innym miejscu) 

1. Nauczyciele: Czesław Błyga, Paweł Borowski, Grzegorz Chomicz, Barbara Gozdecka, 

Krzysztof Grabka, Anna Handke, Zofia Hanulak, Małgorzata Jeżewska, Jan Kieca, Grażyna 

Koba, Czesław Kowalów, Sławomir Kowalski, Małgorzata Król, ks. Mariusz Kryśpiak, Irena 

Krzyszkiewicz, Krystian Maćkowiak, Elżbieta Maćkowska, Barbara Napieralska, Wiesława 

Przybyła, Urszula Przystalska, Michał Ratajczyk, Krystyna Rejman, Grażyna Ślęzak, Zenon 

Tagowski, Izabela Topczewska, Maria Węglowska-Wojt, Janina Wlaźlak, Małgorzata Wrzal. 

2. Członkowie zespołów orzekających: Lilianna Barwińska, Katarzyna Popowicz. 

3. Lekarze: Jacek Chmielewski, Lech Jaruga, Danuta Słomińska. 

4. Pracownicy administracji i obsługi technicznej: Grażyna Bieganowska, Maria Bieleń, To-

masz Kurzawa, Jacek Lokś, Anna Maciejczak, Danuta Maćkowska. 

5. Wolontariat: Edyta Błasiak, Magdalena Zaremba-Wajnert. 
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